
Osvaldo Rein Junior

Um modelo de integração entre os padrões IEC 61850 e IEC 61970
(CIM/XML)

Dissertação apresentada à Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo para obtenção do título

de Mestre em Engenharia.

São Paulo
2006



Osvaldo Rein Junior

Um modelo de integração entre os padrões IEC 61850 e IEC 61970
(CIM/XML)

Dissertação apresentada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo para obtenção do título
de Mestre em Engenharia.

Área de Concentração:
Energia e Automação de Sistemas Elétricos.

Orientador:
Prof. Dr. José Antônio Jardini

São Paulo
2006



À memória de meu avô, Matias Rein, o

primeiro grande incentivador do estudo e

do aprimoramento pessoal que conheci.



AG R AD E C I M E N TO S

Ao Prof. Dr. José Antônio Jardini, pela acolhida em seu grupo e pela orientação.

Ao Prof. Dr. Luiz Carlos Magrini, pelos ensinamentos, incentivos e pela ajuda, durante todo o

período que durou meu mestrado.

Ao colega e amigo Carlos Augusto Siqueira da Cunha Jr., pelos trabalhos em colaboração e

pelo companheirismo.

Ao Dr. Lourival Paulino da Silva, pelo auxílio e sugestões durante o desenvolvimento do

protótipo e, sobretudo, pela amizade.

Ao meu irmão Orlando, pela minuciosa leitura da dissertação, e pelas sugestões sempre

oportunas.

À Sra. Rosana Ribeiro Furdiani, pela paciência e obsequiosidade demonstradas em várias

oportunidades onde sua ajuda foi valiosa.

À Margareth, pela paciência, auxílio e compreensão.

Aos meus amigos e familiares, que sempre torceram por mim.

A todos que direta ou indiretamente colaboraram na concretização deste trabalho.

À Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, por permitir que este trabalho fosse

realizado.



R E S UM O

REIN JR., O. UM MODELO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS PADRÕES IEC 61850 E
IEC 61970 (CIM/XML). 2006. 98 p. Dissertação Mestrado – Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

A troca de informação entre os vários sistemas de gerenciamento e outros sistemas de

informação de uma empresa do setor elétrico não é apenas desejada, mas, na maioria dos

casos, necessária. Dois padrões internacionais surgiram, um relacionado à troca de dados nas

subestações (IEC 61850) e outro relacionado à troca de informações entre os centros de

controle (IEC 61970), sendo ambos publicados pelo comitê técnico 57 (TC57) do IEC, cujo

tema é o gerenciamento e a troca de informação associados aos sistemas de potência.

Contudo, apesar da similaridade em seu domínio de aplicação, cada um tem seu próprio

modelo de objetos. O presente trabalho tem por objetivo investigar como a integração dos

dados pertencentes aos sistemas de controle da subestação e do centro de controle pode ser

alcançada, de maneira a permitir que a topologia de uma determinada subestação possa ser

conhecida pelo EMS/SCADA. Vale, ainda, ter em conta que a verificação de tal análise

demanda a implementação de um protótipo simulando a arquitetura de integração proposta.

Logo, o estudo contempla as anotações que refletem os passos dessa implementação, bem

como o registro dos testes exigidos pelos trabalhos, os quais compreenderam informações

sobre a configuração de uma subestação contidos num arquivo SCL, informações de tempo

real obtidas a partir de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), e a gravação desses dados

em uma base de dados relacional modelada de acordo com o Common Information Model

(CIM) contido na IEC 61970-301.

Palavras chaves: IEC 61850, AUTOMAÇÃO, SUBESTAÇÕES, IEC 61970, CIM/XM,
INTEGRAÇÃO



AB S T R AC T

REIN JR., O An integration model between the IEC 61850 and IEC 61970 standards.
2006. 98 p. Dissertação Mestrado – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São
Paulo.

The exchange of information among several management systems and other information

systems of an electric utility company is not only desired but in most cases needed. Two

international standards have emerged, one related to the data exchange of substations (IEC

61850) and another related to the exchange of information among control centers (IEC

61970), both published by the IEC technical committee 57 (TC57) that deals with the

management and exchange of information on power systems. Nevertheless, in spite of the

similarity in its application domain, each standard has its own object model. This work

intends to investigate how to achieve the integration of data belonging to the substation

control and control center systems, thus allowing a specific substation topology to be known

by the EMS/SCADA. It is important to emphasize that the verification of such analysis

required the implementation of a prototype to simulate the proposed integration architecture.

Therefore, this work includes notes describing the implementation steps, as well as the record

of the tests that have been done, encompassing substation configuration information within a

SCL file, real-time information obtained from intelligent electronic devices (IEDs) and data

recording in a relational database modeled according to the Common Information Model

(CIM) comprised in the IEC 61970-301.

Key-words: IEC 61850, SUBSTATION, AUTOMATION, IEC 61970, SCL, CIM/XML,
INTEGRATION
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1. INTRODUÇÃO

No cenário atual das concessionárias do setor elétrico, onde a troca de informação entre os

vários sistemas de gerenciamento e outros sistemas de informação não é apenas desejada,

mas, na maioria dos casos, necessária, cada sistema acaba por fazer o papel de provedor e

consumidor de informações e, em muitas das vezes, de ambos. Isso significa que a semântica

e a sintaxe dos dados precisa ser preservada além das fronteiras dos sistemas, onde neste

contexto as fronteiras são interfaces que tornam os dados acessíveis a outros sistemas ou onde

requisições para os dados de outros sistemas são iniciadas. Em outras palavras: “o quê” está

sendo trocado em termos de informação é muito mais importante do que “como” os dados são

transportados entre os sistemas.

Tanto os sistemas de gerenciamento da energia (EMS – do inglês, Energy Management

Systems) quanto os sistemas de automação de subestação (SAS – do inglês, Substation

Automation Systems) são empregados para gerenciamento e controle dos equipamentos do

Sistema Elétrico. Porém, apesar de estarem concentrados nos mesmos objetos físicos, eles

diferem principalmente no nível de detalhamento da informação fornecida, nos requisitos de

desempenho e em seus escopos de responsabilidade no controle dos processos [1].

Por motivações históricas, mas também pela importância de suas funções e com o propósito

de aumentar a confiabilidade, os sistemas de centro de controle (EMS) e subestação (SAS)

das concessionárias eram desenvolvidos como sistemas fechados, e a troca de informações

entre eles ou é dependente da comunicação, sendo a troca de dados usualmente baseada em

protocolos proprietários, ou então essa troca é dependente do conteúdo, sendo que a

quantidade de informação enviada pela subestação é a mínima para que o centro de controle

possa operar [2].
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As capacidades dos links de comunicação, tendo a confiabilidade como pré-requisito, ainda

são os fatores limitantes no que diz respeito à quantidade de informações trocada. Aplicações

no centro de controle, como por exemplo o estimador de estados, tipicamente dependem do

status de equipamentos e de valores RMS (do inglês, root mean square) de medidas

observáveis para conseguir operar.

Com o desenvolvimento em diferentes áreas da tecnologia, como os IEDs (do inglês,

Intelligent Eletronic Device), algoritmos avançados para as aplicações, tanto nas subestações

como nos centros de controle, e com o surgimento de padronizações na semântica dos dados,

torna-se possível reconsiderar a troca de dados entre o centro de controle de uma

concessionária e o SAS, observando as limitações físicas da infra-estrutura de comunicação

existentes [1].

Dois padrões internacionais surgiram, um relacionado à troca de dados nas subestações (IEC

61850) e outro relacionado à troca de informações entre os centros de controle (IEC 61970),

ambos publicados pelo comitê técnico 57 (TC57) do IEC, cujo tema é o gerenciamento dos

sistemas de potência e a troca de informação a ele associada. O mercado já dispõe de

fornecedores que implementam essas especificações ou parte delas, e as concessionárias já

começam a exigir que os produtos a serem por elas adquiridos estejam em conformidade com

estas normas [2].

As contribuições mais importantes dos dois padrões mencionados acima são seus modelos de

domínio, que definem a semântica dos dados para troca de informações entre as aplicações de

software, tanto as operacionais como as administrativas.
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Contudo, apesar da similaridade em seu domínio de aplicação (os sistemas de controle de

companhias do setor elétrico), o desenvolvimento desses dois padrões aconteceu de forma

independente. Cada grupo de padronização acabou escolhendo seus próprios modelos de

objeto e provavelmente cada um deles teve boas razões para suas escolhas. Como

conseqüência temos que ao invés de um único modelo de objeto para cada entidade física

sendo padronizada, teremos dois ou mais deles. A tabela 1 [3] traz um comparativo entre

algumas características dos dois padrões.

IEC 61850 IEC 61970

Domínio SAS EMS

Domínio de TI Aplicações da subestação Aplicações do centro de
controle

Modelo de dados SIM SIM (CIM1)

Formato de serialização SIM (SCL2) SIM (CIM/XML3)

Padronização de comunicação SIM NÃO

Padronização de APIs NÃO SIM

Tabela 1 – Comparação entre os padrões IEC 61850 e IEC 61970 [3]

                                                
1 CIM — do inglês, Common Information Model
2 SCL — do inglês, Subestation Configuration description Language
3 XML — do inglês, eXtensible Markup Language
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Um modelo de integração entre os padrões pode trazer benefícios diretos para as companhias

do setor elétrico, sobretudo com a definição de seus dados de forma não ambígua e bem

especificada. Em alguns casos, duas ou mais áreas dentro de uma mesma empresa mantém

definições diferentes para a mesma informação. Nesse caso, o uso de um modelo de

integração pode reduzir os custos para integração de aplicações dentro da empresa.

1.1. Proposta

Diante deste cenário, o presente trabalho visa investigar como a integração entre os sistemas

de controle da subestação e do centro de controle, baseados nas normas IEC 61850 e IEC

61970 respectivamente, pode ser alcançada. Dessa forma a topologia da subestação pode ser

conhecida pelo EMS/SCADA. Dados confiáveis a respeito de medições e status de

equipamentos, como disjuntores, chegando ao EMS/SCADA, podem, além de auxiliar na

determinação da topologia referente à subestação, melhorar a confiabilidade dessa informação

em outras aplicações do EMS.

Nesse sentido, será necessário integrar dados, tanto sobre a configuração da subestação e dos

seus equipamentos, como sobre informações de tempo real (status de disjuntores, valores

RMS, etc.).

Como os dois padrões não foram criados com o mesmo propósito e escopo, não é possível a

realização de um mapeamento completo entre eles. Notadamente o nível de granularidade da

informação não é o mesmo. A norma IEC 61850 vai mais a fundo nos detalhes das

subestações, enquanto o modelo de informações comuns (CIM – do inglês, Common

Information Model) tem mais informações agregadas para várias subestações, o que é

suficiente no nível do centro de controle [1].
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Como objetivo prático, o protótipo criado para este trabalho vai gravar os dados – tanto

aqueles obtidos em tempo real como os de configuração da subestação (IEC 61850) – em uma

base de dados relacional modelada em [4] de acordo com o CIM (IEC 61970).

1.2. Contribuição

Este trabalho contribui nos seguintes aspectos:

1. No entendimento e utilização prática, tanto da norma IEC 61850 como do CIM, e

tecnologia relacionada. O uso e domínio destes padrões internacionais na troca de dados

entre centros de controle e sistemas de automação de subestações significam a

possibilidade de integração de dados do centro de controle e os provenientes da

subestação. Uma decorrência disso é a economia de tempo e dinheiro por parte das

concessionárias, promovida pelos dois padrões.

