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1.1 Použití tohoto návodu 

Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace, které potřebujete k uvedení popsaného 
produktu do provozu a k jeho používání. 

 Před prvním uvedením produktu do provozu si pročtěte celý návod k obsluze.  

 Na tento návod k obsluze pohlížejte jako na součást produktu a uschovejte jej na dobře 
dosažitelném místě.  

 V případě ztráty návodu k obsluze se obraťte na společnost BAUR GmbH nebo její 
nejbližší zastoupení (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  

 

1.2 Platnost návodu k obsluze 

Tento návod k obsluze platí pro aplikaci BAUR od verze 4.6 a popisuje všechny funkce. 

Dostupnost jednotlivých funkcí a metod závisí na výbavě systému a úrovni konfigurace 
aplikace. 

 

1.3 Přehled změn aktuální verze návodu k obsluze 

Pro aktuální verzi návodu k obsluze byly přepracovány nebo nově vytvořeny mimo jiné 
následující kapitoly: 

 Kapitola Kancelářská instalace (na straně 13) 

Popis nové možnosti Kancelářská instalace 

 Kapitola Položka Zkoušení a diagnostika (na straně 17) 

Popis možností nastavení pro zobrazení PD 

 Kapitola Typy izolace kabelů (na straně 24) 

Popis výchozích typů izolace kabelů stanovených v aplikaci BAUR 

 Kapitola Výměna dat (na straně 33) 

Popis nových možností výměny parametrů měření a naměřených údajů 
 

1.4 Další platné dokumenty 

Tento návod k obsluze platí v souvislosti s následujícími dokumenty:  

 Návod k obsluze systémů nebo přístrojů používaných k měření a další platné dokumenty 

 Datový list aplikace BAUR verze 4 pro zkoušení a diagnostiku kabelů 
 

1 O TOMTO NÁVODU 
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1.5 Struktura bezpečnostních upozornění 

Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze mají následující strukturu: 
   

Symbol 
nebezpečí 

 

SIGNÁLNÍ SLOVO  

Druh nebezpečí a jeho zdroj 

Možné důsledky nedodržení pokynů. 

 Opatření za účelem odvrácení nebezpečí. 

 

Může-li v rámci určitého kroku nastat nebezpečná situace, je bezpečnostní upozornění 
uvedeno přímo před tímto nebezpečným krokem a má následující strukturu:  

 SIGNÁLNÍ SLOVO 

Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky nedodržení pokynů. 

1. Opatření za účelem odvrácení nebezpečí. 

Stupně nebezpečí 

Stupeň nebezpečí udávají signální slova v bezpečnostních upozorněních. 
   

 NEBEZPEČÍ Vede k těžkému poranění nebo ke smrti. 

 VAROVÁNÍ Může vést k těžkému poranění nebo ke smrti. 

 UPOZORNĚNÍ Může vést k lehkým až středně těžkým poraněním. 

POZOR Může vést k věcným škodám. 

  Symboly nebezpečí  
   

 
Všeobecné nebezpečí 

 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
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1.6 Konvence znázornění 
 

Znázornění Význam 

  Výzva k provedení určité činnosti. 

1. 

2. ... 

Proveďte kroky v následujícím pořadí. 

a. 

b. ... 

Sestává-li činnost z několika kroků, jsou označeny písmeny „a, b, c“. 

Proveďte kroky v následujícím pořadí. 

1 

2 ... 

Číslování v legendě 

  Výčet 

 

Upozorňuje na další informace na dané téma v příslušných návodech 
k obsluze. 

 
 

1.7 Upozornění k použitým snímkům obrazovky a grafickým 
znázorněním 

Použité snímky obrazovky a grafická znázornění slouží ke znázornění postupu a mohou se 
nepatrně lišit od skutečného stavu. 
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Všechny přístroje a systémy BAUR jsou vyráběny na základě dnešního stavu techniky a jsou 
provozně bezpečné. Jednotlivé díly a hotové přístroje jsou v rámci našich opatření k zajištění 
jakosti průběžně testovány kvalifikovanými pracovníky. Před expedicí každý přístroj 
a systém testujeme.  

Provozní bezpečnosti lze však v praktickém provozu dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou 
přijata všechna nezbytná opatření. Za naplánování těchto opatření a kontrolu jejich 
provádění odpovídá provozovatel1 a uživatel2 přístroje či systému.  

Ujistěte se, zda si provozovatel a osoby pověřené prováděním činností na přístroji či 
systému před zahájením práce pozorně přečetli návod k obsluze přístroje nebo systému 
a návody k obsluze všech přístrojů používaných v souvislosti s nimi a zda těmto 
dokumentům porozuměli. 

Odpovědnost za poranění a škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto návodu 
k obsluze, nese provozovatel a uživatel přístroje nebo systému. 

 

2.1 Používání v souladu s určením 

Aplikace BAUR verze 4 slouží k ovládání systémů BAUR a v závislosti na vybavení systému 
také ke zkoušení a diagnostice kabelů. 

K používání přístroje v souladu s jeho určením patří také 

 dodržování všech upozornění uvedených v tomto návodu k obsluze a v dalších platných 
dokumentech, 

 dodržování technických údajů a předpokladů pro připojení uvedených na typovém štítku, 
v návodu k obsluze příslušného systému a v dalších platných dokumentech, 

 dodržování pokynů k prohlídkám a údržbě příslušného systému a jeho komponent. 
 

2.2 Požadavky na uživatele 

Výrobek smějí obsluhovat pouze autorizovaní a zaškolení odborní pracovníci. Odborní 
pracovníci jsou osoby, které jsou na základě svého odborného elektrotechnického vzdělání, 
vědomostí, zkušeností a znalosti příslušných norem a ustanovení schopny posoudit práce, 
jimiž jsou pověřeny, a rozpoznat možná nebezpečí. 

Uživatel musí mimoto disponovat následujícími znalostmi: 

 znalost technického vybavení a provozu výrobku, 

 znalost zkušebních a měřicích metod, 

 znalost průmyslových instalací (typy kabelů, rozvodny atd.). 
 

                                                
1 Provozovatelem je osoba nebo skupina, která odpovídá za bezpečné používání přístroje a za jeho údržbu (EN 

61010-1, 3.5.12). 
2 Uživatelem je osoba obsluhující přístroj k jeho určeným účelům (odpovídá definici obsluhy dle normy EN 61010-

1, 3.5.11). 

2 PRO VAŠI BEZPEČNOST  
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2.3 Prevence nebezpečí, přijetí bezpečnostních opatření 
 Při zřizování zkušebního zařízení a za provozu zkušebních a diagnostických systémů 

BAUR dodržujte následující předpisy a směrnice:  

 Předpisy o prevenci úrazů a o ochraně životního prostředí platné pro váš stát  

 Bezpečnostní předpisy a ustanovení státu, v němž se systém používá (podle stavu 
techniky) 

 Státy EU/CENELEC: EN 50191 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení 

Ostatní státy: Příslušná norma pro zřizování a provoz zkušebních elektrických 
zařízení, platná pro váš stát 

 Státy EU/CENELEC: EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

Ostatní státy: Příslušná norma pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, platná 
pro váš stát 

 Případně další národní a mezinárodní normy a směrnice v příslušném platném znění  

 místní bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

 Ustanovení odborové profesní organizace (jsou-li zavedena)  

 Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených v návodu k obsluze systému nebo 
přístroje používaného k měření. 

 

2.3.1 Ochrana systémového počítače před škodlivým softwarem a dalšími 
hrozbami z internetu 

Na systémovém počítači není nainstalován samostatný software na ochranu před viry nebo 
hrozbami z internetu.  
   

POZOR 

Škodlivý software z internetu může poškodit systémový počítač 

Jakmile se připojíte k internetu, může škodlivý software (například viry, trojské koně) 
z internetu závažně poškodit systémový počítač. 

 Pravidelně instalujte aktualizace systému Windows. 

 Používejte firewall. 

 Používejte antivirový program a pravidelně ho aktualizujte. 

 Přijměte všechna další potřebná opatření na ochranu systémového počítače před 
viry a ostatními hrozbami. 
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3.1 Integrované pomůcky pro uživatele 

Online nápověda 

Online nápověda obsahuje všechny podrobné informace, které potřebujete k obsluze 
aplikace BAUR.  

Online nápovědu otevřete z aplikace BAUR. Můžete to provést dvěma způsoby: 

 Stiskněte tlačítko F1.  

 Na horním řádku nabídek klikněte na položku Nápověda > Nápověda.  

Otevře se online nápověda. Zobrazí se úvodní stránka online nápovědy. 

Ikona informací (softwarový modul LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) 

Nad mapou, resp. diagramy najdete tuto ikonu: . Pokud kliknete na tuto ikonu, zobrazí se 
stručný přehled zvolené metody lokalizace poruch, průběhu měření a vyhodnocení výsledků 
měření. 

Popisy 

Popisy jsou krátké texty, které poskytují informace o ovládacích prvcích (například tlačítkách 
nebo možnostech nastavení). Popis se zobrazí, když nad příslušný prvek umístíte ukazatel 
myši a nehýbete s ním. 

 

3.2 Přehled dostupných zkušebních a diagnostických metod 

V aplikaci BAUR verze 4 a softwarovém modulu ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA máte 
v závislosti na systému a jeho výbavě k dispozici následující zkušební a diagnostické 
metody: 

 Měření ztrátového činitele (měření TD) 

 Měření částečného výboje (měření PD) 

 Zkoušení kabelů s rozšířenými funkcemi (např. vytváření kroků napětí a programů) 

 Zjednodušené zkoušení kabelů bez použití kroků napětí a programů (v softwarovém 
modulu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) 

 Zkoušení kabelových plášťů (v softwarovém modulu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) 
 

3 INFORMACE O VÝROBKU  
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3.3 BAUR GeoBase Map 

Volitelné mapy BAUR GeoBase Map poskytují uživateli následující informace:  

 Kombinace silničních map s trasou kabelu a databází kabelů společnosti BAUR  

 Zobrazení kabelové trasy a případně pozic poruch pomocí GPS.  

 Zobrazení aktuální polohy (jen systémy titron®) 
   

 Chcete-li získat licenci k mapám BAUR GeoBase Map nebo aktualizaci mapových 
podkladů, kontaktujte zastoupení společnosti BAUR (http://www.baur.eu/baur-
worldwide). 

 

3.4 Kancelářská instalace 

Pomocí možnosti Kancelářská instalace může uživatel s aplikací BAUR pracovat i bez 
použití příslušného hardwaru. Je tak možné například definovat obecná nastavení, vytvářet 
kategorie a sekvence a vyhodnocovat měření. Jediné, co nelze provádět, jsou měření. 

 

3.5 Licenční podmínky 

Všechny licenční podmínky pro koncové uživatele aplikace BAUR a map BAUR GeoBase 
Map (volitelný doplněk) jsou shrnuty v licenční smlouvě s koncovým uživatelem společnosti 
BAUR.  

 Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Najdete ji v nabídce 
Nápověda > Licenční smlouva. 

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem společnosti BAUR je právně závazná dohoda 
mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností BAUR GmbH pro aplikaci BAUR 
a mapy BAUR GeoBase Map. Instalací, zkopírováním nebo jiným použitím systémové 
aplikace BAUR a map BAUR GeoBase Map vyjadřujete souhlas s podmínkami této licenční 
smlouvy s koncovým uživatelem.  

Pokud byste nebyli ochotni podmínky této smlouvy dodržovat, nejste oprávněni aplikaci 
BAUR a mapy BAUR GeoBase Map používat. Oba softwarové produkty podléhají 
autorskému zákonu a mezinárodním smlouvám o autorských právech a také ostatním 
zákonům a smlouvám o duševním vlastnictví.  

 

3.6 Požadavky na systém 

Aplikaci BAUR verze 4 dodáváme nainstalovanou a připravenou k provozu. Chcete-li 
aplikaci BAUR verze 4 používat na jiném kancelářském počítači, dbejte požadavků na 
systém uvedených v datovém listě aplikace BAUR verze 4. 

Další informace: Kapitola Další platné dokumenty (na straně 7) 
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Prostřednictvím správy přihlašovacích údajů uživatelů můžete upravovat práva jednotlivých 
uživatelů. Pokud nechcete spravovat uživatele a práva, můžete dotaz na přihlášení 
deaktivovat. 

 

4.1 Role uživatele a práva 

Rozlišujeme 2 role uživatele: technik nebo správce. Rozdíl mezi oběma rolemi spočívá 
v možnosti nastavovat výchozí hodnoty pro jednotlivé měřicí metody a jmenovitá napětí 
a vytvářet uživatele. Všechny další funkce mají k dispozici všichni uživatelé.  

Role servis je automaticky přiřazena oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR 
a nelze ji spravovat.  

Přehled dostupných rolí uživatelů a jejich práv 
   

Role Práva 

Správce Všechny funkce aplikace BAUR, včetně doplňkových práv správce: 

 Správa uživatelů: Vytváření nových uživatelů, přiřazování práv, aktivace a deaktivace 
přihlašování 

 Nastavování max. přípustného napětí, doporučeného napětí a dalších výchozích hodnot pro 
jednotlivé metody a jmenovitá napětí 

Technik Všechny funkce aplikace BAUR, s výjimkou doplňkových práv správce 

Servis Tato role je přiřazena oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR. 

   
 

4.2 Vytváření uživatelů 

Předpoklad 

Máte oprávnění správce pro aplikaci BAUR. 

Postup 

1. V nabídce Nástroje zvolte položku Nastavení. 

2. V dialogovém okně Nastavení zvolte kartu Správa uživatelů. 

3. Klikněte na tlačítko Přidat nového uživatele. 

V seznamu uživatelů se zobrazí nový uživatel s automaticky vygenerovaným jménem.  

4. Chcete-li nastavit jméno a práva nového uživatele, klikněte v seznamu na nového 

uživatele a pak na ikonu . 

Otevře se dialogové okno k nastavení nového uživatele.  

5. Zadejte uživatelské jméno a heslo.  

6. Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním. 

7. Toto heslo si poznamenejte a uschovejte ho na bezpečném místě.  

8. V části Dostupné role uživatele klikněte na roli, kterou chcete novému uživateli přiřadit.  

4 PŘIHLÁŠENÍ 
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9. Roli převezmete kliknutím na tlačítko . 

Převzatá role se zobrazí v části Role uživatele. 

10. Pokud chcete uživateli roli odebrat, klikněte na tlačítko . 

Role se odebere z části Role uživatele. 

11. Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 
 

4.3 Změna vlastností uživatele 

Předpoklad 

Máte oprávnění správce pro aplikaci BAUR. 

Postup 

1. Chcete-li změnit jméno, heslo nebo práva uživatele, klikněte na ikonu  příslušného 
uživatele. 

Otevře se dialogové okno k nastavení uživatele. V části Role uživatele se zobrazí role 
přiřazené uživateli. 

2. Změňte dle svých požadavků jméno nebo heslo uživatele. 

3. Pokud chcete uživateli přiřadit roli, v části Dostupné role uživatele klikněte na 

příslušnou roli a pak na tlačítko . 

Převzatá role se zobrazí v části Role uživatele. 

4. Pokud chcete uživateli roli odebrat, klikněte na tlačítko . 

Role se odebere z části Role uživatele. 

5. Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 
 

4.4 Aktivace dotazu na přihlášení 

Předpoklad 

Máte oprávnění správce pro aplikaci BAUR. 

Postup 

1. V nabídce Nástroje zvolte položku Nastavení. 

2. V dialogovém okně Nastavení zvolte kartu Správa uživatelů. 

3. Ve spodní části dialogového okna zaškrtněte zaškrtávací políčko Po spuštění zobrazit 
přihlašovací dialog. 

Při dalším spuštění se aplikace BAUR dotáže na přihlašovací údaje.  
 

4.5 Přihlášení do systému 

Pokud je aktivován dotaz na přihlášení, otevře se po spuštění aplikace dialogové okno 
přihlášení.  

1. Zadejte uživatelské jméno a heslo.  

Pokud byste své přihlašovací údaje zapomněli, obraťte se na zastoupení společnosti 
BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

2. Klikněte na tlačítko Přihlásit. 
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Možnosti konfigurace aplikace najdete v nabídce Nástroje: 
 

 
 

V závislosti na systému a jeho výbavě máte k dispozici následující možnosti konfigurace: 

Položka Zkoušení a diagnostika (na straně 17) 

 Správa šablon programů a kritérií vyhodnocení pro diagnostická měření 

 Stanovení stupňů rizika pro vyhodnocení diagnostických měření a příslušných 
potřebných opatření 

 Zadání izolace kabelů 

 Znázornění diagramů měření ztrátového činitele pro zprávu 

Položka Nastavení (na straně 18) 

 Volba jazyka 

 Volba soustavy jednotek 

 Nastavení tlačítek rychlého přístupu na řídicím panelu 

 Stanovení rolí uživatelů a práv 

 Aktivace volitelných doplňků 

Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

 Nastavení výchozích hodnot napětí pro jednotlivé metody 

Položka Režim simulace (na straně 20) 

 Aktivace režimu simulace 
 

5 KONFIGURACE APLIKACE  
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5.1 Položka Zkoušení a diagnostika 
      

Spravovat šablony Zde najdete všechny šablony programů a kritérií vyhodnocení měřicích metod 
pro zkoušení a diagnostiku kabelů. Šablony můžete exportovat a importovat 
a také odstraňovat šablony definované uživatelem. 

Šablony definované uživatelem vytváříte přímo při úpravě programů a kritérií 
vyhodnocení (ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence). Šablony dodané 
společností BAUR (typ: BAUR) nelze smazat. 

Další informace: Kapitola o konfiguraci příslušného diagnostického měření 

Obecná nastavení 
vyhodnocování 

Zde najdete: 

 Význam stupňů rizika pro vyhodnocení diagnostických měření a příslušná 
potřebná opatření 

Podle potřeby můžete změnit označení stupňů rizika a potřebná opatření 
a také definovat další izolace kabelů. Stupně rizika se zobrazují jako popis 
v zobrazení vyhodnocení měření a také ve zprávě. Potřebná opatření jsou 
ve zprávě k dispozici ve výběrovém seznamu. 

 Stávající izolace kabelů 

Izolace kabelů jsou relevantní pro kritéria vyhodnocení v rámci měření 
ztrátového činitele. Další informace: Kapitola Konfigurace měření ztrátového 
činitele (na straně 52) 

Izolaci kabelu můžete přiřadit vždy k jedné kabelové sekci. Další informace: 
Kapitola Úprava vlastností kabelové sekce (na straně 22) 

Přidání izolace kabelu 

 Chcete-li přidat izolaci kabelu, zadejte název izolace a klikněte na 
tlačítko Přidat. 

Odstranění izolace kabelu 

 Chcete-li odstranit izolaci kabelu, v seznamu izolací kabelů označte 
příslušnou izolaci a klikněte na tlačítko Smazat. 
Izolace kabelů typu BAUR nelze smazat. 

Nastavení diagramů pro 
zprávu 

Zde můžete konfigurovat, jak se ve zprávě zobrazují diagramy měření 
ztrátového činitele. 

Tato funkce je praktická například tehdy, pokud nemáte k dispozici barevnou 
tiskárnu a zprávu tisknete černobíle. V takovém případě můžete každé 
kombinaci vodičů přiřadit jednoznačný typ značky (například kroužek, 
trojúhelník, hvězdu) a jednoznačný tvar čáry (například plnou, přerušovanou, 
tečkovanou). 

Nastavení zobrazení PD Zde můžete konfigurovat způsob znázornění měření PD. 

 Karta Vyhodnocovací mřížka pro zobrazení LOC 

Můžete konfigurovat virtuální mřížku, ve které se znázorňují naměřené 
události. Čím větší je vodorovné a svislé rozlišení, tím jemnější je 
vyhodnocení. Mějte ale na paměti, že příliš vysoké rozlišení může nepříznivě 
ovlivnit výkon aplikace. 

Ve výchozím nastavení je pro svislé rozlišení definována hodnota 75, pro 
vodorovné rozlišení pak hodnota 25. 

Pomocí parametru Slučovat události od můžete mimoto konfigurovat, od 
kolika událostí, které se nacházejí blízko sebe, se události už nebudou 
zobrazovat samostatně, nýbrž souhrnně s větší ikonou. 

