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Resum 

En els últims anys, la importància de l’energia elèctrica en els hàbits de la societat ha anat 
augmentant. La majoria de dispositius de la vida quotidiana requereixen d’energia elèctrica. 
Això ha provocat un augment en el seu consum que ha originat un replantejament en les 
companyies elèctriques. Alhora, la incorporació de les energies renovables ha causat un 
gran canvi en l’estructura de la xarxa elèctrica. D’aquí neix l’origen de les xarxes elèctriques 
intel·ligents, capaces de gestionar la distribució de l’energia elèctrica eficientment per mitjà 
d’un sistema de control.  

Quan l’estructura d’aquesta xarxa elèctrica intel·ligent incorpora un conjunt de generadors i 
càrregues interconnectades que poden treballar de manera autònoma, es coneix amb el nom 
de microxarxa. 

Degut al model distribuït en que es basen les microxarxes, en el que el consum energètic es 
troba més proper a les fonts de generació d’energia, les microxarxes permeten una xarxa 
elèctrica més racional i eficient. Un aspecte clau per a aconseguir aquesta eficiència és un 
augment en les comunicacions entre els dispositius que integren la microxarxa per gestionar 
amb eficiència els fluxos d’energia i evolucionar cap a xarxes elèctriques intel·ligents.  

El present projecte consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un dispositiu de baix 
cost capaç de comunicar-se per mitjà d’un protocol de comunicacions estàndard, per ser 
inserit en el sistema de control d’una microxarxa. Amb la intenció de reduir al màxim el cost, 
s’ha implementat el projecte sobre un microprocessador amb arquitectura no PC.  

Per implementar el protocol de comunicacions, s’ha triat l’estàndard de comunicacions IEC 
61850. Aquest estàndard defineix tots els models de dades dels dispositius necessaris en 
una microxarxa. En aquest projecte, s’ha implementat el model de dades d’un interruptor.  

En una primera part del projecte, s’ha realitzat un estudi sobre dels requisits necessaris per 
la implementació de l’estàndard de comunicacions IEC 61850 dins d’un microprocessador. 
Seguidament, s’ha realitzat una cerca dels microprocessadors que poden complir aquests 
requisits. A continuació, s’ha realitzat la implementació del protocol de comunicacions 
determinat per l’estàndard IEC 61850. Per últim, s’han realitzat unes proves experimentals 
per comprovar que els objectius plantejats s’han assolit satisfactòriament. 
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1. Glossari 
ACSI: Abstract Comunication Service Interface. Interfície abstracta del servei de 
comunicacions utilitzat per la normativa IEC 61850. 
CAN: Controller Area Network. Bus de comunicacions utilitzat per la comunicació amb 
convertidors. 
CITCEA-UPC: Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments 
pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
CDC: Common Data Class. Classes de dades comunes per formar els nodes lògics. 
EPRI: Electric Power Research Institute. Institut de recerca de EE.UU. que porta a terme 
investigacions per a la indústria de l’energia elèctrica. 
FEC: Fast Ethernet Controller. Controlador d’Ethernet integrat en diversos 
microprocessadors. 
GOOSE: Generic Object Oriented Subtation Event. Protocol utilitzat per l’enviament 
d’informació en pocs mil·lisegons. 
IEC: International Electrotechnical Commision. Organització de normalització en els camps 
elèctric, electrònic i tecnologies relacionades. 
IED: Intelligent Electronic Device. Controlador basat en microprocessador dels equips 
d’alimentació del sistema.  
ISO: International Organization for Standardization. Organisme encarregat d’estandaritzar 
normes excepte les branques elèctrica i electrònica. 
LAN: Local Area Network. Area de connexió local per diversos dispositius. 
LD: Logical Device. Dispositiu lògic usat per la normativa IEC 61850. 
LLN0: Logical Node 0. Node lògic que descriu els assumptes comuns dels dispositius lògics. 
LN: Logical Node. Node lògic usat per la normativa IEC 61850. 
LPHD: Logical Physical Device. Dispositiu lògic que descriu globalment el dispositiu físic 
MMS: Manufacturing Message Specification. Protocol usat per la IEC 61850 per enviar 
missatges a través de TCP/IP. 
MMXU: Measurement. Node lògic que descriu el model de dades d’un dispositiu de mesura. 
OSI: Open System Interconnection. Descriu el model usat per la comunicació entre diversos 
dispositius.  
PDU: Protocol Data Unit. Unitat de dades de les diferents capes de la piràmide OSI de 
comunicacions. 
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. Sistema per gestionar, controlar i 
monitoritzar un procés automatitza. 
SCL: Substation Configuration Language. Llenguatge utilitzat per descriure la subestació i els 
seus dispositius. 
SCSM: Specific Communication Service Mapping. Metodologia d’assignació de diferents 
serveis de comunicació. 
SDU: Service Data Unit. Unitat de dades d’una capa de la piràmide OSI de comunicacions. 
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SMV: Sample Measured Value. Protocol utilitzat per l’enviament en pocs mil·lisegons de 
mostres realitzades per un dispositiu. 
TCB: Task Control Block. Estructura utilitzada pel planificador de tasques per a gestionar la 
tasca. 
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Conjunt de protocols que cobreix 
les quatre primeres capes de la piràmide OSI. 
UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Utilitzat per les comunicacions a 
través del port sèrie. 
UCA: Utility Communications Architecture. Arquitectura de comunicacions per a dispositius 
en una subestació d’origen americà. 
XCBR: Circuit breaker. Node lògic que descriure el model de dades d’un interruptor. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

La demanada creixent d’energia elèctrica ha originat una innovació en les xarxes elèctriques. 
Aquestes han patit una gran transformació els darrers anys: les fonts energètiques s’han 
multiplicat i es reclama un paper més actiu en el subministrament elèctric. A més a més, les 
lleis de protecció del medi ambient, requereixen una millor administració dels recursos 
energètics, sobretot de les energies renovables. A partir de tot aquest conjunt de factors, 
sorgeixen les xarxes elèctriques intel·ligents. Aquestes xarxes incorporen un sistema de 
gestió de la potencia elèctrica entregada, que permet a l’usuari controlar l’energia que 
consumeix. 

Per tal de portar a terme aquesta millora en la gestió i distribució de l’energia elèctrica, les 
companyies elèctriques han desenvolupat tota una gamma de productes que requereixen 
d’un sistema de comunicacions únic i independent dels fabricants, per automatitzar el procés. 

Aquesta comunicació actualment es realitza a través del estàndard de comunicacions IEC 
(International Electrotechnical Commission) 61850. 

2.2. Motivació 

El control, la gestió i la distribució a les xarxes elèctriques intel·ligents requereix un nombre 
elevat de dispositius. Les prestacions de cada un d’aquests dispositius vindran determinades 
pels requeriments sol·licitats per a realitzar la seva funció. No obstant, tots ells comparteixen 
el mateix estàndard de comunicacions basat en la normativa IEC 61850. La majoria de 
dispositius que l’implementen, ho fan sobre un sistema operatiu d’arquitectura PC. 
Evidentment, quantes més prestacions tingui el dispositiu, més car serà. Si aquest dispositiu 
és present en varies localitzacions d’una xarxa elèctrica intel·ligent, el cost de la mateixa 
augmentarà. 

Així, neix la motivació d’aquest projecte. Comprovar si es possible la implementació del 
estàndard de comunicacions IEC 61850, en un dispositiu de baix cost amb arquitectura no 
PC, per a ser inserit en múltiples punts d’una xarxa. 

Tal com es pot observar al llarg del projecte, el dispositiu triat i implementat, presenta uns 
avantatges i uns inconvenients que és justifiquen en capítols posteriors. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un dispositiu de 
baix cost amb arquitectura no PC, capaç de comunicar-se per mitjà de l’estàndard IEC 
61850, per ser inserit en una xarxa per realitzar la funció d’un interruptor. 

3.2. Abast del projecte 

Per tal de fer front als objectius del projecte proposats en l’apartat 3.1., es desenvoluparan 
els següents punts: 

- Estudi, disseny i implementació d’un dispositiu de baix cost per comunicar-se per 
mitjà del estàndard IEC 61850 en una microxarxa, que comprèn: 

o Estudi del estàndard de comunicacions IEC 61850. 

o Definició d’especificacions dels dispositiu de baix cost. 

o Implementació del estàndard de comunicacions IEC 61850 i els seus 
requisits. 

- Comprovació dels objectius plantejats a través de diversos assajos. 

- Valoració econòmica i mediambiental del projecte. 
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4. Xarxes elèctriques intel·ligents 

En aquest capítol es pretén fer una introducció sobre les xarxes intel·ligents, i les 
microxarxes. Primerament, s’explicarà que són i quins elements la formen. Seguidament, 
s’indicarà la situació de l’element a desenvolupar durant el projecte dins d’una microxarxa, 
definint-ne les característiques que haurà de tenir. 

4.1. Origen de les xarxes elèctriques intel·ligents. Què són? 

L’increment de la necessitat d’energia elèctrica per part de la societat ha repercutit en una 
forta evolució de l’energia elèctrica i el seu subministrament. La llum, la rentadora, el 
rentaplats, la televisió, etc, són imprescindibles per al dia a dia de la societat actual. Aquest 
augment de dependència dels dispositius elèctrics durant els darrers anys ha originat que les 
companyies elèctriques desenvolupin sistemes per garantir el subministrament continu 
d’energia elèctrica. Antigament, una fallada en el sistema elèctric podia deixar un barri sense 
electricitat durant dies. En front això, les companyies elèctriques han fragmentat els punts de 
subministrament per garantir el consum en cas de fallada [9]. 

Per una altre banda, la continua preocupació pel medi ambient, ha incrementat l’ús de les 
energies renovables, originant una estructura de la xarxa elèctrica cada vegada més 
complexa i distribuïda. 

D’aquest conjunt de factors, sorgeix el concepte de xarxes elèctriques intel·ligents. Donat 
que incorporen un sistema de control i gestió per a la distribució eficient de l’energia elèctrica 
permeten, per una banda, que l’usuari controli el seu consum i, per altra banda milloren el 
seu rendiment.  

Així doncs, les xarxes elèctriques intel·ligents són agrupacions de recursos per a la 
distribució elèctrica des del seu origen, fins la utilització de l’energia elèctrica per part del 
client. Suposen una potent forma de reorganització de les xarxes elèctriques actuals, 
permetent un benefici per als consumidors i el medi ambient, alhora que realitzen una gestió 
més eficient de les diferents fonts d’energia elèctrica. 

Un altre concepte relacionat amb les xarxes elèctriques intel·ligents, és la microxarxa. Una 
microxarxa (microgrid) és un sistema agregador de diversos microgeneradors i càrregues 
operant com un sistema únic que proveeix tant energia elèctrica com tèrmica. La microxarxa 
com sistema agregador de diversos generadors y demandes d’energia, es un entorn ideal 
per a aprofitar les oportunitats del sector amb la liberalització i contribuir a una xarxa elèctrica 
més racional i òptima. 
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4.2. Elements d’una microxarxa 

La Figura 4.1. mostra un exemple d’una microxarxa i els elements que la formen. 

 

Figura 4.1. Exemple gràfic d’una microxarxa 

Com es pot observar en la Figura 4.1., hi ha diversos dispositius que integren una 
microxarxa. Aquests dispositius estan distribuïts de forma jeràrquica. Al nivell més baix hi ha 
els dispositius que estan més a prop de la generació i consum d’energia elèctrica. La 
funcionalitat d’aquests dispositius serà la d’adquirir informació de la generació o consum 
d’energia elèctrica i, alhora, comunicar-la al nivell superior. En el segon nivell hi ha els 
dispositius que s’encarreguen de la gestió de la generació, la demanda i l’emmagatzematge 
de l’energia elèctrica. Els requeriments d’aquests seran superiors als de nivell més baix 
donat que hauran de processar tota la informació dels dispositius de nivell inferior. Alhora, 
hauran de comunicar-se amb el dispositiu de nivell jeràrquic superior, que s’encarrega de 
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coordinar-los. Per últim, la informació del dispositiu coordinador pot ser consultada a través 
de la xarxa, permeten així un control a distancia. 

