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ADAPTACJA STEROWNIKA PLC DO WYMOGÓW 
STANDARDU KOMUNIKACYJNEGO IEC 61850 

 
 

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych obserwowany w ostatnich latach 
pociągnął za sobą konieczność opracowania rozwiązań gwarantujących niezawodną 
wymianę danych pomiędzy urządzeniami na stacji elektroenergetycznej, niezależnie od 
ich producenta i wykorzystanego sposobu komunikacji. Rozwiązania te ujęto w standar-
dzie IEC 61850, stawiając przed producentami i projektantami nowoczesnych systemów 
sterowania i nadzoru wyzwanie zapewnienia zgodności istniejących SSiN z normą. Re-
ferat prezentuje możliwości przystosowania sterownika PLC WAGO 750–880 do pracy, 
jako inteligentnego urządzenia IED na stacji elektroenergetycznej. W referacie opisano 
zaimplementowany na sterowniku badawczym program realizujący podstawowe funkcje 
zabezpieczeniowe transformatora stacyjnego, który został uzupełniony o warstwę konfi-
guracji komunikacji zgodnej z IEC 61850. W celu przetestowania układu wykorzystano 
modelowy symulator pracy transformatora, złożony z karty pomiarowej i aplikacji wy-
konanej w środowisku LabVIEW. Monitoring i odczyt danych wysyłanych ze sterownika 
w modelu klient – serwer został zrealizowany przy pomocy narzędzia IEDScout.  

 
SŁOWA KLUCZOWE: sterownik PLC, IEC 61850, automatyka zabezpieczeniowa 
 

1. WSTĘP 
 

We współczesnych systemach sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycz-
nych widoczny jest wyraźny trend dążący w kierunku ujednolicenia sposobów  
i technik transmisji danych. Zapoczątkowany już w latach 90 wraz z wprowa-
dzeniem protokołów DNP3 i IEC 60870 stanowi próbę zmierzenia się z proble-
mami zawodnej komunikacji między urządzeniami stacyjnymi – często różnych 
typów i producentów, bazujących na innych protokołach komunikacyjnych. 
Zapewnienie efektywnej współpracy urządzeń w takim wypadku wymaga kosz-
townej konwersji protokołów lub rekonfiguracji urządzeń i systemów, a w pew-
nych sytuacjach jest wręcz niemożliwe. Także szybkie zmiany w technologii 
telekomunikacji, rozbudowa stacji czy wymiana aparatury obwodów wtórnych 
wiążą się nierzadko z koniecznością przeprowadzania konfiguracji komunikacji 
całego systemu od podstaw. Standard IEC 61850 proponuje rozwiązania i narzę-
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dzia zapewniające współpracę urządzeń w czasie rzeczywistym, niezależnie 
zarówno od architektury obwodów wtórnych, jak i zmian w technologii komuni-
kacji. Obecnie, po ponad 10 latach od opublikowania dokumentu, podstawowe 
założenia są nadal aktualne, a prace nad wdrożeniem standardu na stacjach elek-
troenergetycznych w Polsce i na świecie stopniowo postępują. 
 

2. STEROWNIK PLC DO TELEKONTROLI 
 
Uzupełnieniem dla dedykowanych urządzeń stacji, takich jak aparatura EAZ 

czy moduły telemechaniki, może być sterownik programowalny PLC, przysto-
sowany do pełnienia różnorodnych funkcji zależnie od indywidualnych potrzeb 
konkretnego systemu. Za wyborem takiego rozwiązania przemawia łatwość 
programowania, praktycznie nieograniczone możliwości PLC w zakresie algo-
rytmów sterowania, a także modułowa budowa, dzięki której do sterowników 
mogą być dołączane podzespoły ściśle dopasowane do danego zastosowania, 
m.in. moduł pomiaru mocy trójfazowej, moduły do czujników temperatury czy 
sterowania napędami. Nowoczesne SSiN nakładają jednak na urządzenia stacyj-
ne dodatkowy wymóg – zgodność ze standardem IEC 61850, czyli możliwość 
pracy jako urządzenie IED. Funkcjonalność tę posiadają sterowniki do telekon-
troli w wykonaniu WAGO. 