 Karta Znázornění signálu 

Můžete nastavit maximální výšku osy Y pro znázornění přijatého signálu. 
Jedná se pouze o změnu grafického znázornění v aplikaci, toto nastavení 
nemá vliv na zesílení nebo jiné nastavené parametry měření PD. 

Výchozí hodnota maximální výšky osy Y je 4096. 
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5.2 Položka Nastavení 
   

Jazyk a jednotky Zde můžete zvolit jazyk, ve kterém se zobrazuje aplikace BAUR a zprávy.  

 Chcete-li změnit jazyk, z výběrového seznamu vyberte požadovaný jazyk 
a restartujte aplikaci. 

Můžete také nastavit, zda se budou jednotky zobrazovat v metrech a stupních 
Celsia (Metrické jednotky (SI)), nebo ve stopách a stupních Fahrenheita 
(Imperiální jednotky (GB/US)). 

Řídicí panel Zde můžete zvolit až tři funkce, které budou k dispozici jako tlačítka v části 
RYCHLÝ PŘÍSTUP. 

Správa uživatelů Zde můžete definovat role uživatele a práva a také aktivovat a deaktivovat dotaz 
na přihlášení. 

Další informace: Kapitola Přihlášení (na straně 14) 

Možnosti Zde najdete dostupné a aktivované volitelné doplňky. Určitá měření lze provádět 
jen tehdy, pokud je aktivován příslušný volitelný doplněk. K aktivaci volitelného 
doplňku potřebujete kód doplňku. Další informace získáte od zastoupení 
společnosti BAUR. 

Aktivace volitelného doplňku 

1. Kód doplňku je založen na ID hardwaru, které se zobrazuje v tomto dialogu. 
Zde zobrazené ID hardwaru sdělte zastoupení společnosti BAUR 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

Kód obdržíte pro každý volitelný doplněk, který se má aktivovat. 

2. Do vstupního pole zadejte kód doplňku a klikněte na tlačítko Odpojit. 

Volitelný doplněk se zobrazí jako aktivovaný. 

3. Abyste mohli nově aktivovaný volitelný doplněk používat, aplikaci restartujte. 
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5.3 Položka Průvodce napětím 

 
 

Upozornění: 

 Pro zobrazení průvodce napětím a úpravu nastavení potřebujete práva správce. 

 Karty ve spodní části dialogového okna umožňují stanovit diferencované výchozí 
hodnoty napětí pro jednotlivé metody. 

 Karta Předběžná lokalizace (na straně 20): Výchozí hodnoty napětí pro 
zjednodušené zkoušení kabelů a zkoušení kabelových plášťů 

 Karta Zkoušení a diagnostika (na straně 20): Výchozí napětí pro zkoušení kabelů 
a měření TD a PD 

   

Výběrový seznam 
Výchozí jmenovité 
napětí 

Slouží ke stanovení jmenovitého napětí jako výchozího jmenovitého napětí 

Výchozí hodnoty nastavené pro toto jmenovité napětí se použijí pro všechny 
kabelové trasy, pro které není uvedeno jmenovité napětí. 

Vstupní pole Nové 
jmenovité napětí (Uo/U) 

Slouží k zadání nového jmenovitého napětí 

 Nové jmenovité napětí uložíte kliknutím na tlačítko Přidat jmenovité napětí. 

Doporučení: Teď pro toto nové jmenovité napětí nastavte prahové hodnoty 

pro analýzu poruchy a dále výchozí hodnoty a jednotlivé metody. 

Vstupní pole Jmenovité 
napětí (Uo/U) 

Slouží ke změně názvu zvoleného jmenovitého napětí 

Zaškrtávací políčko 
Zobrazit jmenovité 
napětí 

Slouží k zobrazení nebo skrytí zvoleného jmenovitého napětí 

Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuté, zvolené jmenovité napětí se zobrazuje 
ve výběrových seznamech Jmenovité napětí (Uo/U) ve znázornění kabelu 
a v dialogovém okně Kabelová data. 
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Tlačítko Odstranit 
jmenovité napětí 

Slouží k odstranění zvoleného jmenovitého napětí: 

1. Klikněte na tlačítko Odstranit jmenovité napětí. 

Deaktivují se možnosti zadávání dialogového okna. 

2. Klikněte na tlačítko OK. 

Jmenovité napětí se odstraní, dialogové okno se automaticky zavře. 

   
 

5.3.1 Karta Předběžná lokalizace 

Výchozí napětí pro tyto zkoušky: 

 Zjednodušené zkoušení kabelů (bez použití kroků napětí a programů) 

 Zkouška kabelového pláště 
   

Parametr Funkce 

Doporučené napětí Slouží k zadání napětí, s nímž se má provádět zkouška kabelu a zkouška 
kabelového pláště. 

Max. napětí Slouží k zadání maximálního přípustného napětí pro kabely zvoleného 
jmenovitého napětí 

Napětí by se mělo během měření zvyšovat jen do dosažení tohoto maximálního 
přípustného napětí. 

Strmost Slouží k zadání strmosti nárůstu napětí 

Doba setrvání Slouží k zadání doby, na kterou se ke zkoušenému objektu připojuje napětí 

Zvýšit průrazné napětí o  Zde není relevantní 

   
 

5.3.2 Karta Zkoušení a diagnostika 
 

Parametr Funkce 

Uo (L-N) Slouží k zadání maximálního přípustného napětí (efektivní hodnoty) mezi vodičem 
a nulovým vodičem pro kabely zvoleného jmenovitého napětí 

Toto napětí slouží jako základ při stanovování kroků napětí pro diagnostické měření. 

Ze zadané hodnoty vyplývá maximální přípustné napětí mezi dvěma vodiči U (L-L). To se 
informativně zobrazuje u vstupního pole. 

Max. napětí Slouží k zadání maximálního přípustného napětí (špičkové hodnoty) pro kabely zvoleného 
jmenovitého napětí 

Ze zadané hodnoty vyplývá maximální přípustná efektivní hodnota napětí (Max. efektivní 
napětí). Ta se informativně zobrazuje u vstupního pole. 

   
 

5.4 Položka Režim simulace 

Režim simulace slouží k demonstračním a školicím účelům. Můžete s ním simulovat přístroje 
a předvádět tak fungování a používání aplikace. 
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V aplikaci BAUR se měření provádějí a ukládají pro jednotlivé kabelové trasy. Díky tomu je 
lze vždy snadno najít. Zadáním kabelových dat pro kabelovou trasu můžete lokalizaci poruch 
kabelů a zkoušení a diagnostiku kabelů optimalizovat v souladu se svými požadavky. 

Pokud je k dispozici volitelná mapa BAUR GeoBase Map, můžete do ní zakreslit průběh 
kabelové trasy. Pokud máte k dispozici obrázky, které by mohly být užitečné (například 
fotografie struktury kabelu nebo z provádění oprav), můžete tyto obrázky přímo uložit ke 
kabelové trase. Kromě toho můžete zadat spojky a vlastní poznámky ke kabelové trase. 

 

6.1 Zadání kabelové trasy 

Pro zadání kabelové trasy máte následující možnosti: 

 Na řídicím panelu klikněte v části RYCHLÝ PŘÍSTUP na tlačítko Zadat novou 
kabelovou trasu. 

 V nabídce Soubor zvolte položku Zadat novou kabelovou trasu. 

 V mapě BAUR GeoBase Map klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku 
kontextové nabídky Zadat novou kabelovou trasu. 

 Ve znázornění kabelu klikněte na tlačítko Kabelová data. 

Otevře se dialogové okno Kabelová data, ve kterém můžete zadat data. 

Další informace: 

 Kapitola Karta Mapa (na straně 21) 

 Kapitola Karta Spojky (na straně 22) 

Upozornění: V softwarovém modulu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ můžete k nové nebo 
stávající kabelové trase i po měření přidat naměřené údaje. Pokud provádíte analýzy 
a měření, aniž byste zvolili kabelovou trasu, otevře se při zavření aplikace nebo přechodu na 
řídicí panel dialogové okno Uložit naměřená data. Zde můžete rozhodnout, zda chcete pro 
naměřené údaje zadat novou kabelovou trasu, zda se mají naměřené údaje přidat ke 
stávající kabelové trase nebo zda chcete údaje zahodit. 

 

6.1.1 Karta Mapa 

Zde můžete do mapy zakreslit průběh kabelové trasy. 

Předpoklady 

 Je k dispozici volitelný doplněk BAUR GeoBase Map. 

 Je znám průběh trasy kabelu. 

Postup 

1. V části KABELOVÉ TRASY klikněte na ikonu  kabelové trasy, kterou chcete upravit. 

2. V dialogovém okně Kabelová data zvolte kartu Mapa. 

V mapě je zakreslena ikona , která označuje rozvodnu na začátku kabelové trasy.  

3. Chcete-li přidat rozvodnu na konci kabelové trasy, klikněte na tlačítko Přidat stanici. 

Do mapy se zakreslí druhá ikona , která označuje rozvodnu na konci kabelové trasy. 

Kabelová trasa se zobrazí v podobě přerušované čáry. 

6 ZADÁVÁNÍ KABELOVÝCH TRAS 
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4. Chcete-li rozvodnu přesunout, klikněte na ikonu  a se stisknutým tlačítkem myši ji 
přesuňte na požadovanou pozici. 

5. Chcete-li vložit bod trasy za účelem přesunutí průběhu, klikněte na kabelovou trasu. 

Kabelová trasa se změní na nepřerušovanou čáru a zobrazí se bod trasy.  

6. Chcete-li změnit průběh kabelové trasy, klikněte na bod trasy a se stisknutým tlačítkem 
myši ho přesuňte na požadovanou pozici. 

7. Kroky 5 a 6 opakujte, dokud se zakreslená kabelová trasa nebude shodovat se 
skutečnou trasou kabelu. 

Aplikace automaticky vypočte zakreslenou délku kabelové trasy. Pokud zakreslená délka 
překročí zadanou délku, kabelová trasa se zobrazí červeně. 

8. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK.  
 

6.1.2 Karta Spojky 

1. Zadejte údaje o spojce. 

2. Spojku uložíte kliknutím na tlačítko Uložit/aktualizovat spojku. 

Spojka se zobrazí v seznamu Dostupné spojky. 

3. Chcete-li zadat další spojky, klikněte na tlačítko Zadat novou spojku. 

Upozornění: 

 Alternativně můžete spojky zadat přímo ve znázornění kabelu. 

 Spojky lze odstranit pouze ve znázornění kabelu. 

Další informace: Kapitola Znázornění kabelu (Cable Mapping Technology CMT) a výběr 
vodičů (na straně 23) 

 

6.2 Úprava vlastností kabelové sekce 

Kabelová sekce je úsek kabelové trasy mezi 2 spojkami nebo mezi spojkou a koncovkou.  
 

 

Obr.: Znázornění kabelu s jednou spojkou a dvěma kabelovými sekcemi 
 

1. Na řídicím panelu zvolte v části KABELOVÉ TRASY kabelovou trasu, jejíž kabelovou 
sekci chcete upravit. 

2. Zvolte kartu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ nebo ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA. 

3. Pravým tlačítkem myši klikněte do znázornění kabelu (v oblasti požadované kabelové 
sekce) a zvolte položku kontextové nabídky Vlastnosti.... 

Teď můžete nastavit vlastnosti kabelové sekce. 

Upozornění: Ve výběrovém seznamu Izolace najdete definované izolace kabelů. Pokud 
izolace kabelů vaší kabelové trasy chybí, můžete ji přidat (Nástroje > Obecná 
nastavení vyhodnocování). 

Další informace: Kapitola Konfigurace aplikace (na straně 16) 

4. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK. 
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6.3 Odstranění kabelové trasy 
1. V nabídce Soubor zvolte položku Zvolit kabelovou trasu. 

2. V dialogovém okně Zvolit kabelovou trasu označte kabelovou trasu, kterou chcete 
odstranit. 

3. Klikněte na tlačítko Smazat kabelovou trasu. 

Alternativně klikněte na ikonu  kabelové trasy. 

4. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte bezpečnostní dotaz. 

Kabelová trasa se odstraní. 
 

6.4 Znázornění kabelu (Cable Mapping Technology CMT) a výběr 
vodičů 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Znázornění 
kabelu (Cable 
Mapping 
Technology CMT) 

 

Na řádku úplně nahoře se zobrazují data zvolené kabelové trasy. Hodnoty ve 
vstupních polích můžete změnit. Změny se automaticky převezmou pro zvolenou 
kabelovou trasu. Když kliknete na tlačítko Kabelová data, otevře se dialogové 
okno pro úpravu kabelových dat. 

Pod daty zvolené kabelové trasy se zobrazuje kabel se všemi vodiči. Zobrazení 
nabízí přehled kabelových souborů a poruch v přímé úměrnosti k délce kabelu. 

Délku kabelu můžete změnit pomocí symbolu  na konci kabelové trasy. 

Vodiče vybrané ve výběru vodičů se zobrazují modře. 

Položky kontextové nabídky v tomto zobrazení: 

 Přidat spojku: Přidává spojku na pozici, na které se nachází ukazatel myši 

 Přidat pozici poruchy: Přidává poruchu na pozici, na které se nachází 
ukazatel myši 

 Vlastnosti...: Otevírá dialogové okno pro úpravu vlastností kabelové sekce 

Další informace: Kapitola Úprava vlastností kabelové sekce (na straně 22) 

 

Zobrazuje pozici spojky 

Položky kontextové nabídky: 

 Smazat: Odstraňuje spojku 

 Vlastnosti...: Otevírá dialogové okno pro úpravu vlastností spojky 
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Č. Prvek Funkce 

 

Zobrazuje pozici kabelové poruchy 

Vodiče s poruchou jsou označeny ikonou poruchy. Kolem předběžně lokalizované 
pozice poruchy se zobrazí rozsah tolerance, v jehož rámci se může nacházet 
porucha. 

Položky kontextové nabídky: 

 Převést na spojku: Převádí pozici poruchy na spojku 

 Smazat: Odstraňuje pozici poruchy 

 Vlastnosti...: Otevírá dialogové okno pro úpravu vlastností poruchy 

2 Výběr vodičů Slouží k volbě vodičů, na nichž se má provádět měření 

Zvolené vodiče jsou ve znázornění kabelu zobrazeny modrou barvou. 

   
 

6.5 Typy izolace kabelů 

V aplikaci BAUR jsou standardně stanoveny následující typy izolace kabelů: 
   

Název Popis 

EPR (EN: cross-linked ethylene propylene rubber)  
EPR je směs na bázi ethylenpropylenového elastomeru nebo ekvivalentního 
materiálu (EPM nebo EPDM), která při zesíťování splňuje stanovené požadavky. 
(Podle VDE 0276-604:2008-02) 

Carbon-filled EPR EPR s uhlíkovým plnidlem 

Discharge resistant EPR EPR odolný proti vybíjení 

Mineral-filled EPR EPR s minerálním plnidlem 

XLPE (EN: cross-linked polyethylene, XLPE)  
XLPE (zesíťovaný polyethylen) je materiál chemicky nebo zářením zesíťovaný 
z termoplastického polyethylenu tak, aby splňoval stanovené požadavky. (Podle 
VDE 0276-604:2008-02) 

Mineral-filled XLPE  XLPE s minerálním plnidlem 

PILC (EN: paper-insulated lead-covered) 
PILC označuje papírovou izolaci kabelů. 

Fallback Izolace uložená jako nouzové řešení pro případ, že by kabelová trasa měla 
odlišné izolace nebo izolace nebyla stanovena. Pro tento případ můžete aktivací 
možnosti Standard TD u požadované izolace použít jinou izolaci. 
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6.6 Rychlosti šíření (v/2) 
 

Typ kabelu Izolace Rychlost šíření (v/2) 

Silový kabel, jmenovité napětí: 1 kV 

NKBA Napuštěná papírová izolace 73–88 m/µs 

NYY PVC 74–90 m/µs 

NAKLEY Napuštěná papírová izolace 81–88 m/µs 

NYCY PVC 75–79 m/µs 

NAKLEY Napuštěná papírová izolace 81–88 m/µs 

NA2XY XLPE Cca 80 m/µs 

Vysokonapěťový kabel, jmenovité napětí: 10 kV, 20 kV, 30 kV, 110 kV 

N(A)KBA Napuštěná papírová izolace 79–84 m/µs 

NA2XS(F)2Y XLPE 81 m/µs 

NA2YSY PE 76 m/µs 

NHEKBA Napuštěná papírová izolace 73–80 m/µs 

NKY Napuštěná papírová izolace 58,5 m/µs 

A2YHS(2)Y PE 83–87 m/µs 

StYHS2Y PE 69,6 m/µs 

Telekomunikační kabel 

Staniční kabel PVC 85 m/µs 

VF kabel Papírová, průměr žíly 0,4 mm 105 m/µs 

Staniční kabel KX Plně z PE 0,5/3,0 96 m/µs 

KX-RGU 220 Plně z PE 50 ohmů 99 m/µs 

KX-179 BU Teflonová 75 ohmů 99 m/µs 

VF kabel KX Plně z PE 2,3/10 60 ohmů 100 m/µs 

KX 2,6/9,5 Styroflex 75 ohmů 144 m/µs 

   

Upozornění: Údaje jsou založené na empirických hodnotách a mohou se lišit v závislosti na 
výrobci kabelu. Přesné údaje od výrobce daného kabelu najdete v příslušném datovém listu. 
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V softwarovém modulu ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA máte pro zkoušení a diagnostiku 
kabelů k dispozici různé měřicí metody, které jsou uspořádány do takzvaných sekvencí. Pro 
spolehlivé posouzení stavu kabelu je vhodné kombinovat různé měřicí metody a výsledky 
vyhodnotit jako celek. Tuto možnost vám nabízejí sekvence.  

V závislosti na typu kabelu, fázi životního cyklu sítě (např. uvádění do provozu nebo údržba) 
nebo na jiných faktorech může být vhodné měřicí metody různě kombinovat. Tyto kombinace 
můžete optimálně promítnout do sekvencí, které umožňují jednotně a rychle provádět 
opakovaná měření. 

Sekvence zahrnuje: 

 Měřicí metody potřebné pro posouzení stavu 

 Jejich pořadí 

 Parametry pro každou zkoušku nebo měření (program) 

 Kritéria vyhodnocení (v závislosti na měřicí metodě) 

Stanovení, které měřicí metody se mají provádět a v jakém pořadí, usnadňuje provádění 
měření v terénu, protože uživateli stačí vybrat vhodnou sekvenci a okamžitě uvidí 
navrhované pořadí. Uživatel se však může od těchto návrhů odchýlit a průběh měření 
uzpůsobovat v souladu s vlastními zkušenostmi. 

Sekvence lze individuálně pojmenovat a v závislosti na konfiguraci aplikace je přenášet mezi 
měřicími systémy BAUR. To usnadňuje přenos znalostí a shromažďování zkušeností. 

Pro lepší přehlednost se sekvence seskupují do kategorií, které lze individuálně pojmenovat. 
Kategorie při tom mohou reprezentovat například prioritu kabelových tras nebo individuální 
přístup k asset managementu. Ilustrační příklad najdete v kapitole Příklad sekvencí 
a kategorií (na straně 27). 

 

7.1 Programy a kritéria vyhodnocení 

Pro každé měření můžete stanovit takzvaný program, podle kterého měření probíhá a který 
definuje například počet a výšku zkoušených kroků napětí.  

Kromě toho můžete stanovit kritéria vyhodnocení, která se používají pro automatické 
vyhodnocení výsledků měření. To umožňuje bezprostředně po měření kvalifikovaně posoudit 
stav celé kabelové trasy a jednotlivých měřených vodičů.  

Pro programy i kritéria vyhodnocení jsou v aplikaci k dispozici předem definované šablony, 
které můžete rovnou použít. Alternativně můžete tyto šablony také vybrat, přizpůsobit je 
svým potřebám a uložit je jako vlastní šablony. 

 

7 SEKVENCE A KATEGORIE 
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7.2 Příklad sekvencí a kategorií 
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7.3 Vytvoření sekvence a kategorie 

Pro provádění diagnostických měření je nutné vytvořit a nakonfigurovat sekvence. To platí 
i v případě, že se má provádět jen zkouška kabelu nebo jednotlivá měřicí metoda. 

