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 1 Dane katalogowe

Ilość wejść analogowych    :8

Częstotliwość próbkowania :1, 2, 4, 5, 10, 12KHz

Klasa pomiarowa :> 0,5

Pasmo przenoszenia :DC – 20kHz lub DC – 0,45 x fp

Rozdzielczości przetworników :14 bitów

Tłumienie przy fp/2 :> 60dB

Tłumieni sygnału wspólnego :> 65dB

Odstęp sygnał/szum :> 70dB

Różnica czasu pomiędzy kanałami :< 30 us

Przesłuch między kanałami :< -70dB

Parametry wejść napięciowych

- zakresy pomiarowe (RMS) : 2Un Un=100/√3, 110/√3, 100, 110, 220V

- zakresy pomiarowe dla  DC :√2 razy zakresu AC

- impedancja w stanie pracy (U=Un) :100kOhm

- obciążenie przy U=200Vrms :0,4VA

Parametry wejść prądowych

- zakresy pomiarowe dla wejść AC :50In  lub 75In, In = 1 lub 5 A

- zakresy pomiarowe dla wejść DC :50IN lub 75In  *  1,41

- obciążalność długotrwała / 1min /1s :2In / 5In / 100In/1A i 75In/5A

- obciążalność dla I=5Arms :0,1VA

Ilość wejść dwustanowych :3 panele po 15 wejść

:wejścia w panelu – wspólna masa

Pojemność pamięci modułu :4 MB 

Ilość zdarzeń :do 128

czas przedawaryjny, czas awaryjny, 

czas poawaryjnym i czas kontynuacji :od min 0,1s do max 65s – max zależy od 
ustawionych parametrów rejestracyjnych – 
patrz rozdział  „6.1 Czasy rejestracji.”

Dokładność synchronizacji czasu :+/- 1ms lub 25µs ( synchronizacja wg. 
        sygnału 1PPS )

Napięcie robocze wejść dwustanowych :170 - 250 V DC / Unz = 220 VDC

  80 - 140 V DC / Unz = 110 VDC

  80 - 240V DC / uniwersalne

Obciążenie prądowe :< 3 mA DC

Komunikacja : Ethernet/IP/TCP – 100Mb/s

  RS232, pętla prądowa -  115 Kb/s
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 2 Konstrukcja

 2.1 Obudowa

 Moduły rejestracyjne dostępne są w obudowach 3-U (  Rysunek 1)
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Rysunek 1: Panel przedni/tylny modułu rejestracyjnego Archi LGU HS
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 2.1.1 Panel przedni
Panel przedni urządzenia wyposażony jest we wskaźnik diodowy, na który składa się pięć diod w trzech kolorach 
(  Rysunek 1 ) oznaczonych odpowiednio : gotowość (zielona), pobudzenie (zielona) przepełnienie (żółta), błąd 
(czerwona), zapełnienie (żółta).Diody sygnalizują stan urządzenia zgodnie z opisem umieszczonym na panelu przednim 
z tym, że:

• Gotowość
Dioda świeci w sposób ciągły w normalnym trybie pracy. Dioda mruga 
(1Hz) jeżeli wystąpił zanik zasilania1.

• Pobudzenie
Dioda zostaje zaświecona w momencie, gdy urządzenie zostaje "pobudzone"
czyli urządzenie wykryje zdarzenie spełniające warunki pobudzenia. Dioda gaśnie 
w momencie zakończenia rejestracji zdarzenia2.  

• Przepełnienie
Dioda zostaje zaświecona w momencie, gdy bufor zostanie przepełniony (praca w 
trybie bufora cyklicznego),

• Błąd  
  dioda zapala się w momencie wykrycia następujących sytuacji3:

– przekroczenia czasu rejestracji
– przekroczenia czasu pobudzenia
– błędy działania urządzenia
– błąd sum kontrolnych parametrów

• Zapełnienie
Dioda zostaje zapalona gdy bufor nie jest pusty (w buforze znajduje się co 
najmniej jedno zdarzenie).

 2.1.2 Panel tylny

Panel tylni składa się z czterech następujących sekcji (  Rysunek 1):
sekcję wyjść przekaźnikowych.
sekcję wejść dwustanowych,
sekcja komunikacyjna i zasilania, 
sekcję wejść analogowych, 

• Sekcja komunikacyjna i zasilania
Na tę sekcje składają sie złącza Z, C1 i E1. 
[Złącze Z] Złącze zasilające (typu SLA/BLAT 10/180 B) + synchroniczne 
pobudzenie (SYN) + przekaźnik błędu zasilania (   Rysunek 2).
[Złącze C1] Złącze komunikacyjne (typu CANNON 25) zawierające w sobie linie 
komunikacyjną w standardzie RS-232 ,linie pętli prądowej (PP) oraz linie 
synchronicznego próbkowania w standardzie RS-485 (SP) (   Rysunek 2).
[Złącze E1] Złącze komunikacyjne RJ-45 standardu 802.3 IEEE (ethernet)

1 Podłączenie urządzenia do sieci po raz pierwszy, urządzenie traktuje jako zanik zasilania. Po pierwszym podłączeniu 
do zasilania urządzenie należy wyzerować: SAZ2000\Komunikacja\Zerowanie rejestratora.
2 Moment zakończenia zdarzenia wynika z ustawionych czasów rejestracji,  warunki i czasy pobudzenia ustawiane są 
przy pomocy programu SAZ2000 /Komunikacja/Nastawy online.
3 Przyczynę wystąpienia błędu można odczytać w programie SAZ2000\Komunikacja\Błędy 
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• Sekcja wejść analogowych (   Rysunek 3)
[Złącze P1] Złącze wejść analogowych (typu TOP 4) przystosowane do pomiarów 
napięciowych o napięciu nominalnym Un.
[Złącze P2] Złącze wejść analogowych (typu TOP 4) przystosowane do pomiarów 
prądowych o prądzie nominalnym In.

 

• Sekcja wejść dwustanowych ( Rysunek 4)
     [Złącza WD1,WD2,WD3] Złącza wejść dwustanowych (typu SLA/BLAT 

16/180B), na każde złącze składa się 15 wejść dwustanowych co w sumie daje 45 
wejść dwustanowych. Każdy z pakietów dysponuje oddzielną masą.
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Rysunek 2: Opis pinów złączy Z i C1

Rysunek 3: Opis wejść analogowych
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• Sekcja wyjść przekaźnikowych ( Rysunek 4)
[Złącze PK] Złącze wyjść przekaźnikowych

 3 Możliwości funkcyjne

 3.1 Komunikacja
Urządzenie posiada trzy interfejsy komunikacyjne. 
– Rs232 pozwala na komunikowanie się z urządzeniem z prędkością do 115Kbps. 