No obstant, aquesta figura és un exemple reduït d’una microxarxa, on estan presentats 
alguns dels dispositius que l’integren. En realitat, el nombre de dispositius que integren la 
microxarxa és més elevat. Per tal de reduir el cost total de la microxarxa, s’implementarà un 
dispositiu de baix cost. Aquest aspecte serà fonamental al llarg de tot el projecte. 

En aquest projecte s’ha implementat un dispositiu capaç de realitzar la funcionalitat del 
requadre verd, referenciat en la Figura 4.1. No obstant, es podria aprofitar aquest dispositiu 
per realitzar la funcionalitat del requadre vermell referenciat en la Figura 4.1., implementant 
les comunicacions que s’especifiquen en el següent capítol. 

4.3. Requeriments de les comunicacions 

Un dels requisits per a poder portar a terme les microxarxes i la modernització del sistema 
elèctric tradicional és dotar el sistema de la capacitat de compartir informació entre els 
diferents dispositius que intervenen. Aquesta informació ha de ser: des de generar històrics 
per emmagatzemar l’evolució de dades, fins a poder realitzar accions sobre els elements que 
composen el sistema. 

En aquest projecte, i més concretament, en el dispositiu que es vol implementar, cal tenir 
present quins protocols de comunicació ha de tenir. Alhora, es important tenir present la 
informació que es vol comunicar: volum de dades, freqüència d’enviament, etc. 

Realitzant una cerca sobre els diferents protocols de comunicacions presents en l’actualitat, 
s’ha trobat que la IEC 61850 s’adaptava a les necessitats de les comunicacions de la 
microxarxa.  

La IEC 61850 es un estàndard de comunicacions inicialment dissenyat per l’automatització 
de subestacions. Els models abstractes definits dins aquest estàndard poden ser mapejats 
sobre diferents protocols, com el MMS (Manufacturing Message Specificaction), GOOSE 
(Generic Object Oriented Substation Event) o SMV (Sample Measured Values) entre altres. 
El més habitual és mapejar sobre MMS que utilitza la pila TCP/IP i Ethernet. L‘estàndard 
també disposa d’altres protocols com el GOOSE o el SMV destinats a enviar informació en 
pocs mil·lisegons. Aquests protocols van directament sobre la capa 2, és a dir, directament 
mapejats en el frame d’Ethernet. 

Per tant, de la utilització de la IEC 61850 es dedueix que els dispositius presents a la 
microxarxa hauran de tenir comunicacions a través d’Ethernet. 
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Fent referència a la Figura 4.1, hi ha dos possibles localitzacions per al dispositiu que es vol 
implementar en aquest projecte. No obstant, la funcionalitat que ha de tenir el dispositiu en 
cada una de les localitzacions no és la mateixa.  

La Figura 4.2. mostra els requeriments en les comunicacions que hauria de tenir el dispositiu 
si la seva funcionalitat fos la enquadrada en vermell. 

     Dispositiu

 

Emulador/
Convertidor

CAN

Ethernet

 

Figura 4.2. Comunicacions del dispositiu 

Tal com es pot observar en la Figura 4.2, el dispositiu es comunicaria amb el convertidor per 
mitjà de comunicacions CAN i, alhora, intercanviaria informació amb dispositius de nivell 
jeràrquic superior a través d’Ethernet. Per tant, els requeriments en les comunicacions del 
dispositiu amb aquest funcionalitat són:  

1. Comunicació a través de CAN per intercanviar informació amb el convertidor  

2. Comunicació a través d’Ethernet per comunicar-se amb dispositius de nivell 
jeràrquic superior. 

No obstant, si la seva localització en la microxarxa fos la enquadrada en verd tant sols és 
requereix comunicació per mitjà d’Ethernet, ja que no ha d’intercanviar informació amb cap 
dispositiu de la microxarxa a través de comunicacions CAN. En aquest cas, la seva 
funcionalitat seria la de fer d’enllaç entre un interruptor físic i els altres dispositius de la 
microxarxa. 

Per tant, es pot observar que ambdues funcionalitats requereixen comunicacions a través 
d’Ethernet. 
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4.3.1. Anàlisis de la normativa IEC 61850 

4.3.1.1. Previ 

En aquest apartat és farà una breu descripció de la normativa IEC 61850. Primerament, és 
farà una introducció de la normativa, el seu origen i la seva evolució. Seguidament, és 
tractaran els diferents aspectes de la normativa necessaris pel desenvolupament d’aquest 
projecte. 

4.3.1.2. Introducció 

Les tendències en l’automatització de les companyies elèctriques, especialment en les 
subestacions, han convergit sobre una arquitectura de comunicacions comú amb l’objectiu 
de tenir una interoperabilitat entre la gran varietat de IED’s (Intelligent Electronic Device) que 
s’hi poden trobar.  

La normativa IEC 61850 defineix un estàndard de comunicacions entre dispositius de 
protecció, control i mesura dins d’una subestació tenint en compte la necessitat 
d’interoperabilitat entre els equips de diferents proveïdors. 

L’objectiu és que la configuració de les dades sigui transportable d’un dispositiu a un altre, 
permetent l’intercanvi d’informació entre dispositius provinents de diferents fabricants. Els 
IED’s de diferents fabricants poden intercanviar i utilitzar informació sobre un bus de 
comunicacions comú. Donat que la funcionalitat en els diferents dispositius no és 
necessariament la mateixa, no hi ha intercanviabilitat directa entre dispositius de diferents 
fabricants. 

La normativa presenta un estàndard de comunicacions dissenyat per seguir tant el progrés 
en les tecnologies de la comunicació com els requeriments que envolten aquests sistemes. 
Els IED’s estan descrits obertament, determinant les seves característiques d’una forma 
estàndard. Alhora, es permet opcionalment integrar les característiques pròpies de cada 
fabricant. 

Per altra banda, antigament les comunicacions en les subestacions estaven implementades 
a través d’un gran nombre de cables. La normativa IEC 61850 redueix aquest cablejat 
realitzant la comunicació a través d’una LAN (local area network). Òbviament, aquest fet 
ofereix una reducció en el cost de la instal·lació i manteniment. 
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4.3.2. Història 

Inicialment no existien comunicacions a nivell global dins de les subestacions. Els equips 
amb capacitat de comunicació utilitzaven un protocol propi de cada fabricant per intercanviar 
informació.  

Això generava dos problemes principalment: 

• Dificultats en la comunicació de dades des dels equips fins al SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition). 

• Impossibilitat de compartir informació entre dispositius de diferents fabricants. 

Entre els anys 80 i 90 apareixen protocols de comunicacions no vinculats a cap empresa, 
com per exemple Modbus o el DNP, per connectar els dispositius amb el SCADA.  

Cap a finals dels anys 80, sorgeixen dues línies per tal de desenvolupar l’arquitectura de 
comunicacions.  

• Una d’aquestes línies prové de l’experiència americana. EPRI (Electric Power 
Research Institute) desenvolupa l’UCA (Utility Communications Architecture), on es 
descriu un model orientat a objectes pels equips d’una subestació i el funcionament 
de les comunicacions. 

• L’altre línia prové de l’experiència internacional. L’IEC desenvolupa la normativa IEC 
60870-5, com a protocol estàndard per a comunicar equips de protecció de diferents 
fabricants. 

Durant els següents anys, les dues línies han anat desenvolupant nous protocols de 
comunicacions. La Figura 4.3. mostra l’evolució de les dues línies, on finalment es dona lloc 
al naixement de la normativa IEC 61850 provinent de la unió dels treballs realitzats a Europa 
(IEC) i Amèrica del Nord (EPRI).  
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Figura 4.3. Evolució històrica dels protocols de comunicació utilitzats en subestacions 

4.3.3. Model de dades 

Per portar a terme el sistema d’automatització de les subestacions de les companyies 
elèctriques  cal crear un model d’una subestació, amb tots els seus components i funcions, 
així com precisar la forma exacta de comunicació que estarà permesa i suportada pel 
sistema. Tot això és el que es descriu en els diferents capítols que composen l’estàndard 
IEC 61850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Model conceptual d’una subestació basat en la IEC 61850 [1] 

Com a resultat, una subestació es pot modelar com un servidor al qual, externament, els 
clients consulten i/o modifiquen l’estat dels diferents dispositius presents d’una subestació. 
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D’aquesta manera, l’IEC 61850 descriu un model abstracte de dades que defineix tots els 
elements d’una subestació i els estructura d’una forma jeràrquica. 

Els diferents elements que composen una subestació, i que són els objectes clau dels 
models de dades de la IEC 61850, són els LN (logical nodes). Un node lògic representa una 
funció determinada dins d’un dispositiu lògic. La normativa defineix 92 tipus diferents de 
nodes lògics, agrupats en 13 grups classificats segons la seva funcionalitat. Per més 
informació consultar l’annex B. 

Un LD (logical device), està format per un conjunt de LN però que no tenen perquè disposar 
de relació directa amb un dispositiu físic; és un grup lògic. 

L’estructura dels models de dades és jeràrquica. La Figura 4.5. mostra aquesta estructura: 

  

Figura 4.5. Estructura dels models de dades segons la normativa IEC 61850 [4] [10] 

Com és pot observar, tots els nodes lògics hereten d’un node lògic comú (Common LN). 
Aquest, alhora, hereta d’un node lògic abstracte definit per la normativa (LN). També es 
poden observar les classes LPHD (Logical Physical Device) i LLN0 (Logical Node 0). Cada 
una d’elles conté un conjunt de dades amb els seus atributs. El LPHD descriu d’una manera 
global el dispositiu físic, mentre que el LLN0 s’usa per descriure els assumptes comuns del 
LD. El model de dades mínim ve donat pel LPHD, LLN0 i un LN específic. 

La informació continguda en cada node lògic està agrupada en diferents categories: 

• Common logical node information: informació independent de la funció específica 
representada pel LN, per exemple, el mode, la placa d'identificació, etc. 

• Status information: informació que representa, l'estat del procés o el de la funció 
assignada al LN, per exemple, la capacitat operativa d’un interruptor, etc. 
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• Settings: informació necessària per al funcionament d'un node lògic, per exemple, el 
temps per a tancar l’interruptor, etc. 

• Metered values: dades analògiques mesurades a partir del procés o calculades en 
les funcions com podrien ser corrents, voltatges, potència, etc. 

• Controls: dades que es canvien a través de comandes com l'estat de les connexions 
(ON / OFF), per exemple, la posició d’un interruptor, etc. 

Cada una d’aquestes categories està formada per tot un conjunt de camps anomenats 
atributs. La Figura 4.6. mostra l’exemple d’un atribut dins de la categoria controls. Aquest 
atribut pos fa referència a la posició de l’interruptor.  

Aquests atributs poden ser d’un tipus simple, com per exemple un boolea. Però també poden 
estar formats per una estructura més complexa formada per altres atributs. Tal com és pot 
observar en la Figura 4.6, l’atribut pos del node lògic XCBR (Circuit Breaker) conté tot un 
conjunt d’atributs. 

 

Figura 4.6. Estructura de l’atribut pos del node lògic XCBR [1] 

L’atribut pos és un atribut que pot ser present en altres nodes lògics. Per tal de no tenir que 
definir aquest atribut cada vegada que s’implementa en un node lògic, es defineixen unes 
CDC (Common Data Class) [3]. Aquestes classes de dades comunes permeten proporcionar 
un mitjà útil per reduir la mida de les definicions dels atributs. Un altre avantatge, per 
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exemple, és la facilitat de canviar un atribut contingut dins de pos de tots els nodes lògics 
que continguin aquest atribut, modificant-ne la CDC corresponent. 

Un dels aspectes que determina que els nodes lògics siguin el punt central del model de 
dades és el fet que estan predefinits. Per tant, tot i que els fabricants poden triar la 
composició del seu dispositiu lògic, el tipus de nodes lògics que composen aquests 
dispositius seran els mateixos per tots els fabricants. 

Aquest és un gran benefici tenint en compte l'objectiu de la norma d’aconseguir la 
interoperabilitat entre dispositius de diferents fabricants. 