Model 750–880, wykorzystany w projekcie, wspiera protokoły komunikacyj-
ne do telesterowania zgodne z IEC 60870–5–101/–103/–104, IEC 61850–7 oraz 
61400–25. Łączy tym samym technologię PLC wspartą przez modułowość roz-
wiązań WAGO z niezawodną komunikacją.  

Zgodność ze standardem IEC 61850 zapewniona jest poprzez: 
– narzędzie konfiguracyjne zintegrowane z programatorem WAGO–I/O–PRO 

opartym o środowisko CoDeSys v2.3; 
– komunikację zgodnie ze standardem MMS; 
– wybór liczby równoczesnych połączeń klientów (1–5); 
– raportowanie buforowane i niebuforowane; 
– możliwą wymianę danych z innymi narzędziami poprzez eksport oraz import 

plików języka opisu konfiguracji stacji SCL; 
– stale rosnącą liczbę obsługiwanych węzłów logicznych; 
– synchronizację czasową poprzez SNTP, NTP i DCF77. 
 

3. PROJEKT ZESPOŁU ZABEZPIECZEŃ  
TRANSFORMATORA STACYJNEGO 

 
Adaptację sterownika do pracy na stacji zgodnie z wymaganiami standardu 

IEC 61850 wykonano na modelowym systemie zabezpieczeń transformatora 
mocy. Projekt został zrealizowany i przetestowany w Laboratorium Automatyki 
Mikrosieci Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej.  
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Rys. 1. Widok połączonego układu w Laboratorium Automatyki Mikrosieci  
Politechniki Lubelskiej 

 
Na projekt składa się: 

– aplikacja symulatora stanów zakłóceniowych transformatora wykonana 
w środowisku LabView; 

– program na sterownik PLC realizujący podstawowe funkcje zabezpiecze-
niowe oraz wizualizacje – wykonane w środowisku WAGO–I/O–PRO CAA 
(CoDeSys); 

– warstwa konfiguracji urządzenia IED wykonana w narzędziu wbudowanym 
do środowiska CoDeSys, WAGO IEC 61850 Configurator. 

 
3.1. Sprzętowa realizacja projektu 
 

Głównym elementem układu jest sterownik PLC WAGO ETHERNET Tele-
control 750–880/025–001, pracujący jako urządzenie IED. Na sterowniku zaim-
plementowane są algorytmy zabezpieczeń, które do prawidłowego funkcjono-
wania potrzebują odpowiednich sygnałów wejściowych (prądy, napięcia, tempe-
ratury, itp.). Sygnały te mogą pochodzić z obwodów wtórnych przekładników 
prądowych i napięciowych transformatora, z czujników, sensorów czy też mier-
ników. Opisywany projekt zakłada pracę w warunkach laboratoryjnych – układ 
opiera się więc o sygnały symulujące rzeczywiste dane. Pochodzą one z symula-
tora stanów zakłóceniowych transformatora wykonanego jako aplikacja środo-
wiska LabVIEW na komputer PC, współpracująca z kartą pomiarową NI PCI–
6723. Użytkownik załącza dany stan pracy transformatora, czego konsekwencją 
jest określona reakcja wielkości charakteryzujących jego pracę, np.: wzrost war-
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tości prądu, temperatury, odkształcenie prądu magnesowania rdzenia. Wszelkie 
zmiany monitorowane są przez kartę pomiarową, połączoną z komputerem PC 
poprzez magistralę PCI, która, zależnie od nich, generuje na swoich wyjściach 
analogowych sygnały napięciowe. Przekazanie sygnałów na moduły wejściowe 
sterownika odbywa się poprzez połączenie przewodowe. Poza symulatorem, 
jako elementy wejściowe pracują także potencjometry oraz łączniki bistabilne, 
bezpośrednio dołączone do modułów wejściowych PLC.  