2. Na implementação de um protótipo do modelo de integração de dados, que poderá servir

de base para futuras implementações. Cabe ressaltar que os padrões que são objeto de

estudo deste trabalho representam o estado da arte em gerenciamento de sistemas de

potência.

3. No entendimento prático do processo de integração entre os objetos provenientes de

diferentes padrões internacionais.

4. No desenvolvimento de uma arquitetura de software multi-plataforma, baseada no modelo

cliente/servidor, com um módulo genérico que trata quaisquer mensagens CIM e as grava

em uma base de dados relacional. Este módulo pode servir de base para futuras

implementações.
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5. Como material de referência e auxílio nas implementações de interfaces de integração em

produtos já existentes no mercado e que apresentem necessidade dessa funcionalidade, o

que pode tornar as empresas do setor mais competitivas e mais lucrativas. O uso de

padronização se torna necessário na medida em que as empresas querem garantir que seus

investimentos sejam duradouros. Para tal, o uso de tecnologias que sigam normas e

interfaces padrões podem garantir a portabilidade, interoperabilidade, escalabilidade e

interconectividade entre elas.

1.3. Apresentação

Como visto, neste Capítulo 1 apresentou-se uma introdução a este trabalho, mostrando seu

objetivo e as contribuições realizadas.

O Capítulo 2 trará uma descrição da norma IEC 61850, uma descrição da norma IEC 61970 e

do Common Information Model (CIM).

No Capítulo 3 será abordado todo processo da implementação de um protótipo que integra os

objetos IEC 61850 ao CIM, gravando dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Relacional (SGBDR) modelado de acordo com o CIM. As ferramentas utilizadas, técnicas e

metodologias adotadas, serão também comentadas.

O Capítulo 4 tratará da avaliação do protótipo implementado, com a realização de troca de

informações de configuração, dados de tempo real e testes de desempenho.

O Capítulo 5 conterá as conclusões deste trabalho, mostrando quais aplicações e sistemas

relacionados ao setor de Energia Elétrica podem beneficiar-se com a utilização desse tipo de
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integração. As possibilidades de desenvolvimentos futuros com base no trabalho realizado

também serão abordadas neste capítulo.
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2. OS PADRÕES IEC 61850 E IEC 61970

2.1. IEC 61850 – Redes de comunicação e sistemas em subestações

A possibilidade de se criar Sistemas de Automação de Subestações (SAS) depende

diretamente do desenvolvimento tecnológico dos circuitos integrados. O nível atual desse

desenvolvimento nos propicia a disponibilidade de processadores rápidos e avançados. Uma

conseqüência dessa disponibilidade foi a evolução dos equipamentos secundários das

subestações de energia, dos dispositivos eletromecânicos para os digitais. Isso tornou possível

a implementação de SAS que utilizam vários dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para

realizar as funções necessárias (proteção, controle, monitoração local e remota, etc.). Como

decorrência disso temos a necessidade de uma comunicação eficiente entre os IEDs, e nesse

contexto um protocolo padrão para essa comunicação torna-se muito útil. Uma prática comum

dos fornecedores de equipamentos era a de se criar protocolos de comunicação proprietários

para os seus equipamentos, o que exige conversores de protocolos caros e complicados

quando da utilização de IEDs provenientes de diferentes fornecedores [5].

A experiência das empresas do setor elétrico demonstrou a necessidade de um protocolo de

comunicação padronizado, que deve suportar a interoperabilidade entre os equipamentos de

diferentes fornecedores. Pode-se entender por interoperabilidade a habilidade dos

equipamentos numa mesma rede de comunicações, trocando informações e comandos. Há

também o desejo de se atingir a possibilidade de se trocar um IED de um fabricante por outro

(funcionalmente equivalente) de um fabricante diferente, sem que haja a necessidade de

alterações em outros elementos do sistema (o termo em inglês para isso é interchangeability).

Mas isso ainda está além dos padrões existentes atualmente. A interoperabilidade é um
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objetivo comum para as companhias elétricas, fornecedores de equipamentos e também para

os órgãos de padronização.

O objetivo da padronização na automação de subestações é desenvolver um padrão de

comunicação que supra as necessidades funcionais e de desempenho, além de estar apta a

incorporar as futuras evoluções tecnológicas. Para que a padronização seja realmente útil e

benéfica, deve existir um consenso entre os fabricantes dos equipamentos e os usuários, no

sentido de permitir que os mesmos possam trocar informações livremente.

O padrão de comunicação deve suportar as funções de automação de uma subestação, e

consequentemente deve considerar as necessidades operacionais. Mas o propósito do padrão

não é normalizar as funções envolvidas na operação da subestação, e nem a sua alocação

dentro do SAS. O padrão deve identificar e descrever as aplicações, de maneira a definir suas

necessidades de comunicação, como por exemplo, a quantidade de dados a ser transmitida e

as restrições referentes ao tempo de comunicação. O padrão do protocolo de comunicação

deverá, na medida do possível, utilizar os padrões já existentes e também os princípios de

comunicação usualmente aceitos [5].

O padrão precisa garantir, entre outros aspectos:

• Que o perfil de comunicação seja baseado nos padrões de comunicação

(IEC/IEEE/OSI/ISO) existentes, quando disponíveis.

• Que os protocolos utilizados serão abertos e aceitarão dispositivos que se auto-

descrevam. Isso permitirá a adição de novas funcionalidades.

• Que será baseado em objetos de dados referentes às necessidades do setor elétrico.
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• Que a sintaxe e a semântica da comunicação serão baseadas no uso de objetos de

dados comuns ao setor elétrico.

• Que o padrão de comunicação considerará as implicações do fato da subestação ser

um nó na malha de energia, ou seja, do fato do SAS ser um elemento componente

do sistema de controle de energia.

2.1.1. Histórico

Um Sistema de Automação de Subestação (SAS) típico normalmente apresenta três níveis,

que são: de processo, de bay, e nível de estação, conforme pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1 – SAS típico

A comunicação entre o nível de estação e o nível de bay muitas vezes tinha que ser realizada

através de protocolos incompatíveis entre si, como por exemplo: IEC 60870, DNP, Modbus, e

outros protocolos proprietários e não proprietários. Em alguns casos o uso de fiação paralela é

necessário para a comunicação entre o nível de bay e o nível de processo [6].

Em muitos casos são utilizados conversores de protocolos para resolver o problema de

incompatibilidade entre protocolos, mas esses gateways trazem um custo extra ao sistema,
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tanto em desenvolvimento como em treinamento de pessoal, e também podem introduzir

atrasos nas mensagens e erros de comunicação.

A padronização, além de reduzir custos, traz outros benefícios às companhias do setor

elétrico, como por exemplo: maior flexibilidade na escolha de novos equipamentos, garantia

de investimentos, simplificação no processo de engenharia, entre outros.

No início da década de 90 o EPRI e o IEEE deram início aos trabalhos para definição de uma

arquitetura de comunicação denominada UCA (do inglês, Utility Communications

Architecture), cujo foco principal era promover e facilitar a interoperabilidade entre os

sistemas computacionais nos diferentes níveis dentro do setor elétrico. A arquitetura foi

desenhada para ser utilizada por todas as áreas funcionais dentro das companhias do setor

elétrico. Estas áreas funcionais incluem distribuição, transmissão, centros de controle, e

sistemas de informação corporativos.

Em 1997, o IEC, com a IEC 61850 e a EPRI, com a UCA 2.0, passaram a trabalhar na

definição do barramento da estação, resultando na especificação IEC 61850 atual. A figura 2

[7] mostra o processo que culminou com a especificação da norma, que é baseada na

necessidade de desenvolvimento de protocolos de comunicação padronizados, a fim de

possibilitar a interoperabilidade entre IEDs de fabricantes diferentes [7].

A norma IEC 61850 é mais abrangente que a UCA 2.0, contendo a maior parte da

especificação UCA 2.0, além de algumas funcionalidades adicionais. Cabe ressaltar que nem

todas as funcionalidades da UCA 2.0 foram incorporadas à IEC 61850 [7].
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Figura 2 – A UCA 2.0 e a IEC 61850

2.1.2. A criação de um padrão aplicável

O princípio utilizado na criação do padrão foi mesclar as características de três métodos:

decomposição funcional, fluxo de dados e modelagem da informação [5].

A decomposição funcional auxilia a compreensão do relacionamento lógico entre os

componentes de uma função distribuída, e é apresentada em termos de nós lógicos (LN) que

descrevem as funções, subfunções e interfaces funcionais.

O fluxo de dados é usado para mostrar as interfaces de comunicação que devem suportar a

troca de informação entre os componentes distribuídos e os requisitos de desempenho.

A modelagem da informação é usada na definição da sintaxe abstrata e da semântica da

informação trocada, e é apresentada em termos de tipos e classes de objetos de dados,

atributos, métodos (serviços) e suas relações.
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2.1.3. Funções e nós lógicos

Conforme já citado anteriormente, o objetivo do padrão é especificar as necessidades e

fornecer um modelo que consiga obter a interoperabilidade entre os IEDs de fornecedores

diferentes.

A alocação de funções para os IEDs e os níveis de controle não são fixados. Esta alocação

normalmente depende dos requisitos de disponibilidade, requisitos de desempenho, limitação

nos custos, no estado da arte da tecnologia utilizada, etc. Assim sendo, o padrão deve ser

suficientemente flexível para suportar quaisquer funções.

A fim de permitir uma livre alocação de funções para os IEDs, deve haver uma inter-relação

entre as funções realizadas na subestação e residentes nos equipamentos (dispositivos físicos)

dos diferentes fornecedores. Estas funções podem ser quebradas em partes a serem realizadas

por IEDs diferentes que se comunicam entre si, e neste caso tem-se uma função distribuída, a

ser detalhada mais adiante. Sendo assim, o comportamento da comunicação destas partes tem

que suportar a interoperabilidade dos IEDs [5].

As funções de um SAS (funções de aplicação) são controle e supervisão, bem como a

proteção e monitoramento do equipamento primário e do sistema. Outras funções, como as

funções de sistema, são relacionadas ao próprio sistema. Por exemplo: a supervisão da

comunicação.

As funções podem ser assinaladas em três níveis: subestação, bay e nível de processo.

Dispositivos ao nível do processo são tipicamente sensores e atuadores.
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Dispositivos de bay consistem das unidades de monitoração, medição, proteção e controle do

bay.

Dispositivos ao nível da estação podem ser descritos como um computador com uma base de

dados, interface para comunicação, estação de trabalho do operador, etc.

Para atingir os objetivos de padronização citados anteriormente, todas as funções conhecidas

em um SAS foram identificadas e separadas em subfunções, que por sua vez são chamadas de

nós lógicos (LN – do inglês, Logical Node). Os LNs podem residir em dispositivos físicos

diferentes e em níveis diferentes.

Pode-se chamar uma função de distribuída quando esta é realizada por dois ou mais LNs

localizados em dispositivos físicos diferentes. Uma vez que todas as funções se comunicam

de algum modo, a definição de uma função local ou distribuída depende da definição dos

passos a serem realizados até a função ser completada. A figura 3 foi extraída de [8] e mostra

uma função distribuída sendo realizada por quatro LNs localizados nos IEDs. Os LNs são

ligados por conexões lógicas (LC – do inglês, Logical Connection).
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Figura 3 – Exemplo de função distribuída sendo realizada por LNs em vários IEDs

Todas funções conhecidas foram descritas em [9] por:

• Tarefa da função;

• Critério de início da função;

• Resultado ou impacto da função;

• Desempenho da função;

• Decomposição da função;

• Interação com outras funções.

