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RESUMO 

 

FAUSTINO JR., Wanderley Antonio. 
  . 2018. 93 f. 

(Mestrado em engenharia )  -
Sistemas de Energia, 
Curitiba, 2018. 
 

podem comprometer a qualidade, a continuidade ou a confiabilidade do seu 

falhas em dispositivos. Par

or exemplo, o Parallel Redundancy 

Protocol (PRP

, ensagens Generic 

Object Oriented Substation Events (GOOSE

PRP, sobre o comportamento no tempo 

das mensagens GOOSE 

avaliar uma rede PRP 

resultados da rede PRP foram 

utiliza um mecanismo de hot-standby failover e mostram que o PRP 

comportamento no tempo das mensagens GOOSE enquanto que para o hot-standby 

failover,  naquelas mensagens.  

Palavras-Chave: Intelligent Electronic Device. IEC 61850. Mensagem GOOSE. 

. .  

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

FAUSTINO JR., Wanderley Antonio. GOOSE Message Traffic in Communication 
Redundancy in Electric Power Substations. 2018. 93 

 -
Curitiba, 2018. 

 
Electric Power Systems (EPS) are exposed to many events that can compromise 

quality, continuity or reliability of its operation for example: natural disasters, 

operating failures or device failures. To minimize the impacts to the electrical power 

system, that some existing data communication network in an electrical substation 

could cause, the second edition of the IEC 61850 standard defined the use of active 

redundancy means for that network, for example, the Parallel Redundancy Protocol 

(PRP) defined by the IEC 62439 standard, which the main objective is increasing the 

reliability and continuity of the data communication network. For applications of the 

IEC 61850 standard to the protection systems, the latency of Generic Object 

Oriented Substation Events (GOOSE) messages is a pressing concern, because it 

may have deleterious influence on the time performance of those systems. In this 

research, the influence of the PRP on the behavior of the GOOSE messages during 

the occurrence of a disturbance in the communication network will be evaluated. 

Therefore, a laboratory apparatus was developed making possible the evaluation of a 

PRP network under different traffic conditions (basal and concurrent). The results of 

the PRP network were compared with a redundancy method that uses a hot-standby 

failover mechanism 

GOOSE messages timming while to the hot-standby failover was observed a 

pronounced transient component in those messages.  

Keywords: Intelligent Electronic Device. IEC 61850. GOOSE Message. 
Communication Network. Electric Power System. 
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1  

Um SAS) 

equipamentos e 

, 

important  SEP) 

(ARAUJO, MARCELO L.P.; FILHO P., 2014).  

Tais equipamentos, 

,  

busca-se EP que satis

de custos e confiabilidade, por exemplo.  

 , acompanhada pelo o desenvolvimento 

, em senso geral, 

 

(MIRANDA, 2009).  

O  e interconectados para 

realizar as atividades de 

: bay  

(MIRANDA, 2009).  

Os dispositivos 

como, por exemplo, chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores de corrente 

e potencial. Os Intelligent Eletronic Device (IEDs

multimedidores, e dispositivo de re

de bay (IGARASHI, 2007).   

O 

M (Interface 

 local e 

rede de  barramento  barramento de processo), como 

pode ser observado na Figura 1 (IGARASHI, 2007). 
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Figura 1: . 

 
Fonte: (IGARASHI, 2016). 

 

em 

a , as 

Local Area Netwtork (LAN)

os protocolos de 

, estabelecem um pro

SAS.  

Considerando o exposto, tal possibilidade acaba por se  tornar um 

energia houver a necessidade de equipamentos com os seus respectivos protocolos 

 

 bem como os custos de treinamento das equipes de trabalho envolvidas, 

(CHEMIN NETTO, 

2012). 

A norma IEC 61850, a publicada em 2002, 

SAS localizados  para 

atender aos objetivos de interoperabilidade entre diferentes dispositivos, facilidade 

novas tecnologias (IGARASHI, 2016).  

diferentes, ou horiz (ARAUJO, 2014). 

O barramento de processo apresentado na Figura 1 tem como funcionalidade 
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IEDs

para os , e permite 

de (IEC, 2003a).  

Por sua vez, o barramento 

de alarmes de bay  a 

(IEC, 2003a).  

 Para aquele tipo de rede, por meio do uso de mensagens GOOSE 

(Generic Object Oriented Substation Event), a troca de 

mente entre dois IEDs, conhecida peer-to-

peer1 de fia s, 

rede inteligente (ELGARGOURI; ELMUSRATI, 2015).  

, anteriormente, era estabelecida por meio de 

) (IGARASHI, 2016). Conforme (CHEMIN NETTO, 2008), 

em um controle de bay 

de ser mais custosa para ser implementada e 

.  

 de  

ovas so

norma, visto que sua aplic  se expande em um mundial.  Entrementes, 

existe uma dificuldade para encontrar engenheiros que possam ter especialidades 

tanto  

(ARAUJO, 2014). 

Segundo (CARMO, UBIRATAN; SADOK, DJAMEL H.; KELNER, 2015), a 

norma IEC 61850 gente, portanto, 

IEDs e um sistema SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) 
                                            
1 Peer-to-peer 

IEDs conect

(APOSTOLOV, 2015). 
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, como, por exemplo, 

de oscilografias, entre outros. 

Estudos  e desempenho da norma IEC 61850 

conduzidos a partir do estabelecimento de aparatos laboratoriais compostos por 

IEDs GPS (Global Positioning 

System), 

aplicativos de software, entre outros, dependendo do objetivo do estudo a ser 

realizado (JAMBORSALAMATI et al., 2016; KABIR-QUERREC et al., 2016; 

MANBACHI et al., 2016). 

o estabelecimento de uma topologia, 

, , na 

analisado  de mensagens GOOSE, considerando 

rede, , a rede principal e 

Parallel Redundancy Protocol (PRP), 

distintas (basal e concorrente). 

 

1.1 OBJETIVOS 

A seguir s

 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Como proposta fundamental desta pesquisa, pretende se analisar a 

PRP e do modo hot-standby failover

sobre o tempo de transfer GOOSE da norma IEC 61850.  

de um looping de mensagens GOOSE (round trip test) entre dois IEDs. Todo o 

round trip test nas topologias de rede simples, em PRP e 

modo Failover
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o intuito de verificar o desempenho das redes em modo Failover e PRP, e a 

 

de dados, foram gerados pacotes ethernet a partir de um software gerador de 

GOOSE  

  

1.1.2  

Visando atingir o objetivo geral proposto s  trabalhados os seguintes 

itens: 

 D  exemplificado de uma rede de 

  

 looping de mensagens GOOSE (round trip test) 

entre dois IEDs 

fluxo de dados concorrente : 

-  

 - Ensaio 

falha (rede simples); 

- Ensaio com a rede principal em falha e redundante em perfeitas 

. 

 looping de mensagens GOOSE (round trip test) 

entre dois IEDs de mesmo fabricante, 

fluxo de dados concorrente : 

- Ensaio com as redes A e B em  

- Ensaio a rede B A em falha; 

 ethernet, ou 

seja, considerando  em 

rede com topologia de rede principal e redundante e PRP. 

 

GOOSE 

simples, em hot stand by e em PRP. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 ao SEP foram 

devido 

 necessidade 

as 

u mais dispositivos do SAS (MIRANDA, 2009, 

p.13).  