Sterownik zaprogramowano, a także skonfigurowano zgodnie z wymogami 
standardu IEC 61850, wykorzystując środowisko WAGO–I/O–PRO. Połączenie 
między PLC a komputerem zrealizowano poprzez złącze ETHERNET. Sterowa-
nie i obserwację stanu zmiennych projektowych, fizycznych wejść oraz wyjść 
umożliwia wizualizacja, wykonana także w środowisku WAGO–I/O–PRO. Wy-
generowanie pliku ICD oraz jego odczyt np. w sterowniku stacyjnym daje moż-
liwość funkcjonowania PLC z zaimplementowanym systemem zabezpieczeń 
jako jedno z urządzeń stacyjnych zgodne z IEC 61850. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat ideowy wykonanego zespołu zabezpieczeń transformatora 
 
3.2. Programowa realizacja projektu 
 

Program, napisany na sterownik PLC w środowisku WAGO–I/O–PRO, roz-
dzielono na części – moduły, grupując odrębne funkcje zabezpieczeń. Posłużono 
się dwoma językami programowania, tekstowym ST oraz graficznym CFC. Za-
implementowano następujące zabezpieczenia transformatora: 
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– zabezpieczenie różnicowe, bazujące na wartościach prądu po stronie WN  
i SN transformatora doprowadzonych na wejścia sterownika z symulatora. 
Dodatkowo uwzględniono blokadę drugą i piątą harmoniczną w prądzie ma-
gnesującym, by uniknąć zbędnych wyłączeń transformatora np. przy krótko-
trwałych prądach udarowych; 

– zabezpieczenie nadprądowe jako środek ochrony od przeciążeń i zwarć ze-
wnętrznych; 

– zabezpieczenie gazowo – przepływowe, reagujące na spadek poziomu oleju 
w kadzi lub jego gwałtowny przepływ do konserwatora; 

– zabezpieczenie termiczne, czterostopniowe – powodujące załączenie do pracy 
dwóch grup wentylatorów, załączenie sygnalizacji alarmowej lub wyłączenie 
transformatora w zależności od poziomu temperatury oleju i uzwojeń. 

 

 
 

Rys. 3. Algorytm działania zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego – przykładowy moduł 
programu sterownika 

 

 
 

Rys. 4. Okna wizualizacji systemu zabezpieczeń 
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Środowisko programowania WAGO–I/O–PRO wyposażone jest w zintegro-
wany edytor wizualizacji, co pozwala na pominięcie dodatkowych etapów kon-
figuracji i tworzenie zarówno programu, jak i okien wizualizacji przy wykorzy-
staniu tego samego interfejsu.  

W ramach opisywanego projektu utworzono trzy okna wizualizacji, grupują-
ce odrębne funkcje systemu zabezpieczeń transformatora – Panel główny zabez-
pieczenia oraz okna Pomiary i Zabezpieczenia. Wizualizacja wykorzystywana 
jest do monitorowania i obsługi programu sterującego – wyświetlania aktual-
nych pomiarów i stanu wskaźników, wprowadzania nastaw czy sygnalizacji 
alarmów dla obsługi. Ważną funkcjonalnością sterownika jest możliwość uzy-
skania dostępu do okien wizualizacji z przeglądarki – wizualizacja jest przecho-
wywana w pamięci sterownika w formie opisu XML wraz z apletem Java i za 
pośrednictwem protokołu TCP/IP może być uruchamiana z dowolnego miejsca, 
a sterowanie przeprowadzane zdalnie.  
 
3.3. Konfiguracja sterownika według IEC 61850 
 

Przystosowanie projektu do wymogów stawianych przez standard IEC 61850 
jest możliwe dzięki narzędziu konfiguracyjnemu zintegrowanemu ze środowi-
skiem programowania. Konfigurator obsługuje wszystkie specyficzne funkcje 
standardu IEC 61850 wspierane przez sterowniki WAGO do telesterowania. 
Narzędzie pozwala na tworzenie obiektów modelu danych (urządzenia logiczne, 
węzły logiczne, obiekty i atrybuty danych) oraz parametryzację wymiany da-
nych z aplikacją sterownika lub modułami wejść i wyjść. Użytkownik ma moż-
liwość definiowania zestawów danych – statycznych i dynamicznych – oraz 
raportów. Wspierany jest protokół MMS przy połączeniu z dyspozytornią 
(klient) od strony serwera. Dla niektórych modeli PLC dostępne są także usta-
wienia dla komunikacji GOOSE w modelu wydawca-subskrybent. Ponadto ist-
nieje możliwość eksportu oraz importu plików konfiguracyjnych w formacie 
SCL, co ułatwia przenoszenie danych na inne urządzenia.  