Umożliwia podłączenie się do pojedynczego urządzenia rejestrującego.
– Ethernet pozwala na komunikowanie się z urządzeniem z prędkością do 100Mbps. 

Umożliwia połączenie urządzeń w sieć i pracę pod nadzorem jednostki centralnej 
ArchiCPU.

– Pętla prądowa  pozwala na komunikowanie się z pojedynczym urządzeniem z 
prędkością do 115Kbps. Umożliwia połączenie urządzeń w sieć i pracę pod nadzorem 
jednostki centralnej ArchiCPU.

 
        Niezawodność komunikacji zapewnia wewnętrzny protokół wyższych warstw.
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Rysunek 4: Opis sekcji wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych.
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 3.2 Rejestracja analogowa
Urządzenie wyposażone jest w dwa pakiety analogowe po 4 wejścia analogowe każdy. 

Wejścia te mogą mieć charakter wejść napięciowych bądź wejść prądowych. Możliwe jest umieszczenie na 
pojedynczym pakiecie wejść o różnym charakterze np. dwa wejścia prądowe i dwa wejścia napięciowe.

 3.2.1 Wejścia napięciowe                                                                        
Zakres pracy wejść napięciowych wynosi 2*Un, z tym że wykonywane są następujące wersje wejść 

napięciowych  z Un=57,7V, 63,5V, 100V, 110V, 220 V rms lub zakresy specjalnie dedykowane dla pomiarów 
napięć z otwartego trójkata Un=33V lub 100 V rms 4 . Każde z wejść przenosi składową stałą i może zostać 
przełączone do pracy AC lub DC. Dla pomiarów DC zakresy pomiarowe zwiększają się o √2 razy.

 3.2.2 Wejścia prądowe
Zakres pracy wejść prądowych wynosi 50*In lub 75*In, z tym że wykonywane są dwie wersje wejść 

prądowych z In=1Arms i In=5A rms5. Każde z wejść przenosi składową stałą i może zostać przełączone do 
pracy AC lub DC. Dla pomiarów DC zakresy pomiarowe zwiększają się o √2 razy. 

 3.2.3 Filtracja antyaliasingowa
Sygnał z wejść analogowych może zostać poddany filtracji antyaliasingowej, bądź filtracja może 

zostać wyłączona. Maksymalna częstotliwość próbkowania wejściowego sygnału analogowego wynosi:
fp = 12KHz (częstotliwość odcięcia  fo = fp/2,5 = 4,8KHz).

Ponieważ w urządzeniu zastosowane zostały filtry cyfrowe wyłączenie filtracji antyaliasingowej polega na 
ustawieniu częstotliwości odcięcia filtru na częstotliwość fo = 20KHz.

 3.3 Rejestracja dwustanowa
Urządzenie może posiadać do 3 pakietów wejść dwustanowych po 15 wejść 

dwustanowych każdy, z tym że 15-te wejście pierwszego pakietu zarezerwowane jest dla 
sygnału globalnego pobudzenia. Wszystkie wejścia pojedynczego pakietu posiadają wspólną  
masę (pin 16 rys.5). Wejścia  dwustanowe wykonywane są dla zakresu 110 V ( próg zadziałania 80V ) lub 
220V ( próg zadziałnia 150 V ) lub uniwersalne   0-220V ( próg zadziałnia 90 V ). 

 3.4 Układ wyjściowy (przekaźniki)
Na moduł wyjść przekaźnikowych składa się 6 przekaźników. Każdemu z przekaźników 

przypisane są następujące znaczenia ( Rysunek 4): 

– P1 sygnał wystąpienia błędu
– P2 sygnał przepełnienia
– P3 sygnał blokady rejestracji
– P4 zegar 
– P5 sygnał zapełnienia
– P6 sygnał pobudzenia

 

4 Szerzej opisane w „Opis urządzenia .pdf” na stronie www.candc.pl.
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Dla wyjść BŁĄD, PRZEPEŁNIENIE, ZEGAR, POBUDZENIE możliwe jest określenie stanu 
spoczynkowego no – normalnie otwarty, nc – normalnie zamknięty. Dla wyjść BLOKADA  
i ZAPEŁNIENIE stanem spoczynkowym jest otwarty przekaźnik. Znaczenie przekaźników błąd, pobudzenie 
i przepełnienie odpowiada znaczeniu diod na panelu przednim. Przekaźnik zapełnienie jest włączany gdy 
bufor zdarzeń zapełni się i włączona jest opcja  „Rejestracja do zapełnienia bufora”5.  

Przekaźnik błędu odpowiada diodzie na panelu przednim i jest załączany gdy wystąpią następujące 
warunki:

– przekroczenia czasu rejestracji
– przekroczenia czasu pobudzenia
– błędy działania urządzenia
– błąd sum kontrolnych parametrów

Przekaźnik przepełnienia  odpowiada diodzie na panelu przednim i jest załączany w momencie 
nadpisania bufora urządzenia – utrata ostatniego najstarszego zdarzenia. Należy pamiętać, że 
przepełnienie może wystąpić tylko gdy nie jest zaznaczona opcja „rejestracja do zapełnienia bufora” 
w zakładce „Wejścia/wyjścia” Nastaw (    Rysunek 10).

 4 Nastawy
Sposób konfigurowania i komunikacji z urządzeniem zależy od tego czy urządzenia pracuje niezależnie czy 
pod kontrolą koncentratora CPU. Poniższy opis przedstawia sposób pracy z urządzeniem pracującym 
niezależnie czyli przy komunikacji bezpośredniej. Sposób pracy z urządzeniem pracującym pod kontrolą CPU 
opisany został w dokumencie dtr programu SAZ 6. Niemniej jednak sama konfiguracja nastaw i parametrów 
jest identyczny w obydwóch trybach niezależnie czy moduł pracuje pojedynczo czy w systemie.

Urządzenie konfiguruje się przy pomocy programu SAZ20007 wchodząc do opcji 
Komunikacja\Nastawy online. Nastawy online służą do konfiguracji pracy urządzenia 8. Wszystkie 
ustawienia można zapisać na twardym dysku  (klawisz Eksport) tworząc plik konfiguracyjny dla 
urządzenia. Aby odzyskać zapisane nastawy należy je zaimportować z pliku (klawisz Import). 
Używając klawisza „Odczyt z urządzenia” odczytuje się aktualne nastawy z urządzenia. 
Używając klawisza „Zapis do urządzenia” zapisuje się nastawy do urządzenia. 

Po wejściu w Nastawy program pokazuje zestaw nastaw zapisany na twardym dysku komputera, aby otrzymać 
nastawy aktualnie znajdujące się w LGU należy wykonać „Odczyt z urządzenia”. Uaktualnienie zmienionych 
nastaw zostanie wykonane dopiero po naciśnięciu klawisza „Zapis do urządzenia”. Istnieje możliwość 
przygotowania nastaw do późniejszego załadowania do urządzenia. Nastawy offline (zakładka znajdująca się obok 
zakładki komunikacja) pozwalają na przygotowanie nastaw bez konieczności łączenia się z urządzeniem a 
następnie po połączeniu się z urządzeniem uaktualnienie nastaw poprzez opcje „Nastawy online”.