Donat que el model de dades està orientat a objectes, la normativa distingeix entre la 
referència a un objecte i el nom d’un objecte. La referència a l'objecte és important en termes 
d'execució i es basa en el model de dades d'una manera directa. La referència a l'objecte es 
composa dels objectes ordenats jeràrquicament d'acord amb el model de dades i amb punts 
entre ells. En la següent taula és mostra l’exemple per fer referència al valor del voltatge de 
la fase A del node lògic MMXU (Measurement). El node lògic MMXU és usat per calcular 
corrents, tensions, potències i impedàncies en un sistema trifàsic. 

MMXU

- Name
- Configuration
- PhV
- PhI
- ...

PhV

- Name
- phsA
- phsB
- phsC
- ...

phsA

- Name
- instCVal
- cVal
- range
- ...

cVal

- mag
- ang

mag

- f (float)
- i (integer)

 

Figura 4.7. Diagrama d’accés al valor d’un atribut del node lògic MMXU 

 

Taula 4.1. Taula d’accés al valor d’un atribut del node lògic MMXU 

Referència d’objecte Tipus Explicació 

MMXU LN Node lògic 

MMXU.PhV DADA Voltatge fase-terra 
MMXU. PhV.phsA DADA Valor de la fase A 
MMXU. PhV.phsA.cVal Atribut de la dada Valor enter 
MMXU. PhV.phsA.cVal.mag Atribut de la dada Magnitud del valor enter 
MMXU. PhV.phsA.cVal.mag.i Atribut de la dada Nombre enter de 32bits 
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Els avantatges d’aquesta estructuració és que permet obtenir una estructura de dades ben 
detallada i ordenada. No obstant, aquesta estructuració requereix gran capacitat memòria 
per emmagatzemar cada un dels paràmetres. 

4.3.4. Llenguatge descriptiu de la configuració de la subestació 

Al llarg del temps, les estructures de les subestacions poden patir canvis, ja sigui per afegir, 
modificar o bé suprimir algun IED. Aquests canvis poden ser realitzats a través d’un fitxer 
SCL (Substation Configuration Language). El fitxer SCL és utilitzat per descriure les 
configuracions de les comunicacions entre IEDs, els paràmetres del IEDs, les configuracions 
del sistema de comunicacions, etc.  

El llenguatge SCL està format per quatre tipus de fitxers, cadascun amb un propòsit 
específic. Aquests quatre tipus de fitxers són *.icd, *.ssd, *.scd i *.cid.  

Qualsevol arxiu SCL s'estructura amb format XML (Extensible Markup Language) i és 
compost per algunes de les següents cinc parts, segons el propòsit: 

1. Encapçalament 

2. Descripció de la subestació 

3. Descripció del IED 

4. Descripció del sistema de comunicació 

5. Plantilles de tipus de dades 

4.3.5. Interfície del servei abstracte de comunicacions 

Els nodes lògics, els seus atributs i les dades d’aquests, es defineixen principalment per a 
especificar la informació necessària per realitzar l’aplicació i per a l’intercanvi d’informació 
entre IEDs. Aquest intercanvi d'informació es defineix per mitjà dels serveis descrits en l’ACSI 
(Abstract Comunication Service Interface).  

Els models que proporciona l’ACSI defineixen tots els serveis presents en una subestació de 
forma abstracta. Per més informació consultar bibliografia [2]. 

4.3.6. Comunicacions de la IEC 61850 

Fins aquest punt s’ha definit com virtualitzar una subestació, els elements que la 
composaran, les seves característiques i, a través de l’ACSI [2], s’ha determinat el conjunt de 
serveis abstractes per tal d’intercanviar informació. Però, per poder portar a terme l’intercanvi 
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d’informació entre dispositius, cal definir una estructura de comunicacions. El format, la 
codificació de missatges que porten els paràmetres d’un servei i com aquests són enviats a 
través d’una xarxa es defineixen en una assignació de serveis de comunicació específics 
anomenada SCSM (Specific Communication Service Mapping). 

El SCSM conté una llista de mapejos dels diferents serveis ACSI. Tal com mostra la Figura 
4.8 no tots les serveis transporten la informació de la mateixa manera. Per exemple, el servei 
Sampled Values, utilitza la comunicació directament sobre Ethernet. En canvi, els serveis 
mapejats sobre MMS poden utilitzar per exemple el protocol TCP/IP. 

 

Figura 4.8. Mapeig dels serveis ACSI a través del SCSM [5] 

El motiu de la utilització dels protocols MMS o Ethernet per mapejar els serveis ACSI, esdevé 
per triar una estructura de comunicacions ja existent i generalitzada que ofereixi aquest 
mapeig. D’aquesta manera és permet una fàcil implementació de la normativa per 
aconseguir la interoperabilitat entre dispositius de diferents fabricants. 
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5. Disseny de la solució 

En aquest capítol es definirà l’estructura del dispositiu implementat basat en la IEC 61850. 
Primerament, es definiran els requisits tecnològics necessaris per la seva implementació. 
Donat que es desconeixen els requisits software, s’ha partit d’un hardware de partida per 
comprovar-los. Finalment, es detallarà el hardware i les seves prestacions i, el software i els 
seus requisits. 

5.1. Requeriments tecnològics 

El dispositiu a dissenyar té com a objectiu ser introduït en diversos punts d’una microxarxa. 
Donat que ha d’estar present a un nombre elevat de punts, cal que el seu cost sigui baix per 
tal de no augmentar el cost global. 

Alhora de seleccionar el hardware, un requisit imprescindible a tenir en compte serà el seu 
cost. Cal tenir present que els dispositius de baix cost presenten limitacions, que s’han de 
tenir en compte, per a complir els requisits d’aquest projecte. Aquests requisits vindran 
determinats pels requeriments del sistema de comunicacions basat en la IEC 61850. 

5.2. Desenvolupament de la solució 

En aquest capítol es pretén explicar l’evolució del projecte fins a la solució triada. En un inici 
es tenen els següents requeriments: 

- Implementació de la solució sense un sistema operatiu d’arquitectura PC. 

- Capacitat de comunicació per mitjà del protocol TCP/IP. 

Donat que es desconeixen els requisits mínims necessaris pel funcionament de la normativa 
IEC 61850, primerament es seleccionarà un hardware de partida per a determinar aquests 
requeriments. El motiu d’aquesta desconeixença, prové de la complexitat de la normativa 
IEC 61850 i de la mida dels models de dades que utilitza. 

A més a més, es desconeixen els requeriments de memòria en temps d’execució tant els 
provinents del stack TCP/IP, com els de la normativa IEC 61850. 
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5.2.1. Hardware inicial 

5.2.1.1. Alternatives 

En aquest projecte s’han avaluat dues possibles alternatives: 

- PC-Embedded 

- Placa amb un microprocessador 

Les característiques de les diferents alternatives són: 

- PC-Embedded 

o Gran capacitat de memòria per a poder gestionar les dades necessàries per 
donar resposta als diferents serveis. 

o Disponibilitat del stack TCP/IP ja implementat. 

o Necessitat d’implementació d’un sistema operatiu 

- Placa amb un microprocessador 

o Capacitat de memòria inferior en comparació amb el PC-Embedded. 

o Necessitat d’implementació d’un stack TCP/IP per realitzar les 
comunicacions. Aquest stack estarà fonamentat en un sistema operatiu basat 
en tasques d’arquitectura no PC. 

Així doncs, totes dues opcions presenten avantatges i inconvenients. No obstant, si tenim en 
compte l’objectiu del projecte sobre la implementació dins d’un dispositiu de baix cost, la 
solució hardware escollida és el microprocessador. Per tant, el hardware triat correspon a 
una placa amb un microprocessador de baix cost. 

Respecte aquest punt, s’ha realitzat una cerca en el mercat de microprocessadors que 
s’adapten a les necessitats d’aquest projecte. Aquestes necessitats són: 

- Capacitat de comunicació a través d’Ethernet. 

o En aquest aspecte ja es descarten els microprocessadors de 8 bits. 

- Una altra necessitat és la capacitat de memòria necessària per poder implementar la 
solució dins d’un microprocessador. Donat que inicialment es desconeix la capacitat 
mínima, s’ha realitzat un estudi de la mida mínima de la memòria necessària.  
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5.2.1.2. Primera selecció del hardware 

Per tal d’efectuar aquest estudi, es va partir d’una placa d’avaluació desenvolupada pel 
CITCEA-UPC (Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments 
pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya) vinculat al departament d’Energia 
Elèctrica, que conté un microprocessador de 32 bits que integra la capa física d’Ethernet. 

Les característiques de la placa desenvolupada pel CITCEA-UPC són: 

Model de la placa: CONAMI 

- Nucli de la placa: Coldfire MCF52235 de Freescale [6].  

o Freqüència de treball 60 MHz. 

o FEC (Fast Ethernet Controller). 

o 3 UART’s (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 

o CAN (Controller Area Network). 

o Convertidor analògic-digital de 8 canals de 12 bits. 

o USB Transceiver. 

- Capacitats de memòria 

o SRAM de 32 kBytes 

o Flash de 256 kBytes 

- Alimentació de la placa 

o 5 V extern. 
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Figura 5.1. Hardware de la placa CONAMI 

5.2.2. Stack TCP/IP 

S’ha realitzat una cerca dels stacks TCP/IP disponibles en el mercat pel microprocessador 
MCF52235 de l’empresa Freescale. Aquesta cerca s’ha efectuat sota l’idea d’un stack de 
baix cost o, fins i tot, gratuït.  

L’empresa Freescale ofereix dos stacks TCP/IP gratuïts: 

- InterNiche’s NicheLiteTM TCP/IP stack [12] 

- Freescale MQXTM [13] 

Els dos stacks es basen en un planificador de tasques per a gestionar les comunicacions 
TCP/IP. En el moment d’escollir entre els dos stacks, s’ha decidit de realitzar la 
implementació del stack de l’empresa InterNiche’s NicheLiteTM, donat que és el més senzill 
dels dos i que cobreix les necessitats del projecte. 

5.2.2.1. Estructura del planificador de tasques 

El planificador de tasques és l’encarregat de gestionar les tasques i els recursos que 
aquestes necessiten. Cada una de les tasques té associat un camp que fa referència a la 
mida del stack necessari per aquesta tasca. Aquesta mida és predefinida a l’inici del 
programa. Cal tenir present que, alhora de triar la mida del stack, ha de poder incorporar no 
tan sols la memòria que necessita la pròpia tasca, sinó també la memòria necessària per les 
possibles interrupcions utilitzades pel sistema. Les tasques poden ser creades i destruïdes 
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pel programa en qualsevol moment. D’aquesta manera s’aconsegueix una utilització dels 
recursos de la memòria molt més eficient. 

Quan s’està executant una tasca i apareix una interrupció, el context per la interrupció és 
associat al stack de la tasca que s’està executant. Per tal de realitzar el canvi entre les 
diferents tasques, cada tasca té associada un bloc de control. Els diferents blocs de control 
de totes les tasques són encadenats entre ells per generar la llista de tasques que composa 
el programa.  

Aquests blocs de control contenen la informació de la tasca, la mida del seu stack i un punter 
al següent bloc de control. La Figura 5.2. mostra un sistema basat en 3 tasques. Com és pot 
observar les tasques en els blocs de l’esquerra estan encadenades entre elles per mitjà dels 
blocs de control TCB (Task Control Block). En el blocs de la dreta ,s’observa que la mida del 
stack de cada una de les tasques incorpora un espai sense ús. En el cas de produir-se una 
interrupció, utilitzaria aquest espai del stack de la tasca que ha interromput, per 
emmagatzemar els recursos necessaris per l’interrupció. 

TCB1

Tamany stack1

TCB2*

TCB2

Tamany stack2

TCB3*

TCB3

Tamany stack3

TCB1*

Tasca1 Stack

Sense ús

Tasca2 Stack

Sense ús

Tasca3 Stack
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Figura 5.2. Diagrama de procés del planificador de tasques implementat en la solució 
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Tasca1

Execució

Tasca2

Adormida

Tasca3

Preparada per 
execució

Un altre aspecte a tenir en compte sobre les tasques és que no tenen prioritats. Per tant, el 
canvi de tasca és realitza incrementant el bloc de control fins arribar a la següent tasca. Però 
no sempre la següent tasca està disponible per ser executada. 