Todos os LNs foram descritos em [9] por:

• Agrupados de acordo com sua área de aplicação mais comum;

• Descrição textual sintética da sua funcionalidade;
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• Número de função do device IEEE, se aplicável;

• Relação entre funções e LNs em tabelas e na descrição funcional;

• PICOMs (do inglês, Piece of Information for Communication) trocadas descritas

em tabelas. A PICOM contém a descrição da informação entre uma determinada

conexão lógica com determinados atributos de comunicação entre dois LNs.

Também contém a informação a ser transmitida e, em adição, atributos sobre

necessidades, como por exemplo desempenho. Ela não representa a estrutura e o

formato reais dos dados trocados através da rede de comunicação. Este modelo

(PICOM) foi adotado pelo grupo de trabalho 34.03 do CIGRE.

Entretanto, para simplificar o modelo, as PICOMs foram assinaladas a diferentes tipos de

mensagem, de acordo com as necessidades do SAS. Vide tabela 2 [5].

Tipo Nome Exemplos

1a Mensagens rápidas – Trip Trips

1b Mensagens rápidas – Outras Comandos, mensagens simples

2 Mensagens de velocidade média Medições

3 Mensagens de baixa velocidade Parâmetros

4 Mensagens de dados brutos Saída de dados de transdutores

5 Funções de transferência de

arquivos

Arquivos grandes

6a Mensagens de sincronização a Sincronização (estação)

6b Mensagens de sincronização b Sincronização (processo)

7 Comandos com controle de

acesso

Comandos da estação IHM

Tabela 2 – Tipos de Mensagens

Uma função pode ser pensada como operações no sistema em alto nível. Um exemplo de

função pode ser a abertura de um disjuntor para desenergizar uma linha com sobrecarga [8].

Como mencionado anteriormente, as funções são conceitualmente compostas por blocos
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funcionais menores, LNs. Um LN conceitualiza um bloco funcional mínimo para que as

aplicações possam ser construídas. Dessa forma, cada função de uma determinada aplicação é

composta por um conjunto de LNs. Este conjunto é não-exclusivo, no sentido de que um

mesmo LN (classe e instância) pode ser parte de diferentes funções. A norma identifica 90

tipos pré-definidos de LNs em [10]. A configuração física de um SAS é modelada como

sendo um sistema distribuído de dispositivos interconectados (normalmente IEDs).

Existem dois LNs específicos para infra-estrutura. São eles:

• LPHD – Nó lógico de dispositivo físico – para acessar dados relacionados ao hardware de

um IED;

• LLN0 – Nó lógico zero – Para acessar dados que são relevantes para qualquer dispositivo

lógico.

Todos os outros LNs definidos são referentes a domínios de aplicação e suas funcionalidades.

Eles são chamados de nós lógicos de domínio e estão divididos em 12 grupos. Este

agrupamento de LNs, entretanto, é usado apenas informalmente. Em outras palavras, são

muito úteis em termos de semântica, mas não há propriedades distintas pertencentes a

determinado grupo que permitam distinguir LNs pertencentes a um ou a outro grupo.

2.1.4. Comunicação

Os serviços de comunicação são definidos utilizando-se uma modelagem orientada a objetos

não muito rígida. A interface de serviço usa um método de modelagem abstrata. Isso significa

que as definições são concentradas na descrição de o que os serviços fornecem. As mensagens

reais que serão trocadas entre os dispositivos (como os serviços são construídos) estão
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especificadas nas partes 8 e 9 da IEC 61850. Este nível de abstração permite vários

mapeamentos para requisitos diferentes. Permite também que o estado da arte na tecnologia

de comunicação seja acompanhado [11].

A interface abstrata dos serviços de comunicação (ACSI) define os serviços comuns para

dispositivos de subestações. Existem dois grupos de serviços de comunicação. Um deles

utiliza o modelo cliente-servidor com serviços como controle ou recuperação de valores de

dados. O segundo grupo compreende um modelo peer-to-peer com os serviços GOOSE (do

inglês, Generic Object Oriented Service Elements), que são utilizados com propósitos

especiais, como por exemplo a transmissão rápida e confiável de dados entre IEDs, e também

com os serviços de medição de valores amostrais. A figura 4 mostra os serviços de

comunicação descritos acima.
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Figura 4 – Métodos de comunicação da ACSI [11]

A ACSI é parte integral de todo o modelo composto pelas partes 7-4 [10], 7-3 [12] e 7-2 [13]

do padrão IEC 61850. A semântica específica da aplicação para as classes de LN e classes de

dados que pertencem às classes de LNs são descritas em [10]. As classes de dados

representam informação estruturada, como por exemplo: status, qualidade e selo cronológico

(timestamp). Um conjunto das estruturas (simples e complexas) utilizáveis na maioria das

aplicações está definido em [12].

A figura 5 traz um exemplo da relação entre as três partes da norma. Relacionados a [13], dois

LNs são mostrados: XCBR e XDIS. Cada LN tem uma classe de dados representando o ponto

duplo controlável (classe de dados comum DPC). Em [12] temos uma lista de cerca de 20
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classes de dados comuns que podem ser utilizadas para descrever as funcionalidades comuns.

Uma instância de LN é mostrada (XCBR1). Esta instância pode ser acessada por serviços.

Figura 5 – Relação entre as partes 7-2, 7-3 e 7-4 da norma [11]

A classe DPC contém uma lista reutilizável de atributos como valores que podem ser

controlados (co), valores que podem ser reportados (st) e valores que podem ser configurados

(cf). Os atributos das classes de dados comuns têm nomes padronizados, e estes são utilizados

na comunicação e na configuração da subestação de acordo com [14].
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Na parte inferior da figura é mostrada uma aplicação do modelo em um sistema real. O

serviço “Operate XCBR1.Pos = on” fecha o disjuntor. O serviço “Report XCBR1.Pos”

informa o cliente sobre a mudança na posição, com a informação de qualidade e um selo

cronológico (timestamp). Ao final do processo, o atributo de dados stVal deve conter a

informação sobre o novo estado.

2.1.5. Linguagem para descrever a configuração da subestação

A parte 6 da norma, descrita em [14], especifica uma linguagem descritiva para configuração

dos IEDs de uma subestação. Esta linguagem é denominada Linguagem de descrição da

Configuração de Subestação (SCL – do inglês, Substation Configuration description

Language). Ela é utilizada para descrever as configurações dos IEDs e sistemas de

comunicação de acordo com as partes 5 [9] e 7-x [11],[13],[12] da norma. A linguagem (SCL)

permite o uso de uma descrição formal da relação existente entre o SAS (sistema de

automação da subestação) e a subestação (pátio). Numa aplicação pode-se descrever tanto a

topologia da subestação como a relação entre a estrutura da subestação e as funções do SAS

(nós lógicos – LN) configurados nos IEDs.

A SCL permite que a descrição do IED possa ser transferida para uma aplicação do sistema de

engenharia. Permite também que toda a configuração do sistema seja transferida para uma

ferramenta de configuração de IEDs. O objetivo principal da SCL é permitir a troca das

informações de configuração do sistema entre uma ferramenta de configuração de IEDs e uma

ferramenta de configuração de sistema provenientes de fornecedores diferentes.

A SCL é baseada na eXtensible Markup Language (XML) versão 1.0. A XML é um padrão

aberto, de fácil utilização, que se utiliza de arquivo texto no padrão UTF-8. Assim sendo, a
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XML é independente da plataforma e do sistema utilizado e o conteúdo de um arquivo XML

pode ser facilmente interpretado por programas de aplicação.

Apesar de um cliente IEC 61850 conseguir obter informações de configurações do próprio

IED quando estiver conectado ao IED através de uma rede, há várias situações onde a

disponibilidade de uma descrição off-line pode trazer muitos benefícios, dentre os quais [15]:

• A SCL pode eliminar, se não todo, pelo menos a maior parte do trabalho manual

de configuração de IEDs. Isso pode ser alcançado através de ferramentas off-line

gerando os arquivos necessários para a configuração dos IEDs automaticamente, a

partir de modelos.

• A SCL permite que informações sobre a configuração de IEDs sejam

compartilhadas entre fornecedores e usuários. Isso pode reduzir ou até eliminar as

inconsistências e interpretações errôneas na configurações e necessidades do

sistema.

• A SCL permite que as aplicações possam ser configuradas off-line, sem a

necessidade de uma conexão com o IED para a configuração do cliente.

2.1.5.1. O processo de engenharia

A engenharia de um SAS pode ter início tanto com a alocação de dispositivos pré-

configurados para as partes do pátio, ou com o design das funcionalidades de processo, onde a

alocação das funções aos dispositivos físicos é realizada depois, baseada nas capacidades

funcionais dos dispositivos e sua capacidade de configuração. Normalmente uma abordagem

mista será desejável: um típico componente do processo, como um bay de linha usado no
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projeto de engenharia, e então o resultado é usado na funcionalidade do processo, sempre que

necessário. Para a SCL, isso significa que ela tem que ser capaz de descrever:

• IEDs pré-configurados com um número fixo de LNs, mas sem amarração a um

processo específico.

• IEDs pré-configurados com uma semântica pré-configurada para um processo ou

parte de uma determinada estrutura.

• A configuração completa do processo com todos IEDs associados a funções de

processos individuais e aos equipamentos primários, acrescidos das definições dos

objetos de controle de acesso para todos os possíveis clientes.

• Tudo o que foi descrito no item acima, adicionando-se todas as associações e

conexões cliente-servidor pré-definidas entre os LNs no nível de dados.

Este último caso é o completo. Os dois últimos são o resultado da engenharia do SAS,

enquanto os dois primeiros são possíveis resultados da pré-engenharia dos IEDs.

Um configurador de IED é uma ferramenta específica do fabricante e deve ser capaz de

importar/exportar dados definidos de acordo com [14]. Ele cria o conjunto de configurações

específicas e gera os arquivos de configuração específicos de um IED. Ele também serve para

carregar as configurações no IED.

Um determinado IED só é considerado compatível ao padrão descrito pela norma IEC 61850

se:

• For acompanhado por um arquivo SCL descrevendo suas capacidades, ou por uma

ferramenta capaz de gerar tal arquivo.
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• Puder fazer uso de um arquivo SCL de sistema para ajustar suas configurações de

comunicação, ou ser fornecido juntamente com uma ferramenta capaz de importar

o arquivo SCL do sistema a fim de ajustar os parâmetros no IED.

O configurador do sistema é uma ferramenta de sistema, independente dos IEDs, capaz de

importar/exportar dados definidos de acordo com a parte 6 da norma IEC 61850. Ele importa

os arquivos de configuração de vários IEDs, conforme a necessidade da engenharia do

sistema, e é usado para adicionar as informações do sistema compartilhadas por IEDs

diferentes. Assim o configurador do sistema será capaz de criar um arquivo de configuração

referente à subestação.

O fragmento de documento XML mostrado na figura 6 contém um trecho de subestação com

um bay E1Q1, que contém um disjuntor QA1 e uma seccionadora QB1, ambos conectados ao

nó L1. O disjuntor está associado ao LN XCBR1, da classe XCBR e a seccionadora está

associada ao LN XSWI2, da classe XSWI.
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Figura 6 – Fragmento de um arquivo SCL

2.1.6. Estrutura e conteúdo

Os títulos e conteúdos das partes publicadas da série IEC 61850 são os que seguem [5].