5 Podsumowując w zależności od ustawień „rejestracja do zapełnienia bufora” informacja  jest  podawana przez diodę 
przepełnienie (jeżeli opcja nie jest zaznaczona) bądź przez przekaźnik przepełnienie (jeżeli opcja jest zaznaczona)

6 Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.candc.pl/urzadzenia/ARCHI/dtr/Instrukcja_SAZ2000.pdf
7 Opis programu SAZ2000 znajduje się na stronie internetowej C&C  www.candc.pl .
8 Dodatkowe nastawy związane z pracą urządzenia znajdują się w zakładce Parametry.

www.candc.pl 9

http://www.candc.pl/


Archi 9000 LGU 2009-07-08

 4.1 Poziomy Wyzwalania

W tej zakładce ustawiane są wartości, przedziały  i wzorce wyzwalania. Wyzwalanie 
może być uzależnione od następujących wielkości (    Rysunek 5):

- Prąd I1, Prąd I2, Prąd I3, Prąd I4
- Napięcie U1, Napięcie U2, Napięcie U3, Napięcie U4,
- częstotliwość f1, częstotliwość f2
- Składowa zgodna prądu9

- Składowa przeciwna prądu7

- Składowa zerowa prądu7

- Składowa zgodna napięcia7

- Składowa przeciwna napięcia7

- Składowa zerowa napięcia7

- Moc czynna
- Moc bierna
- Wejścia dwustanowe 1-14    - pierwszy pakiet
- Wejścia dwustanowe  16-30 – drugi pakiet
- Wejścia dwustanowe  31-45 – trzeci pakiet

9 Wejścia dla kolejnych faz dobiera się w zakładce Parametry opisanej w punkcie Parametry.
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 4.1.1 Ustawienia

Prądy, napięcia, częstotliwości.
Dla Prądów I, Napięć U i częstotliwość f możliwe jest ustawienie następujących 
progów pobudzenia ( Rysunek 6):

Próg górny
- Pobudzenie 
- Odwzbudzenie

Próg dolny
- Pobudzenie 
- Odwzbudzenie

Nastawy próg górny, próg dolny i odpowiadające im nastawy pobudzenie i odwzbudzenie tworzą 
histerezy (  Rysunek 7) .
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dX/dt
- przyrost
- czas

Pobudzenie od przyrostu wartości mierzonej realizowane jest poprzez pomiar w dwóch punktach 
czasowych. Jeżeli różnica wartości mierzonej liczona jako |Xt2-Xt1|, gdzie Xt1 to wartość wielkości 
mierzonej przy pierwszym pomiarze a Xt2 to wartość wielkości mierzonej po czasie Δt, jest  >=    

 ustawionemu ΔX to następuje pobudzenie (  Rysunek 8). 

Należy pamiętać, że pobudzenie następuje od przyrostu wartości mierzonej nie zaś od pochodnej,  z czego 
wynika fakt, że skoki wartości mierzonej pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami nie są brane pod uwagę 
(  Rysunek 8).
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Rysunek 7: Histereza w ustawieniach progów pobudzeń.

Rysunek 8: Pobudzenie od przyrostu wartości mierzonej.
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Dodatkowo dla prądów i napięć można włączyć „Detektor wartości szczytowych”- PM ( Rysunek 6), pozwala 
on na wyzwalanie LGU od krótkich impulsów – pików pojawiających się na wejściach analogowych. Dla PM 

ustawia się wartość amplitudy piku oraz minimalny czas trwania impulsu, który spowoduje pobudzenie się 
modułu. Ponieważ silnik PM próbkuje z f=1KHz należy pamiętać, że przy danych ustawieniach szerokości 
impulsu  istnieje nie zerowa prawdopodobieństwo pobudzenia się rejestratora od impulsu krótszego o 1ms od 
ustawionej wartości. Innymi słowy jeżeli szerokości impulsu pobudzającego wynosi  X ms, to 
prawdopodobieństwo pobudzenia się od impulsu o szerokości >= X ms wnosi 1, i malej w przedziale (X,X-
1ms) do zera. 

Powyższe nastawy dotyczą zarówno pobudzeń dla rejestracji szybkiej jak i pobudzeń dla rejestracji wolnej. 
Włącznie bądź wyłączenie odpowiedniego typu rejestracji realizowane jest poprzez zaznaczenie bądź 
odznaczenia danej opcji ( Rysunek 6).

Składowe symetryczne
Nastawy dla składowych symetrycznych pozwalają na ustawienie wartości progów górnego i dolnego 
pobudzeń podobnie jak w przypadku napięć i prądów. Przy pobudzeniach od składowych symetrycznych 
należy zwrócić uwagę na przypisanie odpowiednich faz sygnałów dla wejść pomiarowych 
(SAZ200/Parametry).

Moce
Nastawy dla mocy pozwalają na ustawienie  progu przekroczenia zadanej mocy oraz nastaw dla pobudzenia  
od przyrostu mocy podobnie jak w przypadku napięć i prądów. Dodatkowo możliwe jest ustawienie opóźnienia 
dla pobudzenia od przekroczenia progu górnego tzn. czasu trwania przekroczenia ustalonej wartości progu po 
którym nastąpi pobudzenia .

Czasy rejestracji
Dla danego pobudzenia ustawiane są następujące czasy rejestracji ( Rysunek 6) 10:

- maksymalny czas awaryjny,
- czas poawaryjnym,
- czas kontynuacji.

Dla pobudzeń od przyrostów i detektora wartości szczytowych czasy te sąwspólne.

 4.1.2 Rejestracja szybka
W tym miejscu (    Rysunek 5) ustawiane są wartości11 : 

- czas przedawaryjny,
- minimalny czasu awaryjny,
- czas poawaryjny rejestracji synchronicznej,
- maksymalny czas pobudzeniach,
- maksymalny czas rejestracji,
- czas kontynuacji synchronicznego pobudzenia.

Powyższe nastawy są wspólne dla wszystkich pobudzeń  w odróżnieniu od indywidualnych nastaw dla 
czasów wymienionych w poprzednim punkcie.

 4.1.3 Rejestracja wolna

Rejestrator wolno-zmienny posiada funkcję periodycznego wpisu co okres T. Funkcja 
rejestracji wolnej pozwala ustawić częstotliwość wpisów do dziennika zdarzeń wolno-zmiennych. 