Les tasques poden tenir 3 estats: 

- Execució: la tasca s’està executant en aquest moment. 

- Esperant a ser executada: la tasca està preparada per ser executada, però el 
planificador de tasques encara no ha cridat al seu bloc de control. 

- Adormida: la tasca està adormida. En aquest estat, el planificador de tasques no la té 
en compte en el cicle de tasques fins que aquest es desperta. 

Aquest últim estat necessita d’una variable global que compti el temps que aquesta tasca ha 
d’estar adormida. Aquesta variable és un comptador associat al timer del programa, que és 
va incrementant. Cal remarcar alguns aspectes importants d’aquests estats: 

- Una tasca pot ser adormida el temps que l’usuari desitgi. 

- Quan una tasca és despertada no s’executa en el mateix moment, sinó que espera a 
ser executada. Per tant, despertar una tasca no implica la seva execució. 

La Figura 5.3. mostra el recorregut del planificador de tasques donada la situació on la tasca 
2 està dormida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Evolució del planificador de tasques quan una tasca està adormida 
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En aquest cas, s’està executant la tasca 1. Quan acabi d’executar-se, el planificador de 
tasques anirà a buscar el seu bloc de control per determinar quina tasca és la següent. 
Donat que la tasca 2 està adormida, el planificador de tasques anirà a buscar la següent 
tasca preparada per ser executada. En aquest cas és la tasca 3. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la grandària dels buffers d’Ethernet. Cal tenir present la 
limitació del microprocessador en relació a la mida de la memòria. 

El programa de Interniche defineix dos tipus diferents de buffers en funció de la mida de les 
dades dels missatges d’Ethernet. D’aquesta manera s’aconsegueix una gestió més eficient 
de la memòria. La configuració dels buffers inicialment és de: 

- 4 buffers per a tractar missatges de llargària de 128 bytes i 7 buffers per a tractar 
missatges de llargària més gran de 128 bytes. Aquests buffers són per la gestió de 
missatges, tant d’arribada com de sortida. 

5.2.2.2. Evolució dels estats dels sockets del TCP/IP 

En aquest apartat, és fa un comentari sobre els estats del stack TCP/IP. La Figura 5.4. 
mostra els diferents estats pels quals evoluciona la connexió TCP/IP. Cal tenir present que 
en aquest projecte s’ha implementat un servidor, per tant, les transicions seran les 
corresponents al recorregut d’aquest. 
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Figura 5.4. Quadre d’estats dels diferents estats dels sockets [11] 

Les transicions que corresponen al servidor són les línies discontinues de la Figura 5.4.  

5.2.2.3. Requeriments del stack TCP/IP seleccionat 

Els requisits de memòria del stack TCP/IP seleccionat són: 

- Requeriments de flash:  32 kBytes aproximadament.   

- Requeriments de SRAM: 3 kBytes aproximadament. 

És important recalcar que aquestes dades tan sols reflecteixen els requisits de memòria fora 
del temps d’execució. 

5.2.3. Normativa IEC 61850 

En aquest capítol es pretén determinar els requisits necessaris per la implementació de la 
IEC 61850. Primerament, s’han implementat el fitxers necessaris per desenvolupar la 
normativa IEC 61850 en el hardware seleccionat realitzant les adaptacions necessàries. 
Seguidament, s’ha incorporat la seva tasca dins del planificador de tasques del stack TCP/IP. 
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5.2.3.1. Adaptació de la IEC 61850 en el microprocessador 

La normativa IEC 61850 contempla diversos sistemes operatius per a ser implementada com 
per exemple Linux o QNX, entre d’altres. No obstant, donat que en aquest projecte no 
s’utilitza cap d’ells, cal adequar-la a les característiques del microprocessador i el planificador 
de tasques.  

Els fitxers de la normativa IEC 61850 estan estructurats en llibreries. Donada la seva facilitat 
d’interpretació i diferenciació entre elles, s’han implementat la mateixa estructura de llibreries 
en el microprocessador. Com a conseqüència, el programa disposa d’uns fitxers de 
configuració del microprocessador, el fitxer d’execució i el conjunt de llibreries necessari per 
la seva implementació. Aquesta estructuració permet solucionar el problema que sorgeix 
degut a que cada una de les llibreries té unes opcions de compilació específiques. 

Seguidament, s’han realitzat les adaptacions següents: 

- Incorporació de la definició dels tipus bàsics de variables en el fitxer glbtypes.h. Cal 
tenir present que aquest microprocessador és de 32 bits alhora de definir els tipus de 
variables. No obstant, donat que en aquest projecte no s’usa cap sistema operatiu 
contemplat en la IEC 61850, s’ha partit de les definicions de Windows adaptant-les a 
les característiques d’aquest microprocessador. 

- Adaptació de les característiques dels timers de les llibreries al timer del 
microprocessador.  

- Incorporació de tot el model de dades especificat en la IEC 61850 en el 
microprocessador. 

- Unió de les diferents funcions utilitzades per reservar memòria de les llibreries de la 
normativa IEC 61850 i el stack TCP/IP. Cal que siguin les mateixes perquè la gestió 
de la memòria funcioni. 

- Incorporació de les llibreries facilitades per Freescale per complimentar les funcions 
no implementades necessàries pels fitxers de la normativa IEC 61850. 

Un cop realitzades aquestes adaptacions, cal determinar el mode de funcionament dels 
sockets de la llibreria. És a dir, el mètode pel qual la llibreria comprova que ha rebut 
informació a través d’Ethernet. Aquesta comprovació es pot realitzar a través de threads que 
avisin quan l’informació ha arribat, o bé, mirant cada cert temps l’estat dels sockets. Degut a 
les limitacions del microprocessador, s’utilitza en aquest projecte la implementació per mitjà 
del mètode polling. Aquest mètode, com indica el seu nom, tracta de realitzar un bucle que 
cada cert temps verifica si ha rebut informació pel buffer associat al socket. 
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5.2.3.2. Desenvolupament de la tasca IEC 61850 dins del planificador de tasques 

Un cop incorporats els fitxers necessaris per desenvolupar l’estàndard de comunicacions IEC 
61850, cal incorporar la tasca de l’aplicació IEC 61850 dins del conjunt de tasques del 
planificador, perquè sigui executada pel mateix. Tal com s’ha comentat anteriorment, cal 
determinar el stack de la tasca. En aquest cas, l’aplicació de la IEC 61850 té un stack de 10 
kBytes. 

Amb la incorporació de la tasca de la normativa IEC 61850, el planificador de tasques estarà 
format per les següents 3 tasques:  

- TCP/IP: funcions relacionades amb les capes 1, 2, 3 i 4 de la piràmide OSI (Open 
System Interconnection). La mida del seu stack és de 2 kBytes. 

- Tasca_timer: controla els timers relacionats amb el stack TCP/IP. La mida del seu 
stack és de 2 kbytes. 

- IEC 61850: funcions de la normativa IEC 61850. Fan referència a les capes 5, 6 i 7 
de la piràmide OSI. La mida del seu stack és de 10 kBytes. 

5.2.3.3. Requeriments de l’estàndard de comunicacions IEC 61850 

Un cop s’ha implementat la tasca de la IEC 61850, incorporant el fitxers necessaris per la 
seva implementació i adaptant-los al microprocessador, s’han determinat els requeriments de 
la tasca. 

Primerament, s’ha partit de la implementació d’un model de dades complexa. S’ha 
comprovat que els seus requeriments excedeixen les prestacions de memòria del 
microprocessador. Per tal de solucionar aquest problema, s’han realitzat les següent 
modificacions: 

- Reducció del nombre de buffers i el tamany dels mateixos del stack TCP/IP. El 
resultat d’aplicar aquestes modificacions va ser: 

o Llargària màxima dels missatges d’Ethernet de 512 kBytes. 

o 2 buffers per a tractar missatges de llargària inferior a 128 kBytes i 5 buffers 
per tractar missatges de llargària més llarga que aquesta. 

- Donat que la modificació anterior no va donar com solucionar el problema, es van 
reduir els valors de la llargària de les PDU’s (Protocol Data Unit) de la capa de 
transport, definits per la normativa IEC 61850 fins a 256 bytes. (Per a més informació 
sobre els PDU’s, llegir l’annex A.) 
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Amb aquestes dues modificacions, els requisits de memòria provinents de la IEC 61850 eren 
superiors als valors de memòria del microprocessador. Per tant, es va plantejar de reduir el 
model de dades de l’interruptor implementat.  

En aquest punt, i fent referència a la Figura 4.1, s’ha determinat la implementació del 
dispositiu amb la funcionalitat localitzada amb requadre verd. Així doncs, s’ha implementat el 
model de dades d’un interruptor.  

Com s’ha descrit anteriorment i fent referència a la Figura 4.5., el model de dades mínim 
estarà composat per un LPHD, LLN0 i un node lògic específic. El node lògic definit per la IEC 
61850 que descriu el model de dades de l’interruptor és el XCBR. Així doncs el model de 
dades d’aquest projecte vindrà determinat per la Figura 5.5. 

LN (abstract)

LPHD Common LN

LLN0 XCBR
 

Figura 5.5. Model de dades de la solució 

No obstant, cal tenir present la limitació del microprocessador alhora de tenir en compte la 
implementació dels models de dades. Aquesta implementació és pot realitzar de dues 
maneres: 

- A través d’un fitxer *.scl on es descriu el model de dades i els seus camps. Aquest 
camí requereix la capacitat d’obrir fitxers. 

- A través de programari foundry que genera el model de dades hardcode. 

En aquest projecte, i tenint en compte el hardware triat, s’ha realitzat la segona opció, donat 
la incapacitat d’obertura de fitxers del microprocessador. 

Per la utilització del programari foundry cal tenir present que la normativa IEC 61850 no està 
basada solament sobre Windows, sinó que també permet la seva implementació en altres 
plataformes tals com Linux o QNX entre d’altres. 
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Cal tenir present la plataforma sobre la qual s’implementarà la normativa IEC 61850 abans 
de l’execució del programari foundry. En aquest projecte, donat que no es contempla cap 
plataforma entre les que ofereix SISCO [8], s’ha triat l’opció de Windows. Posteriorment, es 
van realitzar les adaptacions pertinents per adaptar-la al microprocessador.  

Aquest programari s’utilitza per tal d’implementar els models de dades i les funcions 
d’escriptura i lectura dels seus atributs. Donat que el hardware triat té poca capacitat de 
memòria, en aquest projecte s’han tingut en compte els camps obligatoris que són els 
mínims necessaris imposats per la IEC 61850. Aquests atributs són els mínims que ha de 
contenir el model de dades per complir la normativa. 

El programari foundry consta de tres etapes: 

- En la primera etapa, cal determinar dos conceptes importants. Primerament, 
determinar la plataforma on s’implementarà el model de dades de la normativa IEC 
61850. Seguidament, es determinen quins models de dades i quins camps d’aquests 
seran implementats. No obstant,  la normativa defineix com a obligatoris alguns 
camps i com a opcionals, alguns altres. Una vegada realitzada aquesta tria, s’executa 
el programari foundry. 

- Un cop s’ha realitzat aquest pas, és generen dos fitxers els quals serviran per indicar 
les funcions de lectura i escriptura dels diferents camps dels models de dades. 

- Per últim, és torna a executar el programari foundry incorporant aquests dos fitxers. 
Una vegada realitzat aquest procés, s’obtenen els models de dades implementats en 
codi. 

Un cop realitzat el model de dades per mitjà de el programari foundry, s’obté que els  
requeriments de memòria RAM sol·licitada per aquest model d’interruptor estimats són de 30 
kBytes amb una incertesa considerada d’un 10%. Aquest model d’interruptor contempla tots 
els camps definits per la normativa IEC 61850. No obstant, cal tenir present que el model de 
dades mínim, Figura 4.5, incorpora els nodes lògics LPHD i LLN0. Incorporant aquest dos 
nodes a la solució, s’estimen 61 kBytes amb una incertesa considerada d’un 10%. Aquesta 
incertesa està vinculada a la desconeixença de la implementació dels diferents camps dels 
nodes lògics a través del programari foundry. 