2.1.6.1. IEC 61850-1 Introduction and Overview

• Introdução e visão geral da IEC 61850

2.1.6.2. IEC 61850-2 Glossary

• Coleção de termos
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2.1.6.3. IEC 61850-3 General requirements

• Pré-requisitos de qualidade (confiabilidade, disponibilidade do sistema,

portabilidade, segurança);

• Condições ambientais;

• Serviços auxiliares;

• Outros padrões e especificações.

2.1.6.4. IEC 61850-4 System and Project management

• Pré-requisitos de engenharia (classificação de parâmetros, ferramentas de

engenharia, documentação);

• Ciclo de vida do sistema (versões de produto, descontinuidade, suporte após

descontinuidade);

• Controle de qualidade (responsabilidades, testes do sistema).

2.1.6.5. IEC 61850-5 Communication Requirements for Functions and Device

Models

• Pré-requisitos básicos;

• Abordagem dos nós lógicos (LNs);

• Links lógicos de comunicação;

• Conceito de PICOM (Parte de Informação para COMunicação);
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• Nós lógicos e PICOMs relacionados;

• Desempenho;

• Funções;

• Cenários dinâmicos.

2.1.6.6. IEC 61850-6 Configuration description language for communication in

electrical substations related to IEDs

• Visão geral do processo de engenharia planejado;

• Definição do sistema e do formato de troca dos parâmetros de configuração

baseado em XML, contendo: descrição esquemática do sistema primário (diagrama

unifilar), descrição das conexões de comunicação e descrição das capacidades dos

IEDs.

• Alocação do nó lógico do IED ao sistema principal.

2.1.6.7. IEC 61850-7-x Basic communication structure for substation and feeder

equipment

2.2.1.1.1 IEC 61850-7-1 Principles and models

• Introdução às partes IEC 61850-7-X;

• Princípios de comunicação e modelos.

2.2.1.1.2 IEC 61850-7-2 Abstract communication service interface (ACSI)
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• Descrição da Interface Abstrata dos serviços de comunicação (ACSI);

• Especificação dos serviços de comunicação abstratos;

• Modelagem da estrutura da base de dados de dispositivos.

2.2.1.1.3 IEC 61850-7-3 Common data classes

• Classes de dados comuns e atributos relacionados.

2.2.1.1.4 IEC 61850-7-4 Compatible logical node and data classes

• Definição das classes dos nós lógicos e das classes de dados. As classes de dados

compõem as classes de nós lógicos.

2.1.6.8. IEC 61850-8 Specific communication service mapping

• Mapeamento dos serviços normalmente usados para comunicação do âmbito da

subestação.

2.1.6.9. IEC 61850-9 Specific communication service mapping

• Mapeamento dos serviços usados para transmissão das amostras de valores

analógicos.

2.1.6.10. IEC 61850-10 Conformance testing

• Procedimentos para testes de conformidade;

• Testes e garantia de qualidade;
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• Documentação requerida;

• Testes de conformidade relativos aos dispositivos;

• Certificação de testes, pré-requisitos e validação dos equipamentos de teste.

2.2. IEC 61970 – Energy Management System Application Programming

Interface (EMS API)

A norma IEC 61970 – Energy management System Application Programming Interface

(EMS-API) [16] padroniza um conjunto de APIs para tratar os dados do sistema

EMS/SCADA. Estes dados podem ser críticos de tempo real e dados históricos. O objetivo é

dar suporte à integração de sistemas EMS desenvolvidos como aplicações independentes por

diversos fornecedores, ou entre o EMS e sistemas concebidos para tratar de outros aspectos da

operação do sistema de energia, como a geração ou o gerenciamento da distribuição.

Em contraste com a IEC 61850, esta especificação não impõe quaisquer imposições sobre os

protocolos de comunicação a serem utilizados. Apenas provê as APIs padronizadas em IDL

(Linguagem para Definição de Interfaces). Estas APIs devem ser implementadas em uma

linguagem de programação a ser escolhida, como C/C++ ou Java, por exemplo. Depois

precisam ser chamadas a partir de um ambiente de execução como o J2EE ou o .NET, ou

então iniciadas através de uma chamada a um procedimento remoto (RPC – do inglês, Remote

Procedure Call), via Web Services ou algum outro mecanismo para troca de dados.

Atualmente, os ambientes de comunicação típicos são os baseados no TCP/IP.
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De maneira similar ao IEC 61850, esta especificação possui um modelo de dados elaborado,

chamado de Common Information Model (CIM), que será abordado neste trabalho, e também

um modelo para troca de dados. Ao contrário da IEC 61850, o CIM já está definido em UML.

2.2.1. CIM

O CIM é um modelo padrão orientado a objetos para as companhias de eletricidade, com

intuito de facilitar o desenvolvimento e integração dos sistemas aplicativos utilizados no

planejamento, gerenciamento, operação e comercialização de energia elétrica [17].

Esta parte do padrão dentro do IEC é chamada de IEC 61970-301, e define o elemento

principal do CIM do conjunto de pacotes. A figura 7, extraída de [16], mostra o conjunto de

pacotes básicos do CIM.

Figura 7 – Pacotes CIM
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Esses pacotes proporcionam uma visão lógica dos aspectos físicos de um EMS. A IEC 61970-

303 define a visão lógica de um SCADA (do inglês, Supervisory Control and Data

Acquisition) e a IEC 61970-501 define o CIM RDF Schema (do inglês, Resource Description

Framework) [18], que possibilita informações contidas num EMS serem convertidas para

exportação, como um documento XML, o qual é chamado de documento CIM/XML. Isso

permite a troca de modelos num formato padrão que qualquer EMS pode enviar/receber via

Internet ou rede privada.

2.2.2. UML

A UML (do inglês, Unified Modeling Language) [19],[20],[21] é uma linguagem de

modelagem não-proprietária de terceira geração. A Linguagem de Modelagem Unificada é

um método aberto usado para especificar, visualizar, construir e documentar os produtos de

um sistema de software orientado a objetos.

Basicamente, a UML permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em

diagramas padronizados. Além de fornecer uma notação gráfica, a UML também tem um

escopo semântico, uma vez que especifica significados. É uma notação independente de

processos.

É importante distinguir entre um modelo UML e um diagrama (ou conjunto de diagramas) de

UML – o último é uma representação gráfica da informação do primeiro, mas o primeiro pode

existir independentemente.

A linguagem é decomposta em pacotes lógicos: Foundation (básico), Behavioral Elements

(comportamento dos elementos) e Model Management (gerenciamento de modelos). Estes

pacotes estão divididos em sub-pacotes.
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A UML define nove tipos de diagramas, que são apresentações gráficas de conjuntos de

elementos, divididos em duas categorias: quatro tipos de diagramas representam a estrutura

estática da aplicação e cinco representam diferentes aspectos de comportamento dinâmico.

Os quatro tipos que representam a estrutura estática são: diagramas de classe, diagramas de

componente, diagramas de objeto e diagramas de implantação.

Os cinco tipos de diagramas comportamentais são: diagrama de caso de uso, diagrama de

estados, diagrama de atividade, diagrama de seqüência e diagrama de colaboração.

A figura 8 mostra os relacionamentos entre os diagramas, formando toda a modelagem

orientada a objetos.

Figura 8 – Diagramas da UML e seus relacionamentos

Para as companhias do setor elétrico, o conjunto mais conhecido de diagramas de classe é o

CIM, que é um modelo de meta-dados do sistema de energia com pacotes adicionais

descrevendo outros aspectos operacionais do sistema elétrico. As classes mostradas na figura.

9, formam a base, o alicerce, do CIM, de modo que possam suportar qualquer aplicação que

necessite modelar o fluxo de eletricidade dos produtores aos consumidores[17].
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Figura 9 – Diagramas de classe do CIM.

2.2.3. XML

A linguagem de marcação extensível (XML – do inglês, eXtensible Markup Language)

[22],[23],[24] é uma linguagem de marcação, proposta pelo consórcio World Wide Web

(W3C), que provê um formato para descrever dados estruturados. A XML utiliza uma forma

restrita da SGML (do inglês, Standard Generalized Markup Language) e tornou-se um

sistema muito utilizado para definir formato de dados. A XML foi desenhada para ser de fácil

implementação e para permitir a interoperabilidade entre a SGML e a HTML.



46

Ela é chamada extensível porque não tem um formato fixo como a HTML. Ao invés disso, a

XML é na verdade uma meta-linguagem, ou seja, uma linguagem usada para descrever outras

linguagens, e que permite o design de linguagens de marcação customizadas para diferentes

tipos de documentos.

A XML descreve uma classe de objetos de dados chamados documentos XML e descreve

parcialmente o comportamento dos programas de computador que os processarão. Por

construção, os documentos XML estão em conformidade com documentos SGML. Os

documentos XML são constituídos por duas partes, a saber:

• DTD (do inglês, Document Type Definition);

• A definição dos elementos, que é o uso efetivo das marcações (tags) declaradas

pela DTD.

A função da DTD é definir todas as tags que um documento XML pode conter, determinando

a ordem em que elas devem aparecer e se são obrigatórias ou opcionais. O DTD também é

responsável por armazenar diversos elementos utilizados nos documentos, como atributos que

as tags podem conter e as entidades utilizadas nos documentos.

Com a DTD, é possível ao software processador da XML realizar a validação de um

documento, verificando se ele foi criado corretamente, segundo os padrões estabelecidos.

A XML é muito poderosa na definição de documentos complexos e estruturas de dados. Um

programador que tenha uma definição XML para uma determinada coleção de dados,

chamada de esquema XML (XML schema) [25], pode criar um programa que seja capaz de

processar quaisquer dados formatados de acordo com as definições.
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2.2.3.1. XSLT

As XSLT (do inglês, Extensible Stylesheet Language Transformations) [26] convertem

qualquer documento XML em outro documento XML, HTML ou em formato de texto básico.

Alguns desenvolvedores acham a XSLT de difícil compreensão porque ela é uma linguagem

baseada em regras, e não originalmente uma linguagem procedural ou orientada a objetos,

embora com algum esforço despendido é possível tê-la funcionando como procedural. Com a

XSLT é possível se especificar uma série de regras, chamadas de templates, que descrevem

como o documento de saída deve ser criado.

2.2.4. RDF

O objetivo da RDF (do inglês, Resource Description Framework) [27],[28], desenvolvida

pelo World Wide Web Consortium (W3C), é prover um modo comum para descrever

informações que possam ser lidas e compreendidas por computadores através de aplicações.

A RDF define um modelo simples para descrever relacionamentos entre recursos em termos

de nome das propriedades e valores. As propriedades RDF podem ser vistas como os atributos

dos recursos.

O modelo de dados RDF não provê nenhum mecanismo para declarar estas propriedades, nem

provê qualquer mecanismo para definir os relacionamentos entre estas propriedades e outros

recursos. Este é o papel do RDF Schema.

A comunidade de Sistemas de Potência necessita descrever atributos de vários objetos, por

exemplo: resistência, reatância e fluxo de MW. A declaração destas propriedades (atributos) e

as suas semânticas correspondentes estão definidas no contexto do RDF como um RDF
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Schema. Um schema não somente descreve as propriedades do recurso, mas também pode

definir o tipo dos recursos que estão sendo descritos (transformador, gerador, disjuntor, etc.).

Um RDF Schema foi definido pela codificação do modelo abstrato do CIM com o vocabulário

do RDF Schema. Considerando-se que a RDF é genérica bastante para descrever conceitos

UML, a conversão é direta [4].