10 Szerzej opisane w rozdziale Opisy/Czasy rejestracji.
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Możliwy jest zapis z częstotliwością od co 0.5s do co 5min z rozdzielczością  0.5s. Innymi słowy 
ustawiany czas definiuje nam częstotliwość próbkowania zdarzeń wolno-zmiennych. Aby uruchomić 
rejestrację wolno-zmienną należy zaznaczyć „periodyczne pobudzenie rejestracji” i ustawić czas 
próbkowania. Należy również zdefiniować czasy TBE TDE TAE i TCE rejestracji wolno-zmiennej. 
Czasy te ustawiane są w zakresach TBE od 1 do 30 min., TDE od 1 do 60 min.,TAE od 1 do 5 min., 
TCE od 1 do 20 min. Zdarzenia wolno-zmienne zapisywane są w dzienniku zdarzeń11 a pobudzenie 
dla dziennika zdarzeń wolno-zmiennych może wystąpić od (   Rysunek 9):

– Wejść analogowych i ich przyrostów ΔX/Δt
– Składowych symetrycznych
– Mocy czynnej P i biernej Q oraz ich przyrostówd ΔQ/Δt lub ΔP/Δt
– Częstotliwości f oraz jej przyrostów  Δf/Δt
– Zboczy wejść dwustanowych
– Poziomów wejść dwustanowych
– Detektora wartości szczytowych

Dokładny opis dzienników znajduje się w dokumentacji programu SAZ2000.

 4.2 Wejścia/Wyjścia

Zakładka Wejścia/Wyjścia zawiera 3 grupy nastaw (    Rysunek 10): 
– Wejścia specjalne
–  Aktywne przekaźniki
–  Wejście DCF

11 Dokładny opis dziennika zdarzeń wolno-zmiennych znajduje się w dokumentacji programu SAZ2000 
www.cancd.pl .
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 4.2.1 Wejścia specjalne
Wejście zerujące - Opcja pozwala na zdefiniowanie jednego z wejść dwustanowych jako wejścia 

zerującego rejestrator.

Blokada rejestracji - Opcja pozwala wyłączyć rejestrację, oraz wybrać wejście dwustanowe przy 
pomocy którego możliwe będzie włączenie bądź wyłączenie tej opcji. Dodatkowo wybiera 
się aktywne zbocze.

Rejestracja do momentu zapełnienie bufora - Opcja pozwala na wybór typu rejestracji: rejestracja do 
zapełnienia bufora, rejestracja z buforem cyklicznym. Przy zaznaczeniu tej opcji urządzenie 
zapisuje zdarzenia do momentu zapełnienie bufora, co sygnalizowane jest zaświeceniem 
odpowiedniej diody na wyświetlaczu. Jeżeli opcja jest odznaczona rejestrator zapisuje 
zdarzenia cyklicznie tzn. po zapełnieniu całego bufora pierwsze zdarzenie w buforze jest 
nadpisywane przez kolejne zarejestrowane. Fakt nadpisanie/zapełnienia jest sygnalizowany przez 
zaświecenie odpowiedniej diody na wyświetlaczu oraz w SAZ2000\Komunikacja\Status wpisami 
odpowiednio:  Przepełnienie bufora/Zapełnienie bufora ponadto załączeniem się odpowiedniego 
przekaźnika, jeżeli został włączony (pole: Aktywne przekaźniki) . Dodatkowo można wybrać wejście 
dwustanowe przy pomocy, którego możliwe będzie włączenie bądź wyłączenie tej opcji odpowiednim 
zboczem.

Synchroniczne pobudzenie - Opcja pozwala włączyć rejestrator w tryb pracy synchronicznej oraz wybrać 
wejście dwustanowe przy pomocy którego możliwe będzie włączenie bądź  wyłączenie tej opcji. 
Dodatkowo wybiera się aktywne zbocze.
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Brak rejestracji zdarzeń bez lokalnego pobudzenia – (ważne tylko jeżeli włączone „Synchroniczne 
pobudzenie”) Opcja pozwala wyłączyć rejestrację zdarzeń nie będących wynikiem pobudzenia od 
wejść własnych modułu LGU. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona rejestrator nie będzie wykonywał 
rejestracji w momencie pobudzenia od magistrali SYN – zdarzenia z wagą 0.

 4.2.2 Aktywne przekaźniki
Umieszczone tu nastawy pozwalają  na włącznie sygnalizacji stanu urządzenia poprzez moduł przekaźników. 
Możliwe jest sygnalizowanie następujących stanów urządzenia:

Błąd – przekaźnik nr 1,
Brak synchronizacji zegara – przekaźnik nr 2,
Blokada – przekaźnik nr 3,
Pobudzenie – przekaźnik nr 4,
Zapełnienie bufora – przekaźnik nr 5 ,
Przepełnienie bufora – przekaźnik nr 6.

 4.2.3 Wejście DCF
Opcja pozwala na przypisanie wejścia dwustanowego i poziomu aktywnego dla sygnału zegara DCF
(Szerszy opis w sekcji Opisy/Zegar DCF).

 4.3 Tryb Pracy
W tej zakładce ustawiane są parametry urządzenia dotyczące rejestracji. Włącznie bądź wyłączenie kolejnych 
opcji ma wpływ na wielkość rejestrowanego zdarzenia a więc wpływa na maksymalną możliwą liczbę 
rejestrowanych zdarzeń. Dostępne parametry rejestracji (     Rysunek 11):

Rejestracja wejść
Pozwala na włączenie bądź wyłącznie odpowiednio  

- rejestracji analogowej, 
- rejestracji dwustanowej.

Częstotliwość pracy
Pozwala na wybór częstotliwości próbkowania sygnałów 
analogowych w zakresie:  

              od 1KHz do 12KHz dla wersji HS
Rozdzielczość

Pozwala na wybór rejestrowanej rozdzielczości  dla wejść analogowych:
12/14 bitowe.

Liczba wejść dwustanowych
Pozwala na wybór liczby stosowanych wejść dwustanowych 
odpowiednio 15/30/45 wejść dwustanowych.

Liczba wejść pomiaru częstotliwości
Pozwala na wybór liczby stosowanych wejść pomiaru 
częstotliwości 0/1/2 wejścia pomiarowe.

Filtracja
Pozwala na włączenie bądź wyłącznie filtracji antyaliasingowej 
i filtracji wejść dwustanowych, dla których ustawiany jest czas 
 trwania filtrowanego impulsu w ms.

www.candc.pl 16
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Sposób generowania impulsów próbkujących
Pozwala uwzględnić konfigurację, w której pracuje urządzenie. Pojedynczy – 
urządzenie pracuje jako pojedynczy moduł rejestrujący, w trybie tym moduł nie jest 
synchronizowany zewnętrznym sygnałem zegarowym 1PPS. Jeżeli urządzenie 
pracuje jako składowy moduł  rejestratora Archi możliwe jest 
synchroniczne próbkowanie,  w którym jedno z urządzeń pracuje jako master 
generując częstotliwości próbkowania dla urządzeń pracujących jako slave. 
Najczęściej jednak w konfiguracji z synchronicznym próbkowaniem wszystkie 
moduły ustawione są w trybie slave a rolę  master pełni zegar GPS.

www.candc.pl 17
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 5 Parametry
Specyfikację układów wejściowych dobiera się w zakładce Parametry (   Rysunek 12).