De modo a atingir uma elevada confiabilidade relativa  

 caracterizar o funcionamento da topologia 

da rede aplicada. 

: a rede com switches ethernet 

ou falha de um switch ethernet (ADHIKARY; RAO, 2016).  

Com a topologia de rede em anel, nenhuma falha individual da porta de 

 da rede, pois o 

GOOSE 

 ou pela rede B. Segundo (IGARASHI, 2007), um dos pontos que 

vem sendo levantad  do SAS diante de 

ou um defeito na porta do switch ethernet como um IED   

Para (CHEMIN NETTO, 2012)

SEP. Logo, a confiabilidade e o desempenho 

Todavia, algumas anomalias como, por exemplo, defeito em softwares, uso abusivo 

de recursos da rede, falha em equipamentos, erros em configu

podem comprometer seu funcionamento adequado (ZARPE .  

Dian desenvolver uma rede de 

 confiabilidade e desempenho, segundo algum tipo de 

GOOSE. Segundo a norma IEC 61850 

(IEC, 2002) 

componente do SAS em falha, ou melhor
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 via sistema  e 

nem ocasionar tes, consequentemente impactando no 

 

 

1.3  

Foram a norma IEC 61850, 

TRIP via mensagens GOOSE,  e rede em 

PRP. Conforme a Figura 2, toda a pesquisa foi 

reduzido  , para 

. 

 

Figura 2: Arquitetura de rede.

LEGENDA

IEC61850 Rede principal 
IEC61850 Rede redundante

Cabo NTP Rede Ethernet

1

2

Switch 1 Switch 2

GPS

Acesso a 
rede

 

 

Essa rede foi composta por dois switches ethernet interligada por um 

cabo de rede, GPS  de tempo via NTP ou IRIG (Inter-Range 

Instrumentation Group)  de mesmo fabricante, uma 

 e dispositivos de resgate de 

.  
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de um looping de mensagens GOOSE (round trip test) entre dois IEDs. Todo o 

round trip test nas topologias de rede simples, em PRP e em 

modo Failover, sem considerar a exi

o objetivo de verificar o desempenho das redes em modo Failover e PRP e a 

influ

de dados, foram gerados pacotes ethernet 

 GOOSE 

O tempo de s mensagens GOOSE foi 

verificado a partir do registro sequencial de eventos dos IEDs, pois os mesmos 

estavam sincronizados com o GPS  NTP 

(Network Time Protocol). Os resultados de ambos os testes foram coletados 

com a classe de desempenho P1, 

detalhada no Quadro 3, da norma IEC 61850 (IEC, 2003b). 

Basicamente, este processo foi  para a rede 

principal, redundante e para rede em PRP. No primeiro caso, estes ensaios foram 

caso, os ensaios foram realizados com a rede principal em falha. E, 

teste foi realizado com a rede redundante em falha.  

Para a rede em PRP, os testes foram 

para rede principal e redundante. No primeiro caso, estes ensaios foram realizados 

foram 

realizados com a rede A em falha. E,  foi realizado com a rede 

B em falha. 

Na Figura 3 escritos 

resumidamente em um fluxograma. 
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Figura 3: Fluxograma dos procedimentos . 

 

Fonte:  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi estruturado em cinco  

 

O trata-se  deste trabalho, evidenciando 

deste documento.  

No foram expostos, de forma concisa, os elementos 

conceituais que constituem a arquitetura de rede, Figura 2. Para mais, os itens 

PRP e RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol). 

 abordou 

com uma rede em PRP. Foram apontadas 

 

No  do 

desempenho da 3. 

PRP, 

do round trip test por mensagens GOOSE. 

mensagens GOOSE observado em cada rede 

61850. 

O 5 apresenta consolida as 
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2  

 alguns aspectos em destaque sobre a 

te projeto de pesquisa. 

 

2.1  NORMA IEC 61850 

Diante da necessidade de uma rede de 

independente de protocolos ou estruturas subjacentes, em 1994, grupos 

especialistas como, , WG102 (Power system IED communication and 

associated data models), WG11 (Communication standards for substations: 

Communications within and between unit and station levels) e WG12 

(Communication standards for substations: Communication within and between 

process and unit levels) TC57 (Power systems management and 

associated information Exchange) do IEC (International Electrotechnical 

Commission  61850, 

redes de  (MIRANDA, 2009). 

Consoante (KHAVNEKAR; WAGH; MORE, 2015), com a  

publicada da norma IEC 61850 foi padronizado um sistema global para o SAS, 

apesar disso  havia 

corrigida na  da norma IEC 61850, publicada a partir de 2009.  

A segunda , na parte 8-1: Specific communication service mapping 

(SCSM)  Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3, 

da 

PRP e do HSR (High-availability Seamless 

Redundancy). Uma vez que

 ring, RSTP e o 

MRP (Media Redundancy Protocol). (IEC, 2011; KHAVNEKAR; WAGH; MORE, 

2015).  

                                            
2 No ano de 2003 os grupos WG11 e WG12 foram incorporados ao grupo WG10, o qual passa a ter 

-criado WG10. 
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Na Quadro 1 a primeira e a 

 da Norma IEC 61850. Segundo (KHAVNEKAR; WAGH; MORE, 

2015), a  da norma fornece uma  a 

qual reduz 

. 

 da norma como, por exemplo, o PRP e o HSR 

que podem proporcionar igual a zero 

milissegundo

 . Outrossim

a a 

a 3.  

Quadro 1: .

 IEC 61850  I IEC 61850  II 

Modelos de 

dispositivos 
Sube  

Sube as e 

 

  Sim (usando PRP e HSR) 

Tempo de 

 

10-100ms (protocolo de 

 
0ms (PRP e HSR) 

Probabilidade de 

falha 
Ocasional Raramente 

 
 Sim 

Tempo de 

 
SNTP 

 

(PTP-IEEE 1588/2008) 

Mecanismo de 

 
 Definido 

Perda de frame Sim  

 Baixo Alta 

Confiabilidade de 

 
Moderada Alta 

Fonte: Adaptado de Khavnekar, Wagh e More (2015 p.5) 

                                            
3  proveniente  e entregue aos consumidores 

) (ABRADEE, 
[s.d.]) 
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2.1.1 Estrutura do modelo de dados 

De acordo com (VICENTE, 2011), a estrutura de dados de uma 

mensag e hierarquia de nomes que se referenciam aos 

equipamen (chaves seccionadoras, disjuntores, 

etc. , etc.). 

seguintes aspectos: 

 Physical Device; 

 Logical Device; 

 Logical Nodes; 

 Objetos de dados ou Data objects; 

 Atributos dos dados ou Data attributes. 

Logical 

Node (LN

Para cada LN logical 

device. Neste LNs direcionados os dados e atributos, os quais definidos 

pela norma IEC 61850, na parte 7-4: Basic communication structure for substation 

feeder equipment  compatible logical node classes and data classes.  

Como pode ser observado na Figura 4 apresentada uma estrutura de 

percebe-se que n  os dados. Nesses dados se encontram as 

info ,  

atual (aberto/fechado) s quais, por 

exemplo, informam o estado em que se encontra o disjuntor: fechado, aberto ou 

defeituoso. 
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Figura 4: . 

 

Fonte: (IGARASHI, 2007). 