1. Spusťte aplikaci BAUR a zvolte kabelovou trasu. 

2. Zvolte ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence. 

3. Zvolte kategorii, ve které chcete sekvenci vytvořit, nebo vytvořte novou kategorii. 

 Chcete-li vytvořit novou kategorii, klikněte na ikonu . 

Vytvoří se nová kategorie. Tato kategorie už obsahuje sekvenci. 

4. Chcete-li změnit výchozí název kategorie, klikněte pravým tlačítkem myši na kategorii 
a zvolte položku kontextové nabídky Přejmenovat. 

5. Chcete-li změnit výchozí název sekvence, klikněte pravým tlačítkem myši na sekvenci 
a zvolte položku kontextové nabídky Přejmenovat. 

6. V sekvenci vyberte z výběrového seznamu požadovanou měřicí metodu. 

V pravé části se zobrazí možnosti pro stanovení programu a (v závislosti na měřicí 
metodě) kritérií vyhodnocení. Další informace o stanovování programů a kritérií 
vyhodnocení najdete v kapitole příslušné měřicí metody. 

7. Chcete-li do této sekvence přidat další měřicí metodu, klikněte na ikonu  u první 
měřicí metody. 

Přidá se další výběrový seznam, ze kterého můžete vybrat požadovanou měřicí metodu. 

8. Opakujte krok 7, dokud nevytvoříte všechny potřebné měřicí metody. 

Kategorie se sekvencí je k dispozici pro všechny kabelové trasy. 

Další informace o možnostech úprav kategorií a sekvencí: Kapitola Uživatelské rozhraní 
pro vytváření sekvencí a kategorií (na straně 30) 
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7.4 Volba sekvence pro měření 
1. Spusťte aplikaci BAUR a zvolte kabelovou trasu. 

2. Zvolte ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření. 

3. Z výběrového seznamu vyberte požadovanou sekvenci: 

 

V přehledu sekvence se zobrazí měření nakonfigurovaná v této sekvenci. Kliknutím na 
vhodné měření ho vyberete: 
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7.5 Uživatelské rozhraní pro vytváření sekvencí a kategorií 

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence 
 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Kategorie Slouží k organizaci sekvencí 

Ve snímku obrazovky jsou znázorněny tři kategorie, kategorie 03_Kritické kabely 
se právě upravuje. Kategorie se automaticky řadí abecedně. 

Položky kontextové nabídky: 

 Přidat sekvenci: Přidání sekvence do aktuální kategorie 

 Přejmenovat: Slouží ke změně názvu kategorie 

 Smazat: Odstranění kategorie (s bezpečnostním dotazem). 

Přidání kategorie 

 Klikněte na tlačítko . 
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Č. Prvek Funkce 

2 Sekvence Slouží k organizaci měřicích metod pro různé případy použití a zahrnuje: 

 Výběr měřicích metod 

 Pořadí měřicích metod 

Ve snímku obrazovky je znázorněna sekvence Údržba, která sestává z 4 měřicích 
metod. Měřicí metoda Zkouška kabelu se právě upravuje, proto je modře 
zvýrazněna. 

V rámci kategorie se sekvence automaticky řadí abecedně. 

Pomocí tlačítek  a  můžete do sekvence přidat nebo ze sekvence odebrat 
měřicí metody. Pořadí měřicích metod můžete dodatečně změnit. 

Přidat sekvenci 

 Pravým tlačítkem myši klikněte na kategorii a zvolte položku kontextové 
nabídky Přidat sekvenci. 

Alternativně klikněte na tlačítko  úplně dole. 

Přidání měřicí metody do sekvence 

1. Zvolte sekvenci. 

2. Klikněte na tlačítko  a z výběrového seznamu vyberte požadovanou měřicí 
metodu. 

Změna pořadí měřicích metod 

 Klikněte na měřicí metodu, kterou chcete přesunout, a se stisknutým tlačítkem 
myši ji přesuňte na požadovanou pozici. 

Přesouvání měřicí metody funguje jak v rámci jedné sekvence, tak z jedné 
sekvence do druhé. 

Položky kontextové nabídky: 

 Přejmenovat: Slouží ke změně názvu sekvence 

 Smazat: Odstranění sekvence (s bezpečnostním dotazem) 

3 Tlačítko  Vytvoření nové kategorie 

 Tlačítko  Vytvoření nové sekvence ve zvolené kategorii 

Toto tlačítko je aktivní jen tehdy, pokud je zvolena kategorie. 

 Tlačítko  Odstranění zvolené sekvence (s bezpečnostním dotazem) 

Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud je zvolena sekvence. 

 Tlačítko  Vytvoření kopie zvolené sekvence 

Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud je zvolena sekvence. 

Zvolenou sekvenci můžete zkopírovat do stejné nebo jiné kategorie. 
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Znázornění stavu kabelu 

Stav kabelu zvolené kabelové trasy se zobrazuje pro celou sekvenci a také samostatně pro 
každý krok napětí. Pokud ukazatel myši umístíte na některou z ikon, zobrazí se popis 
s dalšími informacemi. Můžete změnit pojmenování stupňů rizika i text příslušného 
přiřazeného opatření (Nástroje > Zkoušení a diagnostika > Obecná nastavení 
vyhodnocování). 
 

 Vyhodnocení stavu kabelu není k dispozici. 

Možné příčiny:  

 Ještě nebylo provedeno žádné měření. 

 Nebyla zvolena žádná kritéria vyhodnocení. 

 Měření bylo zrušeno uživatelem před provedením vyhodnocení. 

 Bylo provedeno měření PD bez vyhodnocování PD pro jednotlivé komponenty (volitelný 
doplněk). 

 Stupeň rizika Kabel OK 

Naměřené hodnoty se pohybují v přípustném rozsahu, nebyla překročena žádná mezní 
hodnota, byly dosaženy stanovené kroky napětí. 

 Stupeň rizika Riziko 

Měření ztrátového činitele: Byla překročena alespoň jedna z mezních hodnot definovaných 
v kritériích vyhodnocení pro stupeň rizika Riziko. 

 Stupeň rizika Vysoké riziko 

Měření ztrátového činitele: Byla překročena alespoň jedna z mezních hodnot stanovených 
v kritériích vyhodnocení pro stupeň rizika Vysoké riziko. 

 Stupeň rizika Zrušení měření 

Měření bylo přerušeno. 

Je možné, že došlo k průrazu. 

Měření ztrátového činitele: Byla překročena alespoň jedna z mezních hodnot stanovených 
v kritériích vyhodnocení pro stupeň rizika Zrušení měření. 

 
 

Červený pruh nad diagramem a červenožlutý pruh kolem zobrazení stavu během měření 
signalizuje, že je připojeno vysoké napětí. Jakmile se zkouška dokončí a odpojí se vysoké 
napětí, pruh kolem zobrazení stavu krátce bíle zabliká a pak oba pruhy zmizí. 

 

8 SYMBOLY 

9 INDIKÁTOR PROVOZNÍHO STAVU 
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Možnosti výměny dat najdete v nabídce Nástroje: 

 
   

Export parametrů měření Otevírá dialogové okno pro export nebo import následujících dat: 

 Šablony programů a kritérií vyhodnocení definované uživatelem 

 Sekvence definované uživatelem 

 Výchozí napětí pro měřicí metody (Průvodce napětím) 

Další informace: Kapitola Výměna parametrů měření (na straně 34) 

Import parametrů měření 

Export naměřených 
údajů 

Otevírá dialogové okno pro export nebo import následujících dat: 

 Naměřené údaje zaznamenané v rámci diagnostických měření (softwarový 
modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA) 

 Vyhodnocení diagnostických měření 

 Zprávy diagnostických měření 

 Kabelové trasy 

Další informace: Kapitola Výměna naměřených údajů (na straně 35) 

Import naměřených 
údajů 

Export dat GIS Slouží k exportování a importování dat GIS (volitelný doplněk) 

Kabelová data a průběh kabelových tras se vyměňují v podobě vektorových dat 
v definovaném formátu (GEOJSON). Díky tomu je možné do aplikace BAUR 
například importovat kabelové trasy, které již byly vytvořeny v geografickém 
informačním systému (GIS). 

Předpokladem funkční výměny dat je dodržení formátu pro výměnu dat. 

 Potřebujete-li informace o formátu souborů pro výměnu dat, kontaktujte 
zastoupení společnosti BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

Při exportování můžete změnit název souboru. Název souboru nesmí obsahovat 
žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > | 

Import dat GIS 

10 VÝMĚNA DAT 



 

 

Výměna dat Aplikace BAUR verze 4 

34 / 118 892-464-2 

Import kabelových dat 
ze systémové aplikace 
verze 3 

Slouží k importování kabelových dat z aplikace BAUR verze 3 

Kabelová data se při tom do aplikace BAUR verze 4 převezmou jako kabelové 
trasy. 

Import kabelových dat přímo ze složky C:\BaurMeasure 

1. Zvolte možnost Z místní složky a klikněte na tlačítko Spustit import. 

Import kabelových dat ze souboru DAT 

1. Zvolte možnost Ze souboru exportu a klikněte na tlačítko Spustit import. 

2. Zvolte složku, ve které je uložen soubor DAT. 

3. Označte požadovaný soubor. 

4. Klikněte na tlačítko OK. 

Export dat TD ve 
formátu CSV 

Můžete exportovat údaje z měření ztrátového činitele provedených pro zvolenou 
kabelovou trasu. Data se exportují ve formátu CSV a komprimují se do souboru 
ZIP. 

Tato data můžete použít například k dalšímu zpracování v aplikaci statex®. 

Při exportování můžete změnit název souboru. Název souboru nesmí obsahovat 
žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > | 

  
 

10.1 Výměna parametrů měření 

Pomocí této funkce lze mezi měřicími systémy BAUR vyměňovat sekvence a šablony 
definované uživatelem a data Průvodce napětím. Šablony a sekvence dodané společností 
BAUR (typ: BAUR) se standardně instalují s aplikací, proto se neexportují ani neimportují. 

Exportovat parametry měření 

Nástroje > Export parametrů měření 

Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze data, která ještě nikdy nebyla exportována. 

1. Na kartách Šablony, Sekvence a Průvodce napětím zvolte, která data chcete 
exportovat. 

2. Pokud jste od posledního exportu změnili data a tyto změny chcete exportovat, musíte 
nechat zobrazit také už exportovaná data: Za tímto účelem klikněte na tlačítko Zobrazit 
vše. 

3. Na kartě Umístění zvolte umístění a název souboru. 

Název souboru nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > | 

Ve výchozím nastavení se název souboru generuje z textu MeasFrame, data a času, 
např. MeasFrame_2020-03-05_134410.zip. 

4. Přejděte na kartu Přehled. 

5. Klikněte na tlačítko Spustit. 

Zvolené parametry měření se exportují. Umístění souboru se v aplikaci ukládá a aplikace 
ho při příštím exportu automaticky navrhne. 
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Importovat parametry měření 

Nástroje > Import parametrů měření 

1. Na kartě Soubor importu zvolte soubor, který chcete importovat. 

2. Na kartách Šablony, Sekvence a Průvodce napětím zvolte, která data chcete 
importovat. 

U každého datového záznamu se zobrazuje, zda byl změněn. Podle časového razítka 
poznáte, která data jsou aktuálnější: data v souboru importu (Stav importovaných dat), 
nebo vaše místní data (Stav místních dat). 

Pokud importujete data, která v místní aplikaci už existují, místní data se přepíšou. 

3. Přejděte na kartu Přehled. 

Pokud při importování může dojít k chybám nebo problémům, zde se to zobrazí. Pokud 
při importování dojde například k přepsání místních dat, ale jejich přepsání není žádoucí, 
výběr importovaných dat můžete stále ještě změnit. 

4. Klikněte na tlačítko Spustit. 

Zvolené parametry měření se importují. Cesta k souboru importu se v aplikaci ukládá 
a aplikace ji při příštím importu automaticky navrhne. 

 

10.2 Výměna naměřených údajů 

Pomocí této funkce můžete archivovat a mezi měřicími systémy BAUR přenášet data 
zaznamenaná a zpracovaná v rámci diagnostických měření (softwarový modul ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA). Naměřené údaje tak zahrnují nejen provedená diagnostická měření, ale 
také vyhodnocení a zprávy. 

Exportovat naměřené údaje 

Nástroje > Export naměřených údajů 

Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze data, která ještě nikdy nebyla exportována. 

1. Na kartách Kabelové trasy a Měření (diagnostika) zvolte, která data chcete 
exportovat. 

Upozornění: Karty jsou na sobě nezávislé. Pokud tedy pro export zvolíte například 
kabelovou trasu, můžete přesto exportovat i měření, která byla provedena na jiných 
kabelových trasách. 

2. Pokud jste od posledního exportu změnili data a tyto změny chcete exportovat, musíte 
nechat zobrazit také už exportovaná data: Za tímto účelem klikněte na tlačítko Zobrazit 
vše. 

V seznamu měření se nejprve zobrazí pouze přehled. 

3. Pokud chcete zobrazit, které měřicí metody byly provedeny nebo která zpráva je 
k dispozici, klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti. 

4. Na kartě Umístění zvolte umístění a název souboru. 

Název souboru nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > | 

Ve výchozím nastavení se název souboru generuje z textu MeasData, data a času, např. 
MeasData_2020-03-05_134410.zip. 

5. Přejděte na kartu Přehled. 

6. Klikněte na tlačítko Spustit. 

Zvolené naměřené údaje se exportují. V případě potřeby se automaticky exportuje 
příslušná kabelová trasa. Tím je zaručeno spolehlivé předání vyhodnocení (např. 
lokalizace částečných výbojů na kabelové trase) při výměně dat. 

Umístění souboru se v aplikaci ukládá a aplikace ho při příštím exportu automaticky 
navrhne. 
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Importovat naměřené údaje 

Nástroje > Import naměřených údajů 

1. Na kartě Soubor importu zvolte soubor, který chcete importovat. 

2. Na kartách Kabelové trasy a Měření (diagnostika) zvolte, která data chcete importovat. 

U každého datového záznamu se zobrazuje, zda byl změněn. Podle časového razítka 
poznáte, která data jsou aktuálnější: data v souboru importu (Stav importovaných dat), 
nebo vaše místní data (Stav místních dat). 

Pokud importujete data, která v místní aplikaci už existují, místní data se přepíšou. 

3. Přejděte na kartu Přehled. 

Pokud při importování může dojít k chybám nebo problémům, zde se to zobrazí. Pokud 
při importování dojde například k přepsání místních dat, ale jejich přepsání není žádoucí, 
výběr importovaných dat můžete stále ještě změnit. 

4. Klikněte na tlačítko Spustit. 

Zvolené naměřené údaje se importují. V případě potřeby lze importovat příslušnou 
kabelovou trasu. Tím je zaručeno spolehlivé předání vyhodnocení (např. lokalizace 
částečných výbojů na kabelové trase) při výměně dat.  

Cesta k souboru importu se v aplikaci ukládá a aplikace ji při příštím importu automaticky 
navrhne. 

 

1. Pokud neprovádíte další měření nebo chcete připojit jiný vodič: Deaktivujte uvolnění VN 
a systém uveďte do bezpečného provozního stavu Připraven k provozu. 

Dodržujte při tom samostatné návody k obsluze. 

Další informace: Kapitola Další platné dokumenty (na straně 7) 

2. Chcete-li systém zajistit proti opětovnému zapnutí, stiskněte nouzový vypínač 
a vytáhněte z něj bezpečnostní klíč. 

 NEBEZPEČÍ  

Nebezpečné napětí na zkoušeném objektu a na dalších částech zařízení vedoucích 
napětí. Nebezpečí ohrožení života či poranění vysokým elektrickým napětím. 

3. Než se zkoušeného objektu dotknete, vybijte, uzemněte a zkratujte jej na místě připojení 
a na vzdáleném konci. 

Částí zařízení, které byly pod napětím, se dotýkejte pouze tehdy, pokud jsou viditelně 
uzemněny a zkratovány. 

 
 

11 DEAKTIVACE UVOLNĚNÍ VN 
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12.1 O zkoušení kabelů 

Při zkoušení kabelu se za účelem zkoušky izolace mezi vodič a stínění na určitou dobu 
připojí napětí. Zkouška se považuje za úspěšně absolvovanou, jestliže nedojde k průrazu. 

Doba zkoušky a napětí jsou v závislosti na izolačním materiálu definovány příslušnými 
normami. V závislosti na výbavě systému máte k dispozici tyto tvary napětí: stejnosměrné 

napětí, napětí VLF-truesinus a obdélníkové napětí VLF. 

Pokud váš systém disponuje diagnostickými funkcemi (softwarový modul ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA), máte k dispozici zkoušení kabelů s rozšířenými funkcemi (např. vytváření 
kroků napětí a programů). 

Upozornění: Stejnosměrné napětí není vhodné ke zkoušení kabelů se smíšenou izolací či 
s izolací XLPE a PE. Tato zkušební technologie neodhalí ani závažné poruchy. Vysoká 
úroveň stejnosměrného zkušebního napětí může navíc zapříčinit poškození dielektrika. Pro 

tyto kabely doporučujeme zkoušku napětím VLF-truesinus. 
 

12.2 Automatické zkoušení kabelů podle programu 

12.2.1 Konfigurace zkoušky kabelu 

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence 

 V sekvenci zvolte měřicí metodu Zkouška kabelu. 

Můžete stanovit program zkoušky kabelu. 

   

12 ZKOUŠKA KABELU 
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Č. Prvek Funkce 

1 Kategorie 
a sekvence 

Zobrazení všech kategorií a sekvencí 

Na řádku úplně nahoře se zobrazuje zvolená kabelová trasa. Pod ním jsou 
abecedně uvedeny všechny kategorie. Měřicí metoda, kterou právě upravujete, je 
zvýrazněna modře. 

2 Grafické 
znázornění 

Graficky zobrazuje kroky napětí a dobu zkoušek 

Výšku kroku napětí můžete změnit přesunutím ikon . 

3 Šablona Program je vždy založený na šabloně. 

Z výběrového seznamu můžete vybrat některý ze stávajících programů a přímo ho 
použít (není nutné ho zvlášť ukládat). Alternativně můžete vytvořit novou šablonu 
založenou na stávající šabloně nebo změnit šablonu definovanou uživatelem. 

  Vytvoření nové šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Zadejte název šablony a uložte ji. 

  Změna šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Pokud jste změnili šablonu definovanou uživatelem, můžete ji přepsat. 

Pokud jste změnili šablonu dodanou společností BAUR, musíte ji uložit jako 
novou šablonu. 

Přehled všech šablon najdete v nabídce Nástroje > Zkoušení a 
diagnostika > Spravovat šablony. 

4 Nastavení 
programu 

 Propalovací režim, Doba propalování 

Když aktivujete propalovací režim, zobrazí se vstupní pole Doba propalování. 
Pomocí těchto dvou parametrů můžete stanovit, že se má po průrazu po 
definovatelnou dobu udržovat napětí. 

 Tvar napětí 

Z výběrového seznamu můžete vybrat tvar napětí, kterým se provádí zkouška 
kabelu. Pokud zvolíte napětí VLF, zobrazí se vstupní pole Zkušební 
frekvence a zaškrtávací políčko Přizpůsobení frekvence. 

 Zkušební frekvence 

Můžete nastavit zkušební frekvenci v rozsahu 0,01–1,0 Hz. 

 Přizpůsobení frekvence 

 Aktivováno: Pokud je zatížení při nastaveném zkušebním napětí příliš 
vysoké, přizpůsobí se zkušební frekvence zjištěnému zatížení a zkouška 
se automaticky provede s nejvyšší možnou frekvencí a nejvyšším možným 
nastaveným zkušebním napětím. 

 Deaktivováno: Pokud zjištěné zatížení nepřipouští nastavené zkušební 
napětí, nelze zkoušku spustit. 

 Vytváření a nastavování kroků napětí 

V každém programu můžete vytvořit max. 30 kroků napětí. Pro každý krok 
napětí můžete stanovit zkušební napětí (násobky U0) a dobu zkoušky 
(v minutách). 