Ustawiane są parametry dla sygnałów  rejestrowanych oraz dla sygnałów wyliczonych12. Nastawy, które 
dotyczą bezpośredniej rejestracji (dane bezpośrednio wykorzystywane przez moduł rejestrujący Archi LGU dla 
progów wyzwalania ) to (Rysunek 13):  

– typ mierzonego sygnału: AC/DC
– faza przypisana sygnałowi: L1, L2, L3, LE, LN

Nastawy:
– Wejście,
– In/Un
– Jednostka
– Przekładnia

są wykorzystywane przez program SAZ2000 do właściwej interpretacji danych otrzymanych z modułu 
rejestracyjnego. 

12 Sygnały wyliczeniowe zostały szerzej opisane w dokumentacji programu SAZ2000  www.cancd.pl .
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Pole tekstowe umożliwia wpisanie nazwy własnej dla danego wejścia.  Kolejne pola pozwalają przypisać fazę dla 
danego wejścia oraz sygnału. Pomiar DC realizowany jest w oparciu o średnią arytmetyczną wielkości mierzonej, 
liczoną za 40 próbek. Pomiar AC realizowany jest w oparciu o wartość skuteczną RMS liczoną za 40 próbek, wielkości 
mierzonej. Na dobór odpowiednich faz dla odpowiednich sygnałów należy zwrócić szczególną uwagę przy pomiarze 
mocy oraz składowych symetrycznych. Typ sygnału oraz przypisana faza widoczne są w zakładce parametry w wierszu 
odpowiadającemu danemu wejściu. Pole Wejście pozwala zdefiniować typ wejścia Napięciowe/Prądowe/Nieużywane. 
W zależności od wyboru zmieniają się ustawienia w polach poniżej pola Wejście, w polach tych ustawiamy rodzaj 
zastosowanych wejść (odpowiednie zakresy wejściowych wielkości mierzonych). Dodatkowo ustawiamy jednostkę 
oraz przekładnię. Dwa ostatnie parametry służą do skalowania wyświetlanych wartości mierzonych.

Wejścia dwustanowe  oraz częstotliwości mogą zostać aktywowane bądź zdezaktywowane co skutkuje nie 
wyświetlaniem ich na przebiegach rejestracyjnych z tym że dezaktywacja tych opcji nie ma pływu na ich rejestrację 
tylko na ich wyświetlanie przez program SAZ. Tak więc aby wyłączyć rejestrację tych sygnałów (w celu 
zaoszczędzenia miejsca w buforze modułu) należy wyłączyć je w zakładce Tryb pracy (   Rysunek 12).

Każdemu z pobudzeń można przypisać wagę w zakresie od 1 do 100. Waga 0 zarezerwowana jest dla pobudzenia SYN 
od  magistrali synchronicznego pobudzenia. Wartości wag ustawiane są w oknie 'Wektor pobudzeń' wywoływanego z 
okna 'Parametry' (   Rysunek 12).

Ustawienia Parametrów są automatycznie uwzględniane w Nastawach, których ustawienia są przeliczane według 
danych ustawionych w parametrach.
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 6 Status 
W statusie modułu LGU mogą pojawić się następujące wpisy:

 Błąd zasilania   – wystąpił zanik zasilania LGU     
 Wystąpienie Watchdog'a  - wewnętrzny błąd urządzenia
 Błąd sumy kontrolnej   - wykryto błąd sumy kontrolnej nastaw  
 Błąd sumy kontrolnej parametrów - wykryto błąd sumy kontrolnej parametrów
 Wykonana synchronizacja – LGU został zsynchronizowany
 Przepełnienie bufora  - nastąpiło przepełnienie bufora – nadpisane zostało co    

najmniej jedno zdarzenie  w LGU (Dotyczy tylko pracy 
z wyłączoną opcją  „Rejestracja do momentu 
zapełnienia bufora” w zakładce Wejścia/Wyjścia Nastaw.

 Zapełnienie bufora - Bufor LGU jest pełny – nie będą rejestrowane dalsze 
zdarzenia do momentu sczytania zdarzeń (Dotyczy tylko 
pracy z włączoną opcją „Rejestracja do momentu 
zapełnienia bufora” w zakładce Wejścia/Wyjścia Nastaw.

 Wewnętrzne pobudzenie - LGU pobudził się od któregoś ze swoich wejść
 Osiągnięto maksymalny czas rejestracji – przekroczono czas TRmax
 Osiągnięto maksymalny czas pobudzenia  - przekroczono czas TPmax
 Niepełny czas przedawaryjny  - dwa zdarzenia wystąpiły po sobie w czasie krótszym 

niż ustawiony TBE.
 Pobudzenie synchroniczne – LGU pobudził się od SYN
 Nieodczytane zdarzenia – w module znajdują sie zarejestrowane zdarzenia
 Uszkodzenie baterii   - uszkodzeniu ulega wewnętrzna bateria LGU
 Błąd synchronicznego próbkowania   - Jeżeli LGU pracuje w trybie synchronicznego 

próbkowania (ustawiony jest tryb SLAVE w zakładce 
„Tryb pracy” Nastaw) to wpis ten informuje o braku 
sygnału synchronizującego 1PPS.

 Nieodczytane dzienniki  - w module znajdują sie nieodczytane dzienniki
 Przepełnienie dziennika – nadpisane zostały starsze nieodczytane wpisy w 

dzienniku.
 Blokada rejestracji -  W LGU ustawiony jest parametr „Blokada rejestracji” 

w zakładce Wejścia/Wyjścia Nastaw – rejestrator nie 
rejestruje.

 Brak synchronizacji zegara (DCF) – LGU nie odbiera sygnału zegara DCF
 Test  - wykonany został auto test urządzenia.
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 7 Opisy

 7.1 Czasy rejestracji

W urządzeniu występują następujące parametry czasowe:

   Czasy:
– Czas przedawaryjny TBE,
– minimalny czas awaryjny TDEmin
– maksymalny czas awaryjny TDEmax
– czas poawaryjny TAE
– czas poawaryjny rejestracji TAEr
– czas kontynuacji TCE
– maksymalny czas pobudzenia  TPmax
– maksymalny czas rejestracja  TRmax
– czas kontynuacji synchronicznego pobudzenia TCEsyn

Istotność powyższych czasów zależy od trybu pracy (praca pojedyncza /praca stacyjna) i typu pobudzenia (pobudzenie 
op poziomów /pobudzenie od zboczy).