 

ode ser empregada mais de uma vez, 

, poder utilizar mais de um tipo de LN em um mesmo IED 

, XCBR1 e XCBR2 (MACKIEWICZ, 2006). 

 

2.1.2 Linguagem de co  

Com o intuito de garantir a interoperabilidade entre os IEDs em uma rede 

 

para o SAS, denominada como linguagem 
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SCL (Substation Configuration Language). 

eXtender Markup Language (XML),  e as  de 

IEDs, a fim de garantir a compatibilidade na troca 

aqueles e as ferramenta

fabricantes aplicadas ao projeto do SAS (IGARASHI, 2016). 

O Quadro 2 exibe um resumo dos arquivos SCL baseados na Norma IEC 

61850. Enquanto na Figura 5 

SCL. 

Quadro 2: Arquivos SCL. 

Arquivo    

System Specification 
Description (SSD) 

o diagrama e a 
sube  

Substation Configuration 
Description (SCD) 

 d

 
IED Capability Description 

(ICD) 
 -

IEDs 

Configured IED Description 
(CID) 

IED, ou seja, dos 

IED 
Fonte: Adaptado de Chemin Netto (2012 p.64) 

 

Figura 5: .

 

Fonte: Adaptado de Paulino (2006 p. 2). 
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A estrutura da Figura 5 

definidos pela norma IEC 61850-6: Configuration description language for 

communication in electrical substations related to IEDs. A 

do sistema (arquivo SSD) caracteriza 

sub-  nos dispositivos.  

O arquivo ICD de -conf IEDs, 

e  (arquivo SCD) apresenta o 

arranjo completo 

sobre o fluxo de dados de IED 

(arquivo CID) pode ser usada para configurar um IED (PAULINO, 2006). 

Segundo (IGARASHI, 2016), o IED 

Norma IEC 61850 se o software 

ICD , se tiver a possibilidade de importar um arquivo 

SCD -lo posteriormente. Enquanto a 

ICDs SSD (IGARASHI, 2016). 

 

2.1.3 Tempo de transf  

A N da 

mensagem GOOSE dos tempos descritos na Figura 6, incluindo os tempos 

 o qual inicia desde o momento que os dados 

encapsulados  no IED1 referenciados como o tempo ta, somado 

com o tempo de processo da mensagem na rede via switches ethernet ou 

roteadores (tempo tb) e, por fim, o  do 

IED2, onde os dado encapsulados (tempo tc

denominado como transfer time de uma mensagem (IEC, 2003b).  
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Figura 6: . 

 

Fonte: (IEC, 2003b). 
 

classes de desempenho 

distintas, para contemplar as demandas de cada funcionalidade da , em 

dois grupos (IEC, 2003b): 

 Ap  

  e QEE ( .  

Em 

o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Tempos das classes de desempenho.

Classe    

Classe P1 
Aplicada a bays 
baixo desempenho pode ser aceito. Transfer time na 

 

Classe P2 
Aplicada a bays 

Transfer time 
como menor que 3ms) 

Classe P3 
Aplicada a bays 
um desempenho elevado. Transfer time na ordem de 

 
Fonte: (IEC, 2003b) 



36
 

 

 

 da mensagem GOOSE embasada 

alta prioridade do es

direto preciso  

(MOHAGHEGHI et al., 2009).  

A mensagem GOOSE faz o uso do Specific Communication Service 

Mapping (SCSM), o qual, um  o 

emissor (PEREIRA et al., 2007). Com o intuito de minimizar o congestionamento na 

time 

Allowed to Live) com a 

 (CHEMIN NETTO, 2008). A Figura 7 

GOOSE. 

 

Figura 7: GOOSE. 

 

Fonte: (IEC, 2004) 
 

 

ao esquema de 

GOOSE, Figura 7 (CHEMIN NETTO, 2012).  

 T0  , neste 

tempo 

tempo. 
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 (T0): 

  

 T1:  

 T2 e T3: .  

Na  ao esquema  de mensagens 

GOOSE, o tempo que as mensagens GOOSE Posterior  

GOOSE 

(IEC, 2004).  

Em harmonia com a norma, a cada tentativa de envio de uma mensagem 

GOOSE, gradativamente acrescentado, 

, com o intuito reduzir um  

congestionamento  

a mensagem seja recebida pelos seus assinantes (IEC, 2004).   

 

2.1.4 Vantagens e desvantagens da norma IEC 61850 

A norma IEC 61850, com o apoio conjunto de fabricantes e 

pesquisas, continua em uma constante 

. A elevado de 

 conforme pode ser observado na Figura 8, a necessidade de uma rede 

 permite uma ampla abertura de oportunidades 

para diversas pesquisas. 

 
 

Figura 8:  

Fonte: .5.29] -  
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Ela de tecnologias de 

e computadores aplicada  

tanto diversos 

equipamentos digitais inteligentes quanto o estabelecimento de processos de 

engenharia unificados, eliminando a necessidade de conversores de protocolos, 

 

2010) (CHENG; LEE; PAN, 2017) 

Segundo (CHEMIN NETTO, 2012; MENDES, 2011; PEREIRA et al., 

2007) (MAZUR et al., 2015) algumas vantagens do uso  

 Visa facilitar a engenharia: 

facilidade de ; 

  custos

dispensando a necessidade de conversores de protocolos; 

 

desenvolvidas por fabricantes de equipamentos; 

 

Norma IEC 61850 se comprometem com atendimento de requisitos dos 

 

 

reavaliados, como por exemplo (CHEMIN NETTO, 2012; HOLBACH et al., 2007):  

 Falta de uniformi das mensagens 

; 

  

de IEDs: 

; 

 R para uso de IEDs na mesma rede com diversos fabricantes: 

dos sistemas utiliza IEDs do mesmo fabricante. 
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2.2  

software que permitem pessoas e equipamentos executar a troca de 

 (MIRANDA, 2009, p.75). 

Para (MENDES, 2011) deve garantir a 

, pois elas devem ocorrer em janelas de 

tempos limitadas e serem isentas de erros. Sendo assim, o 

de dados corresponde ao seguinte modelo conceitual descrito na Figura 9. 

 

Figura 9: . 

Fonte: (MIRANDA, 2009). 

 

apresentado na Figura 9, a fonte e o 

destin

objetivo transmitir e receber, sendo 

. O 

elemento que tem responsabilidade em adaptar a mensagem, a qual, 

 ncia, transmiti-la para o receptor. 

 

 utilizado entre dispositivos 

em  (MIRANDA, 2009).  
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Conforme (ARAUJO, 2014)

para serem enviadas ao dispositivo receptor, as quais, codificadas e 

transformadas em pacotes de dados ou mensagem. Entretanto, para que estas 

momento em que chegar ao receptor.  

A rede  de dados, devido ao seu grande desenvolvimento 

ao longo dos anos, trouxe vantagens como, por exemplo, 

de dados em velocidade adequada, disponibilidade, que levaram os fabricantes de 

-la em seus sistemas. Desta forma, a possibilidade de ter um 

   

minimizada.  IEDs, 

controle (MENDES, 2011).     

na como as 

Internet

No  por 

ologias 

houve melhorias na rede, como  o aumento na 

 

desenvolvimento de outros (CHEMIN NETTO, 2012). 