2.2.4.1. CIM/XML

Com a formalização e padronização sobre o CIM RDF Schema (IEC 61970-501), informações

contidas num EMS podem ser convertidas para exportação, como um documento XML. Este

documento é referenciado como um documento CIM/XML. Todas as etiquetas "tags"

(descrições de recursos) usadas no documento CIM/XML são providas pelo esquema CIM

RDF. A figura 10 mostra um fragmento de um CIM/XML contendo uma medição (classe

Measurement) associada a um terminal (classe Terminal, id="_ABADD95DC9CE0B2F"),

que por sua vez está associado a um equipamento e a um nó de conectividade (classes

TransformerWinding e ConnectivityNode respectivamente), que também são mostrados na

figura 10.
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Figura 10 – Fragmento de um CIM/XML
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3. UM PROTÓTIPO PARA INTEGRAÇÃO

O protótipo implementado teve por objetivo investigar a possibilidade de se ter as

informações referentes à topologia, medições, alarmes, sequenciamento de eventos, etc., de

uma subestação, atualizadas e disponíveis para utilização pelo EMS/SCADA.

A figura 11 mostra uma visão geral de como o protótipo se insere no contexto de uma

concessionária do setor elétrico.

Figura 11 – Protótipo implementado

Tanto as informações referentes à configuração de uma subestação contidas num arquivo

SCL, que são informações estáticas que tem por finalidade representar o arranjo de uma

determinada subestação, como aquelas obtidas dos equipamentos (IEDs) e referentes à
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informação de tempo real, como por exemplo medições realizadas, deverão ser gravadas na

base de dados corporativa, modelada de acordo com o CIM.

A fim de tornar isso possível, foi desenvolvido um aplicativo segundo o modelo

cliente/servidor.

3.1. Dados integrados

3.1.1. Arranjo da subestação – dados estáticos

Foram considerados neste protótipo os dados que descrevem a estrutura funcional da

subestação e suas conexões. Estes são os dados normalmente necessários para se obter um

diagrama unifilar com a descrição do arranjo dos equipamentos primários (disjuntores,

seccionadoras, transformadores de potência, etc.) e como eles estão conectados. Isso inclui a

localização dos transdutores de potencial e de corrente (TPs e TCs, respectivamente), que

serão responsáveis pela coleta de alguns dados de medição que serão informados ao EMS.

A integração desse tipo de informação pode eliminar um problema comum das empresas do

setor elétrico, que é o fato de um mesmo dado ser mapeada e/ou atualizado por vários setores

dentro da empresa (SCADA local, EMS/DMS, sistema corporativo, etc.), sendo que às vezes

cada um deles utiliza nomenclaturas diferentes e em várias ocasiões há inconsistência na

informação armazenada.

3.1.2. Informações de tempo real

Os dados contendo as informações de tempo real, tanto aqueles referentes aos status de

equipamentos (disjuntores, seccionadoras) como os relacionados à medição de variáveis
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analógicas, são convertidos no lado da subestação para um arquivo CIM/XML e enviados

para gravação na base de dados corporativa.

3.2. Integração realizada

A arquitetura de integração implementada é baseada no modelo cliente/servidor para troca de

informações entre a subestação e o centro de controle. Um mesmo servidor pode receber

dados simultaneamente de vários clientes. Isso permite que várias subestações possam

transmitir informações a um mesmo ambiente corporativo. A figura 12 ilustra esta situação,

onde duas subestações (poderiam ser mais que duas) estão conectadas , através do cliente

(exportador), a um mesmo servidor (importador).

Figura 12 – Implementação do ambiente cliente/servidor
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As informações consideradas necessárias para a integração são convertidas pelo exportador

para o padrão IEC 61970-301 (CIM) e posteriormente enviadas para o importador através de

uma conexão TCP/IP. Vale lembrar que o mecanismo para troca de mensagens é de livre

escolha de acordo com o padrão IEC 61970. Uma vez que os dados chegam ao ambiente

corporativo, são gravados em uma base de dados relacional. Através do protocolo de

comunicação implementado é possível saber se o envio dos dados aconteceu corretamente e

também se a gravação desses dados na base de dados aconteceu de forma satisfatória.

Nos itens que seguem há uma descrição detalhada de como a integração proposta foi

implementada através do protótipo.

3.2.1. Modelo implementado

3.2.1.1. Arranjo da subestação

A descrição da subestação contida em um arquivo SCL segue um modelo hierárquico baseado

em estrutura funcional. Essa descrição é convertida em um arquivo CIM/XML parcial e este

arquivo é utilizado com o propósito de fornecer informações sobre a topologia da subestação.

Uma vez que o envio do CIM/XML gerado já tenha sido feito, um novo envio pode ser

realizado de acordo com a necessidade, como por exemplo, quando houver grandes mudanças

na topologia da subestação, ou então se houver suspeita de divergência entre as informações

do SAS e do EMS.

Uma outra opção, esta não contemplada pelo protótipo e que poderia ser implementada numa

próxima etapa, seria converter a descrição CIM/XML de uma determinada subestação para o

formato SCL, e enviar o arquivo gerado para ser utilizado dentro do SAS.
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Para que uma integração como a realizada neste protótipo possa ser realizada, os nomes

atribuídos às instâncias dos objetos têm que possuir uma correspondência nos dois lados. No

CIM, a atribuição dos nomes é feita pelo atributo name da classe naming (pacote Core),

enquanto que na SCL é utilizado o atributo “Nam”, normalmente criado a partir da norma IEC

61346 [29]. Como a integração apresentada neste trabalho faz a conversão dos dados em um

único sentido (SCL para CIM/XML) e com o intuito de facilitar o processo, o protótipo

implementado utiliza a seqüência de nomes dentro da hierarquia do SCL para formar o

cim:Name. Por exemplo, o bay Q1 que pertence ao nível de tensão D1 da subestação S2, terá

o cim:Name = “S2D1Q1”

3.2.1.2. Dados de tempo real

Os dados obtidos e convertidos para o padrão CIM são enviados ao centro de controle através

de conexão TCP/IP. Este envio deve acontecer toda vez em que houver alguma alteração no

valor de uma variável digital, ou uma nova medição for realizada para as variáveis analógicas.

Para que estes dados possam ser obtidos, é necessário saber qual o LN implementado pelos

IEDs vai fornecer a informação. Isso poderia ser obtido a partir do SCL (vide exemplo da

figura 6), mas o protótipo implementado usa a informação obtida diretamente de parâmetros

de execução. Esta opção simplifica a implementação do protótipo, uma vez que o caminho

completo contendo o nome do objeto desejado é fornecido. A figura 13 traz um exemplo de

como o parâmetro deve ser montado para que se consiga acessar a informação desejada. Essa

montagem é realizada de acordo com [11] e tem por finalidade facilitar a implementação, pois

não é necessária nenhuma tabela interna para associar nomes internos ao protótipo com as

referências dos objetos IEC 61850.
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Figura 13 – Referências a objetos [11]

O padrão IEC 61850 diferencia os nomes de objeto das referências a objetos. Nomes de

objeto identificam uma instância de uma classe em um nível hierárquico. A concatenação de

todos os nomes de objeto forma a referência ao objeto (por exemplo,

“MyLD/Q0XCBR1.Mode.stVal”) [11].

Além de utilizar este padrão para identificar as fontes das informações a serem colhidas, o

parâmetro informado ao protótipo identifica se o dado será obtido de uma variável analógica

ou digital, e também qual o nome do objeto ao qual ele se refere. Este objeto pode ser a

identificação de um equipamento ou a identificação de um terminal associado a um

equipamento.

Há duas maneiras possíveis para a parte do protótipo que executa junto ao SAS obter as

informações fornecidas pelos IEDs, a saber:

• Modo request/reply – solicita as informações que necessita de tempos em tempos

e;
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• Modo publish/subscribe – pede para receber apenas as informações desejadas e

que sofreram alguma alteração. Esse envio é feito assim que determinada alteração

ocorre.

O protótipo desenvolvido neste trabalho implementa uma mistura dessas duas abordagens

expostas, conforme veremos mais adiante.

3.2.2. Outros modelos de integração possíveis

Há outras formas para que se possa realizar uma integração similar àquela descrita nos itens

anteriores. A seguir serão apresentadas duas delas, extraídas de [3], e que podem ser pensadas

como alternativas para futuras implementações.

3.2.2.1. A subestação como servidor IEC 61850 (dados de tempo real)

Neste caso ambos os lados, SAS e EMS, compreendem o protocolo especificado pela IEC

61850 (MMS implementando os serviços ACSI, por exemplo). O SAS não precisa conhecer

nada a respeito do CIM, mas o EMS precisa saber como transformar o modelo de dados do

IEC 61850 em CIM.

A subestação é o servidor de informações e o centro de controle é o cliente. O centro de

controle pode obter as informações através do modo request/reply ou do modo

publish/subscribe, ambos descritos em 3.2.2.

Esta implementação é que deve apresentar o melhor desempenho, pois os dados de tempo real

são obtidos diretamente pelo EMS. Entretanto, para o protótipo desenvolvido neste trabalho

optou-se por outra alternativa que apresenta maior flexibilidade, por não obrigar que todas as

subestações a serem integradas estejam em conformidade com o padrão IEC 61850. Dessa
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forma, a parte do protótipo implementada junto ao EMS pode receber dados de subestações

que ainda possuam equipamentos não-aderentes ao padrão IEC 61850. Para tal, bastaria uma

adaptação na parte do sistema que coleta as informações de tempo real.

3.2.2.2. Integração realizada através de troca de arquivos

Neste cenário temos um solução intermediária, que pode ser pensada como um primeiro passo

na direção das integrações descritas anteriormente. O sistema da subestação gera

periodicamente um arquivo CIM/XML parcial contendo as informações que sofreram

alteração (status de disjuntores, valores de medições, etc.). Isso pode ser feito de forma

incremental, ou seja, apenas os valores modificados desde a última geração do arquivo parcial

são gravados, ou então pode-se sempre gravar o arquivo contendo todas as informações

previstas.

Depois disso, o arquivo gerado é transmitido através de algum protocolo de troca de arquivos,

como por exemplo, o FTP (do inglês, File Transfer Protocol), comum às partes envolvidas.

Este cenário deve ser suficiente para atualizar as informações referentes à topologia da

subestação no centro de controle. Entretanto, durante condições anormais de operação este

cenário perde a razão de existir, pois nestas condições podem ocorrer muito mais mudanças

de status, que não são permanentes, e que não serão propagadas (apenas a última o será) para

o centro de controle.

3.2.3. Modelagem de dados no CIM

Uma vez obtidos, os dados provenientes do IEC 61850 devem ser convertidos para o padrão

do CIM. Para tal, os pacotes e classes CIM adequados para a implementação devem ser

utilizados. Mecanismos utilizados para estabelecer a correspondência entre os objetos
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modelados de acordo com o padrão IEC 61850 e os objetos do CIM devem ser criados. Em

[30] há a descrição de um mecanismo de redução similar ao que foi utilizado neste trabalho. A

figura 14 mostra, destacados em cor azul, quais os pacotes CIM foram utilizados no protótipo.

Pode-se encontrar em [16] uma descrição detalhada de todos os pacotes CIM.