W trybie pracy pojedynczej (PPj) istotne są czasy:

dla pobudzeń od poziomów:     TBE, TDEmin, TDEmax, TAE, TCE, TRmax, 

dla pobudzeń od zboczy:           TBE, TDEmin, TDEmax, TAE,  TCE, TRmax.

W trybie pracy stacyjnej (PStc)  istotne są czasy:

dla pobudzeń od poziomów:     TBE, TDEmin, TAEr, TPmax, TRmax, TCEsyn

dla pobudzeń od zboczy:           TBE, TDEmin, TDEmax, TAE, TAEr, TPmax, TRmax TCEsyn.

 

Omawiając czas pobudzeń , należy rozróżnić pobudzenia 
– od poziomów – których aktywny czas pobudzenia to czas w którym przekroczone są ustalone wartości 

graniczne danego wejścia, oraz pobudzenia
– od zboczy – których aktywny czas pobudzenia to impuls w momencie pojawienia się zadanych warunków. 
Do pobudzeń od poziomów należą pobudzenia od progów górnych, progów dolnych - dla analogów oraz 
pobudzenia o poziomów dla wejść dwustanowych. Do pobudzeń od zboczy należą pobudzenia od przyrostów 
(dX/dt) , pobudzenia od detektorów wartości szczytowych  - dla analogów oraz pobudzenia od zboczy dla 
wejść dwustanowych. Rozróżnienie to jest o tyle istotne iż w przypadku pobudzeń od poziomów czas 
pobudzenia  jest równy  czasowi, w którym przekroczone są ustalone progi, natomiast przy pobudzeniach od 
zboczy pobudzenie ma charakter impulsowy a więc aby wykonać odpowiednio długą rejestrację czasy 
pobudzenia rozciągane są sztucznie do wartości ustalonych czasami TDEmax,TAE ustawianych 
indywidualnie dla każdego z pobudzeń.
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Ustawiane czasy  odnoszą się do dwóch procesów:

– rejestracji,
– pobudzenia.

Czas rejestracji 
Czas rejestracji TR to czas zdarzenia zarejestrowanego przez moduł. 
Rejestrowane zdarzenie dzieli się na następujące czasy składające się na całkowity czas rejestracji TR:
              | TBE (przedawaryjny) |  TDE (awaryjny) | TAE (poawaryjny)| TCE (kontynuacji) - (Rysunek 14).

Czas pobudzenia 
Czas pobudzenia TP to czas występowania warunków pobudzeniowych na wejściach modułu bądź magistrali 
synchronicznego pobudzenia SYN.
W trybie stacyjnym czas pobudzenia to czas, w którym moduł utrzymuje sygnał pobudzenia na magistrali 
SYN tym samym wysyłając sygnał pobudzenia do innych modułów LGU. Jeżeli maksymalny czas rejestracji 
TRmax  jest  mniejszy od maksymalnego czasu pobudzenia  TPmax czyli TRmax<TPmax i  czas  
trwania pobudzenia TP jest większy od maksymalnego czasu rejestracji TRmax czyli TP > TRmax to moduł 
zakończy rejestrację zdarzenia po przekroczeniu TRmax, ale do czasu przekroczenia maksymalnego czasu 
pobudzenia  TPmax będzie utrzymywany sygnał pobudzeniowy na magistrali SYN.

Ze względu na skończony  rozmiar bufora w urządzeniu maksymalne możliwe nastawy dla czasów są 
ograniczone a ich wartości zmieniają się dynamicznie w zależności od wprowadzonych już nastaw. 
Maksymalne możliwe ustawienia wartości czasów uzależnione są również od nastaw pracy rejestratora tzn. 
częstotliwości próbkowania,rozdzielczości przetworników A/C, liczby rejestrowanych wejść dwustanowych 
DW, liczby rejestrowanych częstotliwości (     Rysunek 11). 
W momencie wystąpienia kilku  pobudzeń  w  tym  samych  czasie,  rejestrator  rejestruje  najdłuższe  czasy  
ustawione w występujących pobudzeniach np.
jeżeli  wystąpiło pobudzenia dla I1, U1, i U3 rejestrator zarejestruje 

TDEmax=MAX(TDE_I1max, TDE_U1max, TDE_U3max),
TAEmax=MAX(TAE_I1max, TAE_U1max, TAE_U3max), 
TCEmax=MAX(TCE_I1max, TCE_U1max, TCE_U3max).

 To samo dotyczy minimalnych czasów rejestracji, np. Jeżeli pobudzone zostały I1,U2,U3 i pobudzenie trwa 
krócej niż minimalne ustawione czasy to zarejestrowane zostaną

TDEmin=MAX(TDE_I1min, TDE_U1min, TDE_U3min),
TAEmin=MAX(TAE_I1min, TAE_U1min, TAE_U3min),
TCEmin=MAX(TCE_I1min, TCE_U1min, TCE_U3min),
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W związku z powyższym przy wyznaczaniu maksymalnego dozwolonego czasu rejestracji dla danego 
pobudzenia pod uwagę brane są maksymalne, ustawione wcześniej, czasy dla każdego z pobudzeń.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe, maksymalne, możliwe nastawy dla czasów rejestracji przy danych, 
skrajnych parametrach pracy modułu rejestracyjnego.

TBEmax  [s] TDEmax  [s] TAEmax  [s] TCEmax  [s]

  fp =1 Khz 

A/C12, DW-0, f =0 65 65 65 65

A/C14, DW-45, f =2 10 65 65 20

  fp =12 Khz 

A/C12, DW-0, f =0 5,4 5,4 5,4 5,4

A/C14, DW-45, f =2 2 5,4 5,4 1

    

Dla częstotliwości próbkowania 1KHz minimalne możliwe ustawienia dla czasów rejestracji wynoszą 100ms, 
maksymalne możliwe ustawienia dla czasów wynoszą 65s. Dla częstotliwości próbkowania 12KHz   
minimalne możliwe ustawienia dla czasów rejestracji wynoszą 100ms ,maksymalne możliwe ustawienia dla 
czasów wynoszą 5,4s. Jak wspomniano powyżej maksymalne długości poszczególnych czasów wyznaczane są 
dynamicznie w zależności od danych ustawień.

Okres czasu przed awaryjnego TBE  zawiera próbki sygnału sprzed pobudzenia. Jeżeli okres pomiędzy 
kolejnymi zdarzeniami (tzn pomiędzy końcem czasu kontynuacji zdarzenia 'n' a początkiem czasu awaryjnego 
(pobudzeniem) zdarzenia 'n+1' )  jest krótszy od ustawionego czasu przed awaryjnego, zdarzenie  'n+1' będzie 
miało niepełny czas przed awaryjny13. 