 

2.2.1 Rede ethernet 

Segundo (KUROS , muitas tecnologias de redes 

foram desenvolvidas para serem aplicadas em LANs (Local Area Network), como 

Ethernet, Token Ring, Token Bus e FDDI. No entanto, a tecnologia Ethernet teve um 

 e alta 

velocidade. 

A  Figura 10 apresenta Ethernet, realizada com a 

diretriz de aumentar a velocidade e  compatibilidade 

 . 
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Figura 10: ethernet. 

 

Fonte: . 
 

A rede Ethernet de enlace de dados do 

Open Systems Interconnection (OSI) da International Standars 

Organization (ISO) (ARAUJO, MARCELO L.P.; FILHO P., 2014). Na rede Ethernet 

 

(MENDES, 2011).   

Para (MIRANDA, 2009), devido ao grande desenvolvimento da rede 

Ethernet, ela pode ser implementada em se comunicar com 

de diferentes tipos e para diferentes finalidades, a partir de 

um meio comum para  

 

2.2.2 Modelo OSI 

O modelo OSI por projetar uma arquitetura de rede, ou 

seja, ela informa o que cada camada deve fazer e 

hardware e 

software do sistema (FOROUZAN, 2007).  

 Figura 

11, que tem como responsabilidade 

(FOROUZAN, 2007). 

 
 
 
 
 



42
 

 

Figura 11: Modelo OSI. 

Fonte: Adaptado de (FOROUZAN, 2007). 

 

 descrito de forma resumida as camadas do modelo OSI 

(FOROUZAN, 2007; TANENBAUM, 2002): 

 - bits por um canal de 

bit 1 enviado pelo transmissor, 

 

 Camada de enlace: trata-
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 Camada de transporte: trata-

superior e dividindo-

pela entrega processo-a-processo de toda mensagem de forma 

transparente, ou seja, garante a entrega de mensagens sem erros, em 

corretamente interpretados. 

 

estabelecer a co

 

 

esta camada gerencia essas estruturas abstratas, determinadas para a 

bio de estruturas de 

 

 Camada de aplic  tem como finalidade fazer a interface entre os 

gerenciamento de banco de dados. 

 

2.2.3  

De acordo com (ITU-T, 2008), a representa um 

conceito que abrange um conju que 

deve possuir para 
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. S  uma garantia de camadas is 

 (ITU-T, 2008). 

no desempenho que um fluxo 

 Quadro 4. 

Quadro 4: .

     

Confiabilidade 
de uma mensagem, caso, sua 

 perdido 

Atraso 
Consiste ao atraso proveniente da origem-destino 

 

Jitter 
Refere-
encontram ao mesmo fluxo 

Largura de banda  

Throughput 
determinado enlace 

Perda de pacotes ate mesmo pacotes que deixam de ser entregues e 
passam ser considerados como perdas 

Fonte: Adaptado de (DONOSO, 2009; FOROUZAN, 2007) 

 

Quadro 4, podem 

ser avaliados sob o seu desempenho. Ademais, 

quatro perspectivas, divididos em dois seguimentos, denominados como cliente e 

Figura 12. Para o seguimento da 

 (ITU-T, 

2008). 

Figura 12: . 

 

Fonte: Adaptado de (ITU-T, 2008) 
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Segundo (CHEMIN NETTO, 2012)   definidos e 

Quadro 4 de 

e-mail, por exemplo. Contudo, a principal 

onamento de rede 

(DONOSO, 2009). 

 

2.3 PROTOCOLOS DE REDUND NCIA 

 em 

de um os dispositivos de 

 (ANTONOVA; FRISK; 

TOURNIER, 2011).  

A 

(ARAUJO, 2014). De fato, para adquirir uma confiabilidade e 

disponibilidade segura do sistema, precisa- a 

 de 

 (ANTONOVA; FRISK; TOURNIER, 2011).  

Analisando o modelo OSI, as principais camadas que necessitam de uma 

link de dados) e rede. Isso se deve ao fato 

do impacto que uma falha pode ocasionar a uma dessas camadas, por exemplo, a 

ethernet com uma porta do switch ethernet, que 

(MIIDENCE, RENE; 

IADONISI, 2009). 

Os protocolos  , do mesmo modo 

que as topologias  no ta pesquisa. 

 

2.4  

LANs e 

WANs 
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 (BELLORA JUNIOR, 2005, 

p.6). 

Para (TAN, JIAN-CHENG; LUAN, 2011), embora a 

Ethernet ha facilidade em 

aspectos quant

seguintes requisitos, utilizados como indicadores de qualidade (BELLORA JUNIOR, 

2005; TAN, JIAN-CHENG; LUAN, 2011): 

 atureza dos protocolos envolvidos na rede 

de  

recebimento da resposta. Neste caso  considerados os tempos de 

 

 Atraso: 

rede. O mesmo uxo de dados, gerando 

um retardo  ou jitter. 

 Probabilidade de perda: este indicador consiste no levantamento 

quantitativo de pacotes perdidos em uma fluxo de dados. 

  onde os pacotes podem ser servidos pela 

da rede, sendo normalmente expressa em bits por segundo (bps ou b/s) 

  

 

  consiste na indica  d

 

inidos pela norma IEC 61850 em qualquer 

 (ARAUJO, MARCELO L.P.; FILHO P., 2014). 
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2.5  

Neste ca

deste trabalho, estes temas de maior 

r

  e 

.  

de toda pesquisa baseado nos resultados. 
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3 DE UMA REDE PRINCIPAL E REDUNDANTE E EM PRP 

 dissertados com brevidade os principais conceitos e 

de dados, internas a  de 

energia el .   

 

3.1 TOPOLOGIA  DE REDE  

O 

 . 

Dessarte, uma rede LAN4 designados como 

computadores, IEDs e medidores,  interconectados 

 (COURY, D. V.; OLESKOVICZ, M.; GIOVANINI, 2007).  

Existem diversos tipos de topologias sendo os principais descritos a 

seguir.  

 

3.1.1 Topologia em barramento 

Esta topologia, apresentada na Figura 13, 

dispositivos, como, por exemplo, IEDs digitais 

backbone ou segmento (MIRANDA, 2009). 

IEDs 

comunicam-se um por vez (ARAUJO, 2014). 

 

 

 

 

                                            
4  s que permitem o compartilhamento de recursos e troca de 

o, por exemplo, a sala 
 (MIRANDA, 2009). 
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Figura 13: Topologia em barramento. 

 

Fonte: Adaptado de (FOROUZAN, 2007). 

 

Os principais aspectos positivos devido  

os seguintes : 

  

 F mero de 

dispositivos; 

 Baixo custo; 

 O condutor pode ficar instalado em locais que utilize menos 

cabeamento e, consequentemente, aum  

Como aspectos negativos, pode-se citar 

M; BENINI FILHO, 2005): 

 Caso ocorram possam interferir 

com  do backbone, toda a 

seu funcionamento; 

  ocorra uma 

grande quantidade de dados sendo transmitidos, pois o meio de 

. 

Efetivamente

de energia
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interromper o funcionamento de toda rede. 

 

3.1.2 Topologia em estrela 

As arquiteturas de redes baseadas na topologia estrela, apresentada na 

Figura 14, possuem elementos funcionais interligados de  

de -a-ponto com um Switch ou Hub (MIRANDA, 2009; 

STALLINGS, 2000). 

  

Figura 14: Topologia em estrela. 

 

Fonte: Adaptado de (FOROUZAN, 2007). 