Tlačítkem  přidáte krok napětí, tlačítkem  krok napětí odstraníte. 
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12.2.2 Provedení zkoušky kabelu 
   

 
 VAROVÁNÍ 

Při průrazu kabelu v rámci zkoušení vzniká rušivý světelný oblouk 
a hluk, který vám může poškodit sluch 

Nebezpečí ohrožení života protékáním elektrického proudu tělem, 
nebezpečí popálení, poškození zraku a poškození sluchu.  

 Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky proti protékání 
elektrického proudu tělem a rušivému světelnému oblouku. 

 Používejte ochranu sluchu.  

 Dodržujte dostatečný odstup od místa připojení zkoušeného 
objektu v souladu se jmenovitým napětím sítě. 

   

1. Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte návodu k obsluze systému nebo přístroje používaného k měření. 

2. Uvolněte vysoké napětí. 

Systém se přepne do provozního stavu Připraven k zapnutí. 

V aplikaci BAUR 

1. Zvolte kabelovou trasu (Soubor > Zvolit kabelovou trasu nebo ŘÍDICÍ PANEL > část 
KABELOVÉ TRASY). 

2. Zvolte ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření. 

3. Ve výběru vodičů klikněte na zkoušený vodič. 

4. Zvolte požadovanou sekvenci a v přehledu sekvence klikněte na Zkouška kabelu. 

5. V případě potřeby zvolte VN generátor: Za tímto účelem klikněte na tlačítko  
a z výběrového seznamu vyberte VN generátor. 

6. Klikněte na tlačítko Spustit měření. 

Měření se provede podle uloženého programu. Během měření se zobrazují aktuální 
naměřené hodnoty a neustále vidíte, který krok napětí se právě zkouší (zelený kurzor). 

Jakmile je k dispozici výsledek měření prvního kroku napětí, zobrazí se automatické 
vyhodnocení celé sekvence. V rámci této sekvence se zobrazení s každým dokončeným 
krokem napětí každého dalšího měření aktualizuje, přičemž převažuje nejhorší výsledek. 
Další informace: Kapitola Zkouška kabelu: Zobrazení během měření (na straně 40) 

Jakmile uplyne stanovená doba zkoušky, zkoušení se automaticky ukončí.  

Zkoušení můžete kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Stop. 

Další kroky 

 Vytvoření zprávy: Vytváření zpráv pro zkoušení a diagnostiku (softwarový modul 
ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA) (na straně 87) 

 Pokud neprovádíte další měření nebo chcete připojit jiný vodič: Deaktivace uvolnění VN 
(na straně 36) 
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12.2.3 Zkouška kabelu: Zobrazení během měření 
 

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Přehled sekvence Zobrazuje aktuálně zvolenou sekvenci 

Zvolená měřicí metoda je zvýrazněna černě. 

Během zkoušky a po ní se zobrazuje, který vodič byl zkoušen a v kterém kroku 
napětí. 

Po zkoušce je k dispozici položka kontextové nabídky Smazat. Umožňuje odstranit 
jednotlivé zkoušky nebo zkoušky a měření celé sekvence. 

2 Tlačítko 
Aktuálně 

Pokud je aktivní zobrazení Aktuálně (viz snímek obrazovky), zobrazují se všechny 
měřicí metody nakonfigurované v sekvenci.  

 Tlačítko 
Historicky 

Pokud je aktivní zobrazení Historicky, zobrazují se všechna měření provedená na 
této kabelové trase.  

 Chcete-li porovnat dřívější měření, aktivuje zaškrtávací políčka měření, která 
chcete porovnat. 

3 Zobrazení stavu Zobrazuje aktuální stav systému: 

 Vlevo (odshora dolů): aktuální doba zkoušky, aktuální fáze zkoušky (např. 
Probíhá určování zatížení, Propalovací režim) a zbývající doba zkoušky 

 Uprostřed: aktuální napětí jako křivka (podle zvoleného tvaru napětí) a jako 
efektivní hodnota 

 Vpravo: aktuální výstupní proud (Irms), kapacita zkoušeného objektu (Zátěž C) 
a izolační odpor zkoušeného objektu (Zátěž R) 

Během zkoušení se provozní stav systému vizualizuje i v aplikaci. Další informace: 
Kapitola Indikátor provozního stavu (na straně 32) 
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Č. Prvek Funkce 

4 Zobrazení 
vyhodnocení 
sekvence 

Zobrazuje automatické vyhodnocení celé sekvence 

Jakmile je k dispozici výsledek měření prvního kroku napětí, zobrazí se automatické 
vyhodnocení celé sekvence. V rámci této sekvence se zobrazení s každým 
dokončeným krokem napětí každého dalšího měření aktualizuje, přičemž převažuje 
nejhorší výsledek.  

Vyhodnocení můžete zobrazit také pro jednotlivé kroky napětí: 

 Klikněte na zobrazení vyhodnocení. 

Pod ním se zobrazí podrobné vyhodnocení jednotlivých kroků napětí. 

 Chcete-li se vrátit na předchozí zobrazení, znovu klikněte na zobrazení 
vyhodnocení. 

Další informace o významu zobrazení vyhodnocení: Kapitola Symboly (na straně 32) 

5 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení . V tomto 
zobrazení se zobrazují kroky napětí podle programu a příslušná doba zkoušky 
(v minutách). Jakmile se spustí zkouška, zobrazí se zelený kurzor, který symbolizuje 
průběh zkoušky. 

Dokud probíhá zkouška, pod textem PRG se zobrazuje indikátor průběhu. 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje skutečný 
průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu zkoušky. 

6 Tlačítko  Otevírá a zavírá dialogové pole Nastavení 

Během zkoušení je tlačítko neaktivní.  

Před zkoušením můžete v dialogovém poli Nastavení zvolit VN generátor, který se 
použije pro zkoušku. 

7 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se zobrazení stavu, aktivní zobrazení 
a znázornění kabelu zvětší na celou velikost obrazovky, ostatní části se skryjí. 
Zobrazit lze také přehled sekvence. 

 Za tímto účelem klikněte na tlačítko . 

Zavření zobrazení na celé obrazovce 

 Klikněte na tlačítko  nebo stiskněte klávesu Esc na klávesnici. 
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12.3 Zjednodušené zkoušení kabelů 

12.3.1 Nastavení generátoru vysokého napětí VLF 

LOKALIZACE PORUCH KABELŮ > Předběžná lokalizace  

1. Ve výběrovém seznamu metod zvolte metodu Zkouška kabelu. 

2. Dialogové pole Nastavení otevřete kliknutím na ikonu . 

3. Zvolte tvar napětí.  

4. Pokud jste jako tvar napětí zvolili napětí VLF, nastavte zkušební frekvenci. 

Váš výběr se automaticky převezme.  

Upozornění: Výšku cílového napětí můžete před zahájením měření definovat 
v dialogovém okně Měření.  

5. V případě potřeby aktivujte propalovací režim. 

Aktivovaný propalovací režim: Při průrazu se napětí zachovává po zbývající nastavenou 
dobu setrvání. 

Upozornění: Doba setrvání se nastavuje v průvodci napětím. Další informace: Kapitola 
Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

6. Dialogové pole Nastavení zavřete kliknutím na ikonu . 
 

12.3.2 Provedení zkoušky kabelu 

Bezpečnostní upozornění k provádění zkoušky 
   

 
 VAROVÁNÍ 

Při průrazu kabelu v rámci zkoušení vzniká rušivý světelný oblouk 
a hluk, který vám může poškodit sluch 

Nebezpečí ohrožení života protékáním elektrického proudu tělem, 
nebezpečí popálení, poškození zraku a poškození sluchu.  

 Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky proti protékání 
elektrického proudu tělem a rušivému světelnému oblouku. 

 Používejte ochranu sluchu.  

 Dodržujte dostatečný odstup od místa připojení zkoušeného 
objektu v souladu se jmenovitým napětím sítě. 

   
 

Postup 

 Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte při tom návodu k obsluze systému, do nějž je aplikace BAUR instalována. 

V aplikaci BAUR 

1. Na řídicím panelu zvolte kartu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ a pak kartu 
Předběžná lokalizace. 

2. Ve výběrovém seznamu metod zvolte metodu Zkouška kabelu. 
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3. Ve výběru vodičů klikněte na zkoušený vodič. 

 

4. Uvolněte vysoké napětí. 

Systém se přepne do provozního stavu Připraven k zapnutí. 

5. Pokud chcete změnit nastavení zkoušky (tvar napětí, zkušební frekvence, propalovací 

režim), klikněte na ikonu . 

Další informace: Kapitola Nastavení generátoru vysokého napětí VLF (na straně 42) 

6. Klikněte na tlačítko Spustit měření. 

7. V případě potřeby v dialogovém okně Měření změňte cílové napětí. 

8. V dialogovém okně Měření klikněte na tlačítko Spustit měření. 

Ve zkušebním diagramu se zobrazí průběh napětí. Měření se automaticky ukončí: 

 po průrazu nebo  

 po nastavené době setrvání napětí 

9. Během měření sledujte indikátor skutečného proudu. Pokud je skutečný proud příliš 
vysoký, nelze cílového napětí dosáhnout. 

Zkouška kabelu se považuje za úspěšně absolvovanou, jestliže se dosáhne cílového 
napětí a během stanovené doby nedojde k průrazu. 

10. Dialogové okno Měření zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít. 

Další kroky 

 Vložení zkušebního diagramu do zprávy: Vložení zkušebního diagramu do zprávy (na 
straně 43) 

 Vytvoření zprávy: Vytváření zpráv pro zjednodušenou zkoušku kabelu a zkoušku 
kabelového pláště (softwarový modul LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) (na straně 89) 

 Deaktivace uvolnění VN (na straně 36) 
 

12.3.3 Vložení zkušebního diagramu do zprávy 

1. Chcete-li zkušební diagram vložit do zprávy, klikněte na tlačítko Vytvořit momentální 
záznam. 

 

2. Zadejte název momentálního záznamu a klikněte na tlačítko OK. 
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12.3.4 Uživatelské rozhraní Zkouška kabelu 
 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Seznam prováděných 
měření 

Zobrazuje všechna měření provedená na kabelové trase 

Položka kontextové nabídky Smazat měření: Odstraní označené měření 
bez dalšího bezpečnostního dotazu 

 Chcete-li zobrazit zkušební diagram, zaškrtněte zaškrtávací políčko 
požadovaného měření. 

2 Ikona  Zobrazuje informace o zvolené měřicí metodě 

 Další informace o měřicí metodě získáte kliknutím na ikonu . 

3 Seznam k výběru metod 
předběžné lokalizace 

Slouží k volbě metody předběžné lokalizace 

4 Výběr vodičů / znázornění 
kabelu 

Slouží k volbě vodiče nebo vodičů, na nichž se má provádět měření, 
a zobrazuje přehled kabelové trasy s polohami kabelových poruch 
a spojek 

Další informace: Kapitola Znázornění kabelu (Cable Mapping 
Technology CMT) a výběr vodičů (na straně 23). 

5 Karta Analýza poruch Zde není relevantní 

6 Karta ŘÍDICÍ PANEL Přechod na řídicí panel 

7 Karta ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA 

Přechod na softwarový modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA 

8 Karta Dodatečná 
lokalizace 

Zde není relevantní 
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Č. Prvek Funkce 

9 Karta Zpráva Přechod na vytváření zpráv 

10 Tlačítko  Otevírá a zavírá dialogové pole Nastavení 

11 Tlačítko Spustit měření Otevírá dialogové okno pro spuštění měření 

Další informace: Kapitola Dialogové okno Spustit/zastavit zkoušku 
kabelu (na straně 45) 

12 Otevření/zavření zobrazení 
na celé obrazovce 

Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se zkušební diagram 
a znázornění kabelu zvětší na celou velikost obrazovky, ostatní části se 
skryjí. 

13 Tlačítko Vytvořit 
momentální záznam 

Vytváří momentální záznam zaznamenaných naměřených údajů 
a přidává ho do zprávy: 

1. Klikněte na tlačítko Vytvořit momentální záznam. 

2. Zadejte název momentálního záznamu a klikněte na tlačítko OK. 

14 Zkušební diagram Zobrazuje zaznamenaný zkušební diagram 

Pokud ukazatel myši umístíte nad některý z bodů ve zkušebním 
diagramu, v popisu se zobrazí jeho okamžik, naměřené napětí 
a naměřený proud. 

   
 

12.3.5 Dialogové okno Spustit/zastavit zkoušku kabelu 
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Č. Prvek Funkce 

1 Skutečný proud Zobrazuje naměřený proud 

2 Zobrazení připojeného 
napětí 

Zobrazuje skutečné napětí 

3 Vstupní pole Cílové napětí Slouží k zadání cílového napětí 

Automaticky navrhovaná hodnota se přebírá z průvodce napětím a platí 
pro kabely s příslušným jmenovitým napětím. Další informace: Kapitola 
Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

4 Doba setrvání Zobrazuje, na jak dlouho se ke zkoušenému objektu připojí napětí 

5 Max. napětí Zobrazuje max. přípustné napětí 

6 VN generátor Zobrazuje VN generátor, s nímž se provádí měření 

7 Tvar napětí Zobrazuje tvar napětí, s nímž se provádí měření 

8 Skutečné napětí Zobrazuje skutečné napětí 

9 Zatěžovací odpor Zobrazuje zatěžovací odpor zkoušeného objektu 

10 Tlačítko Zavřít Zavírá dialogové okno 

Oznámení: Během měření nelze dialogové okno zavřít. 

11 Tlačítko Spustit 
měření/Stop 

Spouští, resp. zastavuje měření 

12 Zatěžovací kapacita Zobrazuje zatěžovací kapacitu zkoušeného objektu 

13 Doba měření Zobrazuje, jak dlouho trvalo měření 

  

Informace o aktuálním měření a také chyby, k nimž dojde během měření, se zobrazují 
v dolní části dialogového okna. Informace se zobrazují modrým písmem, chyby červeným. 
Další informace o významu chybových hlášení: Kapitola Chybová hlášení a řešení problémů 
(dialogové okno Měření) (na straně 95) 
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13.1 O zkoušení kabelových plášťů 

Zkouška kabelového pláště slouží ke zjištění vnějšího poškození kabelu (poruchy 
kabelového pláště) a doporučujeme ji pro nová zařízení, po opravách a při periodických 
kontrolách. 

Za účelem kontroly mechanických poruch se mezi kabelový plášť a zem připojí 
stejnosměrné napětí. Dle normy DIN VDE 0276 se pláště z PE zkouší stejnosměrným 
napětím do 5 kV a pláště z PVC stejnosměrným napětím do 3 kV. Pokud se během zkoušky 
naměří zvýšený svodový proud, může být plášť poškozený.  

 

13.2 Zkoušení kabelových plášťů 

13.2.1 Bezpečnostní upozornění k provádění zkoušky 
   

 
 VAROVÁNÍ 

Při průrazu kabelu v rámci zkoušení vzniká rušivý světelný oblouk 
a hluk, který vám může poškodit sluch 

Nebezpečí ohrožení života protékáním elektrického proudu tělem, 
nebezpečí popálení, poškození zraku a poškození sluchu.  

 Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky proti protékání 
elektrického proudu tělem a rušivému světelnému oblouku. 

 Používejte ochranu sluchu.  

 Dodržujte dostatečný odstup od místa připojení zkoušeného 
objektu v souladu se jmenovitým napětím sítě. 

   
 

13.2.2 Zkoušení kabelových plášťů 

 Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte při tom návodu k obsluze systému, do nějž je aplikace BAUR instalována. 

V aplikaci BAUR 

1. Na řídicím panelu zvolte kartu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ a pak kartu 
Předběžná lokalizace. 

2. Ve výběrovém seznamu metod zvolte metodu Zkouška kabelového pláště. 

3. Ve výběru vodičů klikněte na vodič připojený ke stínění zkoušeného objektu. 

 
  

13 ZKOUŠKA KABELOVÉHO PLÁŠTĚ 
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4. Uvolněte vysoké napětí. 

Systém se přepne do provozního stavu Připraven k zapnutí. 

5. Chcete-li aktivovat propalovací režim, klikněte na ikonu  a zaškrtněte zaškrtávací 
políčko Propalovací režim. 

Aktivovaný propalovací režim: Při průrazu se napětí zachovává po zbývající nastavenou 
dobu setrvání. 

Upozornění: Doba setrvání se nastavuje v průvodci napětím. Další informace: Kapitola 
Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

6. Klikněte na tlačítko Spustit měření. 

7. V případě potřeby v dialogovém okně Měření změňte cílové napětí. 

8. V dialogovém okně Měření klikněte na tlačítko Spustit měření. 

Ve zkušebním diagramu se zobrazí průběh napětí. Měření se automaticky ukončí: 

 po průrazu nebo  

 po nastavené době setrvání napětí 

9. Během měření sledujte indikátor skutečného proudu.  

Zkouška kabelového pláště se považuje za úspěšně absolvovanou, jestliže nedojde 
k průrazu a svodový proud nepřekročí definovanou hodnotu. Tato definovaná hodnota 
závisí na materiálu pláště, délce kabelu a počtu spojek.  

10. Dialogové okno Měření zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít. 

Další kroky 

 Vložení zkušebního diagramu do zprávy: Vložení zkušebního diagramu do zprávy (na 
straně 43) 

 Vytvoření zprávy: Vytváření zpráv pro zjednodušenou zkoušku kabelu a zkoušku 
kabelového pláště (softwarový modul LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) (na straně 89) 

 Deaktivace uvolnění VN (na straně 36) 
 

13.3 Vložení zkušebního diagramu do zprávy 
1. Chcete-li zkušební diagram vložit do zprávy, klikněte na tlačítko Vytvořit momentální 

záznam. 

 

2. Zadejte název momentálního záznamu a klikněte na tlačítko OK. 
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13.4 Uživatelské rozhraní Zkouška kabelového pláště 
 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Seznam prováděných 
měření 

Zobrazuje všechna měření provedená na kabelové trase 

Položka kontextové nabídky Smazat měření: Odstraní označené měření 
bez dalšího bezpečnostního dotazu 

 Chcete-li zobrazit zkušební diagram, zaškrtněte zaškrtávací políčko 
požadovaného měření. 

2 Ikona  Zobrazuje informace o zvolené měřicí metodě 

 Další informace o měřicí metodě získáte kliknutím na ikonu . 

3 Seznam k výběru metod 
předběžné lokalizace 

Slouží k volbě metody předběžné lokalizace 

4 Výběr vodičů / znázornění 
kabelu 

Slouží k volbě vodiče nebo vodičů, na nichž se má provádět měření, 
a zobrazuje přehled kabelové trasy s polohami kabelových poruch 
a spojek 

Další informace: Kapitola Znázornění kabelu (Cable Mapping 
Technology CMT) a výběr vodičů (na straně 23). 

5 Karta Analýza poruch Zde není relevantní 

6 Karta ŘÍDICÍ PANEL Přechod na řídicí panel 

7 Karta ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA 

Přechod na softwarový modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA 
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Č. Prvek Funkce 

8 Karta Dodatečná 
lokalizace 

Zde není relevantní 

9 Karta Zpráva Přechod na vytváření zpráv 

10 Tlačítko Spustit měření Otevírá dialogové okno pro spuštění měření 

Další informace: Kapitola Dialogové okno Spustit/zastavit zkoušku 
kabelového pláště (na straně 50) 

11 Tlačítko  Otevírá a zavírá dialogové pole Nastavení 

12 Otevření/zavření zobrazení 
na celé obrazovce 

Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se zkušební diagram 
a znázornění kabelu zvětší na celou velikost obrazovky, ostatní části se 
skryjí. 

13 Tlačítko Vytvořit 
momentální záznam 

Vytváří momentální záznam zaznamenaných naměřených údajů 
a přidává ho do zprávy: 

1. Klikněte na tlačítko Vytvořit momentální záznam. 

2. Zadejte název momentálního záznamu a klikněte na tlačítko OK. 

14 Zkušební diagram Zobrazuje zaznamenaný zkušební diagram 

Pokud ukazatel myši umístíte nad některý z bodů ve zkušebním 
diagramu, v popisu se zobrazí jeho okamžik, naměřené napětí 
a naměřený proud. 