Konfigurację rozpoczęto od budowy modelu danych. Opierając się na normie 
IEC 61850–7–4 oraz uwzględniając założenia i wymogi projektowanego syste-
mu zabezpieczeń, utworzono strukturę złożoną z urządzenia logicznego, węzłów 
logicznych LN, obiektów DO i atrybutów danych DA. Powiązanie elementów 
struktury modelu ze zmiennymi projektowymi WAGO–I/O–PRO następuje na 
poziomie definiowania atrybutów danych. Przykładowe zmienne wraz z dobra-
nymi atrybutami zgodnie z IEC 61850 przedstawiono w tabeli (tab. 1).  

Po parametryzacji struktury modelu danych kolejnym krokiem jest zdefinio-
wanie zestawów danych (data set), które będą wymieniane między urządzeniami 
logicznymi. Utworzono trzy nowe zestawy danych, do których przypisano wy-
brane obiekty i atrybuty danych: 
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Tabela 1. Lista przykładowych zmiennych projektowych z powiązanymi atrybutami DA  
modelu IEC 61850  
 
Obiekt i atrybut  

danych 
Nazwa zmiennej 

WAGO–I/O–PRO Opis 

Węzeł MMXN1 – pomiary 

Amp1.mag.f prąd_WN Wartość prądu po stronie WN 
Vol1.mag.f napięcie_WN Napięcie WN 

Węzeł GGIO1 – ogólny 

Ind1.stVal spadek_oleju_I Wykryty obniżony poziom oleju – poziom 
alarmowy 

Ind2.stVal spadek_oleju_II Wykryty obniżony poziom oleju – poziom 
krytyczny 

Ind3.stVal przepływ_oleju Wykryty przepływ oleju z kadzi do konser-
watora 

Węzeł XCBR1 – wyłącznik 

Pos.Oper.ctlVal wyłącznik_ster Sygnał sterujący wyłącznikiem 
Pos.stVal wyłącznik_stan Stan wyłącznika (On, Off) 

Węzeł SIML1 – kontrola oleju 

Tmp.mag.f temp_oleju Zmierzona temperatura oleju 

Węzeł YPTR1 – transformator 

HPTmp.mag.f temp_uzwojeń Zmierzona temperatura uzwojeń 

Węzeł PDIF1 – zabezpieczenie różnicowe 
Di-
fAClc.phsA.cVal.mag.f prąd_różnicowy Zmierzona wartość prądu różnicowego 

LoSet.setVal prąd_różn_nast Prąd rozruchowy z. różnicowego (nastawa 
po stronie dolnego napięcia) 

Węzeł PTOC1 – zabezpieczenie nadprądowe 

Str.general pobudzenie_zab Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego 

StrVal.setMag.f prąd_rozruchowy Nastawa prądu rozruchowego zab. nadprą-
dowego 

OpDlTmms.setVal nast_czas Nastawa zwłoki czasowej 
 
– DataSet_pomiary – wielkości mierzone (prąd i napięcie po stronie WN, 

temperatura oleju); 
– DataSet_sterowania – dane binarne realizujące sterowania (sygnał na otwar-

cie/zamknięcie wyłącznika, zadziałanie zabezpieczenia różnicowego i nad-
prądowego); 
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– DataSet_ogólny – atrybuty danych węzła GGIO (wejścia binarne i analogowe). 
Parametryzację komunikacji dla sterownika badawczego wykonuje się po-