 

Como pontos positivos, pode-se citar 

BENINI FILHO, 2005): 

  entre o dispositivo central e 

 

  

dispositivo,  -lo a uma porta di el do 

equipamento central; 



51
 

 

 Quando excede o  deve-se 

. 

A principal desvantagem referente 

um todo pode ser interrompida caso ocorra alguma 

falha no dispositivo central (FOROUZAN, 2007; MA

2005): 

 

3.1.3 Topologia em anel 

Essa topologia, apresentada na Figura 15, 

repetidores, cada um conectado a outros dois atrav link) 

(MIRANDA, 2009; STALLINGS, 2000). 

 

Figura 15: Topologia em anel. 

 

Fonte: Adaptado de (FOROUZAN, 2007). 

 

 

(CARVALHO, 2011; FOROUZAN, 2007; STALLINGS, 2000): 
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 Como os links -a-ponto, 

isso facilita em caso da necessidade de uma na rede; 

 

gerado caso um dispositivo deixe de receber sinais por um 

determinado tempo;  

    do anel da rede, 

vizinhos. 

Como desvantagens, podem-se citar os seguintes itens (FOROUZAN, 

: 

 

roteamento apropriado; 

 Para o da rede, a mesma  

 

 

 

do anel, o que implicaria em uma 

 

 

3.1.4 Topologia mesh 

Esta topologia apresentada na Figura 16, 

estrela- expressa-se 

switch  (TAN, 

JIAN-CHENG; LUAN, 2011).  
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Figura 16: Topologia em mesh. 

 

Fonte: Adaptado de (TAN, JIAN-CHENG; LUAN, 2011). 

 

redes em estrela e  No entanto, 

seu aspecto negativo se deve ao fato da complexidade da rede, o qual, ocasiona 

adequada (TAN, JIAN-CHENG; LUAN, 2011).  

 

3.1.5  

Com o  de o custo-  diante de 

mister ter conhecimento das 

 A falha em um componente do sistema, como por 

exemplo, um switch ethernet 

(MIRANDA, 2009).   

As arquiteturas de rede baseadas em topologia em 

-  (TAN, JIAN-CHENG; LUAN, 

2011).  
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Entrementes , a topologia em estrela oferece uma ampla flexibilidade para 

 , d  

considerado o projeto de arquitetura ma  

segundo (FERNANDEZ, NEWTON C.; SOUZA, 

IAN-CHENG; LUAN, 2011). 

 

3.2  

ethernet 

 os dispositivos. Desse modo, a seguir  detalhadas estas duas 

ltiplas rotas para trans de 

(MIIDENCE, RENE; IADONISI, 2009): 

  Caso ocorra o rompimento de um cabo, o fluxo 

 

 Hardware redundante: 

dispositivos centrais, permiti

portas danifique. 

  contemplar apenas os 

a rede de 

caso 

ocorra uma falha em qualquer componente  deve garantir uma alta 

confiabilidade e baixo tempo de  (ANTONOVA; FRISK; TOURNIER, 

2011). 

Os switches ethernet podem ser usados como interface no fornecimento 

d

como: identificar todas as rotas entre os dispositivos na rede e evitar que dados 

stand-by (ANTONOVA; 

FRISK; TOURNIER, 2011). 
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3.2.1 Spanning Tree Protocol (STP) 

O STP  

rotas alternativas para o fluxo de mensagens. No entanto, durante o funcionamento 

da rede, apenas uma rota permanece ativa e as demais permanecem em stand-by. 

Caso uma rota falhe, o STP stand-by para que o 

fluxo de mensagens entre dispositivos possa ser normalizado (ANTONOVA; FRISK; 

TOURNIER, 2011). No Quadro 5 olo de 

 

Quadro 5: . 

    

STP 

Padronizado pela norma IEEE 802.1D, esta topologia 

 

RSTP 

Padronizado pela norma IEEE 802.1W, esta topologia 
 por ter um tempo de 

entre 250ms e 12s, ou seja, tempos menores que o 
protocolo original STP. 

MSTP 

Padronizado pela norma IEEE 802.1s, nesta topologia 

STP. 
Fonte: Adaptado de (ANTONOVA; FRISK; TOURNIER, 2011; CARVALHO, 2011). 

 

O STP  

MSTP STP 

VLANs, ou seja,  multiplicada por meio de 

agrupamento de redes virtuais, onde cada uma permanece com sua 

STP (ARAUJO, 2014). 

A troca de mensagens entre os switches ethernet, denominadas como 

BPDUs (Bridge Protocol Data Units) permite o funcionamento do RSTP na rede. 

Estas  transmitidas periodicamente e utilizadas para detectar quando 

uma rota switch central ("Root" 

switch).    MAC (Media 

Access Control), prioridade e custo do enlace (ARAUJO, 2014).  
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A fim de comparar as diferentes prioridades contidas na rede, o protocolo 

RSTP  

conhecido como troca de mensagens keep alive (IGARASHI, 2016).  

 Figura 17, na qual, 

RSTP 

Logo

dependendo da complexidade da rede  (IGARASHI, 2016). 

 

Figura 17: Arquitetura em anel com protocolo RSTP. 

 

. 

 

Destarte, o  

evitando as possibilidades de loops) 

(IGARASHI, 2016). 

No Quadro 6 

 de 

arquitetura de rede mais apropriada  relevante 

verificar  

Como pode ser observado no Quadro 6, algumas funcionalidades via 

GOOSE  tempos ba  
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intertravamentos de comandos, casos, 

pode-se optar 

gar -   

Contudo,  de funcionalidades 

Sampled Values) e necessitam de uma 

 o RSTP e o MRP o seriam 

mais apropriadas para garantir a disponibilidade da rede Ethernet. De fato, para as 

adequada  

estas topologias, posto que  da rede 

se comparado  topologias de PRP e HSR (SANTOS, COSME; ANTUNES, 

PAULO; HOKAMA, 2015). 

Quadro 6: 
 

  
Tempo de 

 

Tempo de 
 

 
SCADA para DAN, 
cliente  servidor 

IEC 61850-8-1 800 ms 400 ms 

DAN para DAN  
intertravamento 

IEC 61850-8-1 12 ms 4 ms 

DAN para DAN 
bloqueio reverso 

IEC 61850-8-1 12 ms 4 ms 

trip IEC 61850-8-1 8 ms 4 ms 

 
                   IEC 61850-9-2  

em 
< 1ms 0 ms 

Valores amostrados 
IEC 61850-9-2 em 

barramento 
de processo 

< duas 
amostras 

consecutivas 
0 ms 

Fonte: Adaptado de (IEC, 2013). 

 

3.3 PROTOCOLOS BASEADOS NA NORMA IEC 62439 

Na segun  IEC 61850, realizada pelo grupo IEC TC57, 

utilizada como  a norma IEC 62439-

 De acordo com a norma IEC 62439-3, o SAS deve 

monitorar e verificar regularmente, com um intervalo de 1 minuto, a varredura de 

toda a rede para dispositivos 
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61850. Outrossim, o -3 

para a qual o  0ms em caso de 

(KUMAR; DAS; ISLAM, 2015).  

O PRP e o HSR foram inseridos com a finalidade de atender a 

e especificados na norma IEC 62439- em

  d (ANTONOVA; 

FRISK; TOURNIER, 2011). 