   
 

13.5 Dialogové okno Spustit/zastavit zkoušku kabelového pláště 
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Č. Prvek Funkce 

1 Skutečný proud Zobrazuje naměřený proud 

2 Zobrazení připojeného 
napětí 

Zobrazuje skutečné napětí 

3 Vstupní pole Cílové napětí Slouží k zadání cílového napětí 

Automaticky navrhovaná hodnota se přebírá z průvodce napětím a platí 
pro kabely s příslušným jmenovitým napětím. Další informace: Kapitola 
Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

4 Doba setrvání Zobrazuje, na jak dlouho se ke zkoušenému objektu připojí napětí 

5 Max. napětí Zobrazuje max. přípustné napětí 

6 VN generátor Zobrazuje VN generátor, s nímž se provádí měření 

7 Tvar napětí Zobrazuje tvar napětí, s nímž se provádí měření 

8 Skutečné napětí Zobrazuje skutečné napětí 

9 Zatěžovací odpor Zobrazuje zatěžovací odpor zkoušeného objektu 

10 Tlačítko Zavřít Zavírá dialogové okno 

Oznámení: Během měření nelze dialogové okno zavřít. 

11 Tlačítko Spustit 
měření/Stop 

Spouští, resp. zastavuje měření 

12 Zatěžovací kapacita Zobrazuje zatěžovací kapacitu zkoušeného objektu 

13 Doba měření Zobrazuje, jak dlouho trvalo měření 

   

Informace o aktuálním měření a také chyby, k nimž dojde během měření, se zobrazují 
v dolní části dialogového okna. Informace se zobrazují modrým písmem, chyby červeným. 
Další informace o významu chybových hlášení: Kapitola Chybová hlášení a řešení problémů 
(dialogové okno Měření) (na straně 95) 

 



 

 

Měření ztrátového činitele (měření TD) Aplikace BAUR verze 4 

52 / 118 892-464-2 

14.1 O měření ztrátového činitele 

Měření ztrátového činitele je osvědčená metoda integrální diagnostiky, která slouží k 
posouzení stavu vysokonapěťových kabelů a při níž se stanovuje poměr činného a jalového 
výkonu kabelové trasy.  

Při diagnostice se zkušební napětí postupně zvyšuje až na předem stanovenou hodnotu. 
Měří se přitom ztrátový činitel v rámci různých kroků napětí (např. při 0,5 × Uo, Uo a 1,5 × 
Uo). V průběhu každého kroku napětí se provádí několik měření a eviduje několik hodnot:  

 Ztrátový činitel (jako průběžná hodnota) 

 Střední hodnota ztrátového činitele pro jednotlivé kroky napětí 

 Standardní odchylka ztrátového činitele pro jednotlivé kroky napětí (stabilita ztrátového 
činitele) 

Tyto hodnoty slouží jako diagnostická kritéria a informují o stárnutí izolace kabelů a jejím 
poškození tzv. vodními stromečky. 

 
 

14.2 Konfigurace měření ztrátového činitele 

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence 

 V sekvenci zvolte měřicí metodu Měření TD. 

Můžete stanovit program a kritéria vyhodnocení pro měření ztrátového činitele. 

 Stanovení programu (na straně 53) 

 Stanovení kritérií vyhodnocení (na straně 54) 

Pokud nestanovíte kritéria vyhodnocení, můžete sice provést měření ztrátového činitele 
podle programu, v tomto případě ale nebude možné používat následující funkce: 

 Automatické zrušení měření při překročení definovaných mezních hodnot 

 Automatické zobrazení vyhodnocení 
 

14 MĚŘENÍ ZTRÁTOVÉHO ČIN ITELE (MĚŘENÍ TD) 
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14.2.1 Stanovení programu 

 

 

Č. Prvek Funkce 

1 Kategorie 
a sekvence 

Zobrazení všech kategorií a sekvencí 

Na řádku úplně nahoře se zobrazuje zvolená kabelová trasa. Pod ním jsou abecedně 
uvedeny všechny kategorie. Měřicí metoda, kterou právě upravujete, je zvýrazněna modře. 

2 Grafické 
znázornění 

Grafické zobrazení kroků napětí 

Výšku kroku napětí můžete změnit přesunutím ikon . 

3 Šablona Program je vždy založený na šabloně. 

Z výběrového seznamu můžete vybrat některý ze stávajících programů a přímo ho použít 
(není nutné ho zvlášť ukládat). Alternativně můžete vytvořit novou šablonu založenou na 
stávající šabloně nebo změnit šablonu definovanou uživatelem. 

  Vytvoření nové šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Zadejte název šablony a uložte ji. 

  Změna šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Pokud jste změnili šablonu definovanou uživatelem, můžete ji přepsat. 

Pokud jste změnili šablonu dodanou společností BAUR, musíte ji uložit jako novou 
šablonu. 

Přehled všech šablon najdete v nabídce Nástroje > Zkoušení a diagnostika > 
Spravovat šablony. 
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Č. Prvek Funkce 

4 Nastavení 
programu 

Vytváření a nastavování kroků napětí 

V každém programu můžete vytvořit max. 30 kroků napětí. Pro každý krok napětí můžete 
stanovit zkušební napětí (násobky U0) a počet prováděných měření. Aktivací příslušného 
zaškrtávacího políčka můžete kromě toho stanovit, které hodnoty ztrátového činitele se 
vyhodnocují. 

Tlačítkem  přidáte krok napětí, tlačítkem  krok napětí odstraníte. 

  
 

14.2.2 Stanovení kritérií vyhodnocení 

 

  

Č. Prvek Funkce 

1 Kategorie 
a sekvence 

Zobrazení všech kategorií a sekvencí 

Na řádku úplně nahoře se zobrazuje zvolená kabelová trasa. Pod ním jsou 
abecedně uvedeny všechny kategorie. Měřicí metoda, kterou právě upravujete, je 
zvýrazněna modře. 

2 Šablona Kritéria vyhodnocení jsou vždy založena na šabloně. 

Šablona kritérií vyhodnocení obsahuje kritéria pro různé typy izolace kabelů.  

Z výběrového seznamu můžete vybrat některou ze stávajících šablon a přímo ji 
použít (není nutné ji zvlášť ukládat). Alternativně můžete vytvořit novou šablonu 
založenou na stávající šabloně nebo změnit šablonu definovanou uživatelem.  

Při úpravě šablony se ve výchozím nastavení vždy zobrazují mezní hodnoty, které 
jsou relevantní pro daný typ izolace kabelu zvolené kabelové trasy (viz příklad na 

snímku obrazovky: PILC). Můžete ale upravit i mezní hodnoty ostatních typů. 

Další informace o úpravě izolací kabelů: Kapitola Položka Zkoušení a diagnostika 
(na straně 17) 
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Č. Prvek Funkce 

  Vytvoření nové šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Zadejte název šablony a uložte ji. 

  Změna šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Pokud jste změnili šablonu definovanou uživatelem, můžete ji přepsat. 

Pokud jste změnili šablonu dodanou společností BAUR, musíte ji uložit jako 
novou šablonu. 

Přehled všech šablon najdete v nabídce Nástroje > Zkoušení a 
diagnostika > Spravovat šablony. 

3 Nastavení kritérií 
vyhodnocení 

Stanovení mezních hodnot 

Pro jednotlivé typy izolace kabelu můžete stanovit mezní hodnoty ztrátového 
činitele. Jakmile dojde k překročení některé z mezních hodnot, které tu jsou 
stanovené, v zobrazení vyhodnocení se zobrazí odpovídající výsledek (Vysoké 
riziko, Riziko) nebo se měření zruší. 

Aktivací zaškrtávacího políčka -/+ můžete mezní hodnoty pro změnu hodnoty 
ztrátového činitele mezi dvěma kroky napětí (delta TD) odstupňovat ještě jemněji. 
Teď můžete zadat dvě mezní hodnoty: Při jejich nedosažení, resp. překročení se 
zobrazí odpovídající výsledek. 

  
 

14.3 Měření ztrátového činitele 
   

 
 VAROVÁNÍ 

Při průrazu kabelu v rámci zkoušení vzniká rušivý světelný oblouk 
a hluk, který vám může poškodit sluch 

Nebezpečí ohrožení života protékáním elektrického proudu tělem, 
nebezpečí popálení, poškození zraku a poškození sluchu.  

 Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky proti protékání 
elektrického proudu tělem a rušivému světelnému oblouku. 

 Používejte ochranu sluchu.  

 Dodržujte dostatečný odstup od místa připojení zkoušeného 
objektu v souladu se jmenovitým napětím sítě. 

   

1. Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte návodu k obsluze systému nebo přístroje používaného k měření. 

2. Uvolněte vysoké napětí. 

Systém se přepne do provozního stavu Připraven k zapnutí. 
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V aplikaci BAUR 

1. Zvolte kabelovou trasu (Soubor > Zvolit kabelovou trasu nebo ŘÍDICÍ PANEL > část 
KABELOVÉ TRASY). 

2. Zvolte ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření. 

3. Ve výběru vodičů klikněte na zkoušený vodič. 

4. Zvolte požadovanou sekvenci a v přehledu sekvence klikněte na Měření TD. 

5. Klikněte na tlačítko Spustit měření. 

Měření se provede podle uloženého programu. Během měření se zobrazují aktuální 
naměřené hodnoty a neustále vidíte, který krok napětí se právě zkouší (zelený kurzor). 

Jakmile je k dispozici výsledek měření prvního kroku napětí, zobrazí se automatické 
vyhodnocení celé sekvence. V rámci této sekvence se zobrazení s každým dokončeným 
krokem napětí každého dalšího měření aktualizuje, přičemž převažuje nejhorší výsledek. 
Další informace: Kapitola Měření ztrátového činitele: dostupná zobrazení (na straně 56) 

Jakmile program doběhne, měření se automaticky ukončí. 

Měření můžete kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Stop. 

Další kroky 

 Vytvoření zprávy: Vytváření zpráv pro zkoušení a diagnostiku (softwarový modul 
ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA) (na straně 87) 

 Pokud neprovádíte další měření nebo chcete připojit jiný vodič: Deaktivace uvolnění VN 
(na straně 36) 

 

14.4 Měření ztrátového činitele: dostupná zobrazení 
 

    

Při měření PD máte k dispozici následující zobrazení: 

 Zobrazení PRG (na straně 58): Zobrazení programu a postupu aktuálního měření 

 Zobrazení U/I: Zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

 Zobrazení TD (na straně 59): Zobrazení zaznamenaných hodnot ztrátového činitele 
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Č. Prvek Funkce 

1 Přehled sekvence Zobrazuje aktuálně zvolenou sekvenci 

Zvolená měřicí metoda je zvýrazněna černě. 

Během měření a po něm se zobrazuje, který vodič byl měřen a v kterém kroku napětí. 

Po měření je k dispozici položka kontextové nabídky Smazat. Umožňuje odstranit 
jednotlivá měření nebo měření celé sekvence. 

2 Tlačítko 
Aktuálně 

Pokud je aktivní zobrazení Aktuálně (viz snímek obrazovky), zobrazují se všechny 

měřicí metody nakonfigurované v sekvenci. 

 Tlačítko 
Historicky 

Pokud je aktivní zobrazení Historicky, zobrazují se všechna měření provedená na 
této kabelové trase.  

 Chcete-li porovnat dřívější měření, aktivuje zaškrtávací políčka měření, která 
chcete porovnat. 

3 Zobrazení stavu Zobrazuje aktuální stav systému: 

 Vlevo (odshora dolů): aktuální doba měření, aktuální fáze měření (např. Probíhá 
určování zatížení, Ramp Up) a zbývající doba měření 

 Uprostřed: aktuální napětí jako křivka (podle zvoleného tvaru napětí) a jako 
efektivní hodnota 

 Vpravo: aktuální výstupní proud (Irms), kapacita zkoušeného objektu (Zátěž C) 
a izolační odpor zkoušeného objektu (Zátěž R) 

Během zkoušení se provozní stav systému vizualizuje i v aplikaci. Další informace: 
Kapitola Indikátor provozního stavu (na straně 32) 

4 Zobrazení 
vyhodnocení 
sekvence 

Zobrazuje automatické vyhodnocení celé sekvence 

Jakmile je k dispozici výsledek měření prvního kroku napětí, zobrazí se automatické 
vyhodnocení celé sekvence. V rámci této sekvence se zobrazení s každým 
dokončeným krokem napětí každého dalšího měření aktualizuje, přičemž převažuje 
nejhorší výsledek.  

Vyhodnocení můžete zobrazit také pro jednotlivé kroky napětí: 

 Klikněte na zobrazení vyhodnocení. 

Pod ním se zobrazí podrobné vyhodnocení jednotlivých kroků napětí. 

 Chcete-li se vrátit na předchozí zobrazení, znovu klikněte na zobrazení 
vyhodnocení. 

Další informace o významu zobrazení vyhodnocení: Kapitola Symboly (na straně 32) 

5 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje skutečný 
průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu zkoušky. 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení hodnot ztrátového činitele 

Další informace: Kapitola Zobrazení TD (na straně 59) 
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Č. Prvek Funkce 

6 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se zobrazení stavu, aktivní zobrazení 
a znázornění kabelu zvětší na celou velikost obrazovky, ostatní části se skryjí. 
Zobrazit lze také přehled sekvence a tabulkové zobrazení výsledků měření. 

 Za tímto účelem klikněte na tlačítko . 

Zavření zobrazení na celé obrazovce 

 Klikněte na tlačítko  nebo stiskněte klávesu Esc na klávesnici. 

  
 

14.4.1 Zobrazení PRG 
 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému, zvolené sekvence a automatického 
vyhodnocení celé sekvence 

Další informace: Kapitola Měření ztrátového činitele: dostupná zobrazení (na 

straně 56) 

2 Tlačítko  Zobrazení programu aktuálního měření 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení . V tomto 
zobrazení se zobrazují kroky napětí podle programu. Jakmile se spustí měření, 
zobrazí se zelený kurzor, který symbolizuje průběh měření.  

Dokud probíhá měření, pod textem PRG se zobrazuje indikátor průběhu. 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení hodnot ztrátového činitele 

Další informace: Kapitola Zobrazení TD (na straně 59) 

3 Výběrový seznam 

 (kritéria 
vyhodnocení) 

Zobrazuje, která kritéria vyhodnocení (cesta a název šablony) se používají pro 
aktuální měření 

Pokud se nic nezobrazuje nebo chcete použít jiná kritéria vyhodnocení, můžete 
aktuální výběr změnit: 

 Za tímto účelem klikněte na bílou šipku a zvolte požadovanou šablonu. 

  
 

14.4.2 Zobrazení TD 
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Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému, zvolené sekvence a automatického 
vyhodnocení celé sekvence 

Další informace: Kapitola Měření ztrátového činitele: dostupná zobrazení (na 

straně 56) 

2 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Zobrazení hodnot ztrátového činitele 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení . 

Dokud probíhá měření, pod textem TD se zobrazuje indikátor průběhu.  

Průběh celého programu znázorňuje diagram. Stupnice diagramu závisí na 
stanovených mezních hodnotách (osa Y) a měřených krocích napětí (osa X).  

Bod v diagramu představuje všechna měření v rámci kroku napětí. První bod se 
zobrazí, jakmile bude dokončeno první měření prvního kroku napětí. Jak stabilní je 
ztrátový činitel v rámci kroku napětí (trend TD), můžete analyzovat už během 
měření. 

Na snímku obrazovky vidíte probíhající měření ztrátového činitele, při kterém už 
byly změřeny dva kroky napětí. Pro druhý krok napětí se zobrazí trend TD. 

3 Tlačítka MTD 
a SDTD 

Pomocí těchto dvou tlačítek můžete přepínat mezi zobrazením střední hodnoty 
(tlačítko MTD) a směrodatné odchylky (tlačítko SDTD) ztrátového činitele. 

Které zobrazení je aktivní, poznáte podle popisu osy Y a také podle toho, že má 
text na tlačítku v aktivním zobrazení modrou barvu (viz snímek obrazovky: 
zobrazení MTD je aktivní).  

4 Zobrazení trendu 
TD 

Trend TD lze zobrazit pro probíhající i pro dřívější měření. 

Zobrazení trendu TD 

1. Pomocí tlačítek zvolte, zda chcete trend TD zobrazit pro hodnoty MTD, nebo 
pro hodnoty SDTD. 

2. Klikněte na bod v diagramu. 

V okně se graficky znázorní hodnoty ztrátového činitele pro tento krok napětí. 
Stupnice sestává z naměřených hodnot ztrátového činitele (osa Y) a počtu 
měření v rámci tohoto kroku napětí (osa X). 

Na snímku obrazovky vidíte trend TD pro hodnotu MTD druhého kroku napětí. 
V tomto kroku napětí bylo provedeno 5 měření, hodnota MTD se pohybovala 
v rozsahu cca 1,6–2. 
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Č. Prvek Funkce 

5 Tlačítko  Vytvoří momentální záznam aktuálního zobrazení 

Pokud kliknete na tlačítko, můžete momentální záznam pojmenovat a vložit do 
aktuální zprávy. Momentální záznam můžete také vložit do dřívější zprávy. 

Vložení momentálního záznamu do dřívější zprávy 

1. Přejděte do zobrazení zpráv (ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Zpráva). 

2. Klikněte na tlačítko Historicky a aktivujte zaškrtávací políčko zprávy, do které 
chcete momentální záznam vložit. 

3. Přejděte do zobrazení měření (ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření). 

4. Klikněte na tlačítko  a rozhodněte, na kterou pozici ve zvolené dřívější 
zprávě se má momentální záznam vložit. 

 Aktuální hodnoty 
ztrátového činitele 

Zobrazení aktuálních hodnot ztrátového činitele 

Tyto hodnoty se zobrazují pouze v průběhu měření. 

 Svodové proudy Zobrazení svodového proudu VN generátoru a svodového proudu 
zaznamenaného VSE boxem 

Svodové proudy se zobrazují pouze v průběhu měření. 

6 Tlačítko  Zobrazení výsledků měření v podobě tabulky 

V tabulce se pro každé jednotlivé měření zobrazuje okamžik, měřený vodič, 
připojené napětí, proud a zjištěný ztrátový činitel. Toto znázornění je k dispozici 
během probíhajícího měření i pro dřívější měření. 

  

 



 

 

Měření částečného výboje (měření PD) Aplikace BAUR verze 4 

62 / 118 892-464-2 

15.1 O měření částečného výboje 

Částečný výboj (PD) je místně omezený elektrický výboj, který jen částečně přemosťuje 
izolaci mezi vodiči a může (ale nemusí) k němu docházet na místě přilehlém k vodiči. Dílčí 
výboje jsou obecně důsledkem místního nadměrného zvýšení intenzity pole v izolaci nebo 
na povrchu izolace. Takové výboje mají obecně podobu impulzů trvajících mnohem kratší 
dobu než 1 μs. 

Částečné výboje vznikají v místech poruchy nebo nehomogenity izolace (např. na 
elektrických stromečcích, spojkách a koncovkách) a v mnoha případech představují 
předstupeň průrazu. Jejich výskyt je proto zásadním kritériem pro posouzení kvality izolace. 

Měření částečných výbojů (měření PD) se provádí po instalaci nového kabelu, po opravách 
a za účelem prokázání provozní spolehlivosti zestárlých kabelů, neboť umožňuje rozpoznat 
následující poruchy: 

 Závady nového a starého příslušenství (např. chybně namontované spojky) 

 Závady v plastové izolaci kabelů (například elektrické stromečky) 

 Nedostatečná papírová izolace v důsledku vyschnutí 

 Mechanická poškození kabelového pláště 
 

15.2 Fázově rozlišené znázornění PD 

Za účelem přesné interpretace výsledků měření si můžete úrovně a četnost částečných 
výbojů znázornit ve vztahu k fázovému úhlu. Tímto způsobem lze nezávisle na úrovni PD 
relativně spolehlivě rozlišit vnitřní a vnější částečné výboje.   

Vnitřní částečné výboje vznikají při změnách pole v izolaci a lze je přibližně popsat pomocí 
kapacitních náhradních schémat. Příklad příčin vnitřních částečných výbojů: 

 plynem nebo kapalinou naplněné vměsky v izolaci XLPE; 

 praskliny v izolaci; 

 elektrické stromečky; 

 uvolněné koncové kryty; 

 kovové částečky v izolaci, například v důsledku chybné montáže spojek. 