13 Sytuacja ta jest sygnalizowana w programie SAZ\Błędy*:niepełny czas przedawaryjny (*-sytuacja ta nie jest 
błędem, komunikat o niepełnym TBE został tu umieszczony ze względów pragmatycznych.
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 7.1.1 Czas rejestracji – tryb pracy pojedynczej
           

Czasy: przedawaryjny TBE i minimalny czas awaryjny TDEmin są wspólne dla wszystkich pobudzeń a więc 
ustawiane są dla wszystkich pobudzeń identyczne (    Rysunek 5) . Pozostałe czasy TDEmax, TAE i TCE 
ustawiane są indywidualnie dla każdego pobudzenia ( Rysunek 6) .   Dla czasu awaryjnego można ustawić dwa 
progi 'minimalny czas awaryjny' minTDE  i 'maksymalny czas awaryjny'   maxTDE z tym, że minTDE <  
maxTDE. Czas awaryjny TDE rejestrowanego zdarzenia jest nie mniejszy niż minTDE i nie większy niż 
maxTDE minTDE =< TDE =< maxTDE. Jeżeli czas trwania pobudzenia jest mniejszy niż minTDE (tpob <  
minTDE) zarejestrowany czas awaryjny będzie miał wartość minTDE (     Rysunek 15). Jeżeli czas trwania 
pobudzenia  jest  większy  niż  minTDE  (tpob >  minTDE)  okres  rejestracji  czasu  awaryjnego  TDE  jest  
sukcesywnie powiększenie lecz nie więcej niż maxTDE (     Rysunek 16,17). Jeżeli po upłynięciu czasu  
maxTDE pobudzenie trwa nadal, rejestracja w czasie TDE jest kończona i rejestrowany jest sygnał w czasie 
poawaryjnym. TAE. Jeżeli pobudzenie zanikło w czasie TAE rejestrator monitoruje dany kanał przez okres  
czasu kontynuacji TCE i jeżeli wystąpi w tym czasie pobudzenie (bądź pobudzenie nie zakończyło się w czasie 
TAE czyli przeszło na czas TCE) rejestrowany jest czas TCE (     Rysunek 18,19). Jeżeli w czasie TCE nie 
wystąpiło pobudzenie rejestrowane jest standardowe 100ms czasu kontynuacji TCE (     Rysunek 15,16,17).
Przykładowe rejestracje
Przykładowe rejestracje dla następujących nastaw:

TBE =  400ms,
TDEmin =  300ms,
TDEmax =  800ms,
TAE =  400ms,
TCE =  800ms.

W zdarzeniu nr 1 (     Rysunek 15), czas w którym wartość mierzona przekracza ustalony próg jest krótszy od 
ustawionego minimalnego czasu awaryjnego dlatego zarejestrowany czas awaryjny jest równy minTDE. Ponieważ 
wcześniej,w czasie większym niż TBE przed pobudzeniem, nie wystąpiło żadne zdarzenie czas przedawaryjny TBE ma 
ustaloną wartość równą 400ms. Zarejestrowany czas  poawaryjny TAE wynosi 400ms. W czasie 800ms po czasie TDE 
nie wystąpiło pobudzenie  dlatego na końcu zdarzenia zarejestrowany został czas kontynuacyjny TCE o domyślnej 
wartości 100ms.

W zdarzeniu nr 2 (     Rysunek 16) , czas awaryjny TDE jest większy od minTDE(300ms) ale mniejszy od 
maxTDE(800ms)  dlatego jego długość jest dynamicznie ustawiana na moment, w którym zanika pobudzenie (próg 
odwzbudzenie). Ponieważ wcześniej,w czasie większym niż TBE przed pobudzeniem, nie wystąpiło żadne zdarzenie 
czas przedawaryjny TBE ma ustaloną wartość równą 400ms. Czas poawaryjny TAE  wynosi 400ms. W czasie 800ms 
po czasie TDE nie wystąpiło pobudzenie  dlatego na końcu zdarzenia zarejestrowany został czas kontynuacyjny TCE o 
domyślnej wartości 100ms.
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Rysunek 15: Zdarzenie 1
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W  zdarzeniu nr 3 (     Rysunek 17) próg  pobudzenia jest przekroczony przez cały czas trwania TDE aż do osiągnięcia 
TDEmax (800ms), następnie pobudzenie trwa przez cały czas poawaryjny TAE i kawałek czasu TCE zanikając przed 
upłynięciem 800ms TCE. W czasie 800ms po czasie TAE  wystąpiło pobudzenie (uściślając - nie zanikło) dlatego na 
końcu zdarzenia zarejestrowany został czas kontynuacyjny TCE o wartości 800ms.
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Rysunek 17: Zdarzenie 3

Rysunek 18: Zdarzenie 4.

Rysunek 16: Zdarzenie 2
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Jeżeli przed obecnym zdarzeniem miała miejsce rejestracja innego zdarzenia, a obecne pobudzenie wystąpiło po czasie 
krótszym od ustawionego czasu przedawaryjnego TBE po zakończeniu rejestracji poprzedniego zdarzenia, to obecne 
zdarzenie będzie miało niepełny czas przedawaryjny14 . W sytuacji skrajnej, np. gdy pobudzenie jest długotrwałe i trwa 
dłużej niż suma ustawionych czasów rejestracji, następuje rejestracja kolejno występujących po sobie zdarzeń, a kolejne 
zdarzenia mają czas przedawaryjny TBE = 0;

Maksymalny czas jednorazowo zarejestrowanych danych ograniczony jest przez parametr TRmax (maksymalny czas 
rejestracji). Ponieważ dane rejestrowane są w postaci zdarzeń, przy permanentnym pobudzeniu zarejestrowana zostanie 
liczna zdarzeń, mieszczących się w czasie TRmax. Np. ustawiając czasy rejestracji odpowiednio: TBE=200ms, 
TDEmax=400ms, TAE=100ms, TCE=500ms i TRmax=5000ms, jednorazowo zarejestrowane zostanie 5000/1000= 5 
zdarzeń których sumaryczny czas wynosi 5s. Należy zaznaczyć, że tylko pierwsze zdarzenie będzie miało TBE różny 
od zera a kolejne zdarzeń będą miały czasy TBE=0.