 

3.3.1 PRP 

Nessa topologia c PRP, denominado como DANP (Doubly 

Attached Node with PRP) LAN) independentes que 

podem possuir topologias diferentes, MAC e 

IP (Internet Protocol) (CARVALHO, 2011).  

Na Figura 18, a por dois 

switches LAN, o qual pode ter topologia em estrela, anel ou mesh (IEC, 2010). 

Figura 18: Rede em PRP. 

 

Fonte: . 

 

Uma fonte DANP  envia o mesmo frame sobre ambas 

as LANs (Rede A e Rede B) e quando este mesmo frame  
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 descartada 

(IEC, 2010). PRP, descrito na Figura 19, 

po Sequence number 

H e L. Este 

(IGARASHI, 2016). 

Abaixo, segue de forma sucinta, o detalhamento e os valores de cada 

 (IGARASHI, 2016). 

 Sequence number 

Em conjunto com o campo Source Adress, busca identificar a chegada 

dos frames duplicados e permite o correto descarte. A cada frame 

enviado no ba

 0x00 (para o primeiro frame enviado) 

 Path 

a qual o 

frame  = frame LAN_A ou  = frame 

LAN_B  

 Size 

 

 Sufixo PRP 

PRP  0xFB. 
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Figura 19: Frame PRP 

 

Fonte: (IGARASHI, 2016) 



61
 

 

PRP 

frame ethernet, o qual requer  no buffer 

de  

Para tanto, a duplica a, ocasionando em custos 

um pouco mais elevados (IGARASHI, 2016). 

Em contato com o departamento de propostas de uma empresa 

PRP pode encarecer em 

aproximadamente 30% em seu valor total comparado a uma rede principal e 

redundante em anel, operando em modo Failover.  

,  de uma caixa 

 (Redundancy Box),  Redbox para 

 computadores industriais para sistemas 

 GPS com 2 portas ethernet RJ-45, em 

modo PRP GPS 

Contudo, esse percentual pode ser amenizado, pois alguns fabricantes de IED

possuem como default IED em modo FAILOVER e PRP. 

Para uma maior capacidade de gerenciamento de uma rede com 

PRP, amb  

independentes na camada 2 do 

modelo ISO/OSI GOOSE e 

mensagens SV (Sampled Values) (CARVALHO, 2011; RENTSCHLER; HEINE, 

2013). 

PRP, como a 

compatibilidade com os dispositivos RSTP 

componentes com a Norma IEC 61850

em um anel paralelo, reduzindo a 

possibilidade de problemas de interoperabilidade.  uma rede 

transparente, permitindo uma verific  
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 0ms caso tenha uma falha na rede. Nesta 

 possui 

 de outros protocolos (KUMAR; DAS; ISLAM, 2015). 

 

3.3.2 HSR 

O HSR, como no PRP

um DANH (Doubly Attached Node with HSR protocol) (IEC, 2010). 

Na topologia HSR, conforme apresentado na Figura 20, os IEDs podem 

ser aplicados a um anel simples, por meio de duas redes locais (LAN) virtuais. Os 

transmissor, 

 chegam ao destino final (receptor) com 

tempo 0  PRP (KUMAR; DAS; ISLAM, 

2015). 

 
Figura 20: Rede em HSR

 

 

 

HSR proveniente 

partindo em 
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anel da rede

 

(CARVALHO, 2011; KUMAR; DAS; ISLAM, 2015).  

Caso ocorra um erro na rede HSR, em um determinado quadro, o outro 

teia-

alternativo (CARVALHO, 2011; KUMAR; DAS; ISLAM, 2015). 

No entanto, a principal desvantagem da topologia HSR 

de mensagens dentro do anel, o que poderia causar o abrandamento de frames 

(KUMAR; DAS; ISLAM, 2015). 

 

3.4 SINCRONISMO DE TEMPO 

 

protocolo SNTP , a 

oscilografias, pois a coleta das mesmas  

estar  em 2008 

que foi utilizad PTP, 

(IGARASHI; 

SANTOS, 2015).  

Na Figura 21

 

Figura 21:  

 

Fonte: (OZANSOY; ZAYEGH; KALAM, 2008) 
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3.5  

Neste capitulo 

.  

Norma IEC 61850, fabricantes de IEDs 

e integradores, buscam disponibilizar redes ethernet com ampla confiabilidade para 

atender  

que  

PRP 

duas redes independentes que trabalham 

simultaneamente, apesar de possuir um custo maior 

topologia HSR,  mais barata e ser classificada como 

simples, a mesma pode apresentar problemas,  

da rede. 
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4  DO DESEMPENHO DE REDE 

CONCORRENTE 

iscorrido o aparato experimental utilizado para 

do desempenho da rede principal e redundante e em PRP 

mensagens GOOSE. Posto tal contexto apresentados alguns resultados e suas 

respectivas   

 

4.1  

utilizado nesta su  

  ao que de fato se 

encontraria em campo, como apresentado na Figura 22. 

de 

a interoperabilidade entre fabricantes dos IEDs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66
 

 

Figura 22  

 

 
 

Este aparato, definido inicialmente na Figura 2, utilizado nos ensaios 

representa adequadamente, em escala reduzida, a rede de  uma 

 exemplificada na Figura 22. 

Os recursos para o desenvolvimento desse aparato experimental 

alocados junto 

 e podem ser resumidos conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 desenvolvimento da atividade 
 

Item  Quantidade 
 

01  02 

02 Switch ethernet 02 

03 GPS 01 

04  04 

05  01 

06 Cabo UTP conector RJ45 03 

07 Microcomputador 02 

08 Chave de fenda 3/16x4 01 

09  - 

 

Neste 

 com interface de modo, de fabricante 

fabricantes sempre fornecem um manual completo que pode ser visualizado em seu 

site

leva-

-lo  

Foram utilizados 02 computadores para executar os aplicativos de 

 

constituintes da referida estrutura laboratorial. Foram utilizados 02 switches ethernet 

ISO/OSI e 1 GPS com servidor NTP. 

Para que o sistema de uma rede LAN ethernet comunicasse de modo 

preciso e um estudo 

da N
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Para in  

estudo a respeito do comportamento de uma rede em topologia principal e 

redundante, onde os switches ethernet 

operando em modo hot stand by5. Para mais cerca da 

topologia de rede PRP. 

Com o intuito de deixar a rede sincronizada no tempo para que todos os 

esma base horaria foi utilizada GPS 

como servidor NTP da rede. firmware utilizada dos IEDs 

sincronismo via PTP e GPS 

trabalhar como servidor PTP. Dessa forma, a rede implementada foi sincronizada via 

SNTP. 

 

utilizado e do hardware. Para estampa de tempo do servidor NTP de eventos a 

(OZANSOY; ZAYEGH; KALAM, 2008). 

 

destino e os bits  

N

de um looping de mensagens GOOSE (round trip test) entre dois IEDs, na qual o 

looping Figura 23. 

 

 

 

                                            
5 Hot stand by

o que, 
(TECHOPEDIA, 2017). 
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Figura 23: Fluxograma do looping das mensagens GOOSE 

 
 

 elemento 

correspondente GOOSE, como, por exemplo, 

e 

mensagem GOOSE looping envio 

pulso e na  

recebimento da mensagem GOOSE 2, iniciando o round trip test.  

round trip test nas topologias de rede simples, em PRP e 

modo Failover concorrente... Os 

 

rio aprender a manipular o 

software 

GOOSE e criar um  

looping. 