S’ha observat que aquesta implementació és inviable per la memòria disponible. Aleshores, 
es decideix de reduir el model de dades al mínim, afegint tant sols els atributs mínims 
determinats per la normativa. En aquest cas, l’estimació de la memòria necessària del model 
de dades mínim és de 17 kBytes amb una incertesa en la mesura d’un 10%. L’estructura del 
model de dades afegint tant sols els atributs mínims està representada en la Figura 5.6.   
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LN (abstracte)

Nom del atribut Tipus del atribut M/O/C
LNName

PhyNam DPL M
PhyHealth INS M
OutOv SPS O
Proxy SPS M
InOv SPS O
NumPwrUp INS O
WrmStr INS O
WacTrg INS O
PwrUp SPS O
PwrDn SPS O
PwrSupAlm SPS O
RsStat SPS O

Classe LPHD

Dada

Nom del atribut Tipus del atribut M/O/C
LNName

Mod INC M
Beh INS M
Health INS M
NamPlt LPL M

Loc SPS O
EEHealth INS O
EEName DPL O
OpCntRs INC O
OpCnt INS O
OpTmh INS O

Classe comú dels nodes lògics

Dada

Optional Logical Node Information

Nom del atribut Tipus del atribut M/O/C
LNName

M
Loc SPS O
OpTmh INS O

Diag SPC O
LEDRs SPC O

Classe LLN0

Dada
Common Logical Node Information

Controls

Nom del atribut Tipus del atribut M/O/C
LNName

M
Loc SPS M
EEHealth INS O
EEName DPL O
OpCnt INS M

Pos DPC M
BlkOpn SPC M
BlkCls SPC M
ChaMotEna SPC O

SumSwARs BCR O

CBOpCap INS M
POWCap INS O
MaxOpCap INS O

Classe XCBR

Dada

Metered Values

Controls

Common Logical Node Information

Status Information

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Estructura dels nodes lògics implementats en la solució 
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Els diferents tipus d’atributs presents en la Figura 5.6, són el que s’ha fet referència en 
capítols anteriors com CDC. Cada un d’aquests CDC necessaris per definir el model mínim 
de dades presentat en aquest projecte està detallat en l’Annex C. 

Si s’observa cada un dels camps de les diferents classes de la figura anterior, tots ells 
comparteixen l’atribut “LNName”. Aquest atribut és heretat del LN abstracte definit per la 
normativa. 

Per altra banda, també s’observa que els nodes lògics que hereten de la classe comú, 
contenen totes les dades de caràcter obligatori presents en la classe comú. 

5.2.4. Verificació del hardware triat 

Un cop s’ha reduït el model de dades implementat en el microprocessador, es verifica que el 
hardware triat té les prestacions de memòria necessàries pels requisits de la IEC 61850. 
Els requeriments de memòria de la IEC 61850 amb el model de dades de la Figura 5.6 són 
de: 

- Requeriments de flash:  150 kBytes aproximadament.   

- Requeriments de SRAM: 28 kBytes aproximadament. 

Juntament amb el stack TCP/IP s’estimen un total de 185 kBytes de flash i uns 31 kBytes de 
SRAM amb una incertesa d’un 10%.  

Tot i que aquesta reducció de memòria permet la implementació del model de dades dins del 
microprocessador, les sol·licitacions de memòria RAM en temps d’execució són excessives 
per les prestacions del hardware triat. En conseqüència, s’ha realitzat una nova tria del 
hardware.  

5.2.4.1. Nova selecció del hardware 

En aquest punt, s’han plantejat dues possibles solucions: 

- Incorporació d’una memòria RAM externa. 

- Selecció d’un altre microprocessador amb més prestacions en la memòria. 

La primera de les dues opcions no és viable donat que el microprocessador seleccionat 
prèviament no presenta l’opció d’incorporar memòria externa. Per tant, s’ha decidit buscar un 
nou microprocessador amb major capacitat de memòria. 

S’escull una placa adquirida pel CITCEA-UPC que incorpora un microprocessador amb el 
doble de capacitat de memòria RAM. Les característiques d’aquesta placa són les següents: 
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Model de la placa: M52259EVB de Freescale 

- Nucli de la placa: ColdFire MCF52259 de Freescale  [7]. 

o Freqüència de treball 80 MHz. 

o FEC  

o 3 UART’s 

o Comunicacions CAN 

o Convertidor analògic-digital de 8 canals de 12 bits. 

o USB Transceiver. 

- Capacitats de memòria 

o SRAM de 64 kBytes 

o Flash de 512 kBytes 

o MRAM de 512 kBytes 

- Alimentació de la placa 

o 5 V extern. 

 

Figura 5.7. Hardware de la placa d’avaluació MCF52259  
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Amb aquest canvi de hardware s’han solucionat els problemes de memòria, incloent els 
originats durant el temps d’execució. Aquest microprocessador permet la incorporació de 
memòria externa de 512 kBytes de capacitat. Aquesta memòria externa es comunica amb el 
microprocessador per mitjà d’un bus de comunicacions. En aquest projecte no s’ha tingut en 
compte, donat els requisits d’accés a les dades de la memòria. 
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6. Implementació de la solució 

En el aquest capítol es detallen les adaptacions realitzades per permetre la connexió del 
dispositiu implementat. Seguidament, es farà una descripció dels serveis de la normativa IEC 
61850 que s’han implementat i de la seva implementació. 

6.1. Llibreria BSD-sockets 

Un cop realitzada la implementació del stack TCP/IP i la incorporació de la tasca de la 
normativa IEC 61850, cal realitzar l’adaptació entre les dues parts. Així doncs, és important 
que la tasca de la IEC 61850 tingui coneixement dels sockets i del seu comportament a 
través del stack TCP/IP.  

Tal com s’ha descrit anteriorment, la tasca de la IEC 61850 utilitza el polling per a determinar 
si ha rebut algun missatge d’Ethernet a través dels sockets. Això implica la implementació de 
varies funcions per tal d’adaptar el stack TCP/IP de Interniche. Alhora, aquest comportament 
ha d’estar lligat amb la Figura 5.4. que mostra les transicions dels sockets en les connexions 
TCP/IP del servidor. Aquest fet és important tant en el moment de realitzar la connexió i la 
desconnexió com el moment de rebre dades. 

A continuació es descriuen aquests 3 processos: 

6.1.1.1. Connexió 

El procés per realitzar una connexió és detalla a continuació: 

1. Primerament, el servidor crea un socket i el posa en estat LISTEN. En aquest 
moment es té una finestra oberta que està permanent escoltant a través d’un port 
predeterminat a les peticions que se li facin. 

2. En aquest moment, un client decideix establir connexió. Si la connexió es realitzada a 
través del port del socket que està escoltant i és considera una connexió vàlida, és 
realitza la funció accept. És a dir, s’accepta la connexió. 

3. En aquest moment, el servidor passa a estat ESTABLISHED. És a dir, connexió 
establerta. 

Cal tenir present el pas del primer punt al segon. El servidor sap que hi ha un client 
preguntant pel port que té escoltant a través de la funció select. Aquesta funció és la que 
comprova cíclicament, l’estat del socket i si ha rebut dades. 
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En aquest moment, aquesta informació passa a la tasca de la IEC 61850 que decideix 
d’acceptar o no la connexió a través de la funció accept. Un aspecte a tenir en compte és 
que, al realitzar el accept, és crea un nou socket per tal de deixar una connexió escoltant per 
si algun altre client pregunta pel mateix port. D’aquesta manera, és contempla la possibilitat 
de mantenir varies connexions alhora. 

La funció select i accept, són dues de les funcions que ha calgut implementar per enllaçar les 
dues parts del programa. Les seves implementacions estan adjuntades en l’annex D.  

6.1.1.2. Recepció de dades 

Un cop realitzada la connexió, el servidor i el client ja poden intercanviar informació. En 
aquest punt és important l’adaptació entre les dues parts perquè el stack ha de notificar a la a 
la tasca de la normativa IEC 61850 que ha rebut dades, per on les ha rebut i l’estat de la 
connexió. 

En aquest apartat, torna a tenir importància la funció select. Aquesta funció notifica si el 
socket ha rebut dades comprovant prèviament si l’estat del socket en qüestió està en 
ESTABLISHED. 

6.1.1.3. Desconnexió 

En aquesta secció cal destacar dues possibles situacions: una desconnexió pas a pas o bé 
un desconnexió imprevista del client.  

En el primer cas, el client notifica al servidor que vol desconnectar-se. Per tal de portar a 
terme aquesta operació s’utilitza la funció select per comprovar l’estat del socket. Si l’estat 
del socket és CLOSE_WAIT, present en la Figura 5.4., notifica a la tasca de la normativa IEC 
61850 d’una desconnexió pas a pas. 

Aquest seria el procediment en condicions normals. Però pot donar-se el cas de que el client 
es desconnecti sense previ avís. En aquest cas, la tasca de la normativa IEC 61850 també 
ha de ser notificada d’aquesta desconnexió. Per realitzar aquest procés s’han realitzat les 
següent adaptacions: 

- Primerament, s’ha hagut de modificar el codi base del stack TCP/IP donat que la 
desconnexió ha de venir a través de la tasca de la normativa IEC 61850. Per tant, es 
va crear un nou estat pel socket per tal de notificar la desconnexió a la tasca de la 
normativa IEC 61850.  

- Una vegada el socket està en aquest estat, per mitjà de la funció select, la tasca de la 
normativa IEC 61850 es notificada de la desconnexió imprevista del client. 
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6.2. Serveis de la normativa IEC 61850 

Els serveis que s’han implementat en aquest projecte són els següents: 

- Identificació dels dispositius: permet la identificació del dispositiu, detallant les 
característiques prèviament seleccionades del mateix. 

- GetDataValue i SetDataValue: permeten la consulta o la modificació del valor de 
l’atribut del node lògic seleccionat. 

Aquests serveis estan mapejats sobre MMS i utilitzen les comunicacions TCP/IP, com és pot 
veure en la Figura 4.8. Seguidament és detalla la seva implementació. 

6.2.1. Servei: identificació 

Per tal de portar a terme la identificació, s’ha realitzat la creació d’una estructura que 
contindrà els paràmetres d’identificació del dispositiu. Aquests paràmetres són els que es 
respondran quan es rebi una petició d’identificació exterior. L’estructura d’aquests 
paràmetres és la següent: 

 

 

 

 

Així doncs, l’estructura està composada per 3 paràmetres: venedor, model i revisió. 

6.2.2. Servei: GetDataValue i SetDataValue 

Abans de realitzar la implementació del servei GetDataValue i SetDataValue cal saber 
prèviament quins atributs es volen consultar i/o escriure dels nodes lògics. Un cop 
seleccionats, s’han seguit els passos següents: 

- S’ha definit un array que conté variables del mateix tipus de l’atribut que és vol 
consultar. Aquest array s’inicialitzarà amb els valors predefinits dels atributs. 
Seguidament, quan es realitzi una consulta i/o escriptura es realitzaran sobre aquesta 
variable. Per crear aquest array s’executa el programari foundry. 

Quan s’executa el programari foundry, es genera el model de dades alhora que es generen 
dos fitxers addicionals anomenats: lefttodo.txt i lap_out.xml. El primer d’aquests fitxers conté 

struct ident_resp_info 
  { 
  ST_CHAR vend[MAX_VEND_LEN+1]; /* venedor*/ 
  ST_CHAR model[MAX_MOD_LEN+1]; /*  model */ 
  ST_CHAR rev[MAX_REV_LEN+1];  /* revisió*/ 
  }; 
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tota la llista d’atributs de tots els nodes lògics implementats i, incorpora un paràmetre que 
indica si es poden o no llegir i/o escriure els atributs. De manera predeterminada tots els 
atributs es poden llegir i escriure a través de les funcions de referència. El segon fitxer 
incorpora les funcions determinades de lectura i escriptura de cada un dels atributs. Per tal 
d’incorporar les funcions desenvolupades per aquest projecte, s’han seguit els següent 
passos:  

- S’indica que les funcions de lectura i escriptura de l’atribut que es vol consultar i/o 
escriure, no són les predefinides. Alhora es detallen en el fitxer lap_out.xml les 
funcions de lectura i escriptura, que posteriorment s’incorporaran en el programa. 
Aquestes funcions són implementades externament, i són les que realitzaran la 
funció del servei sol·licitat. 