Figura 14 – Pacotes CIM utilizados no protótipo (destacados em cor azul)

Todas as definições do CIM estão de acordo com a orientação a objetos, e consequentemente

o modelo CIM tem muitas classes e relacionamentos. Cada classe, por sua vez, tem

relativamente poucos atributos.
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A seguir temos uma descrição de quais os pacotes e quais as classes foram utilizadas no

protótipo, tanto para os dados sobre o arranjo da subestação como para os dados referentes às

medições de tempo real.

3.2.3.1. Arranjo da subestação

A estrutura da subestação contida no modelo da SCL, compreendendo a hierarquia

Subestação / Nível de tensão / Bay / Equipamento (Substation / Voltage Level / Bay / Device)

tem uma correspondência com a estrutura de subestação do pacote Core do CIM. A figura 15

apresenta o diagrama de classes do pacote Core.

Figura 15 – Diagrama de Classes do Pacote Core [16]
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As seguintes classes do pacote Core, com as respectivas descrições extraídas de [16], foram

utilizadas no protótipo para que a estrutura da subestação pudesse ser mapeada (vale lembrar

que nem todos os atributos encontram correspondência entre os modelos):

• Naming: É a classe raiz que fornece nomes comuns de atributos para todas as

classes que necessitam de atributos de denominação (identificação).

• PowerSystemResource: É uma subclasse de Naming. Pode ser um item de um

equipamento, tal como uma chave seccionadora (switch), um EquipmentContainer

contendo vários itens de equipamentos (Equipment) como uma subestação

(Substation), uma entidade organizacional como uma companhia de energia

elétrica (Company) ou uma sub-região de controle (SubControlArea). A classe

PowerSystemResource, serve para embutir uma coleção de recursos de um sistema

de potência dentro de outros recursos.

• EquipmentContainer: É uma subclasse de PowerSystemResource, é uma

construção de modelagem utilizada para fornecer uma classe raiz para todas as

classes de equipamentos (Equipment). No protótipo foi utilizado um único objeto

desta classe, associado à subestação.

• Substation: É uma subclasse de EquipmentContainer, e consiste de um conjunto de

equipamentos para tratar a energia elétrica, nela transitada, com a finalidade de

chaveamento (switching) ou de modificação de suas propriedades.

• VoltageLevel: É uma classe derivada de EquipmentContainer. Estabelece grupos

de equipamentos com um mesmo nível de tensão. Os equipamentos são
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tipicamente disjuntores, barramentos, dispositivos de instrumentação, de controle,

de proteção e regulação, ou uma montagem deles todos.

• BaseVoltage: É um conjunto de tensões de base que são utilizadas.

• Bay: É uma classe derivada de EquipmentContainer. É uma coleção de recursos do

sistema de potência, dentro de uma subestação, incluindo equipamentos

condutores, relés de proteção, medições e telemetria.

• ConductingEquipment: É uma subclasse de Equipment. São os equipamentos do

sistema de potência. ConductingEquipment está contido dentro de um

EquipmentContainer e pode ser uma subestação (Substation), um nível de tensão

(VoltageLevel) ou um Bay dentro de uma subestação.

• Terminal: É uma classe derivada de Naming, e representa um ponto elétrico de

conexão a uma parte do equipamento condutor. Os terminais são ligados em

pontos de conexão física, chamados nós de conectividade (connectivity nodes).

Os equipamentos primários contidos na descrição da subestação que tiverem o atributo tipo

definido de acordo com [14] e que tenham uma classe de objeto correspondente no CIM,

como é o caso dos disjuntores, chaves secccionadoras, transformadores de potência, TPs e

TCs, entre outros, terão também objetos gerados no arquivo CIM/XML. A modelagem destes

objetos encontra correspondência no pacote Wires do CIM. A figura 16 contém a hierarquia

de heranças do pacote Wires.
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Figura 16 – Diagrama de classes do pacote Wires (hierarquia de heranças) [4]

As seguintes classes do pacote Wires, que possuem correspondência com os tipos de

dispositivos descritos em [14] e cujas descrições foram extraídas de [16], foram utilizadas no

protótipo:

• Switch: Classe derivada de ConductingEquipment (Pacote Core). Representa um

dispositivo genérico projetado para fechar, ou abrir, ou ambos, um ou mais

circuitos elétricos.
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• Breaker: Subclasse de Switch. Representa um dispositivo mecânico de

chaveamento capaz de suportar, e interromper correntes nas condições normais de

operação do circuito e também suportar por um tempo específico, e interromper

correntes sob condições anormais específicas de um circuito, por exemplo, as de

curto-circuito.

• Disconnector: Subclasse de Switch. Representa um dispositivo mecânico de

chaveamento operado manualmente ou por motor, utilizado para mudar as

conexões de um circuito, ou para isolar um circuito ou equipamento de sua fonte

de energia

• PowerTransformer: Classe derivada de Equipment (Pacote Core). Representa um

dispositivo elétrico que consiste de dois ou mais enrolamentos acoplados, com ou

sem núcleo magnético, para permitir ligações entre circuitos elétricos.

Transformadores podem ser utilizados para controlar a tensão e a mudança de fase

(fluxo de MW).

• TransformerWinding: Classe derivada de ConductingEquipment. Representa o

enrolamento que está associado a cada terminal de um transformador.

• TapChanger: Classe derivada de PowerSystemResource (Pacote Core). Representa

o mecanismo de mudança da posição do “tap” do enrolamento do transformador.

• Line: Subclasse derivada de PowerSystemResource (Pacote Core). Representa uma

parte do componente de um sistema que se estende entre subestações vizinhas ou

de uma subestação a um ponto adjacente de conexão.
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• ACLineSegment: Subclasse de Conductor. Representa um fio ou uma combinação

de fios, com características elétricas consistentes, construindo um único sistema

elétrico, utilizado para transportar corrente alternada entre pontos de um sistema de

potência.

As conexões topológicas, feitas através dos nós de conectividade e os terminais para conectar

um dispositivo a um nó de conectividade correspondem à descrição de topologia contida no

pacote Topology do CIM. A figura 17 mostra o diagrama de classes do pacote Topology. Estas

informações, associadas às leituras de mudanças de estado de equipamentos (como

disjuntores) e às medições de tempo real efetuadas, podem servir como parâmetros de entrada

para que a topologia da subestação seja conhecida.

A seguir temos as descrições (extraídas de [16]) das classes do pacote Topology que foram

usadas no protótipo. Vale lembrar que os equipamentos condutores (conducting equipments) e

os terminais já foram descritos anteriormente neste trabalho por fazerem parte do pacote

Core.

• ConnectivityNode: Classe derivada de Naming (Pacote Core). Representa os nós de

conectividade, que são os pontos com impedância zero, onde os terminais do

equipamento condutor são juntamente conectados.

• TopologicalNode: Classe derivada de Naming (Pacote Core). Representa um

conjunto de nós de conectividade, no estado atual da rede, que estão ligados entre

si através de chaves fechadas. Nós topológicos podem mudar conforme alteração

do estado atual da rede (por exemplo, chaves, disjuntores, etc. mudam o estado da

rede).
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Figura 17 – Diagrama de classes do pacote Topology [4]

Assim sendo, os pacotes Core, Wires e Topology do CIM são usados no protótipo para

mapear as informações relacionadas à descrição dos equipamentos e à topologia da
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subestação. Isso permite que o arranjo da subestação seja convertido do padrão IEC 61850

(SCL) para o IEC 61970 (CIM/XML).

3.2.3.2. Dados de tempo real

O CIM define alguns conceitos abstratos, como por exemplo Measurement e Control, que são

uma maneira genérica para modelar dados de status e de controle, respectivamente. O

Diagrama de Classes do Pacote Meas (main), que contém as classes Measurement e Control,

é apresentado na figura 18.

Figura 18 – Diagrama de classes do pacote Meas (Main) [16]
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Por exemplo, a classe Measurement tem relacionamentos com as classes MeasurementType e

MeasurementValue. Vários objetos da classe Measurement podem estar associados a um

objeto da classe Terminal (pacote Core), que por sua vez pode estar associado a um objeto da

classe ConductingEquipment (como um disjuntor, por exemplo). O caminho apropriado

através destes relacionamentos fornece a informação sobre a medição realizada. Assim sendo,

a posição corrente de um disjuntor poderia ser definida por dois objetos [2]:

• Breaker.Terminal.Measurement.MeasurementType.name

• Breaker.Terminal.Measurement.MeasurementValue.value

De maneira similar, podemos utilizar os mesmos objetos da classe Measurement para as

informações referentes aos valores analógicos.

A tabela 3 contém os valores utilizados para MeasurementType. A coluna Nome traz o nome

IEC 61970 associado ao tipo de medição, enquanto a coluna Alias traz o nome IEC 61850

associado ao tipo de medição.

Nome Alias Descrição

Current Amps Corrente I (RMS) de um

circuito não trifásico.

ThreePhaseCurrent TotAmps Corrente total (RMS) de um

circuito trifásico

Frequency Hz Freqüência (f)

PowerFactor PwFact Fator de Potência (pf)

ThreePhasePowerFactor TotPF Fator de Potência médio (pf)

em um circuito trifásico

ThreePhaseApparentPower TotVA Potência aparente total (S) em

um circuito trifásico
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ThreePhaseReactivePower TotVAr Potência reativa total (Q) em

um circuito trifásico

ThreePhaseActivePower TotW Potência total (P) em um

circuito trifásico

ApparentPower VoltAmp Potência aparente (S) em um

circuito não trifásico

ReactivePower VoltAmpR Potência reativa (Q) em um

circuito não trifásico

Voltage Volts Tensão (V) (RMS)

ActivePower Watts Potência real (P) em um

circuito não trifásico

Pressure Press Pressão

Temperature Temp Temperatura

ThreePhaseAngle TotAng Ângulo (phi) em circuito

trifásico

ApparentEnergy TotVAh Energia aparente

ReactiveEnergy TotVArh Energia reativa

ActiveEnergy TotWh Energia ativa

Automatic Auto Operação automática (não

manual)

LocalOperation Loc Operação local (não remota)

AutomaticControl LTCBlk Controle automático de LTC

bloqueado

SwitchPosition Pos Posição de switch (2 bits)

TapPosition TapPos Posição de tap de

transformador

OperationCount OperCnt Contador de operações

ParallelTransformers Parallel Transformadores em modo de

operação paralelo

Tabela 3 – Convenção de nomenclatura para MeasurementType
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Cada objeto da classe MeasurementType pode estar associado a um objeto da classe

MeasurementValueSource. A tabela 4 mostra os valores utilizados na nomenclatura dos

objetos da classe MeasurementValueSource.

Nome Descrição

SCADA Valores de telemetria recebidos de um sistema

SCADA local

CCLink Valor recebido de um centro de controle

remoto via TASE.2 ou outro protocolo de

centros de controle

Operator Valor registrado pelo operador (mantido

manualmente)

Estimated Valor atualizado por um estimador de estados

PowerFlow Valor atualizado com o resultado do “Fluxo

de Potência”

Calculated Valor calculado a partir de outros valores de

medições

Allocated Valor calculado pelo load allocator

Tabela 4 – Convenção de nomenclatura para MeasurementValueSource

Dessa forma, o pacote Meas é utilizado no protótipo para mapear os dados relacionados às

informações de tempo real. A figura 19 mostra o diagrama de classes do pacote Meas

(Measurements).
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Figura 19 – Diagrama de classes do pacote Meas (Measurements) [16]

A classe Quality61850, que representa os indicadores de qualidade que estão definidas na

especificação IEC 61850, poderia ser utilizada no protótipo. Não o foi, pois o protótipo

somente transforma para o padrão CIM/XML os dados provenientes de leituras cujos

indicadores de qualidade sejam “bons”, ou seja, a qualidade da informação que chega para ser
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gravada na base de dados é sempre a mesma. A figura 20 mostra o diagrama de classes do

pacote Meas (quality)

Figura 20 – Diagrama de classes do pacote Meas (quality)

Em resumo:

Para que os dados de tempo real fossem mapeados no CIM, foi necessário utilizar no

protótipo as sequintes classes do pacote Meas: Measurement, MeasurementType,

MeasurementValue e MeasurementValueSource.