Vnější částečné výboje lze popsat spíše pomocí náhradních schémat v uspořádání hrot-
deska. Typicky vznikají na: 

 površích, na nichž se vyskytují elektrická pole s vysokou intenzitou; 

 nehomogenním poli v uspořádání „vodič nad zemí“. 

Vnitřní a vnější částečné výboje lze rozlišit na základě informací o fázi: 

 Vnitřní částečné výboje většinou vznikají v polovině sinusoidy, která znázorňuje nárůst 
napětí. Kromě toho je u vnitřních PD konečné napětí nižší než počáteční napětí. 

 Vnější částečné výboje se většinou nacházejí v maximu poloviny sinusoidy, tedy 
v blízkosti vrcholu. 

15 MĚŘENÍ ČÁSTEČNÉHO VÝBOJE (MĚŘENÍ PD) 
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Přiřazení druhů a příčin poruch k vnitřním a vnějším částečným výbojům 

Příklady typických vzorků při rozlišování fází jsou uvedeny v společnosti následující tabulce: 
  

Místo poruchy Příčina Důsledek Vzorek fáze 

Koncovka Znečištění, oxidace Klouzavé výboje na povrchu Vnější částečný výboj 

Chyby montáže, chyby 
výroby 

Částečné výboje uvnitř izolace Vnitřní částečný výboj 

Kabel Praskliny, vzduchové 
bublinky, nečistoty 

Částečné výboje, pomalé zničení 
izolace 

Vnitřní částečný výboj 

Vodní/elektrické stromečky Částečné výboje, rychlé přemostění 
izolace 

Vnitřní částečný výboj 

Spojka XLPE Chyby montáže, chyby 
výroby, stárnutí 

Částečné výboje, pomalé zničení 
izolace 

Vnitřní částečný výboj 

Vlhkost Klouzavé výboje mezi vodičem 
a stíněním 

Vnější částečný výboj 

   
 

15.3 Konfigurace měření částečného výboje 

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Sekvence 

 V sekvenci zvolte měřicí metodu Měření PD. 

Můžete stanovit program měření PD. 
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Č. Prvek Funkce 

1 Kategorie 
a sekvence 

Zobrazení všech kategorií a sekvencí 

Na řádku úplně nahoře se zobrazuje zvolená kabelová trasa. Pod ním jsou 
abecedně uvedeny všechny kategorie. Měřicí metoda, kterou právě upravujete, je 
zvýrazněna modře. 

2 Grafické 
znázornění 

Graficky zobrazuje kroky napětí a dobu zkoušek 

Výšku kroku napětí můžete změnit přesunutím ikon . 

3 Šablona Program je vždy založený na šabloně. 

Z výběrového seznamu můžete vybrat některý ze stávajících programů a přímo ho 
použít (není nutné ho zvlášť ukládat). Alternativně můžete vytvořit novou šablonu 
založenou na stávající šabloně nebo změnit šablonu definovanou uživatelem. 

  Vytvoření nové šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Zadejte název šablony a uložte ji. 

  Změna šablony 

1. Z výběrového seznamu vyberte šablonu a změňte požadované hodnoty. 

2. Klikněte na tlačítko Uložit.... 

3. Pokud jste změnili šablonu definovanou uživatelem, můžete ji přepsat. 

Pokud jste změnili šablonu dodanou společností BAUR, musíte ji uložit jako 
novou šablonu. 

Přehled všech šablon najdete v nabídce Nástroje > Zkoušení a 
diagnostika > Spravovat šablony. 

4 Nastavení 
programu 

Vytváření a nastavování kroků napětí 

V každém programu můžete vytvořit max. 30 kroků napětí. Pro každý krok napětí 
můžete stanovit zkušební napětí (násobky U0) a dobu měření PD. Dobu měření PD 
můžete stanovit následovně: 

 Počet událostí a max. doba: Měření PD se ukončí, jakmile bude zaznamenán 
stanovený počet událostí (maximálně 10 000) nebo dosaženo stanovené doby 
(v sekundách; maximálně 600). 

 Počet period: Měření PD se ukončí po stanoveném počtu period (maximálně 
60). 

 Sekundy: Měření PD se ukončí po uplynutí stanovené doby (maximálně 
600 sekund). 

Tlačítkem  přidáte krok napětí, tlačítkem  krok napětí odstraníte. 
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15.4 Kalibrace 

15.4.1 Kalibrátor 

Než začnete provádět měření částečných výbojů, je nutné kalibrovat tyto parametry: 

 Náboj (v nC) 

 Délka kabelu ve vztahu k rychlosti impulzů částečného výboje.  

Za účelem kalibrace ke zkoušenému objektu připojte kalibrátor. 

 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Přípojka ochranného 
zemnění (kovová přípojka) 

Slouží k připojení ochranného zemnění 

2 Výstup signálu (černá 
přípojka) 

Slouží k připojení ke zkoušenému objektu 

3 Zobrazení zvoleného náboje v [nC] 

4 Range Slouží k nastavení kalibračního náboje 

Možná nastavení:  

 CAL1B: 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00, 10.00 nC 

 CAL1E: 0.50, 1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00, 50.00 nC 

5 Pos/Neg  Krátkým stisknutím nastavujete polaritu signálu. 

 On/Off  Krátkým stisknutím přístroj zapnete. 

 Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko asi na tři 
sekundy. 
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15.4.2 Bezpečnostní upozornění ke kalibraci 
 

 
 VAROVÁNÍ  

Nebezpečné napětí na zkoušeném objektu 

Nebezpečí ohrožení života nebo poranění elektrickým proudem . 
Poškození přístroje na kalibrátoru.  

 Zajistěte, aby v průběhu kalibrace nebylo ke zkoušenému objektu 
připojeno vysoké napětí:  

a. Vypněte zdroj vysokého napětí. 

b. Chcete-li zamezit opětovnému zapnutí vysokonapěťového 
zdroje, stiskněte tlačítko nouzového zastavení. 

 Před zapnutím zdroje vysokého napětí odstraňte ze zkušebního 
obvodu kalibrátor. 

 Než se zkoušeného objektu dotknete, vybijte zkoušený objekt 
a všechny díly vedoucí napětí. 

   
 

15.4.3 Připojení kalibrátoru 

Přímé připojení kalibrátoru ke zkoušenému objektu:  

1. Výstup signálu kalibrátoru připojte přímo ke zkoušenému objektu. 

2. Ochranné zemnění kalibrátoru připojte k uzemnění stanice.  

 

 

 
1 Kalibrátor 
2 Výstup signálu kalibrátoru 
3 Přípojka ochranného uzemnění kalibrátoru 
4 Zkoušený objekt 
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Připojení kalibrátoru prostřednictvím vazebního kondenzátoru (v závislosti na výbavě 
systému) 

Jestliže nemáte možnost připojit kalibrátor přímo ke zkoušenému objektu, můžete ho připojit 
prostřednictvím vazebního kondenzátoru. Při připojení kalibrátoru prostřednictvím vazebního 
kondenzátoru mohou kalibraci ztěžovat rušivé vazby a částečné odrazy. 

1. Výstup signálu kalibrátoru připojte k vysokonapěťové elektrodě vazebního kondenzátoru.  

2. Přípojku ochranného zemnění kalibrátoru připojte k přípojce ochranného uzemnění 
vazebního kondenzátoru. 

 

 
1 Kalibrátor 
2 Výstup signálu kalibrátoru (černá přípojka) 
3 Přípojka ochranného uzemnění kalibrátoru (kovová) 
4 Vazební kondenzátor 
5 Vysokonapěťová přípojka vazebního kondenzátoru 
6 Přípojka ochranného uzemnění vazebního kondenzátoru 
7 Zkoušený objekt 

 

15.4.4 Kalibrace systému měření částečných výbojů 

1. Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte návodu k obsluze systému nebo přístroje používaného k měření. 

2. Zapněte kalibrátor: Krátce stiskněte tlačítko On/Off. 

3. Na kalibrátoru nastavte kalibrační náboj. 

Doporučení: Chcete-li dosáhnout největší možné citlivosti, s kalibrací začněte s co 
nejnižším nábojem, např. 0,10 nC (100 pC) a v případě potřeby ho zvyšujte, dokud 
v aplikaci BAUR neuvidíte počáteční a koncovou špičku. Vysoký kalibrační náboj má za 
následek nižší citlivost a horší výsledky měření. Obecně platí, že kalibrační náboj by se 
měl pohybovat v rozsahu očekávaných úrovní částečného výboje. 

V aplikaci BAUR 

1. Zvolte kabelovou trasu (Soubor > Zvolit kabelovou trasu nebo ŘÍDICÍ PANEL > část 
KABELOVÉ TRASY). 

2. Zvolte ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření. 

3. Ve výběru vodičů klikněte na zkoušený vodič. 

4. Zvolte požadovanou sekvenci a v přehledu sekvence klikněte na Měření PD. 

5. Přejděte do kalibračního zobrazení: Klikněte na tlačítko . 

Pro nastavení zobrazeného rozsahu se automaticky převezme délka kabelu 
z kabelových dat. 
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Upozornění: Popis kalibračního zobrazení a možností nastavení najdete v kapitole 
Zobrazení CAL (na straně 74). 

6. V případě potřeby přesuňte konec kabelu na začátek druhého impulzu (tj. k náběžné 

hraně odrazu): Za tímto účelem přesuňte ve znázornění kabelu ikonu . 

Pokud jste přesunuli konec kabelu, zobrazí se dialogové okno, ve kterém musíte 
rozhodnout, zda chcete v poslední sekci upravit délku kabelové trasy nebo rychlost 
šíření (v/2). 

7. V případě potřeby změňte kliknutím na tlačítko  zesílení a spouštěcí impulz 
a odpovídajícím způsobem nastavte hodnoty. 

8. Do vstupního pole Kalibrační náboj zadejte kalibrační náboj, který jste nastavili na 
kalibrátoru. 

Upozornění: Na kalibrátoru jste nastavili kalibrační náboj v nC. Hodnotu náboje 
přepočtěte na pC (např. 0,1 nC = 100 pC) za účelem zadání do aplikace. 

9. Klikněte na tlačítko Kalibrovat. 

Systém měření částečných výbojů se zkalibruje. 

Upozornění: Pro vyhodnocení výsledků měření PD může být užitečné uložit záznamy 
kalibračního signálu jako referenci. 

10. Chcete-li uložit snímek kalibračního signálu, klikněte na tlačítko Záznam. 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se zobrazuje, jak dlouho záznam standardně trvá. 
V případě potřeby můžete změnit dobu trvání. 

11. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Záznam. 

Zaznamená se kalibrační signál. Kalibrace je dokončena. 

12. Vypněte kalibrátor a odpojte ho od systému měření částečných výbojů. 

Další kroky 

 Měření částečného výboje (na straně 69) 

 Problémy s kalibrací a jejich řešení (na straně 97) 
 

15.4.5 Měření částečných výbojů na více vodičích 

Pokud chcete měření částečných výbojů provádět na více vodičích a není naprosto jisté, zda 
všechny vodiče mají stejnou délku a parametry, vodiče vzájemně porovnejte. Postupujte 
přitom následovně: 

1. Proveďte kalibraci pro první fázi.  

2. Kalibrátor připojte k druhé fázi. 

3. Zapněte kalibrátor.  

4. Zvolte stejný kalibrační náboj jako při kalibraci první fáze. 

5. Porovnejte, zda diagram a zobrazené parametry odpovídají kalibračním datům první 
fáze. 

6. Kroky 2–5 opakujte u třetí fáze.  

Jestliže všechny tři vodiče mají stejnou délku a parametry, můžete dva ostatní vodiče 
měřit bez opětovné kalibrace. 

Jestliže zjistíte rozdíly, samostatně kalibrujte jednotlivé fáze.  
 



 

 

Aplikace BAUR verze 4 Měření částečného výboje (měření PD) 

892-464-2 69 / 118 

15.5 Měření částečného výboje 
   

 
 VAROVÁNÍ 

Při průrazu kabelu v rámci zkoušení vzniká rušivý světelný oblouk 
a hluk, který vám může poškodit sluch 

Nebezpečí ohrožení života protékáním elektrického proudu tělem, 
nebezpečí popálení, poškození zraku a poškození sluchu.  

 Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky proti protékání 
elektrického proudu tělem a rušivému světelnému oblouku. 

 Používejte ochranu sluchu.  

 Dodržujte dostatečný odstup od místa připojení zkoušeného 
objektu v souladu se jmenovitým napětím sítě. 

   

1. Zajistěte prostor provádění zkoušky a odborně připojte zkoušený objekt. 

Dbejte návodu k obsluze systému nebo přístroje používaného k měření. 

2. Kalibrujte systém měření částečných výbojů. 

Další informace: Kapitola Kalibrace systému měření částečných výbojů (na straně 67) 

POZOR! Poškození kalibrátoru vysokým napětím. 

3. Chcete-li zamezit poškození kalibrátoru, kalibrátor před měřením bezpodmínečně 
odpojte od systému měření částečných výbojů. 

V aplikaci BAUR 

1. Zajistěte, abyste měření částečného výboje prováděli na právě kalibrované kabelové 
trase. 

2. Klikněte na tlačítko . 

Pokud jste systém měření částečných výbojů kalibrovali bezprostředně před tím, zobrazí 
se dotaz, zda jste kalibrátor odpojili od systému měření částečných výbojů. 

3. Zajistěte, aby byl kalibrátor skutečně odpojen od systému měření částečných výbojů 
a potvrďte hlášení. 

4. Uvolněte vysoké napětí. 

Systém se přepne do provozního stavu Připraven k zapnutí. 

5. Klikněte na tlačítko Spustit měření. 

Zobrazí se signál. Jako kalibrační náboj se použije hodnota stanovená pro poslední 
provedenou kalibraci. Zesílení a spouštěcí impulzy jste nastavili už při kalibraci. Toto 
nastavení je zpravidla vhodné i pro měření. Jestliže však dochází k přebuzení, změňte 
zesílení a spouštěcí impulzy podle popisu. 

Další informace: Kapitola Kalibrace systému měření částečných výbojů (na straně 67) 

6. Klikněte na tlačítko Záznam. 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se zobrazuje, jak dlouho trvá podle programu 
měření PD pro tento krok napětí. V případě potřeby můžete změnit dobu trvání. 

7. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Záznam. 

Spustí se měření PD. Po uplynutí nastavené doby se zobrazí dotaz, zda chcete měření 
PD opakovat, nebo pokračovat s dalším krokem napětí. 

8. Klikněte na příslušné tlačítko (Opakovat nebo Další). 
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9. Klikněte na tlačítko Záznam. 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se zobrazuje, jak dlouho trvá podle programu 
měření PD pro tento krok napětí. V případě potřeby můžete změnit dobu trvání. 

10. Opakujte kroky 7–9, dokud nebudou provedena měření PD pro všechny kroky napětí 
programu. 

Zaznamenané události se automaticky vyhodnocují už během měření. Během měření 
proto můžete přejít na dostupná zobrazení (výjimka: kalibrační zobrazení). 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na straně 70) 

Měření můžete kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko Stop. 

Další kroky 

 Vytvoření zprávy: Vytváření zpráv pro zkoušení a diagnostiku (softwarový modul 
ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA) (na straně 87) 

 Pokud neprovádíte další měření nebo chcete připojit jiný vodič: Deaktivace uvolnění VN 
(na straně 36) 

 

15.6 Měření částečného výboje: dostupná zobrazení 
   

 
   

Při měření PD máte k dispozici následující zobrazení: 

 Zobrazení PRG (na straně 58): Zobrazení programu a postupu aktuálního měření 

 Zobrazení U/I: Zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

 Zobrazení CAL (na straně 74): Slouží ke kalibraci systému měření částečných výbojů 

 Zobrazení REC (na straně 76): Slouží k záznamu a automatickému vyhodnocení 
signálů, které by mohly být částečnými výboji 

 Zobrazení PD (na straně 79): Slouží k ručnímu vyhodnocení zaznamenaných událostí 
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 Zobrazení LOC (na straně 82): Zobrazení rozložení potvrzených částečných výbojů 
a úrovní PD 

 Kombinované zobrazení PD a LOC (na straně 84): Současné otevření zobrazení PD 
a LOC pod sebou 

 Zobrazení PRPD (na straně 85): Zobrazení fázově rozlišeného znázornění PD 
zaznamenaných částečných výbojů 

   

Č. Prvek Funkce 

1 Přehled sekvence Zobrazuje aktuálně zvolenou sekvenci 

Zvolená měřicí metoda je zvýrazněna černě. 

Během měření a po něm se pro jednotlivé vodiče zobrazují následující informace: 

 Provedená kalibrace (s kalibračním nábojem) a počet zaznamenaných 
událostí 

 Měřené kroky napětí a počet zaznamenaných událostí v rámci jednotlivých 
kroků napětí  

Po měření je k dispozici položka kontextové nabídky Smazat. Umožňuje odstranit 

jednotlivá měření nebo měření celé sekvence. 

2 Tlačítko Aktuálně Pokud je aktivní zobrazení Aktuálně (viz snímek obrazovky), zobrazují se všechny 
měřicí metody nakonfigurované v sekvenci.  

 Tlačítko 
Historicky 

Pokud je aktivní zobrazení Historicky, zobrazují se všechna měření provedená na 
této kabelové trase.  

 Chcete-li porovnat dřívější měření, aktivuje zaškrtávací políčka měření, která 
chcete porovnat. 

3 Zobrazení stavu Zobrazuje aktuální stav systému: 

 Vlevo (odshora dolů): aktuální doba měření, aktuální fáze měření (např. 
Probíhá určování zatížení, Ramp Up) a zbývající doba měření 

 Uprostřed: aktuální napětí jako křivka (podle zvoleného tvaru napětí) a jako 
efektivní hodnota 

 Vpravo: aktuální výstupní proud (Irms), kapacita zkoušeného objektu (Zátěž 
C) a izolační odpor zkoušeného objektu (Zátěž R) 

Během zkoušení se provozní stav systému vizualizuje i v aplikaci. Další informace: 
Kapitola Indikátor provozního stavu (na straně 32) 

4 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Toto tlačítko není během měření PD aktivní. 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení 

(s výjimkou kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok 

napětí, musíte vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

5 Tlačítko  Otevírá a zavírá dialogové pole Nastavení 

V tomto dialogovém poli můžete v případě potřeby změnit následující nastavení: 

 Předměření 

Slouží k nastavení toho, jak dlouho před spouštěcím impulzem se začne 
zaznamenávat signál (v procentech délky kabelu) 

 Snímání signálu za koncem kabelu 

Slouží k nastavení, jak dlouho se má po dosažení definovaného konce kabelu 
(v procentech délky kabelu) ještě zaznamenávat signál. Tímto nastavením 
můžete ovlivnit to, zda bude zcela viditelný odraz od konce kabelu.  

 Frekvenční filtr podle IEC 60270 

Když je aktivováno zaškrtávací políčko, platí pro kalibraci a měření PD mezní 
frekvence a rozsahy frekvencí podle normy IEC 60270: 

 Dolní frekvence: 30–100 kHz 
 Horní frekvence: 130–1 000 kHz 
 Rozsah frekvencí: 100–900 kHz 

Změna dolní a horní frekvence ovlivňuje výsledek měření. Po změně 
nastavení proto proveďte kalibraci systému měření částečných výbojů. Další 
informace: Kapitola Kalibrace systému měření částečných výbojů (na straně 

67) 

 Max. spouštěcí úroveň 

Slouží k nastavení horního konce stupnice spouštěcí úrovně  

6 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se zobrazení stavu, aktivní zobrazení 
a znázornění kabelu zvětší na celou velikost obrazovky, ostatní části se skryjí. 
Zobrazit lze také přehled sekvence a nastavení spouštěcích impulzů, zesílení 
a frekvenčního filtru PD. 

 Za tímto účelem klikněte na tlačítko . 