- Seguidament, s’executa el programari foundry incorporant com a fitxer d’entrada 
l’anomena’t lap_out.xml. 

- Per últim s’han incorporat les funcions d’escriptura i lectura que seran utilitzades pel 
programa. 

Amb aquest procés s’enllaça l’estructura dels nodes lògics i els seus atributs, amb les 
funcions de lectura i escriptura pertinents. Cal tenir present que quan un client realitza una 
petició d’algun d’aquests dos serveis, envia la ruta de l’atribut detallant l’estructura exacta 
dels diferents camps que composen el node lògic fins arribar a ell. És per aquest motiu, que 
es realitza tot aquest procés. 
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6.3. Diagrama del programa 

A la Figura 6.1. és mostra gràficament, a mode de resum, el procés d’intercanvi d’informació 
entre un client i un servidor amb una desconnexió realitzada pas a pas.  
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Figura 6.1. Diagrama del funcionament del programa en el intercanvi d’informació amb 
desconnexió pas a pas 

Tal com es pot observar en la Figura 6.1., la tasca de la IEC 61850 és l’encarregada de 
tractar la informació rebuda pel stack TCP/IP. El stack tant sols és l’executor de les ordres 
indicades per la tasca de la IEC 61850, alhora que emmagatzema les dades que utilitzarà 
posteriorment aquesta tasca. 
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7. Posada en marxa. Resultats experimentals 

En aquest apartat es pretén primerament fer una breu descripció del programari utilitzat per 
la realització d’aquest projecte. Posteriorment, es detallarà el client utilitzat per realitzar les 
proves. Per últim es mostraran els resultats experimentals obtinguts per la validació d’aquest 
projecte. 

7.1. Posada en marxa 

7.1.1. Programari emprat 

Els programes utilitzats per la realització d’aquest projecte són els següents: 

- Codewarrior V7.1: programari provinent de Freescale per la programació del 
microprocessador. Amb aquest programari s’ha compilat la llibreria i el stack TCP/IP 
adaptant-lo a les característiques establertes pel microprocessador. 

- Hyperterminal: programari que s’ha utilitzat per la visualització dels missatges pel port 
sèrie. S’ha utilitzat per debuggar i comprovar el programa durant la seva 
implementació. En concret, s’ha utilitzat per comprovar la reserva i alliberació de 
memòria, ja que és un dels aspectes més crítics d’aquest projecte. 

- Wireshark: programari utilitzat per la visualització de les trames d’Ethernet. A patir 
d’aquest programari s’ha comprovat la connexió, transmissió de dades i desconnexió 
entre el servidor i el client. En el capítol 7.2. de resultats experimentals es mostraran 
les trames d’Ethernet visualitzades a través d’aquest programa. 

- Client IEC 61850: aplicació de Windows per realitzar la comprovació del dispositiu 
implementat. S’han realitzat canvis per tal d’adaptar el client a les característiques del 
servidor. En el següent apartat és mostren aquests canvis. 

7.1.2.  Client IEC 61850 

Una vegada realitzada la implementació del servidor en el microprocessador, cal 
implementar el client per tal de realitzar l’intercanvi d’informació. Com en el cas del servidor, 
ha calgut modificar certs paràmetres per la seva adaptació al servidor. 

Primerament, s’han implementat les mateixes característiques de la connexió del servidor 
sobre el client. Aquestes característiques són la longitud de les trames d’Ethernet i la 
grandària de les PDU’s.  
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Seguidament s’han definit els serveis que sol·licitarà del servidor. Donat que el servidor tant 
sols realitza els serveis detallats en el capítol 6.2., s’han implementat els mateixos en el 
client. Per a realitzar el servei d’identificació, el client disposa de l’estructura d’identificació del 
servidor. Per a realitzar el servei de GetDataValue i SetDataValue, el client prèviament ha de 
tenir el mateix model de dades. El client IEC 61850 utilitzat s’ha adaptat incorporant el node 
lògic XCBR.  

7.2. Resultats experimentals 

Per tal de presentar els resultats experimentals, s’han realitzat captures de pantalla del 
programa Wireshark. Primerament, és mostraran 3 captures de pantalla, que indicaran les 
tres etapes de connexió, intercanvi d’informació i desconnexió pas a pas. Seguidament, és 
mostrarà una captura de pantalla quan el client realitza una desconnexió imprevista. 

Per mostrar els resultats experimentals obtinguts en la realització dels serveis implementats 
en aquest projecte, primerament es mostrarà el servei d’identificació. 

A continuació, es mostrarà la captura per pantalla quan es realitza un servei de 
GetDataValue i SetDataValue. 

Per la correcta interpretació dels resultats s’indiquen prèviament les direccions IP del client i 
del servidor. 

 IP_client: 192.168.0.9 

 IP_servidor: 192.168.0.100 

També cal tenir present que el port per el qual el client preguntarà al servidor sempre és el 
mateix i és definit per la normativa. Aquest port és el port 102. 
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7.2.1. Procés de intercanvi d’informació 

7.2.1.1. Connexió – inici petició 

 

Figura 7.1. Captura de pantalla que mostra els missatges per realitzar la connexió. 

A la Figura 7.1. es pot observar dos parts ben diferenciades. La primera part és determinada 
pel procés de connexió. El missatge 3 correspon a la petició del client per connectar-se. El 
missatge 4 correspon a l’acceptació de la connexió per part del servidor, mentre que el 
missatge 5 correspon a la notificació del client al servidor indicant que s’ha establert la 
connexió. 

Aquests tres missatges corresponen a la petició del client per connectar-se i l’acceptació de 
la connexió per part del servidor referenciats en la Figura 6.1. 

Seguidament, s’inicia el procés de determinació de les característiques de la connexió que 
s’establiran a través de la normativa IEC 61850. Per exemple, el client indica al servidor la 
longitud de les PDU’s. El missatge 6 indica les característiques de la connexió per part del 
client, mentre que el missatge 7 correspon a l’acceptació i notificació del servidor al client 
d’aquestes característiques. 

Aquests missatges també formen part del procés de connexió indicat en la Figura 6.1. 

Per últim destacar l’últim missatge que és pot observar a la Figura 7.1. Aquest missatge ja 
correspon al protocol MMS de comunicacions i indica l’inici de peticions del client al servidor. 

7.2.1.2. Intercanvi d’informació 

Seguidament es mostrarà un petit fragment de les trames que s’observen en el procés 
d’intercanvi d’informació entre el client i el servidor. Aquestes trames formen part del procés 
d’intercanvi d’informació representat en la Figura 6.1. 

Tal com és pot observar en la Figura 7.2., el client realitza la petició (missatge anomenat 
confirmed-RequestPDU) i el servidor li contesta aquesta petició (missatge anomenat 
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confirmed-ResponsePDU), que corresponen respectivament als missatges 9 i 10 de la 
Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Captura de pantalla d’un fragment dels missatges durant l’intercanvi d’informació. 

7.2.1.3. Desconnexió 

Anteriorment s’ha comentar que el client pot desconnectar-se de dues maneres. La primera 
de les dues anomenada pas a pas, notificant al servidor d’aquesta desconnexió pas a pas. 
La segona representaria el cas que el client es desconnectes del servidor sense previ avís. 
Un possible exemple, seria per una caiguda de la tensió en l’alimentació del client. 

Les Figura 7.3. i. Figura 7.4. mostren aquesta desconnexió pas a pas, i sense previ avís, 
respectivament.  

 

 

 

 

Figura 7.3. Captura de pantalla dels missatges realitzats en una desconnexió pas a pas. 

Primerament el missatge 111 indica l’última petició del client al servidor. El missatge 113 
correspondria a la resposta del servidor aquesta última petició. Seguidament, els missatges 
115 i 116 de la Figura 7.3. corresponen a la petició de desconnexió del client i a la resposta 
del servidor referenciats en la Figura 6.1. Per últim, el missatge 118 indica la desconnexió del 
client. El servidor li respon amb el missatge 119 indicant que ell també és desconnectarà. 
Aquest procés es referenciat en la Figura 6.1. 

Aquest procés de desconnexió no es present quan el client es desconnecta de forma 
imprevista. La Figura 7.4. mostra aquesta desconnexió imprevista del client referenciada en 
el missatge 20. 
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Figura 7.4. Captura de pantalla dels missatges realitzats en una desconnexió imprevista. 

7.2.2. Serveis d’identificació 

Seguidament, es presenta l’exemple de la petició d’identificació que realitza el client al 
servidor i la resposta del servidor. Tal com s’ha comentat anteriorment, la resposta 
segueixen l’estructura d’identificació detallada en el capítol 6.2.1. 

 

Figura 7.5. Captures de pantalla corresponents al servei d’identificació. 
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En la Figura 7.5. s’observa primerament la petició del client per mitjà del missatge 13. En 
aquest missatge es detalla el servei d’identificació que sol·licita el client. La resposta del 
servidor que correspon al missatge 16, inclou tota l’estructura detallada en el capítol 6.2.1. 
referent a l’identificació. 

7.2.3. Serveis GetDataValue i SetDataValue 

Les següents captures de pantalla mostren els serveis implementats del GetDataValue i 
SetDataValue. L’atribut sol·licitat pel client tant per la lectura com per l’escriptura és la 
següent: XCBR1$ST$CBOpCap$stVal. 

L’atribut CBOpCap del node lògic XCBR fa referència a la capacitat operativa de l’interruptor. 
El valor del stVal és del tipus enter i correspon a les característiques operatives de 
l’interruptor. 

La Figura 7.6., mostra les característiques del missatge MMS enviat pel client al sol·licitar el 
servei GetDataValue de l’atribut esmentat anteriorment. Seguidament la Figura 7.7., mostra 
les característiques de la resposta del servidor a la petició del client. 

 

Figura 7.6. Captura per pantalla que mostra les característiques del missatge MMS enviat pel 
client en el servei GetDataValue.  

 

Figura 7.7. Captura per pantalla que mostra les característiques del missatge MMS enviat pel 
servidor en resposta al servei GetDataValue. 

Tal com es pot observar, la petició del client indica detalladament la ruta per arribar a l’atribut 
stVal del node lògic XCBR. En aquest cas, la resposta del servidor indica que el valor de 
l’atribut és de 104. 
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Anàlogament, la Figura 7.8. i la Figura 7.9. mostren les característiques dels missatges MMS 
intercanviats entre el client i el servidor pel servei SetDataValue. En aquest cas, s’ha 
sobreescrit el valor de l’atribut amb el nombre 105. 

 

Figura 7.8. Captura per pantalla que mostra les característiques del missatge MMS enviat pel 
client en el servei SetDataValue. 

 

Figura 7.9. Captura per pantalla que mostra les característiques del missatge MMS enviat pel 
servidor en resposta al servei SetDataValue. 

En la Figura 7.8. es torna a observar la ruta fins l’atribut stVal del node lògic XCBR, el qual es 
vol modificar. A més a més, el missatge incorpora el valor que es sobreescriurà. En aquest 
cas, aquest valor és de 105. La Figura 7.9. mostra la resposta del servidor indicant que 
l’acció ha estat realitzada amb èxit. 
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8. Anàlisi econòmic i mediambiental 

8.1. Anàlisis econòmic 

En el desenvolupament d’aquest projecte, la majoria de recursos emprats han estat les hores 
dedicades per l’estudiant en el desenvolupament del seu projecte final de carrera. Per tant, la 
partida més important serà la que mostra els recursos humans. Alhora cal tenir present que 
en aquest projecte no s’ha implementat cap hardware, per tant no tindrem costos de material. 
S’ha considerat que la placa d’implementació forma part dels recursos I+D.  

8.1.1. Recursos humans 

En aquesta partida es tindran en compte les hores dedicades en totes les fases del projecte, 
des de l’etapa d’investigació fins a l’etapa de la redacció de la documentació. 