A classe Quality61850 poderia ter sido utilizada no protótipo, mas não o foi porque a

informação que chega no formato CIM tem sempre a mesma qualidade, verificada antes do

envio.
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3.2.4. Mapeamento dos dados no SGBDR

A base de dados relacional implementada segue as mesmas recomendações descritas em [4]:

• Toda classe do CIM possui uma tabela correspondente, de mesmo nome, na base

relacional.

• Todo atributo de uma classe possui uma coluna correspondente, de mesmo nome, na

tabela relacionada.

• Em cada tabela deve ser acrescentada uma coluna designada como chave primária

(primary key) do tipo inteiro (integer), cujo nome é composto da concatenação do

prefixo “PK_” com o nome da tabela sendo criada. Por exemplo, a coluna

PK_PowerSystemResource é chave primária incluída na tabela

PowerSystemResource.

Observação: Na implementação realizada neste trabalho a chave primária foi definida

como sendo do tipo alfa-numérica de 30 posições (“char(30)”).

• Exceto pela chave primária, todas as colunas da tabela podem admitir “NULL”.

• As relações de herança, no modelo orientado a objeto do CIM, são tipicamente

utilizadas para descrever objetos relacionados numa linhagem hierárquica. A

implementação dessa hierarquia na base relacional é feita acrescentando um atributo

comum a todos os membros dessa família. Este atributo é a chave primária da tabela

raiz.
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• O relacionamento de “muitos” para “muitos” (n:m), entre duas entidades deve ser

implementado na base relacional com a criação de uma tabela adicional para

representá-lo.

3.3. Arquitetura de Hardware

Para o protótipo foram utilizados os mesmos componentes de hardware que estavam

disponíveis para estudos sobre a automação de um bay de linha 230kV de uma

concessionária, operando na configuração “barra principal/transferência”, mostrado na figura

21.

21 25 27L 27B
27
WI

5021N

59I 67N 79 25 27L 27B59T

78 96 98 62 6885

UPD1

21 25 27L 27B
27
WI

5021N

59I 67N 79 25 27L 27B59T

78 96 98 62 6885

UPD2

86 27L 27B25

UCD1

Int MaAEq

Figura 21 – Bay de linha (e funções de automação) utilizado no protótipo

A seguir temos uma breve descrição dos elementos de hardware utilizados no protótipo:

• Computadores do tipo PC:
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- para executar as funções do protótipo ligadas ao EMS;

- para executar as funções do protótipo ligadas ao SAS;

• Relé GE C60, utilizado para realizar as funções de controle de bay;

• Relé de distância Siemens, série 7SA6xxx com código 7SA6105-5AB92-4GR5 -

L0R, utilizado para realizar as funções de proteção e;

• Giga de testes, que permite simular manualmente os sinais provenientes do campo.

A figura 22 contém um esquema mostrando a disposição dos elementos de hardware citados

acima. Os relés digitais estão em conformidade com o padrão IEC 61850 e implementam os

vários nós lógicos (LNs) que permitem a monitoração dos dados de tempo real. Na giga de

testes está mapeado um bay de linha de subtransmissão da concessionária que cedeu os

equipamentos para a realização dos testes.
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Figura 22 – Esquema da arquitetura de hardware utilizada no protótipo

3.4. Arquitetura de Software

A arquitetura de software utilizada neste protótipo está descrita pela figura 23. Para que os

objetivos fossem atingidos de maneira satisfatória e na tentativa de evitar que código

desnecessário fosse escrito, softwares de mercado foram utilizados sempre que possível, para

executar funções requeridas pela implementação.

O aplicativo desenvolvido é composto por 15 classes de objetos, que juntas somam cerca de

2700 linhas de código. Este aplicativo utiliza o modelo cliente/servidor para realizar a troca de
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informações. O servidor foi desenvolvido como multi-tarefa, para conseguir atender

requisições simultâneas de vários clientes (subestações) com um desempenho satisfatório.

Uma infra-estrutura básica de segurança, com a validação dos clientes, foi implementada no

protótipo. Ela pode servir como base para implementações de soluções de segurança mais

robustas, incluindo-se até a transmissão de dados criptografados entre o cliente e o servidor.

A implementação do exportador (cliente) prevê que qualquer arquivo SCL (XML) formatado

de acordo com a parte 6 da norma IEC 61850 [14] pode ser lido e a informação referente ao

arranjo da subestação pode ser dele extraída. Da mesma forma, a implementação do

importador (servidor) transforma em comandos SQL todas as informações contidas nos

arquivos CIM/XML recebidos, desde que estes estejam em acordo com a padronização do

CIM.

A descrição dos softwares de mercado utilizados, bem como do aplicativo que foi

implementado, estão nos itens que se seguem.
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Figura 23 – Arquitetura de software implementada no protótipo

Vale lembrar que há variações possíveis para a distribuição dos softwares entre os

equipamentos de hardware (PC), e que seriam interessantes para a implementação, sobretudo

se houvesse recursos disponíveis. Um exemplo seria manter o SGBDR em uma outra

máquina, o que poderia afetar o desempenho do sistema. Se o gargalo estiver no uso dos

recursos de processador, manter o SGDBR em uma máquina dedicada, com uma capacidade

de processamento maior, vai melhorar o desempenho do sistema. Há contudo casos em que

mudanças acarretarão degradação no desempenho. Sendo assim, as variações de desempenho

devem ser consideradas sempre que se pensar em mudanças na arquitetura do sistema.



78

3.4.1. Linguagem de programação

A linguagem de programação escolhida para a implementação do protótipo foi Java [31].

Seguem as características dessa linguagem que motivaram esta escolha:

• Java é uma linguagem orientada a objetos : como os objetos encapsulam dados e

funções relacionados em unidades coesas, é fácil localizar dependências de dados,

isolar efeitos de alterações e realizar outras atividades de manutenção, e talvez o

mais importante, as linguagens orientadas a objeto facilitam a reutilização de

código.

• Java oferece facilidades para o desenvolvimento de aplicações distribuídas: a

linguagem possui uma biblioteca extensa de rotinas para lidar com os protocolos

da pilha TCP/IP.

• Java permite o desenvolvimento de sistemas multi-tarefa: sistemas com múltiplas

linhas de execução (multithreading) apresentam melhor desempenho e melhor

capacidade de resposta interativa.

• Java é portável e independente da arquitetura: isso faz com que as aplicações

desenvolvidas em Java sejam independentes da plataforma de hardware e de

Sistema Operacional, desde que exista uma JVM (do inglês, Java Virtual Machine)

desenvolvida para a plataforma em que se deseja executar o programa Java.

Deve-se adicionar aos fatores citados acima a facilidade oferecida pela linguagem para se

trabalhar com documentos XML.
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3.4.2. Softwares utilizados

As licenças de uso dos mesmos foram obtidas junto aos respectivos fornecedores. Em alguns

casos a licença obtida é válida por 30 dias e em outros a licença permite a utilização do

produto sem um limite pré-estabelecido de tempo, desde que o uso seja exclusivo para fins

acadêmicos.

Segue a lista dos softwares utilizados e para cada um deles a descrição das funções por ele

realizadas dentro do protótipo.

3.4.2.1. Obtenção dos dados dos equipamentos

Um software foi utilizado para atuar como um gateway entre os equipamentos que

implementam o MMS (IEDs) e a aplicação que foi desenvolvida. Para tal, implementa um

servidor OPC (do inglês, OLE for Process Control), e através dele permite que qualquer

aplicação Microsoft Windows que implemente um cliente OPC, acesse dados de tempo real

dos dispositivos, via os protocolos MMS. Para o protótipo foi usado o produto SISCO AXS4-

MMS versão 5.02 [32], comercializado pela empresa “SISCO, Inc.”

3.4.2.2. Conversor COM/Java

Software utilizado com a finalidade de tornar a interface disponibilizada pelo servidor OPC

acessível a programas Java. Uma vez que Java foi a linguagem escolhida para o

desenvolvimento do protótipo, o uso deste produto foi necessário. Para permitir que clientes

Java acessem métodos de objetos COM (do inglês, Component Object Model) são criadas

classes Java que atuam como substitutos (proxies) dos objetos COM, tornando disponíveis as

propriedades, métodos e eventos associados aos objetos COM. Há alguns produtos
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disponíveis no mercado, e para o protótipo foi usado o J-Integra for COM versão 2.4 [33],

comercializado pela empresa “Intrinsyc Software Internacional, Inc.”

3.4.2.3. Ferramenta de configuração SCL

Um programa foi usado como ferramenta para auxiliar a manipulação dos arquivos SCL e

atuar como o software de configuração descrito no item 2.1.5.1. Esse programa é o Visual

SCL versão 0.10.0.0 [34], fornecido em versão para testes pela empresa Applied Systems

Engineering, Inc.

3.4.2.4. SGDBR

Para as funções de SGDBR poderia ser utilizado qualquer software que implemente o acesso

via ODBC. Para o protótipo, por questões de disponibilidade, foi utilizado o Microsoft SQL

Server 2000 [35], da Microsoft Corporation.

3.4.3. Aplicativo desenvolvido

Várias classes (programas) Java foram desenvolvidas para permitir que as funções previstas

pudessem ser realizadas, gerando cerca de 2700 linhas de código fonte. Pode-se considerar

duas delas como sendo principais: a classe SasAgent, que executa as funções relacionadas ao

padrão IEC 61850 e a classe EmsServer, que por sua vez realiza as funções que estão

relacionadas à gravação dos documentos CIM/XML na base de dados. A figura 24 mostra os

fluxogramas simplificados dessas duas classes.
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Figura 24 – Fluxogramas simplificados das classes SasAgent e EmsServer

Por serem escritas em Java, e conforme explanação do item 3.4.1, estas classes são

independentes de plataforma, podendo ser executadas em qualquer JVM implementada,

garantindo sua portabilidade.

Seguem as descrições destas classes e de algumas outras que realizam funções importantes,

como a conversão de dados.

3.4.3.1. Classe SasAgent

Classe responsável pela execução de todas as funções relacionadas à coleta de informações

referentes à subestação e ao envio dessas informações para o EMS. Em sua inicialização

utiliza-se de arquivo XML contendo os parâmetros de execução, dentre eles o nome do



82

arquivo que contém a SCL com a configuração inicial, os nomes das variáveis

correspondentes às informações de tempo real que serão coletadas, o nome do OPC Server

que fornecerá as informações de tempo real, entre outros. A figura 25 contém um exemplo de

arquivo de parâmetros utilizado.

Uma vez carregadas as informações sobre a configuração inicial, esta classe vai, se solicitado

por parâmetro, convertê-las para o formato CIM/XML através da classe SclToCim, e realizar

o envio dessas informações convertidas para a classe EmsServer.