Com o intuito de verificar o desempenho das redes em modo Failover e 

PRP e a  foram gerados 

pacotes ethernet software gerador de , Ostinato 0.8 e 
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GOOSE 

operativa a qual ele foi estabelecido. 

software do Ostinato 0.8. 

 Destaca-se que para o fabricante do IED utilizado, o tempo de 

ento que ele recebe a 

mensagem GOOSE

Para o desenvolvimento do ensaio foi 

definido que 1000 (mil) pacotes seriam enviados para carregamento da rede a cada 

segundo, em um looping 

rede.  Este procedimento foi realizado aproximadamente 1000 (mil) vezes e o 

resultado deste ensaio  IEDs, 

conforme apresentado posteriormente.  

Posto tal contexto, foi analisado o tempo de envio e recebimento das 

mensagens GOOSE 

Como o n mero de 1000 (mil) 

dificult  plotado, foram coletadas apenas 30 (trinta) 

primeiro ciclo.  

  sistemas de 

faz com que a confiabilidade do SEP seja impactada pela confiabilidade 

destes sistemas. Posto isso, a 

deve oferecer. 

-lo.  

 salientar que o experimento realizado possuiu 

contorno que o aproximem dos desafios cotidianos enfrentados por um Engenheiro 

Eletri  

.  

Como  no processo evolutivo 

grande 

Norma IEC 61850, 
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visto que,  

. 

 

4.2 CONF   

/pacotes de rede, denominado como Ostinato 0.8, foi 

configurado de modo que ao ser utilizado na rede, a capacidade da porta do switch 

chegou aproximadamente em 99% de uso.  

Ostinato 0.8 

ensaios. 

Na camada de Internet da pilha TCP/IP, os dados provenientes da 

encapsulados em Frames esse 

Stream.  

Nessa Stream foi configurado o tamanho do Frame 

permitido pelo software, o qual foi definido em 1518 bytes. Com o intuito de gerar 

pacotes de rede 

pacotes foram definidos como Ethernet, caracterizados como protocolo TCP 

(Transmission Control Protocol) e pacote IPv4 (Internet Protocol Version-4) como 

pode ser observado na Figura 24.  
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Figura 24 Stream 

 

Fonte: Ostinato 0.8 
 

Stream, apresentado na Figura 25, foi 

 que seriam enviados a cada segundo 

  

Para o desenvolvimento do ensaio, foi definido que 1000 (mil) pacotes 

ethernet seriam enviados a cada segundo para carregamento da rede, tornando-se 

um processo de looping gradativo.  
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Figura 25 Stream 

 

Fonte: Ostinato 0.8 
 

Para envio bem sucedido dos pacotes ethernet a rede, o MAC 

 MAC do IED que 

GOOSE e MAC de origem foi 

preenchido com gerando e enviando os 

pacotes pelo Ostinato 0.8 a rede, conforme Figura 26. 

A switch  via Web Browser 

foi po  observar a capacidade de uso da porta ethernet, no qual, o objetivo final 

switch. 
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Figura 26 Stream 

 

Fonte: Ostinato 0.8 
 

4.3 TESTE DE LOOPING DE MENSAGENS GOOSE SEM REDUDANCIA DE 

COMUNICACAO 

Para  ensaios, foi considerada uma rede 

, havendo GOOSE em 

 caminho da rede, conforme apresentado na Figura 27. 
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Figura 27

1

2

Switch 1
Falha da rede

IEC61850 Rede simples 

Cabo NTP Rede Ethernet

GPS

 

 

Para esta topologia, uma rede caracterizada , 

de tempo do ciclo de 1000 (mil) mensagens entre o envio e o recebimento da 

mensagem GOOSE  para o r 4,75 ms, estando dentro dos 

permitidos pela classe P1 da Norma IEC 61850. O menor tempo de um 

ciclo completo entre o envio e recebimento de Mensagens GOOSE foi 4,25 ms, 

enquanto o maior tempo deste ciclo foi de 5,25 ms.  

Entretanto, q

das mensagens GOOSE  interrompido, como pode ser observado, a partir do 

round trip test, apresentado no  1. Ou seja, 

como de   que dependem do 

GOOSE a

confiabilidade de e controle  

 

 falha do switch ethernet, 

IEDs. 
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1: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede simples 
 

 

4.3.1 Teste de looping de mensagens GOOSE  

Para a mesma topologia apresentada na Figura 27, foi repetido o ensaio 

do round trip test, considerando um segundo computador existente na rede de 

 para gerar os pacotes ethernet, caracteriza  

, exemplificado na 

Figura 28. 

afetou o sistema de 

 apresentando o mesmo comportamento do teste de looping mensagens 

GOOSE  ethernet na rede.  
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Figura 28

1

2

Switch 1

dos eventos da 
rede

Gerador de pacotes/

GPS

Computador 1

Computador 2IEC61850 Rede simples 

Cabo NTP Rede Ethernet

 

 

Com base no 2, o menor tempo de um ciclo completo entre o 

envio e recebimento de Mensagens GOOSE foi 5,15 ms, enquanto o maior tempo 

deste ciclo foi de 5,

recebimento da mensagem GOOSE ,2 ms.  

Foi observado que para est

GOOSE foi 

muito pequena, no qual mpo ficou concentrada entre 

aproximadamente 0,05 ms.  
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2: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede simples 
 

 

4.3.2  

 

concorrentes na rede,  falta de um caminho 

alternativo GOOSE o que pode 

comprometer o funcionamento normal e seguro do SEP, visto que, o sistema de 

hardware de um switch 

.  

 1 e o 2

ethernet na rede, cada ciclo de envio e recebimento 

de mensagens GOOSE atrasou em 0,45ms. 

visto que, temos apenas 2 IEDs IEDs, 

 , esse atraso tende a 

aumentar, podendo influenciar de uma forma mais acentuada em uma rede de 

  

De fato, para esta topologia de rede, conclui-se que a falta de 

 por meio de switches ethernet e caminhos alternativos pode afetar em 
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pacotes ethernet gerados pelo Ostinato 0.8 

. 

 

4.4 TESTE DE LOOPING DE MENSAGENS GOOSE EM REDE PRINCIPAL E 

REDUNDANTE 

Para a  da segunda etapa dos ensaios, foi considerada uma 

rede em topologia principal e redundante, para a qual os switches ethernet 

interligados hot stand-by, ou seja, 

uma porta  em stand-by, havendo 

GOOSE em ape  

Entretanto, quando uma falha na rede principal conforme apresentado 

na Figura 29 stand-by tornava-

perdas de mensagens GOOSE  

projetos de clientes transmissores e distribuidores de energia, 

por este motivo, o desenvolvimento do aparato experimental torna-se motivacional 

para ser objeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80
 

 

Figura 29: Arquitetura de rede em topologia principal e redundante. 

1

2

Switch 1 Switch 2

Falha da redeRede ativa

Rede em stand-by

Rede em stand-by
Rede ativa

Rede em 
stand-by

Rede ativa

GPS

IEC61850 Rede Principal 
IEC61850 Rede Redundante

Cabo NTP Rede Ethernet

 

 
 

Com base no 3, uma rede caracterizada como principal e 

redundante, teve o menor tempo de um ciclo completo entre o envio e recebimento 

de Mensagens GOOSE de 4,15 ms, enquanto o maior tempo deste ciclo foi de 4,2 

ms.  