14 Sytuacja ta jest sygnalizowana w programie SAZ\Błędy*:niepełny czas przedawaryjny (*-sytuacja ta nie jest 
błędem, komunikat o niepełnym TBE został tu umieszczony ze względów pragmatycznych.
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Rysunek 19: Zdarzenie 5
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 7.1.2 Czas rejestracji – tryb pracy stacyjnej
Moduły pracujące w trybie stacyjnym połączone są magistralą synchronicznego pobudzenia SYN ( Rysunek

27). Urządzenie, na którego wejściu wystąpiły warunki pobudzeniowe rejestruje zdarzenie jednocześnie wystawia 
sygnał na magistralę SYN. Sygnał SYN jest sumą logiczną sygnałów wystawianych przez wszystkie moduły 
rejestratora ( Rysunek 20). Jeżeli wszystkie rejestratory mają ustawione takie same czasowe parametry graniczne15 tzn. 
TPmax i TRmax, we wszystkich modułach są takie same, to zarejestrowane zdarzenia będą miały tę samą strukturę i 
długość zależną od sytuacji pobudzeniowej ( Rysunek 20)). Jeżeli rejestracja została pobudzona od magistrali SYN 
zarejestrowane zdarzenie będzie miało wagę 0 (w0  Rysunek 20)), jeżeli rejestrację wywołało kryterium własne modułu 
zarejestrowane zdarzenie będzie opisane przyporządkowaną dla danego kryterium wagą.

Czasowe parametry graniczne TRmax i TPmax wykorzystywane są do kontroli i ograniczenia 
permanentnych warunków pobudzeniowych. Jeżeli warunki pobudzeniowe trwają dłużej niż ustawione czasy 
graniczne LGU to  czasy rejestracji i pobudzenia ograniczone zostaną do ustawionych wartości (  Rysunek 21). 
Ograniczenia czasowe pozwalają ograniczyć napływ nieistotnych danych do rejestratora. Przekroczenie, 
któregokolwiek z czasów granicznych powoduje zaświecenie diody błąd, włączenie przekaźnika błąd i 
wygenerowanie odpowiedniego wpisu w statusie modułu LGU. Sygnalizacja przekroczenia ograniczeń 
zostaje automatycznie wyłączona wraz z zanikiem sygnału, który ją wywołał. 

Przykłądowe rejestracje

15 W trybie pracy stacyjne zaleca się ustawianie identycznych parametrów czasowych w modułach LGU.
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Rysunek 20: Rejestracja w trybie stacyjnym.

Rysunek 21: Czasowe parametry graniczne
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Przykładowe rejestracje dla następujących nastaw:
TBE =  400ms,
TDEmin =  400ms,
TDEmax =  800ms,
TAE =  400ms,
TAEr =  400ms.
TRmax i TPmax >> tp

tp – czas pobudzenia

  
 Jeżeli czas pobudzenia jest krótszy niż ustawiony minimalny czas awaryjny minTDE 

( 0 < tp < minTDE) zarejestrowane zostaną czasy TBE, minTDE oraz TAEr (    Rysunek 22)

Jeżeli czas pobudzenia jest większy od minTDE (minTDE < tp <TRmax) zarejestrowane zostaną czasy TBE, TDE, 
TAEr, przy czym czas TDE jest dynamicznie powiększanym czasem awaryjnym (   Rysunek 23) . Należy zaznaczyć, że 
czas TDE będzie dynamicznie powiększany do momentu osiągnięcia czasu TRmax i w momencie jego osiągnięcia 
rejestracja zostanie natychmiast zakończona bez rejestracji TAEr (    Rysunek 24).
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Rysunek 22: Zdarzenie 6  (0 < tp < minTDE)

Rysunek 23: Zdarzenie 7 (MinTDE < tp <TRmax)



Archi 9000 LGU 2009-07-08

Długość czasu TDE dla pobudzeń od poziomów jest zależny od czasu występowania warunków 
pobudzeniowych  (   Rysunek 23), natomiast czas TDE dla pobudzeń od zboczy jest ustawiany indywidualnie dla 
każdego pobudzenia impulsowego i wynosi TDEmax+TAE (   Rysunek 25).
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Rysunek 24: Zdarzenie 8 ( tp > TRmax )

Rysunek 25: Zdarzenie 9 – pobudzenie impulsowe dU/dt
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 7.2 Zegar DCF
Do synchronizacji urządzenia wykorzystuję się zewnętrzny układ zegara, który ,może być oparty na platformie 
DCF bądź GPS. Zewnętrzny układ synchronizacji podłączany jest do wybranego wejścia dwustanowego, 
pierwszego pakietu WD1(    Rysunek 26 i  Rysunek 27 ), którego numer oraz typ aktywnego poziomu, należy 
podać w zakładce Komunikacja\Wejscia/Wyjścia (program SAZ) (     Rysunek 11). Synchronizacja zegara 
rejestratora następuje automatycznie, czas synchronizacji zależy od prędkości z jaką zewnętrzny zegar 
synchronizuje się z zewnętrznym nadajnikiem i wynosi od ok 1min do kilku minut. Dokładność synchronizacji 
jest nie mniejsza niż 1ms. Jeżeli zegar nie jest podłączony bądź podłączenie jest niewłaściwe, w statusie 
urządzenia (Saz200\Komunikacja\Status) pojawia się komunikat „Błąd synchronizacji czasu” oraz zwierany 
jest przekaźnik „zegar” .

 7.3 Synchroniczne próbkowaniem
Standardowo moduły LGU pracują jako składowe systemu rejestracyjnego Archi9000 wyposażonym w zegar 
DCF/GPS, który oprócz synchronizacji czasu wewnętrznego zegara poszczególnych modułów synchronizuje 
pracę modułów poprzez synchronizowanie próbkowania wszystkich LGU ze sobą ( Rysunek 27). Odbywa się 
to z wykorzystaniem sygnału 1PPS poprzez linie synchronicznego próbkowania na złączu C1 (   Rysunek 2).

W przypadku synchronizacji  próbkowania bazującego na sygnale 1PPS dokładność synchronizacji 
 czasu  lepsza niż 25µs.

Dokładność synchronizacji z wykorzystaniem LGU jako mastera jest zależna od ustawionej częstotliwości 
próbkowania mastera i przy fp=10kHz jest nie gorsza niż 100µs .
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Rysunek 26: Podłączenie zegara DCF
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 7.4 Synchroniczne pobudzenie (SYN)
Moduły pracujące w systemie mają możliwość pobudzania się wzajemnie poprzez sygnał „synchronicznego 
pobudzenia” - SYN  (   Rysunek 2). Wszystkie moduły skonfigurowane do synchronicznego pobudzenia 
zaczynają rejestracje gdy pobudzony zostanie, którykolwiek z nich. Zdarzenia zarejestrowane pod wpływem 
SYN mają zawsze wagę 0. Istnieje możliwość wyłączenia rejestracji zdarzeń z wagą 0 poprzez zaznaczenia 
opcji „Brak rejestracji zdarzeń bez lokalnego pobudzenia” w zakładce Wejścia/Wyjścia w Nastawach LGU.
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Rysunek 27: Magistrale i połączenia systemu rejestracji 
    Archi9000.

Rysunek 28: Schemat połączeń komunikacyjnych systemu 
rejestracyjnego Archi9000.
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