Figura 25 – Parâmetros de inicialização da classe SasAgent

Outra função dessa classe é estabelecer uma conexão com o servidor OPC e iniciar a captura

dos dados de tempo real. Para as informações de status uma solicitação é feita ao servidor e

apenas os dados que sofreram algum tipo de alteração são informados, através de um listener

que é instanciado. Para infomações provenientes de variáveis analógicas, uma leitura é
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realizada de tempos em tempos. Toda vez que uma nova informação de tempo real é recebida,

um arquivo CIM/XML é criado e enviado para a classe EMS/Server.

3.4.3.2. Classe SclToCim

É a classe responsável por identificar os elementos dentro do arquivo que contém a SCL e

criar o arquivo CIM/XML correspondente. Para realizar esta função é implementado um

parser SAX (do inglês, Simple API for XML). Esta classe é instanciada a partir de um arquivo

SCL e possui um método que devolve o arquivo CIM/XML gerado.

3.4.3.3. Classe EmsServer

É a principal classe que executa no lado EMS do protótipo, responsável por estabelecer um

socket TCP/IP que ficará aguardando as informações enviadas pelo SasAgent. Uma vez

recebidas as informações, elas são convertidas para comandos SQL, e estes comandos são

enviados para serem processados pelo SGBDR.

Esta classe é implementada como multitarefa, ou seja, consegue receber várias requisições e

processá-las de forma simultânea. Dessa forma, um mesmo EmsServer poderá atender

solicitações de várias subestações (SasAgent ou outros clientes), apresentando um

desempenho mais satisfatório.

Outra característica importante apresentada por esta classe é o fato de sua implementação ter

sido realizada de forma a permitir que quaisquer clientes – e não necessariamente aqueles

implementados com o SasAgent – consigam enviar para ele dados no formato CIM/XML.

Para tal basta que uma conexão TCP/IP seja estabelecida. Isso pode expandir a solução para

outras aplicações, como por exemplo, a transferência de arquivos CIM/XML entre centros de

controle, entre empresas diferentes, etc.
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É necessário que o cliente faça uma pequena autenticação toda vez em que deseje enviar

dados. A validação é realizada de maneira simples: apenas o nome de usuário é verificado.

Mas fica a possibilidade de se realizar uma validação mais completa e até, de acordo com as

necessidades, de se implementar criptografia entre as partes. Para tal seriam necessárias

algumas modificações nos procedimentos de validação, denominado internamente como

“login”.

3.4.3.4. Classe CimToDb

É a classe responsável por realizar a conversão dos dados recebidos no formato CIM/XML

para comandos SQL.

3.4.3.5. Classe JDBC

Permite a integração do protótipo com o SGBDR. Utiliza o padrão JDBC para estabelecer

uma conexão com o servidor de banco de dados e emitir os comandos SQL.
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4. TESTES E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para a realização dos testes foi utilizado um arquivo SCL criado a partir de uma subestação de

transmissão pequena, classificada em [5] como T1-1.

Uma subestação de transmissão pequena possui menos que dez elementos e tem uma posição

de menor importância no sistema elétrico. A automação no nível da subestação é limitada a

um gateway para controle remoto e uma IHM simples. Os disjuntores e algumas vezes outros

dispositivos (switches) são controlados. As medições incluem tensão na barra, correntes nos

alimentadores, potência ativa e reativa. [5]

Os dados de tempo real foram coletados a partir dos relés descritos no item 3.3.

Segue uma descrição mais detalhada dos testes realizados.

4.1. Configuração da subestação

Foi gerado um arquivo SCL contendo a configuração da subestação T1-1. Esse arquivo foi

criado com o auxílio da ferramenta VisualSCL, descrita no item 3.4.2.3. A figura 26 traz o

diagrama unifilar da subestação T1-1 gerado pelo VisualSCL.
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Figura 26 – Subestação T1-1

O conteúdo do arquivo foi validado contra o modelo publicado em [14] através de uma função

do VisualSCL. Assim é possível garantir que o arquivo XML utilizado está corretamente

formatado.

4.1.1. CIM/XML

O CIM/XML criado a partir do SCL descrito nos parágrafos anteriores é gravado em um

arquivo (pela classe EmsServer) para que sua validação também possa ser efetuada. A figura

27 traz as informações que constam do início deste arquivo.
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Figura 27 – Fragmento contendo inicio do CIM/XML gerado

A validação do CIM/XML gerado após a conversão dos dados provenientes do arquivo

contendo a descrição da subestação no formato da SCL foi realizada por uma ferramenta

denominada CIM Validator [36]. A validação foi realizada contra o RDF Schema do CIM

versão 10 (CIM version 10). A figura 28 mostra o resultado da função report dessa

ferramenta.
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Figura 28 – CIM Validator, função report

4.1.2. Gravação no SGBDR

Recebendo o arquivo CIM/XML como dado de entrada, a classe Java EmsServer o converte

(através da classe CimToDb) para comandos SQL que possam ser processados pelo SGBDR.

Assim, todos as informações contidas no arquivo CIM/XML de entrada terminam na base de

dados. A figura 29 mostra um trecho do arquivo de log gravado pela classe EmsServer que

contém os comandos SQL criados.
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Figura 29 – Trecho do arquivo de log (EmsServer) mostrando o SQL gerado

Consultas à base de dados foram realizadas para verificar se a gravação dos dados foi

realizada corretamente. A figura 30 mostra um exemplo de consulta realizada e que tem por

finalidade descobrir quais os bays estão cadastrados, e para cada um deles mostrar a qual

VoltageLevel e a qual Substation ele pertence.
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Figura 30 – Consulta realizada à base de dados

4.2. Dados de tempo real

Os dados de tempo real foram coletados pela classe SasAgent conforme descrito no item

3.4.3.1. As variáveis informadas como parâmetro para esta classe estavam relacionadas à

posição de disjuntores e à medição de algumas grandezas, como corrente e tensão. A seguir

temos exemplos para duas váriaveis informadas como parâmetro, sendo que a primeira delas

está relacionada à posição de um disjuntor, e segunda está relacionada com a medida da

corrente na fase A, obtida a partir do LN MMXU, ambos no relé Siemens.

• SIEMENS-GAGTD:IED_0002PROT/XCBR1.ST.Pos.stVal
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• SIEMENS-GAGTD:IED_0002MEAS/MMXU1.MX.A.phsA.cVal.mag.f

Chaveamentos no painel da Giga de testes eram realizados toda vez em que se desejava que o

sistema detectasse mudança de status nos disjuntores e seccionadoras.

Uma vez que a informação é obtida, a classe SasAgent cria um arquivo CIM/XML contendo

os dados a serem transferidos e faz o envio do mesmo para o EmsServer, da mesma forma que

ocorre o envio dos dados de configuração. A figura 31 contém um arquivo CIM/XML gerado

a partir das informações de tempo real coletadas pela classe SasAgent.

Figura 31 – CIM/XML gerado a partir das informações de tempo real

O CIM/XML mostrado na figura 31 é relacionado à mudança de status de um disjuntor.

Medições de valores associados a grandezas analógicas criam um CIM/XML com estrutura

bastante semelhante ao que foi mostrado, variando basicamente os assinalamentos em

MeasurementType.
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A classe EmsServer não diferencia o CIM/XML de configuração do CIM/XML referente à

informação de tempo real. Sendo assim, este último tem exatamente o mesmo tratamento

dado ao CIM/XML de configuração, que foi mostrado nos itens anteriores. Os procedimentos

para testar se o documento gerado é válido e para verificar o comando SQL gerado pela classe

CimToDb são rigorosamente os mesmos descritos anteriormente para os dados de

configuração. Consultas à base de dados, similares àquelas feitas para os dados de

configuração, mostraram que os comandos SQL gerados estão sendo processados de acordo

com o esperado.
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5. CONCLUSÕES

O trabalho desenvolvido promoveu o aprofundamento do conhecimento em dois padrões

internacionais – um deles relacionado à troca de dados nas subestações (IEC 61850) e outro

relacionado à troca de informações entre os centros de controle (IEC 61970) – que

representam o estado da arte no que tange o gerenciamento dos sistemas de potência.

O modelo de integração implementado pelo protótipo mostrou que é possível converter as

informações sobre o arranjo da subestação contidas no modelo da SCL, compreendendo a

hierarquia Subestação / Nível de tensão / Bay / Equipamento, em um arquivo criado de acordo

com o padrão do CIM. Além disso, mostrou que dados de tempo real, sobretudo as medições

e aqueles que refletem mudanças na topologia da subestação, também podem ser obtidos

junto aos IEDs, formatados de acordo com o CIM e transmitidos da subestação para o centro

de controle.

Os benefícios trazidos por essa integração podem ser encontrados primeiramente na facilidade

para criação de classes de dados relevantes para desenvolvedores de sistema de comunicação.

Isso foi constatado durante o desenvolvimento do protótipo. Em segundo lugar, as

companhias do setor elétrico podem ter os seus dados definidos de forma bem especificada e

não ambígua, o que evita os custos de se manter várias definições para a mesma informação.

Isso é de extrema importância para que a integração (e extensão) de aplicações possa ocorrer

dentro das empresas.

Características inerentes ao uso da XML para a troca de mensagens também puderam ser

constatadas, como por exemplo a validação dos documentos (mensagens) enviados/recebidos,

a facilidade em se construir aplicações que interpretem os arquivos trocados, entre outras.
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Os requisitos de desempenho em uma rede de comunicações de uma subestação dependerão

do tamanho da subestação e de sua importância dentro do sistema. Os testes realizados

tiveram como objetivo avaliar o modelo de integração proposto no protótipo, e não tiveram

foco em desempenho. Uma metodologia para avaliar o desempenho deve ser desenvolvida e

aplicada a uma determinada arquitetura de integração antes que esta seja implantada em um

sistema real de automação.

O modelo seguindo o paradigma de programação distribuída implementado pelo protótipo

também apresenta características interessantes, sobretudo se a integração tiver de ser realizada

gradualmente. Dessa forma as subestações podem ser adicionadas ao sistema de forma

gradual, e vão se conectar ao mesmo EMS e alimentar a mesma base de dados centralizada.

Esse processo pode acontecer até que se esgote a capacidade de processamento da máquina

onde o servidor está sendo executado.

5.1. Continuidade da pesquisa

Uma continuação natural para o trabalho aqui desenvolvido seria a criação de uma interface

visual para o protótipo, que unisse a ferramenta de configuração da subestação ao cliente

OPC. Com isso seria possível realizar um mapeamento das variáveis de tempo real

diretamente do servidor OPC, e associar essas variáveis aos nós de conectividade e terminais

de uma maneira intuitiva. Pode-se pensar até na validação dos nomes de IEDs e LNs

definidos no arquivo SCL contra aqueles realmente implementados (visualizados através do

cliente OPC).

Trabalhos futuros poderão tratar de um modelo mais completo para realizar a integração entre

os dois padrões, criando mecanismos de redução mais eficientes na sua função, que é realizar
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o mapeamento entre os modelos de dados dos dois padrões. Podem também investigar a

possibilidade de integração de informações que não foram tratadas aqui, como por exemplo os

dados sobre a qualidade da energia, cada vez mais importantes para as empresas do setor.

Os requisitos de segurança adequados ao tipo de comunicação realizada pelo protótipo não

foram objeto de análise deste trabalho. Mecanismos de segurança podem ser implementados

com a finalidade de garantir um nível de confiabilidade às informações transmitidas entre as

partes do protótipo. Um exemplo seria o uso de procedimentos de autenticação entre as partes

mais eficiente, e/ou o uso de criptografia para criar um canal de comunicação mais seguro.
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