GOOSE ,17 ms. 

quando a rede principal estava em falha e a rede redundante tornou-se ativa, o 

tempo do ciclo de envio e o recebimento da mensagem GOOSE foi de 4,65 ms, 

round trip test, apresentado no 3.  

De fato, houve um aumento de aproximadamente de 0,5 ms no ciclo do 

round trip test 

, 

redes, o valor coletado do ciclo (4,65 ms) permitidos pela 

Norma IEC 61850 em sua parte 5 para a classe P16.  

                                            
6 Classe P1: Aplicada a bays 
Transfer time (IEC, 2003b) 
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3: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede Failover 
 

 

4.4.1 Teste de Looping de mensagens GOOSE em rede principal e redundante 

 

Para a mesma topologia apresentada na Figura 29, foi repetido o ensaio 

do round trip test, contudo um segundo computador foi inserido na rede para gerar 

os pacotes ethernet durante a troca de mensagens GOOSE  

Com base no 4, uma rede caracterizada como principal e 

redundante, teve o menor tempo de um ciclo completo entre o envio e recebimento 

de Mensagens GOOSE de 5,15 ms, enquanto o maior tempo deste ciclo foi de 5,25 

ms. envio e o recebimento da mensagem 

GOOSE ,2 ms. 

quando a rede principal estava em falha e a rede redundante tornou-se ativa, o 

tempo do ciclo de envio e o recebimento da mensagem GOOSE foi de 5,5 ms, pode 

clo do round trip test, apresentado no 4. 

Houve um aumento de aproximadamente de 0,

principal para a rede redundante. 
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4: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede Failover 
 

 

4.4.2  

para as duas 

ede principal para a rede em stand by.  

rede principal e a redundante deve ser destacado, pois, pode causar um problema 

indevidamente a 

aproximadamente 3ms. 

ocorreu perda pacotes de dados na rede para os dois ensaios.  

acima da topologia em PRP 

qual as duas redes operam instantaneamente.  

Por fim, com IEDs na rede de topologia principal e 

GOOSE seria influenciada e se tornaria maior gradativamente. 
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4.5 TESTE DE LOOPING DE MENSAGENS GOOSE EM REDE PRP 

Para re

PRP, onde os switches ethernet 

distintas (Rede A e Rede B) e as duas ativas, havendo 

GOOSE em ambos os caminhos da rede, conforme 

apresentado na Figura 30. 

igual a 0 ms. 

Essa topologia de rede de c

energia, principalmente pelo fato que os demais sub-

de 2018. Posto tal 

contexto, o desenvolvimento do aparato experimental torna-se motivacional para ser 

objeto de pesquisa nestes ensaios. 

 

Figura 30: Arquitetura de rede em topologia PRP. 

1

2

Switch 1 Switch 2

Falha da redeRede ativa

Rede ativa

GPS

IEC61850 Rede A 
IEC61850 Rede B

Cabo NTP Rede Ethernet

Rede ativa

Rede ativa

Fonte: Autoria  

Para esta topologia, onde as duas rede foi estudado o tempo 

gasto entre o envio e recebimento de mensagens GOOSE do  
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Com base no 5, uma rede caracterizada como PRP, teve o menor 

tempo de um ciclo completo entre o envio e recebimento de Mensagens GOOSE de 

4,1 ms, enquanto o maior tempo deste ciclo foi de 4,

GOOSE 

foi de 4,15 ms. do ciclo 

do round trip test foi praticamente igual. 

Durante o ensaio, quando a rede A ficou em falha, a rede B estava 

operando normalmente, o tempo de envio e recebimento foi de 4.16 ms, ou seja, o 

com as demais topologias de rede. 

Dessa forma, todos os valores coleta

permitidos pela  Norma IEC 61850. Ou seja, como de 

  

das mensagens GOOSE    

chaveamento de rede, diferentemente ao que foi apresentado para a rede de hot 

stand-by. 

 

5: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede PRP 
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4.5.1 Teste de Looping de mensagens GOOSE em rede PRP  

Para a mesma topologia apresentada na Figura 30, foi repetido o mesmo 

ensaio, contudo um segundo computador foi inserido na rede para gerar os pacotes 

ethernet durante a troca de mensagens GOOSE  

Com base no 6, uma rede caracterizada em PRP, teve o menor 

tempo de um ciclo completo entre o envio e recebimento de Mensagens GOOSE de 

5,2 ms, enquanto o maior tempo deste ciclo foi de 5,

GOOSE 

foi de 5,23 ms. 

Durante o ensaio, quando a rede A ficou em falha, a rede B estava 

acontecido com as demais topologias de rede. 

 

 

6: Desempenho do Looping de mensagens GOOSE  em rede PRP 
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4.5.2  

Posterior para as duas 

 

confiabilidade 

na rede, o PRP 

diferentes, e sim redundantes. O que o PRP 

mensagem que chegou primeiro e descartar a mensagem que chegar mais 

  

Dessa forma, o PRP 

e todo o sistema de prote

. 

 

4.6  

 de forma significativa 

o das mensagens GOOSE 

rede principal e redundante e de topologia em PRP. Durante o fluxo das 1000 (mil) 

mensagens GOOSE na rede, 

pois pacotes de dados na rede. Apesar de que, o esquema de 

 que, por 

. 

apresentados dura  

PRP na 

rede, conforme apresentado na se   
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 largura de banda, a mesma pode ser configurada no 

momento de gerar os pacotes ethernet, ou seja, quanto maior o pacote a ser gerado, 

, dessa forma,  

 

foi utilizado   ethernet. 

  foi 

de foi atingida quase a capacidade total da porta dos switches ethernet.   

Outro aspecto que pode ser observado IEDs na 

rede de topologia principal e redundante, 

mensagens GOOSE seria influenciada e se tornaria maior gradativamente, podendo 

ocasionar atrasos na rede. 
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5 CONCLUSAO 

Desde que a Norma a ser implementada 

comercialmente, 

com a filosofia do PRP .  

Diante aos igo, 

de energia.  

o PRP torne-se uma topologia de rede 

comum, onde todos os equipamentos de uma rede tenham essa particularidade 

dispensando o uso de redundancy box e, consequentemente o custo adicional para 

-la seja reduzido.  

 levantados durante os ensaios, destaca-se: 

 hot stand-by failover, definido na primeira 

 

recebimento das mensagens GOOSE 

falha na rede foi criada houve um incremento de 0,5 ms no tempo das 

mensagens GOOSE subsequentes.  Ressalta-se que quanto maior o 

hot stand-by failover ou maior a 

quantidade de IEDs 

GOOSE com tempo aumentado. 

 A rede PRP  

apresen

GOOSE 

de tempo no envio e recebimento das mensagens GOOSE 

perda de pacotes quando a falha na rede ocorre.  

Conclui-
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desses mecanismos sobre o funcionamento temporal (tempo de trip 

 

 

5.1  

A partir do estudo do round trip test das Mensagens GOOSE nas 

topologias de rede principal e redundante e PRP, sugere-se para trabalhos futuros: 

GOOSE ; 

o do desempenho da rede; estudo do round trip test na topologia HSR. 
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