przez utworzenie bloków kontroli raportów RCB i komunikatów GOOSE GCB. 
Raporty, powiązane z określonym zestawem danych, wysyłane i odbierane są  
w oparciu o model klient-serwer. Ten sposób komunikacji znajduje zastosowa-
nie m.in. w komunikacji komputera komunikacyjnego systemu sterowania 
i nadzoru (klient) z urządzeniem automatyki (serwer). Inny mechanizm wymia-
ny informacji, tzw. model wydawca-subskrybent, wykorzystują komunikaty  
o zdarzeniach GOOSE. Wydawca (np. urządzenie IED) wysyła komunikat od-
bierany przez subskrybentów (np. system SCADA, inne urządzenie IED). Po-
nieważ w tym rodzaju transmisji, subskrybenci nie potwierdzają otrzymania 
danych, dane te rozsyłane są wielokrotnie w pewnych odstępach czasu, co gwa-
rantuje, że dotrą one do każdego z subskrybentów. Przykładowymi komunika-
tami, przesyłanymi w oparciu o mechanizm wydawca-subskrybent, mogą być 
informacje o stanie położenia łączników, zadziałaniu zabezpieczeń czy urucho-
mieniu blokad międzypolowych.  

 

 
 

Rys. 5. Struktura modelu danych – widok utworzonych bloków RCB 
 
3.4. Testy komunikacji 
 

W celu przetestowania skonfigurowanych usług modelu klient-serwer, ko-
nieczny jest wybór urządzenia będącego klientem w modelu komunikacji 
ze sterownikiem PLC, pełniącym funkcję serwera. W rzeczywistych warunkach, 
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przy instalacji zaprojektowanego systemu zabezpieczeń na stacji elektroenerge-
tycznej, rolę klienta mógłby pełnić, na przykład, komputer komunikacyjny 
SSiN. W modelowym rozwiązaniu wykorzystano aplikację kliencką firmy 
OMICRON – IEDScout. Narzędzie to umożliwia wgląd w dane urządzenie IED, 
jego strukturę i właściwości, przy zapewnionej kompatybilności z każdym urzą-
dzeniem pracującym według standardu IEC 61850, bez względu na jego produ-
centa. Odczytany model danych wraz z dodatkowymi informacjami może zostać 
zapisany w pliku języka SCL. Obsługa formatów SCL pozwala także na symu-
lowanie urządzeń inteligentnych, włączając obsługę symulowanych raportów  
i komunikatów GOOSE. Oprogramowanie może być pomocnym narzędziem  
w rozwiązywaniu problemów przy komunikacji i testowaniu połączeń. 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Instalacja sterownika programowalnego jako jednego z komponentów stacji 
daje możliwość utworzenia systemu „na miarę” – elastycznego, dopasowanego 
ściśle pod konkretne potrzeby, otwartego na wdrożenia nowych i nietypowych 
funkcjonalności. Adaptacja do zaleceń standardu IEC 61850 gwarantuje kompa-
tybilność z urządzeniami stacyjnymi w nowo budowanych i modernizowanych 
stacjach. Konfiguracja sterownika przy użyciu dedykowanego narzędzia WAGO 
jest intuicyjna. Dodatkowo ułatwia ją bogaty i stale rozszerzany wybór węzłów 
logicznych obsługiwanych przez sterowniki do telekontroli oraz wspierane me-
chanizmy raportowania i komunikacji GOOSE. W praktyce zagadnienie to wy-
maga jednak wciąż wielu testów i mierzenia się z często trudnymi do przewi-
dzenia problemami. Nakład prac wiążących się z wdrożeniem standardu wydaje 
się jednak adekwatny do korzyści, jakie może przynieść w pełni funkcjonalny 
system zgodny z IEC 61850. 
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SUBSTATION AUTOMATION AND TELECONTROL BASED ON PLC 
CONTROLLER ADAPTED TO THE IEC 61850 STANDARD REQUIREMENTS 
 

The dynamic development in the area of communication technologies observed over 
recent years has led to elaboration new solutions providing safe and sure data exchange 
between devices in substation, despite way of data transmission or device producer. 
These technical solutions are contained in the IEC 61850 standard. Ensuring compliance 
existing Control and Supervision Systems with standard requirements pose a real 
challenge for producers and modern automation system designers. The paper presents 
applicability of WAGO 750–880 PLC controller as Intelligent Electronic Device (IED) 
in substation. Controller application designed to support the main power transformer 
protection functions has been supplemented by IEC 61850 dedicated configuration. Test 
system has been made possible by using model simulator of transformer based on data 
acquisition card and LabVIEW application. Access to the substation client–server traffic 
is provided by IEDScout tool. 
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