Zavření zobrazení na celé obrazovce 

 Klikněte na tlačítko  nebo stiskněte klávesu Esc na klávesnici. 
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15.6.1 Zobrazení PRG 
 

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

2 Tlačítko  Zobrazení programu aktuálního měření 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení . V tomto 
zobrazení se zobrazují kroky napětí podle programu. Jakmile se spustí měření, 
zobrazí se zelený kurzor, který symbolizuje průběh měření. 

Dokud probíhá měření, pod textem PRG se zobrazuje indikátor průběhu. 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Toto tlačítko není během měření PD aktivní. 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení 

(s výjimkou kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok 

napětí, musíte vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

3 Indikační pole 
PDIV 

Zobrazení přibližného počátečního napětí částečného výboje 

Počáteční napětí částečného výboje se zobrazí, jakmile bude automatickým 
vyhodnocením jako událost zaznamenán impulz. 

 Indikační pole 
PDEV 

Zobrazení konečného napětí částečného výboje 

  
 

15.6.2 Zobrazení CAL 
   

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 

straně 70) 
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Č. Prvek Funkce 

2 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Otevření kalibračního zobrazení 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní kalibrační zobrazení. Po 
připojení kalibrátoru se zobrazí přijatý signál. Kromě toho se zobrazí kurzor 
indikující vzdálenost od blízkého konce kabelové trasy.  

Pomocí tlačítek  a  můžete zobrazit nastavení zesílení, spouštěcích impulzů 
a frekvenčního filtru PD. 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení 

(s výjimkou kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok 

napětí, musíte vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

3 Indikační pole 
Náboj 

Zobrazení aktuálně měřeného náboje 

 Vstupní pole 
Kalibrační náboj 

Slouží ke kalibraci systému měření částečných výbojů a k záznamu kalibračního 
signálu 

Další informace: Kapitola Kalibrace systému měření částečných výbojů (na straně 
67) 

 Tlačítko 
Kalibrovat 

 Tlačítko Záznam / 
Zastavit záznam 

 Tlačítko  Zastavení (zmrazení) zobrazení aktuálního signálu 

Tato funkce je praktická například tehdy, když chcete velmi přesně nastavit kurzor. 

 Tlačítko  Vytvoření momentálního záznamu aktuálního zobrazení a jeho automatické 
vložení do zprávy 

4 Ovládací prvky 
zvětšení 

Zvětšení nebo zmenšení kalibračního zobrazení 

 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 
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Č. Prvek Funkce 

5 Tlačítko  Zobrazení nastavení zesílení a spouštěcích impulzů 

Zesílení a spouštěcí impulzy jsou nastaveny automaticky a v případě potřeby je lze 
změnit. 

 Optimalizujte nastavení zesílení a spouštěcích impulzů tak, aby byl dobře vidět 
počáteční impulz a zároveň i hraničně vidět koncový impulz.  

Pokud jsou zesílení nebo spouštěcí impulz nastaveny tak, že dojde k přebuzení 
signálu, písmo nad stupnicí zčervená. V tomto případě nelze provést kalibraci 
(tlačítko je neaktivní). 

 Tlačítko  Zobrazení nastavení frekvenčního filtru PD 

 Dolní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje vysoké frekvence až na úroveň mezní frekvence 
a propouští nižší frekvence. 

 Horní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje nízké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští 
vyšší frekvence. 

 Pásmová propust ( ) 

Filtr, který oslabuje všechny frekvence mimo rozsah frekvencí. Rozsah 
frekvencí je určován dvěma mezními frekvencemi. 

 Pásmová zádrž ( ) 

Filtr, který oslabuje frekvence, které se nacházejí uvnitř rozsahu frekvencí. 
Rozsah frekvencí je určován dvěma mezními frekvencemi. 

  
 

15.6.3 Zobrazení REC 
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Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

2 Informační řádek Zobrazení různých informací 

 Pokud přejdete z kalibračního zobrazení do jiného zobrazení, zobrazí se 
dotaz, zda jste odstranili kalibrátor. 

 Během měření PD se po zaznamenání kroku napětí zobrazí dotaz, zda chcete 
záznam opakovat, nebo zaznamenat další krok napětí. Tento dotaz se zobrazí 
také po zaznamenání posledního kroku napětí. 

3 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Toto tlačítko není během měření PD aktivní. 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Otevření zobrazení, ve kterém se zaznamenávají signály 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení . 

Dokud probíhá měření, pod textem REC se zobrazuje indikátor průběhu. Diagram 
zobrazuje měřený signál. 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

4 Indikátor průběhu 
záznamu 

Zobrazuje, jak dlouho už záznam běží a jak dlouho ještě potrvá 

5 Indikační pole Náboj Zobrazení aktuálně měřeného náboje 

 Tlačítko Záznam / 
Zastavit záznam 

Spuštění a zastavení záznamu signálu 

 Tlačítko  Zastavení (zmrazení) zobrazení aktuálního signálu 

Tato funkce je praktická například tehdy, když chcete z aktuálního signálu pořídit 
momentální záznam pro zprávu. 

Zastaví (zmrazí) se pouze zobrazení, měření pokračuje na pozadí. 

 Tlačítko  Vytvoření momentálního záznamu aktuálního zobrazení a jeho automatické 
vložení do zprávy 
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Č. Prvek Funkce 

6 Ovládací prvky 
zvětšení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení 

 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

7 Tlačítko  Zobrazení nastavení zesílení a spouštěcích impulzů 

Zesílení a spouštěcí impulzy jste nastavili už při kalibraci. Toto nastavení je 
zpravidla vhodné i pro měření. Jestliže však dochází k přebuzení, změňte zesílení 
a spouštěcí impulzy podle popisu. 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Zobrazení nastavení frekvenčního filtru PD 

 Dolní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje vysoké frekvence až na úroveň mezní frekvence 
a propouští nižší frekvence. 

 Horní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje nízké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští 
vyšší frekvence. 

 Pásmová propust ( ) 

Filtr, který oslabuje všechny frekvence mimo rozsah frekvencí. Rozsah 
frekvencí je určován dvěma mezními frekvencemi. 

 Pásmová zádrž ( ) 

Filtr, který oslabuje frekvence, které se nacházejí uvnitř rozsahu frekvencí. 
Rozsah frekvencí je určován dvěma mezními frekvencemi. 
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15.6.4 Zobrazení PD 
 

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na straně 
70) 

2 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje skutečný 
průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení (s výjimkou 

kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok napětí, musíte 

vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Otevření zobrazení vyhodnocení 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení vyhodnocení. 

Během měření PD software automaticky vyhodnocuje, zda mohou být přijaté signály 
částečnými výboji a kde se nacházejí. Jako událost se zaznamenávají 
a odpovídajícím způsobem klasifikují také přebuzené signály. Výsledek tohoto 
hodnocení je průběžně aktualizován v zobrazení vyhodnocení. Automatické 
vyhodnocení můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek v dolní části diagramu. 

V diagramu jsou události znázorněny jako impulzy se špičkami. První špička indikuje 
blízký konec kabelové trasy, poslední špička vzdálený konec.  

Dokud probíhá vyhodnocení, pod textem PD se zobrazuje indikátor průběhu. Po 
vyhodnocení všech událostí se indikátor průběhu už nezobrazuje. Pokud je 
vyhodnocení po měření resetováno, znovu se zobrazí indikátor průběhu, který 
zůstává viditelný, dokud nebudou vyhodnoceny všechny události.  

Přesunutí křivky 

1. Přesuňte myš na křivku tak, aby se ukazatel myši změnil na nitkový kříž a křivka 
se zobrazila se silnější čárou. 

2. Klikněte na křivku a se stisknutým tlačítkem myši ji přesuňte na požadovanou 
pozici. 

3. Chcete-li resetovat polohu křivky, klikněte na křivku pravým tlačítkem myši 
a zvolte položku kontextové nabídky Resetovat polohu křivky. 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

3 Lokalizační 
kurzor 

Zobrazuje vzdálenost události od blízkého a vzdáleného konce 

Horní číslo indikuje vzdálenost od blízkého konce, spodní číslo vzdálenost od 
vzdáleného konce. 

4 Indikační pole 
Náboj 

Zobrazení náboje naměřeného pro aktuálně zobrazenou událost 

 Výběrový seznam 

 (druh 
události) 

Slouží k filtrování zaznamenaných událostí 

Můžete tak například zobrazit pouze ty události, které byly zaznamenány, ale ještě 
nebyly vyhodnoceny. 

 Tlačítka /  Slouží k navigaci mezi zaznamenanými událostmi 

Zaznamenané události můžete alternativně procházet pomocí tlačítek F4 (předchozí 
událost) a F8 (další událost). 

 Indikační pole  

/  

Indikuje, zda byla aktuální událost vyhodnocena automaticky 

 : Událost byla vyhodnocena automaticky.  

 : Událost ještě nebyla vyhodnocena, nebo bylo automatické vyhodnocení 
změněno. 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko /  Indikuje, zda je aktuální událost potvrzený částečný výboj 

 : Událost nebyla potvrzena jako PD. 

Událost můžete potvrdit jako PD kliknutím na značku zaškrtnutí nebo stisknutím 
klávesy F5. 

 : Událost byla potvrzena jako PD. 

Potvrzené částečné výboje se zobrazují v zobrazení LOC.  

 Tlačítko /  Indikuje, zda byla aktuální událost ignorována 

 : Událost buď byla potvrzena jako PD, nebo ještě nebyla vyhodnocena.  

Událost můžete ignorovat kliknutím na křížek nebo stisknutím klávesy F6. 

 : Událost byla ignorována. 

Ignorované události se nezobrazují v zobrazení LOC. 

 Tlačítko  Vytvoření momentálního záznamu aktuálního zobrazení a jeho automatické vložení 
do zprávy 

5 Ovládací prvky 
zvětšení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení vyhodnocení 

 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce můžete otevřít kombinované zobrazení PD 
a LOC. 

Další informace:  

 Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na straně 70) 

 Kapitola Kombinované zobrazení PD a LOC (na straně 84) 

6 Tlačítko  Zobrazení následujících tlačítek: 

 Resetovat automatické vyhodnocení: Odstranění automatického vyhodnocení. 
Tato změna nemá vliv na události, které byly vyhodnoceny ručně. 

 Automaticky vyhodnotit: Spustí automatické vyhodnocení všech událostí, které 
ještě nebyly vyhodnoceny. 

 Resetovat celé vyhodnocení: Odstranění automatického i ručního vyhodnocení. 

 Tlačítko  Zobrazení nastavení frekvenčního filtru PD 

 Dolní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje vysoké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští 
nižší frekvence. 

 Horní propust ( ) 

Filtr, který oslabuje nízké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští 
vyšší frekvence. 

 Pásmová propust ( ) 

Filtr, který oslabuje všechny frekvence mimo rozsah frekvencí. Rozsah frekvencí 
je určován dvěma mezními frekvencemi. 

 Pásmová zádrž ( ) 

Filtr, který oslabuje frekvence, které se nacházejí uvnitř rozsahu frekvencí. 
Rozsah frekvencí je určován dvěma mezními frekvencemi. 
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15.6.5 Zobrazení LOC 
   

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

2 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení 

(s výjimkou kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok 

napětí, musíte vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Zobrazení rozložení potvrzených částečných výbojů a úrovní PD 

Pokud je písmo modré (viz snímek obrazovky), je aktivní zobrazení LOC. 

 Tlačítko  Přechod na fázově rozlišené znázornění PD 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRPD (na straně 85) 

3 Tlačítko Úrovně 
PD 

Zobrazení rozložení potvrzených částečných výbojů ve vztahu k výšce náboje 

Dílčí výboje se ve vztahu k náboji (osa Y) zobrazují na potvrzené pozici (osa X) ve 
stejné barvě jako měření v přehledu sekvence. Pro každý krok napětí se dílčí 
výboje znázorňují s různými symboly. V následujícím textu uvádíme příklad 
symbolů pro první tři kroky napětí: 

 : první krok napětí 

 : druhý krok napětí 

 : třetí krok napětí 

  Pro vyhodnocení dílčích výbojů stanovte takzvané oblasti (variabilní šířka) a místa 
(pevná šířka, také v rámci jedné oblasti). Frekvence PD se zobrazuje pouze pro 
částečné výboje, které se nacházejí uvnitř oblasti nebo místa. 

Oblasti a místa, které stanovíte, jsou k dispozici ve fázově rozlišeném znázornění 
PD jako kritéria filtru. 

Definování oblastí 

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na místo, kde se nacházejí dílčí výboje, které 
chcete vyhodnotit. 

2. Zvolte položku kontextové nabídky Vyhodnotit oblast. 

Vytvoří se oblast. Na vlaječce se zobrazuje, jak široká oblast je a kolik 
částečných výbojů se v ní nachází. 

Šířku oblasti můžete změnit kliknutím na pravý okraj oblasti a jejím 
přetažením. Alternativně klikněte pravým tlačítkem myši na vlaječku a zvolte 
položku kontextové nabídky Vlastnosti.... 

Definování místa 

 Dvakrát klikněte na místo, kde se nacházejí dílčí výboje, které chcete 
vyhodnotit. 

 Vytvoří se místo. Na vlaječce se zobrazuje, na které pozici se místo nachází 
a kolik je v něm částečných výbojů. 

  Přesunutí oblasti nebo místa 

 Chcete-li oblast nebo místo přesunout, klikněte na vlaječku a se stisknutým 
tlačítkem myši oblast nebo místo přetáhněte na požadovanou pozici. 

Alternativně klikněte pravým tlačítkem myši na vlaječku a zvolte položku 
kontextové nabídky Vlastnosti.... Teď můžete zadat pozici. 

Přeměna oblasti nebo místa 

Oblast můžete přeměnit na místo a místo na oblast. 

 Pravým tlačítkem myši klikněte na oblast nebo místo a zvolte položku 
kontextové nabídky Zmenšit na místo nebo Rozšířit na oblast. 

 Tlačítko Četnost 
PD 

Zobrazení četnosti částečných výbojů v podobě sloupcového grafu 

Frekvence PD se zobrazuje pouze pro částečné výboje, které se nacházejí uvnitř 
oblasti nebo místa. 
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Č. Prvek Funkce 

4 Oblast 
s částečnými 
výboji (příklad) 

Snímek obrazovky uvádíme jako příklad. Zobrazení Úrovně PD je aktivní, v oblasti 
jsou zvoleny potvrzené částečné výboje. Na vlaječce se zobrazuje šířka oblasti 
a počet částečných výbojů, které obsahuje. 

5 Výběrový seznam 

 (druh události) 

Slouží k filtrování podle různých druhů událostí 

Tímto způsobem můžete například zobrazit pouze potvrzené částečné výboje. 

 Tlačítko  Vytvoření momentálního záznamu aktuálního zobrazení a jeho automatické 
vložení do zprávy 

6 Ovládací prvky 
zvětšení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení LOC 

 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce můžete otevřít kombinované zobrazení PD 
a LOC. 

Další informace: 

 Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na straně 70) 

 Kapitola Kombinované zobrazení PD a LOC (na straně 84) 

   
 

15.6.6 Kombinované zobrazení PD a LOC 

Pro pohodlné vyhodnocování lze zobrazení PD a LOC zobrazit současně pod sebou. To je 
praktické například pro rychlé nalezení odlehlých hodnot měření PD. 

Otevření kombinovaného zobrazení 

1. Přejděte do zobrazení PD nebo LOC. 

2. Otevřete zobrazení na celé obrazovce: Klikněte na tlačítko . 

Zobrazení stavu a aktivní zobrazení i znázornění kabelu se zvětší na velikost obrazovky. 

3. V levé horní části klikněte na tlačítko . 

Aktivní zobrazení se rozdělí, v jedné polovině bude zobrazení PD, v druhé zobrazení 
LOC. Máte stejné možnosti pro vyhodnocování a navigaci jako v samostatných 
zobrazeních. 

Pokud v zobrazení PD přesunete lokalizační kurzor, změnu rovnou uvidíte i v zobrazení 
LOC. 

Když v zobrazení LOC dvakrát kliknete na některou z ikon, událost nebo částečný výboj 
se zobrazí v zobrazení PD. Upozornění: Pokud to nefunguje, může být důvodem to, že 
v zobrazeních jsou ve výběrovém seznamu  vybrány různé možnosti. 
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15.6.7 Zobrazení PRPD 
   

 
   

Č. Prvek Funkce 

1 Zobrazení stavu 
a vyhodnocení, 
přehled sekvence 

Zobrazení aktuálního stavu systému a zvolené sekvence 

Pokud bylo provedeno měření PD s vyhodnocováním na základě komponent 
(volitelný doplněk), zobrazí se také automatické vyhodnocení celé sekvence. 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

2 Tlačítko  Přechod na zobrazení programu aktuálního měření 

Další informace: Kapitola Zobrazení PRG (na straně 58) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení aktuálních křivek napětí a proudu 

Pokud je písmo modré, je zobrazení aktivní. V tomto zobrazení se zobrazuje 
skutečný průběh křivek napětí a proudu (v sekundách) po celou dobu měření. 

 Tlačítko  Přechod do kalibračního zobrazení 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 

 Tlačítko  Přechod na zobrazení, ve kterém se zaznamenává signál 

Upozornění: Během záznamu signálu můžete otevřít ostatní zobrazení 

(s výjimkou kalibračního zobrazení). Chcete-li ale spustit záznam pro další krok 

napětí, musíte vždy přejít do zobrazení . 

Další informace: Kapitola Zobrazení REC (na straně 76) 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení vyhodnocení 

Další informace: Kapitola Zobrazení PD (na straně 79) 
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Č. Prvek Funkce 

 Tlačítko  Přechod do zobrazení LOC 

Další informace: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 

 Tlačítko  Zobrazení fázově rozlišeného znázornění PD 

Zaznamenané události se zobrazují ve vztahu k fázovému úhlu a jsou barevně 
znázorněny podle četnosti výskytu. 

3 Tlačítko 
Unipolární 

Zobrazení zaznamenaných událostí společně s jejich nábojem (absolutní hodnota) 

 Tlačítko Bipolární Zobrazení zaznamenaných událostí společně s jejich nábojem a polaritou 

4 Aktivita PD 
(příklad) 

Snímek obrazovky uvádíme jako příklad. Zobrazení Bipolární je aktivní, aktivity 
PD jsou jasně viditelné. Barevné znázornění aktivity PD závisí na tom, kolik 
událostí se v bodě vyskytlo. 

5 Tlačítko  Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

Další informace: Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na 
straně 70) 

6 Tlačítko  Vytvoření momentálního záznamu aktuálního zobrazení a jeho automatické 
vložení do zprávy 

7 Výběrový seznam 

 (druh události) 

Slouží k filtrování podle různých druhů událostí 

Tímto způsobem můžete například zobrazit pouze potvrzené částečné výboje. 

8 Výběrový seznam 

 (úsek) 

Slouží k zobrazení jednotlivých úseků kabelové trasy 

Události můžete zobrazit po celé délce kabelu nebo pro místa a oblasti, které jste 
stanovili v zobrazení LOC. 

Další informace o místech a oblastech: Kapitola Zobrazení LOC (na straně 82) 
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16.1 Nastavení záhlaví zprávy 
1. Zvolte kabelovou trasu (Soubor > Zvolit kabelovou trasu nebo ŘÍDICÍ PANEL > část 

KABELOVÉ TRASY). 

2. Přejděte na kartu Zpráva. 

3. Dialogové pole Nastavení otevřete kliknutím na ikonu . 

Všechna nastavení platí pro záhlaví zprávy. 

4. V případě potřeby zadejte do vstupního pole Adresa adresu. 

5. Chcete-li nastavit orientaci adresy, zvolte jeden z přepínačů Umístění textu. 

6. Zobrazení loga v záhlaví: 

a. Klikněte na tlačítko Zvolit logo. 

b. Zvolte složku, v níž se logo nachází, a klikněte na něj. 

c. Klikněte na tlačítko OK. 

Logo se zobrazí v záhlaví zprávy. 
 

16.2 Vytváření zpráv pro zkoušení a diagnostiku (softwarový 
modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA) 

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Zpráva 

 

16 VYTVÁŘENÍ ZPRÁV 
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Č. Prvek Funkce 

1 Tlačítko Aktuálně Když je aktivní zobrazení Aktuálně (viz snímek obrazovky), zobrazí se struktura 
zprávy pro aktuálně zvolenou sekvenci včetně dostupných naměřených údajů 
pro zvolenou kabelovou trasu. 