 

Etapa Preu per hora Nombre hores Cost (€) 

Investigació 45€/h 200 9000 

Selecció software 45€/h 100 4500 

Implementació software 35€/h 500 17500 

Redacció documentació 20€/h 60 1200 

TOTAL  860 32200 

Taula 8.1. Taula de costos de la partida de recursos humans 

Donades les característiques del projecte, l’etapa amb major nombre d’hores dedicades és la 
corresponent a la implementació del software. 
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8.1.2. Recursos de I+D 

 

Concepte Preu unitari Quantitat Cost Amortitzat 

Ordinador 700€ 1 250€ 

Codewarrior V7.1 0€ (versió gratuïta) 1 0€ 

Placa d’avaluació 299€ 1 180€ 

Biblioteca IEC 61850 18.000€ 1 2500€ 

TOTAL   2930€ 

Taula 8.2. Taula de costos de la partida de recursos I+D. 

8.1.3. Cost total del projecte 

 

Concepte Cost 

Recursos humans 32200€ 

Recursos I+D 2930€ 

TOTAL 35130€ 

Taula 8.3. Taula de costos resum 
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8.2. Impacte ambiental 

Segons la Directiva d’Avaluació d’Impacte Ambiental (85/377/CEE) l’estudi de l’impacte 
ambiental és defineix com: 

L’instrument clau per poder dur a terme una política ambiental preventiva, és a dir, que 
pretengui evitar que es produeixi el deteriorament del medi ambient en lloc d’invertir 
posteriorment en restaurar-lo i recuperar-lo, la qual cosa no sempre és possible i, 
generalment, és més costós evitar el deteriorament intervenint a temps. 

Per aconseguir-ho, bàsicament s’ha de conèixer amb anterioritat que es pretén fer i com. El 
procediment per autoritzar, regular i posar condicions als projectes o actuacions a 
desenvolupar és el que es coneix com a avaluació d’impacte ambiental. 

8.2.1. La normativa RoHS 

La llei d’impacte ambiental europea contempla una normativa referent als elements 
electrònics i elèctrics. Aquesta normativa es coneguda com RoHS, Restriction of Hazardous 
Substances, (2002/95/EC). Malgrat se la coneix com a la normativa “lliure de plom”, realment 
limita l’ús de 6 substàncies perilloses: plom, mercuri, cadmi, crom VI, PBB i PBDE. Els quatre 
primers elements són metalls pesants i, el dos restants, són substàncies retardants de la 
flama, utilitzats en alguns polímers. 

El hardware utilitzat en aquest projecte, és una placa de proves comprada a l’empresa 
Freescale. Aquesta placa de proves consta de diversos components que poden contenir 
algun dels sis elements comentats anteriorment. La documentació aportada en la compra de 
la placa d’avaluació notifica que l’empresa Freescale, compleix la normativa RoHS en la 
placa utilitzada en aquest projecte. 

8.2.2. El desmantellament i el reciclatge 

La normativa RoHS juntament amb la RAEE (Reciclatge d’Aparells Elèctrics i Electrònics), 
estan sota el mateix decret, el RD 208/2005. Aquest decret inclou una normativa europea 
que fa referència en la recuperació i reciclatge d’aparells o elements elèctrics i electrònics. 
Aquesta normativa, la RAEE, pretén promoure el reciclatge, la reutilització i la recuperació 
dels residus d’aquests equips per reduir la seva contaminació. 

La plataforma utilitzada en aquest projecte és una placa d’avaluació. Aquesta placa és molt 
versàtil, essent aquest projecte un exemple d’utilització, fet que facilita la seva reutilització. 
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8.2.3. Anàlisis del impacte de la utilització d’aquest projecte 

Establir quin és el impacte sobre el medi ambient de la utilització d’aquest projecte, no es 
gens fàcil. Per una banda, destacar que aquest projecte presenta els avantatges d’una 
millora en la gestió energètica, reduint el impacte ambiental.  

Per altre banda, es poden determinar dos consums energètics diferents:  

- Energia consumida durant la implementació del dispositiu: per tal d’implementar 
aquest projecte s’ha necessitat energia elèctrica, per exemple, per programar el 
microprocessador. Si es considera que l’energia consumida prové de fonts d’energia 
renovable, el impacte ambiental és molt reduït. 

- Energia consumida durant el funcionament del dispositiu: aquest dispositiu ha d’estar 
en funcionament contínuament. Per tant un cop implementat el projecte, el consum 
energètic que es té és el derivat del propi funcionament de l’equip. 
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Conclusions 

Un cop finalitzat aquest projecte es pot concloure que els objectius plantejats al 
començament del mateix han estat assolits. Com a resultat s’ha aconseguit un dispositiu de 
baix cost capaç de comunicar-se per mitjà de l’estàndard IEC 61850, per ser inserit en una 
microxarxa amb la funcionalitat d’un interruptor. 

En una primera etapa, s’han estudiat les microxarxes i els diversos dispositius que les 
integren. Seguidament, s’ha determinat la funcionalitat i els requeriments del dispositiu 
implementat en aquest projecte per ser inserit en la microxarxa. Aquests requisits han portat 
a terme dos estudis paral·lels.  

Per una banda, s’ha realitzat un estudi del protocol de comunicacions definit en l’estàndard 
IEC 61850 i dels requisits que necessita pel seu funcionament. Seguidament, s’ha definit el 
model de dades d’un interruptor que compleix els requisits mínims determinats per 
l’estàndard IEC 61850. 

Per altre banda, s’ha realitzat un estudi dels possibles hardware’s per la implementació 
d’aquest dispositiu. El procés de selecció del hardware s’ha realitzat comprovant si les 
prestacions del mateix complien els requisits de la normativa tenint en compte la intenció de 
reduir al màxim el seu cost. 

Finalment, s’ha implementat el model de dades de l’interruptor definit anteriorment, així com 
els serveis mínims definits per l’estàndard IEC 61850 basats en el protocol de comunicacions 
MMS en el dispositiu hardware seleccionat. 

Per tal de realitzar les comprovacions dels objectius plantejats, s’ha desenvolupat un client 
IEC 61850 capaç de comunicar-se amb el dispositiu d’aquest projecte, realitzant els serveis 
mínims descrits anteriorment. 

Com a futures línies de treball pot ser interessant la cerca d’algun dispositiu hardware amb 
major capacitat de memòria per a poder realitzar més serveis. 

A més a més, també seria interessant l’estudi i la implementació a partir d’aquest dispositiu 
de les comunicacions necessàries per realitzar la funcionalitat de l’altra localització dins de la 
microxarxa plantejada inicialment. 
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projecte. 

Primerament, donar les gràcies a en Joan Gabriel Bergas Jané i en Guillem Coromina 
Garolera, per presentar-me la possibilitat de realitzar aquest projecte i per prestar-me la seva 
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Annexes 

A. Encapsulament del model de dades. Piràmide OSI. 

El model OSI (Interconnexió de Sistemes Oberts) és el model que defineix de forma 
estàndard una arquitectura de interconnexió per a sistemes de comunicacions. 

El seu origen es remunta a l’any 1984 on va ser implementat per la ISO. La majoria de 
sistemes de comunicació es basen en l’estructura de la piràmide OSI, encara que no hi ha 
cap sistema de comunicacions que l’implementi igual que el model teòric. El model OSI es un 
model conceptual, és a dir, no defineix cap protocol, sinó que estableix criteris generals per a 
poder entendre les xarxes de comunicació. Per a simplificar la compressió i la implementació 
d’aquesta arquitectura, la ISO va dissenyat el model de referència OSI en 7 capes. Cada una 
d’aquestes capes realitza unes funcions específiques i tan sols realitza serveis amb les 
capes més pròximes. 

La Figura A. 1. mostra de manera gràfica aquestes 7 capes. 

 

Figura A. 1. Piràmide OSI [14] 

Quan les aplicacions de diferents dispositius es comuniquen, per poder entendre’s utilitzen la 
pila OSI del protocol de comunicacions que estan utilitzant. Cada una de les capes interpreta 
la informació que li correspon, i transmet la informació a la capa superior o inferior, en funció 
de si s’envia o és rep informació. La Figura A. 2. mostra aquest procés amb la informació que 
intervenen a cada capa. 
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Figura A. 2. Model d’encapsulament de les dades segons la piràmide OSI 

Cada una de les capes crea el seu PDU que inclou les capçaleres necessàries perquè les 
dades siguin transmeses a les següent capes. Aquestes dades esdevenen el SDU (Service 
Data Unit) de la següent capa inferior. 

A tall d’exemple, el PDU de la capa 7 consisteix en la capçalera (L7H) i les dades d’aplicació. 
Quan aquest PDU és transmès a la capa 6, es converteix en el SDU de la capa 6. Quan la 
capa 6 incorpora en aquest SDU la seva capçalera, és converteix la informació en el PDU de 
la capa 6. 

Per diferenciar cada una dels diferents PDU de les diferents capes, s’incorpora la primera 
lletra de la capa que correspon fins la capa 4. Per exemple, el PDU de la capa d’aplicació 
s’anomena APDU. Anàlogament, s’obtenen els PSDU (presentació), SSDU (sessió) i TSDU 
(transport). La informació en les capes inferiors s’anomena paquet de dades (capa de xarxa), 
trama (capa d’enllaç) i bits (capa física). 
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B. Classificació dels diferents nodes lògics de la IEC 61850. 

La IEC 61850 descriu el model de dades d’un total de 92 nodes lògics. Tots ells estan 
distribuïts en 13 grups diferents, com es detalla en la Taula B. 1. 
 

Grups de nodes lògics 
Automatic control 
  ANCR Neutral current regulator 
  ARCO Reactive power control 
  ATCC Automatic tap changer controller 
  AVCO Voltage control 
Supervisory control 
  CALH Alarm handling 
  CCGR Cooling group control 
  CILO Interlocking 
  CPOW Point-on-ware switching 
  CSWI Switch controller 
Generic Function References 
  GAPC Generic automatic process control 
  GGIO Generic process I/O 
  GSAL Generic security application 
Interfacing and Archiving 
  IARC Archiving 
  IHMI Human machine Interface 
  ITCI Telecontrol interface 
  ITMI Telemonitoring interface 
System Logical Nodes 
  LPHD Physical device information 
    Common Logical Node 
  LLN0 Logical node zero 
Metering and Measurement 
  MDIF Differencial measurements 
  MHAI Harmonics or interharmonics 
  MHAN Non phase related harmonics or interharmonics 
  MMTR Metering 
  MMXN Non phase related Measurement 
  MMXU Measurement 
  MSQI Sequence and imbalance 

  MSTA Metering Statistics 
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Protection Functions 
  PDIF Differential 
  PDIR Direction Comparison 
  PDIS Distance 
  PDOP Directional overpower 
  PDUP Directional underpower 
  PFRC Rate of change of frequency 
  PHAR Harmonic restraint 
  PHIZ Ground detector 
  PIOC Instantaneous overcurrent 
  PMRI Motor restart inhibition 
  PMSS Motor starting time supervision 
  POPF Over power factor 
  PPAM Phase angle measuring 
  PSCH Protection scheme 
  PSDE Sensitive directional earthfault 
  PTEF Transient earth fault 
  PTOC Time overcurrent 
  PTOF Overfrequency 
  PTOV Overvoltage 
  PTRC Protection trip conditioning 
  PTTR Thermal overload 
  PTUC Undercurrent 
  PTUV Undervoltage 
  PUPF Underpower factor 
  PTUF Underfrequency 
  PVOC Voltage controlled time overcurrent 
  PVPH Volts per Hz 
  PZSU Zero speed or underspeed 
Protection related functions 
  RDRE Disturbance recorder function 
  RADR Disturbance recorder channel analogue 
  RBDR Disturbance recorder channel binary 
  RDRS Disturbance record handling 
  RBRF Breaker failure 
  RDIR Directional element 
  RFLO Fault locator 
  RPSB Power swing detection/blocking 
  RREC Autoreclosing 
  RSYN Synchronism-check or synchronising 
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Sensors, Monitoring 
  SARC Monitoring and diagnostics for arcs 
  SIMG Insulation medium supervision (gas) 
  SIML Insulation medium supervision (liquid) 
  SPDC Monitoring and diagnostics for partial discharges 
Instrument Transformer 
  TCTR Current transformer 
  TVTR Voltage transformer 
Switchgear 
  XCBR Circuit breaker 
  XSWI Circuit switch 
Power Transformer and Related Functions 
  YEFN Earth fault neutralizer 
  YLTC Tap charger 
  YPSH Power shunt 
  YPTR Power transformer 
Futher (power system) Equipment 
  ZAXN Auxiliary network 
  ZBAT Battery 
  ZBSH Bushing 
  ZCAB Power cable 
  ZCAP Capacitor bank 
  ZCON Converter 
  ZGEN Generator 
  ZGIL Gas insulated line 
  ZLIN Power overhead line 
  ZMOT Motor 
  ZREA Reactor 
  ZRRC Rotating reactive component 
  ZSAR Surge arrestor 
  ZTCF Thyristor controlled frequency converter 
  ZTCR Thyristor controlled reactive component 

Taula B. 1. Estructura del diferents nodes lògics segons la normativa IEC 61850 
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C. Estructura complerta del model de dades implementat. 

Donat que en aquest projecte tant sols s’han implementat els atributs mínims determinats per la normativa com a obligatoris seran, els detallats en 
les taules següents. 

 

      
FC 

LN MX ST CO CF DC SP SG RP LG BR GO GS SV SE MS 
SC 

(scl) 
US EX 

LPHD                                               
M PhyNam DPL_DC           X                           
      M vendor VISIBLE STRING255                                     
      O hwRev VISIBLE STRING255                                     
      O swRev VISIBLE STRING255                                     
      O serNum VISIBLE STRING255                                     
      O model VISIBLE STRING255                                     
      O location VISIBLE STRING255                                     
    DPL_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M PhyHealth INS_ENUM8_ST     X                                 
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
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      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O OutOv                                       
M Proxy SPS_ST     X                                 
      M stVal BOOLEAN                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    SPS_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    SPS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    SPS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O InOv                                       
O NumPwrUp                                       
O WrmStr                                       
O WacTrg                                       
O PwrUp                                       
O PwrDn                                       
O PwrSupAlm                                       
O RsStat                                       

Taula C. 1. Estructura del node lògic LPHD tenint en compte els atributs obligatoris. 
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FC 

LN MX ST CO CF DC SP SG RP LG BR GO GS SV SE MS 
SC 

(scl) 
US EX 

LLN0                                       
M Mod INC_ENUM8_ST     X                                 
      AC_CO_O origin Originator                                     
      AC_CO_O ctlNum INT8U                                     
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
      AC_CO_O stSeld BOOLEAN                                     
    INC_ENUM8_CO       X                               
      - SBO Select                                     
      - SBOw INC_ENUM8_SelectWithValue                                     
      - Oper INC_ENUM8_Operate                                     
      - Cancel INC_ENUM8_Cancel                                     
    INC_ENUM8_CF         X                             
      M ctlModel CtlModels                                     
      AC_CO_O sboTimeout INT32U                                     
      AC_CO_O sboClass SboClasses                                     
      O minVal ENUMERATED8                                     
      O maxVal ENUMERATED8                                     
      O stepSize INT32U                                     
    INC_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INC_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INC_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
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      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Beh INS_ENUM8_ST     X                                 
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Health INS_ENUM8_ST     X                                 
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M NamPlt LPL_DC           X                           
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      M vendor VISIBLE STRING255                                     
      M swRev VISIBLE STRING255                                     
      M d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
      AC_LN0_M configRev VISIBLE STRING255                                     
    LPL_EX                                     X 
      AC_LN0_EX ldNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLD_M lnNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O Loc                                       
O OpTmh                                       
O Diag                                       
O LEDRs                                       

Taula C. 2. Estructura del node lògic LLN0 tenint en compte els atributs obligatoris. 
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FC 

LN MX ST CO CF DC SP SG RP LG BR GO GS SV SE MS 
SC 

(scl) 
US EX 

XCBR                                       
M Mod INC_ENUM8_ST     X                                 
      AC_CO_O origin Originator                                     
      AC_CO_O ctlNum INT8U                                     
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
      AC_CO_O stSeld BOOLEAN                                     
    INC_ENUM8_CO       X                               
      - SBO Select                                     
      - SBOw INC_ENUM8_SelectWithValue                                     
      - Oper INC_ENUM8_Operate                                     
      - Cancel INC_ENUM8_Cancel                                     
    INC_ENUM8_CF         X                             
      M ctlModel CtlModels                                     
      AC_CO_O sboTimeout INT32U                                     
      AC_CO_O sboClass SboClasses                                     
      O minVal ENUMERATED8                                     
      O maxVal ENUMERATED8                                     
      O stepSize INT32U                                     
    INC_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INC_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
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    INC_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Beh INS_ENUM8_ST     X                                 
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Health INS_ENUM8_ST     X                                 
      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
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      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M NamPlt LPL_DC           X                           
      M vendor VISIBLE STRING255                                     
      M swRev VISIBLE STRING255                                     
      M d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
      AC_LN0_M configRev VISIBLE STRING255                                     
    LPL_EX                                     X 
      AC_LN0_EX ldNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLD_M lnNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Loc SPS_ST     X                                 
      M stVal BOOLEAN                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    SPS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    SPS_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    SPS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O EEHealth                                       
O EEName                                       
M OpCnt INS_INT_ST     X                                 
      M stVal INT32                                     
      M q Quality                                     
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      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_INT_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal INT32                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M Pos DPC_ST     X                                 
      AC_CO_O origin Originator                                     
      AC_CO_O ctlNum INT8U                                     
      M stVal CODED ENUM                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
      AC_CO_O stSeld BOOLEAN                                     
    DPC_CO       X                               
      - SBO Select                                     
      - SBOw DPCSelectWithValue                                     
      - Oper DPCOperate                                     
      - Cancel DPCCancel                                     
    DPC_CF         X                             
      AC_CO_O pulseConfig PulseConfig                                     
      M ctlModel CtlModels                                     
      AC_CO_O sboTimeout INT32U                                     
      AC_CO_O sboClas SboClasses                                     
    DPC_DC           X                           
      O d VISIBLE_STRING255                                     
      O dU UNICODE_STRING255                                     
    DPC_SV                           X           
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      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal CODED_ENUM2                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE_STRING64                                     
    DPC_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE_STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE_STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE_STRING255                                     

M BlkOpn SPC_ST     X                                 
      AC_CO_O origin Originator                                     
      AC_CO_O ctlNum INT8U                                     
      AC_ST stVal BOOLEAN                                     
      AC_ST q Quality                                     
      AC_ST t TimeStamp                                     
      AC_CO_O stSeld BOOLEAN                                     
    SPC_CO       X                               
      - SBO Select                                     
      - SBOw SPCSelectWithValue                                     
      - Oper SPCOperate                                     
      - Cancel SPCCancel                                     
    SPC_CF         X                             
      AC_CO_O pulseConfig PulseConfig                                     
      M ctlModel CtlModels                                     
      AC_CO_O sboTimeout INT32U                                     
      AC_CO_O sboClass SboClasses                                     
    SPC_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    SPC_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    SPC_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
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      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     

M BlkCls SPC_ST     X                                 
      AC_CO_O origin Originator                                     
      AC_CO_O ctlNum INT8U                                     
      AC_ST stVal BOOLEAN                                     
      AC_ST q Quality                                     
      AC_ST t TimeStamp                                     
      AC_CO_O stSeld BOOLEAN                                     
    SPC_CO       X                               
      - SBO Select                                     
      - SBOw SPCSelectWithValue                                     
      - Oper SPCOperate                                     
      - Cancel SPCCancel                                     
    SPC_CF         X                             
      AC_CO_O pulseConfig PulseConfig                                     
      M ctlModel CtlModels                                     
      AC_CO_O sboTimeout INT32U                                     
      AC_CO_O sboClass SboClasses                                     
    SPC_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    SPC_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    SPC_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O ChaMotEna                                       
O SumSwARs                                       
M CBOpCap INS_ENUM8_ST     X                                 
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      M stVal ENUMERATED8                                     
      M q Quality                                     
      M t TimeStamp                                     
    INS_DC           X                           
      O d VISIBLE STRING255                                     
      O dU UNICODE STRING255                                     
    INS_ENUM8_SV                           X           
      PICS_SUBST subEna BOOLEAN                                     
      PICS_SUBST subVal ENUMERATED8                                     
      PICS_SUBST subQ Quality                                     
      PICS_SUBST subID VISIBLE STRING64                                     
    INS_EX                                     X 
      AC_DLNDA_M cdcNs VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLNDA_M cdcName VISIBLE STRING255                                     
      AC_DLN_M dataNs VISIBLE STRING255                                     
O POWCap                                       

O MaxOpCap                                       

Taula C. 3. Estructura del node lògic XCBR tenint en compte els atributs obligatoris. 
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D. Funcions select i accept. 
int select (int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, const struct timeval    
              *timeout) 
{ 
  int n_sockets = 0; 
  int i = 0; 
  M_SOCK so = NULL; 
  struct tcpcb * tp =  0;   
  unsigned int Time_Initial = timerct; 
  unsigned int Elapsed_Time; 
      do 
         { 
   for (so = (M_SOCK) msoq.q_head; so; so = so->next) 
      { 
         tp = so->tp; 
         if (so->state == 256)  
  { 
     if ((tp->t_state) == TCPS_PENDING_ACCEPT) 
        { 
   if(so->lhost != 0) 
     { 
       n_sockets++; 
       readfds->fd_count++; 
       readfds->fd_array[i] = (SOCKET)so; 
     } 
        } 
      else 
        { 
   //no fer res 
        } 
  } 
  else if (so->state == 258)     
    { 
      if ((tp->t_state) == TCPS_ESTABLISHED) 
       { 
           if (so->lhost != 0) 
   { 
      if(so->rcvdq.sb_cc != 0) 
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        { 
   n_sockets++; 
   writefds->fd_count++; 
   readfds->fd_count++; 
   writefds->fd_array[i] = (SOCKET)so; 
            readfds->fd_array[i] = (SOCKET)so; 
             } 
                     } 
                   } 
       } 
                else 
         { 
  //no fer res  
         } 
    if(((tp->t_state) == TCPS_CLOSE_WAIT) ||  
                         ((tp->t_state) ==  TCPS_PENDING_CLOSE_RST)) 
    { 
      readfds->fd_count++; 
      readfds->fd_array[i] = (SOCKET)so; 
      n_sockets++;    
    } 
      } 
      Elapsed_Time = (unsigned)timerct - (unsigned)Time_Initial; 
   } while((Elapsed_Time <= timeout->tv_sec) && n_sockets == 0); 
  return n_sockets; 
} 
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SOCKET accept (SOCKET s, struct sockaddr * addr, int * addrlen) 
{ 
    M_SOCK so_new; 
    M_SOCK so_tmp; 
    struct tcpcb * tp_new=NULL; 
    const struct sockaddr_in * address = (struct sockaddr_in*) addr; 
    M_SOCK so_listen = (M_SOCK)s; 
  
    so_new = (M_SOCK)SOC_ALLOC(sizeof(struct msocket)); 
    if (so_new == NULL) 
      panic("A"); 
    putq(&msoq, so_new);       /* put new socket in queue */ 
  
    so_tmp = so_new->next; 
    MEMCPY(so_new, so_listen, sizeof(struct msocket)); 
    so_new->next = so_tmp; 
    tp_new = m_newtcpcb(so_new);       
    MEMCPY(so_new->tp, so_listen->tp ,sizeof(struct tcpcb)); 
    so_new->tp->t_inpcb = (struct inpcb *)so_new; 
 
    if(tp_new == NULL) 
      { 
         m_delsocket(so_new); 
         panic("B"); 
      } 
     
    /*Reset all caracteristics of the listen socket*/ 
    so_listen->tp->t_state = TCPS_LISTEN; 
    dropsocket++; 
    so_listen->fhost = 0; 
    so_listen->fport = 0; 
    so_listen->lhost = 0; 
 
    /*Accept connection*/  
    so_new->tp->t_flags |= TF_ACKNOW; 
    so_new->tp->t_state = TCPS_SYN_RECEIVED; 
    tcp_output(so_new->tp); 
    return (SOCKET)so_new;   /*Socket which state is CONNECTED;*/ 
} 
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