Tlačítko Historicky Pokud je aktivní zobrazení Historicky, zobrazují se zprávy všech měření 
provedených na této kabelové trase. 

 Chcete-li zobrazit dřívější zprávu, klikněte na tlačítko Historicky a aktivujte 

zaškrtávací políčko požadované zprávy. 

2 Seznam dostupných 
dat zprávy 

Zobrazení seznamu všech dat, která jsou k dispozici pro zvolenou zprávu 

Seznam je rozdělen na obecná data (záhlaví, přehled zvolené sekvence) 
a specifická data provedených měření. 

 Chcete-li v části obsahu zobrazit nebo skrýt data zprávy, aktivujte nebo 
deaktivujte příslušné zaškrtávací políčko. 

Na snímku obrazovky například vidíte, že je deaktivované zaškrtávací 
políčko záhlaví. Záhlaví se proto nezobrazuje v zobrazení obsahu. 

Součásti seznamu můžete sbalit a rozbalit kliknutím na bílý trojúhelník. 

3 Tlačítko  Otevření a zavření dialogového okna pro nastavení záhlaví zprávy 

Další informace: Kapitola Nastavení záhlaví zprávy (na straně 87) 

Tlačítko Export Otevření dialogového okna pro export zprávy ve formátu PDF 

Název souboru nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > | 

Tlačítko Tisk Otevření dialogového okna pro tisk zprávy 

Chcete-li zprávu vytisknout přímo z aplikace, musí být nastavena a připojena 
tiskárna. 

4 Část obsahu Zobrazení zvolených dat zprávy 

V horní části zprávy se zobrazují obecná kabelová data a celkový stav kabelové 
trasy po automatickém vyhodnocení. Můžete upravit tato data: 

 Změna výchozího názvu zprávy 

 Nastavení vlastního stupně rizika 

 Volba potřebného opatření 

 Zadání poznámek 

Texty stupňů rizika a potřebných opatření můžete změnit: Nástroje > Zkoušení 
a diagnostika > Obecná nastavení vyhodnocování 

Ve spodní části zprávy jsou v diagramech a tabulkách uvedeny nastavené 
parametry a kritéria vyhodnocení a také jednotlivé výsledky měření. Pokud jste 
pořídili momentální záznamy, zobrazí se u příslušných měření. Momentální 
záznamy můžete také dodatečně vložit do dřívější zprávy.  

Vložení momentálního záznamu do dřívější zprávy 

1. Klikněte na tlačítko Historicky a aktivujte zaškrtávací políčko zprávy, do 
které chcete momentální záznam vložit. 

2. Přejděte do zobrazení měření (ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA > Měření). 

3. Klikněte na tlačítko  a rozhodněte, na kterou pozici ve zvolené dřívější 
zprávě se má momentální záznam vložit. 

Můžete konfigurovat, jak se ve zprávě zobrazují diagramy měření ztrátového 
činitele: Nástroje > Zkoušení a diagnostika > Nastavení diagramů pro 
zprávu 
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16.3 Vytváření zpráv pro zjednodušenou zkoušku kabelu 
a zkoušku kabelového pláště (softwarový modul 
LOKALIZACE PORUCH KABELŮ) 

16.3.1 Vytvoření zprávy 

Zprávu můžete vytvořit rovnou po lokalizaci poruch kabelů, nebo později. 

Předpoklad 

Je zvolena kabelová trasa. 

Postup 

1. Zvolte kartu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ. 

2. Je-li to potřeba, na kartě Předběžná lokalizace vytvořte momentální záznamy výsledků 
měření a vložte je do zprávy. 

3. Zvolte kartu Zpráva. 

V náhledu se zobrazí zpráva pro zvolenou kabelovou trasu. Zpráva obsahuje kabelová 
data zvolené kabelové trasy a momentální záznamy výsledků měření (jsou-li k dispozici). 

4. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt vložené momentální záznamy, v seznamu 
momentálních záznamů zaškrtněte nebo odškrtněte zaškrtávací políčko příslušného 
momentálního záznamu.  

5. V případě potřeby nastavte záhlaví zprávy. 

Další informace: Kapitola Nastavení záhlaví zprávy (na straně 87) 

6. Chcete-li zadat dodatečné informace o celé zprávě nebo momentálním záznamu, 
klikněte do vstupního pole Zadat poznámku a zadejte požadované informace. 

7. Klikněte na tlačítko Uložit. 

8. Chcete-li zprávu uložit pod jiným názvem, do vstupního pole Název zprávy zadejte 
název. 

9. Klikněte na tlačítko OK. 

Zpráva se vytvoří s provedeným nastavením, uloží společně s kabelovou trasou 
a zobrazí na řídicím panelu v části POSLEDNÍ ZPRÁVY. 

Upozornění: Uloženou zprávu již nelze měnit nebo odstranit. 

10. Chcete-li k této kabelové trase vytvořit další zprávu, klikněte na tlačítko Nový. 
 

16.3.2 Export zprávy 

1. Otevřete uloženou zprávu. 

Další informace: Kapitola Otevření zprávy (na straně 90). 

Alternativně můžete zprávu exportovat rovnou po lokalizaci poruch kabelů – přejděte na 
kartu Zpráva a proveďte další kroky tak, jak jsou zde popsány. 

2. V případě potřeby nastavte záhlaví zprávy. 

Další informace: Kapitola Nastavení záhlaví zprávy (na straně 87) 

3. Klikněte na tlačítko Export. 

4. Zvolte složku, do které chcete exportovat zprávu. 

5. Chcete-li zprávu uložit pod jiným názvem, do vstupního pole Název souboru zadejte 
název. 

Upozornění: Název souboru nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: \ / : * ? "< > 
| 

6. Klikněte na tlačítko OK. 

Zpráva se uloží do zvolené složky jako soubor PDF. 
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16.3.3 Otevření zprávy 

 Na řídicím panelu v části POSLEDNÍ ZPRÁVY dvakrát klikněte na požadovanou zprávu. 

Pokud jste vytvořili více zpráv pro více kabelových tras, může být seznam posledních zpráv 
velice dlouhý. V tomto případě můžete zprávu otevřít i jiným způsobem. Postupujte přitom 
následovně: 

1. Na řídicím panelu zvolte v části KABELOVÉ TRASY kabelovou trasu, jejíž zprávu 
chcete otevřít. 

2. Zvolte kartu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ a pak kartu Zpráva. 

3. Klikněte na tlačítko Načíst. 

4. V seznamu zpráv klikněte na požadovanou zprávu. 

5. Klikněte na tlačítko OK. 
 

16.3.4 Uživatelské rozhraní Zpráva 

 

   
 

Č. Prvek Funkce 

1 Část Momentální 
záznamy 

Zobrazuje seznam všech momentálních záznamů vytvořených při lokalizaci 
poruch kabelů 

 Chcete-li momentální záznam vložit do zprávy, zaškrtněte zaškrtávací 
políčko momentálního záznamu. 

 Chcete-li momentální záznam odebrat ze zprávy, odškrtněte zaškrtávací 
políčko momentálního záznamu. 

2 Karta Analýza poruch Zde není relevantní 

3 Karta ŘÍDICÍ PANEL Přechod na řídicí panel 

4 Karta ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA 

Přechod na softwarový modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA 
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Č. Prvek Funkce 

5 Karta Předběžná 
lokalizace 

Přechod na předběžnou lokalizaci poruch kabelů 

6 Karta Dodatečná 
lokalizace 

Zde není relevantní 

7 Tlačítko  Otevírá a zavírá dialogové pole Nastavení 

Další informace: Kapitola Nastavení záhlaví zprávy (na straně 87) 

8 Tlačítko Export  Otevírá dialogové okno pro export zprávy 

Další informace: Kapitola Export zprávy (na straně 89) 

9 Tlačítko Nový Slouží k vytvoření nové zprávy 

10 Tlačítko Uložit  Otevírá dialogové okno pro uložení aktuální zprávy 

11 Tlačítko Načíst Otevírá dialogové okno pro načtení dříve vytvořených zpráv 

Další informace: Kapitola Otevření zprávy (na straně 90) 

12 Vstupní pole Zadat 
poznámku 

Slouží k zadání dodatečných informací o zprávě 

13 Oblast pro momentální 
záznamy 

Zobrazuje momentální záznamy vložené do zprávy 
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Můžete zálohovat databázi kabelových dat, veškerá nastavení systému a/nebo systémové 
protokoly. Použijte k tomu samostatnou aplikaci BAUR Software Backup Tool, která se 
automaticky instaluje při instalaci aplikace BAUR. 

Postup 

1. Ukončete aplikaci BAUR. 

2. Výběrem ze seznamu programů v systému Windows spusťte aplikaci BAUR Software 
Backup Tool. 

3. Zvolte data, která chcete zálohovat, a umístění a klikněte na tlačítko Run. 
 

Postup při uvádění systému mimo provoz závisí na systému a jeho výbavě. 
   

 
 Dbejte návodu k obsluze systému nebo přístroje používaného 

k měření. 

   

 

17 ZÁLOHOVÁNÍ DAT VČ.  SYSTÉMOVÝCH PROTOKOLŮ 

18 UVEDENÍ MIMO PROVOZ 
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19.1 Chybová hlášení a řešení problémů (řádek hlášení) 

 

 

Systém generuje informační a chybová hlášení, která vám pomáhají při provádění měření. 
Chybová hlášení se vypisují na řádku hlášení v pravé horní části obrazovky. Pokud ukazatel 
myši umístíte na systémové hlášení, po chvilce se zobrazí popis s podrobnými informacemi. 

Chybová hlášení se zobrazují až do odstranění chyby.  
 

Chybové 
hlášení 

Možná příčina / řešení 

Nenavázáno 
připojení ke 
generátoru VLF 

Přerušeno spojení s generátorem vysokého napětí VLF. 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu:  

 Zajistěte, aby byly pevně připojeny všechny připojovací kabely přístroje. 

Pokud jsou připojovací kabely pevně připojené a přesto dochází k chybě: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

19 CHYBY A JEJICH ŘEŠENÍ 
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Chybové 
hlášení 

Možná příčina / řešení 

Není navázáno 
spojení 
s detektorem 
částečných výbojů 

 

Je přerušeno spojení s detektorem částečných výbojů. 

Pokud nechcete provádět měření, nýbrž si například jen chcete prohlédnout výsledky 
dřívějších měření, můžete hlášení ignorovat. 

Pokud ale chcete provádět měření: 

 Zajistěte, aby bylo na generátoru vysokého napětí VLF aktivováno dálkové ovládání 
a byl připojen kabel USB. 

 Zkontrolujte zkušební sestavu (např. spojení se systémem PD-TaD). 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Chyba PHG Chyba na uvedeném přístroji 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Žádný signál GPS Pro přesné určení polohy je nutný kontakt s nejméně 4 satelity GPS. Pokud je signál 
GPS slabý nebo máte kontakt pouze s 3 nebo méně satelity GPS, nelze přijímat signál 
GPS. To se může stát například v halách nebo na ulicích s výškovými domy.  

Fungování systému a aplikace BAUR není nepříznivě ovlivněno. Zobrazení kabelové 
trasy a případně pozic poruch a aktuální polohy podle GPS v mapách BAUR GeoBase 
Map není funkční. 

 Zajistěte, aby bylo možné přímé spojení se satelity GPS. 

 Počkejte na platný signál GPS. 

Nenavázáno 
spojení s GPS 

Přijímač GPS nefunguje. 

Fungování systému a aplikace BAUR není nepříznivě ovlivněno. Zobrazení kabelové 
trasy a případně pozic poruch a aktuální polohy podle GPS v mapách BAUR GeoBase 
Map není funkční. 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR. 
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19.2 Chybová hlášení a řešení problémů (dialogové okno Měření) 

Platí pro zjednodušenou zkoušku kabelu a zkoušku kabelového pláště v softwarovém 
modulu LOKALIZACE PORUCH KABELŮ. 
   

Chybové hlášení Možná příčina / řešení 

Nepodařilo se určit zatížení.   Zavřete dialogové okno a opakujte operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Zkrat během určování 
zatížení 

 Zkontrolujte zkušební sestavu. 

 Zavřete dialogové okno a opakujte operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Přepětí během určování 
zatížení 

 Zkontrolujte zkušební sestavu. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Zavřete dialogové okno a opakujte operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 
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Chybové hlášení Možná příčina / řešení 

Podproud během určování 
zatížení 

Přerušeno spojení s generátorem vysokého napětí VLF. 

 Zajistěte, aby zkoušený objekt byl odborně připojen. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu:  

 Zajistěte, aby byly pevně připojeny všechny připojovací kabely přístroje. 

Pokud jsou zkoušený objekt a připojovací kabely pevně připojené a přesto 
dochází k chybě: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Požadavek generátoru VLF 
‚[KÓD CHYBY]‘ byl zamítnut. 

Generátor vysokého napětí VLF nemůže provést požadovanou akci. 

 Zavřete dialogové okno a opakujte operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 

Byl překročen časový limit 
požadavku generátoru VLF 
‚[KÓD CHYBY]‘. 

 Zavřete dialogové okno a opakujte operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

1. Ukončit aplikaci BAUR. 

2. Vypněte počítač. 

3. Systém úplně odpojte od napájení ze sítě. 

4. Systém asi po minutě znovu připojte k síťovému napětí. 

5. Zapněte systém, spusťte aplikaci BAUR a opakujte požadovanou operaci. 

Dojde-li k chybě znovu: 

 Kontaktujte oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a sdělte mu 
zobrazovaný kód chyby, resp. zobrazované chybové hlášení. 
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19.3 Problémy s kalibrací a jejich řešení 

Nastavení spouštěcí úrovně, zesílení a frekvenčního filtru se upravují v zobrazení CAL. 

Další informace: Kapitola Zobrazení CAL (na straně 74) 
   

Popis Možná příčina Náprava 

Nezobrazuje se signál. Systém měření částečných výbojů není 
správně připojen. 

 Odborně připojte systém měření 
částečných výbojů. Dbejte návodu 
k obsluze systému nebo přístroje 
používaného k měření. 

Není zapnutý kalibrátor.  Zapněte kalibrátor a zkontrolujte, zda 
funguje. Kalibrátor se asi po pěti 
minutách automaticky vypne. 

 Spouštěcí úroveň je příliš vysoká.  Snižte spouštěcí úroveň. 

 Příliš nízké zesílení. Nedosahuje se 
prahu spuštění. 

 Postupně zvyšujte zesílení. 

 Vazební kondenzátor je ještě 
zkratován. 

 Odstraňte zkratovací kabel. 

Není k dispozici 
znázornění signálů, 
které by bylo možné 
vyhodnotit (např. 
absence špiček). 

Je nastavena nepříznivá spouštěcí 
úroveň. 

 Změňte spouštěcí úroveň. 

Příliš vysoké zesílení.  Postupně snižte zesílení. 

 Jsou zvolena nepříznivá nastavení 
frekvenčních filtrů PD. 

 Změňte frekvenční filtry PD. 

Není viditelný odraz ze 
vzdáleného konce. 

Zobrazený rozsah je příliš malý. Pro nastavení zobrazeného rozsahu se 
automaticky převezme délka kabelu 
z kabelových dat. 

 Posunutím ikony  ve znázornění 
kabelu změňte zobrazený rozsah. 

Pokud jste přesunuli konec kabelu, 
zobrazí se dialogové okno, ve kterém 
musíte rozhodnout, zda chcete 
v poslední sekci upravit délku kabelové 
trasy nebo rychlost šíření (v/2). 

 Příliš nízký kalibrační náboj.  Postupně zvyšujte kalibrační náboj. 

Kalibrovaná délka 
kabelu se silně liší od 
známé délky kabelu. 

Systém měření částečných výbojů není 
správně připojen nebo není správně 
uzemněn. 

 Odborně připojte systém měření 
částečných výbojů. Dbejte návodu 
k obsluze systému nebo přístroje 
používaného k měření. 

 Zajistěte, aby byl kabelový plášť na 
blízkém i vzdáleném konci dobře 
uzemněn. 

 Zkontrolujte, zda je příchozí stínění u 
každé spojky v kabelu přímo propojen s 
odchozím stíněním. Pokud má toto 
propojení vysoký odpor nebo pokud 
stínění nejsou přímo propojena (např. při 
používání cross bondingu), nelze 
správně provést lokalizaci PD. 
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Popis Možná příčina Náprava 

Signál je velmi slabý. Příliš nízké zesílení.  Postupně zvyšujte zesílení. 

Signál je velmi silný a 
přebuzený. 

Příliš vysoké zesílení.  Postupně snižte zesílení. 

Zobrazuje se mnoho 
poruch. 

Spouštěcí úroveň je příliš nízká.  Zvyšte spouštěcí úroveň. 

Signály se aktualizují 
zřídka. 

Spouštěcí úroveň je příliš vysoká.  Snižte spouštěcí úroveň. 

   

Další informace o kalibraci: Kapitola Kalibrace systému měření částečných výbojů (na straně 
67) 
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Oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR může s vaším souhlasem přistupovat 
k systémovému počítači, identifikovat problémy a rychle najít řešení Používá k tomu 
předinstalovaný program TeamViewer, který můžete snadno otevřít z uživatelského rozhraní 
aplikace BAUR. Vaši inženýři mohou pomocí této funkce v průběhu lokalizace poruch 
v terénu sdílet obrazovku s měřicím technikem a pomáhat mu s vyhodnocením výsledků 
měření. 

Program TeamViewer splňuje nejpřísnější požadavky na ochranu dat a zabezpečení. 
TeamViewer využívá ke spojení plně zabezpečené a šifrované datové kanály. Při každém 
spuštění generuje TeamViewer nové dynamické heslo, které společně s jedinečným ID 
nabízí zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do systému. Přístup k vašemu počítači 
tak mají pouze osoby, kterým sdělíte ID a heslo. 

Aby mohl k systémovému počítači přistupovat externí specialista, potřebujete také přístup 
k internetu. 
   

POZOR 

Škodlivý software z internetu může poškodit systémový počítač 

Jakmile se připojíte k internetu, může škodlivý software (například viry, trojské koně) 
z internetu závažně poškodit systémový počítač. 

 Pravidelně instalujte aktualizace systému Windows. 

 Používejte firewall. 

 Používejte antivirový program a pravidelně ho aktualizujte. 

 Přijměte všechna další potřebná opatření na ochranu systémového počítače před 
viry a ostatními hrozbami. 

   

1. Chcete-li vytvořit připojení k internetu, do portu USB zapojte modem UMTS (USB modul 
pro přístup k síti UMTS) nebo modul pro připojení k bezdrátové síti WLAN. 

2. V případě potřeby nainstalujte potřebný software (např. ovladače). 

3. Zadejte data potřebná pro přístup k internetu. 

POZOR! Škodlivý software z internetu může poškodit systémový počítač. 

4. Instalujte nejnovější aktualizace systému Windows. 

5. Používejte firewall. 

6. Aktualizujte antivirový program. 

7. Přijměte všechna další potřebná opatření na ochranu systémového počítače před viry 
a ostatními hrozbami. 

Nezapomeňte, že online podpora oddělením poprodejního servisu společnosti BAUR je 
k dispozici jen během pracovní doby servisu a po telefonické domluvě s naším pracovníkem. 
V průběhu celé relace online podpory musíte být v telefonickém spojení s pracovníkem 
oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR a nacházet se u systémového počítače. 
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Spustit relaci online podpory 

Předpoklady 

 Je k dispozici a nastavený přístup k internetu. 

 Je informováno a k dispozici oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR nebo 
potřebný specialista. 

 Je k dispozici telefonické spojení. 

Postup 

1. Chcete-li spustit relaci online podpory, v nabídce Nástroje zvolte položku Spustit relaci 
online podpory. 

2. Zavolejte na oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR nebo specialistovi 
a sdělte jim zobrazované ID a heslo. 

Oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR nebo specialista se připojí k vašemu 
počítači a poskytne vám potřebnou podporu. 

3. S pracovníkem oddělení poprodejního servisu společnosti BAUR zůstaňte 
v telefonickém spojení po celou dobu relace online podpory a neodcházejte od 
systémového počítače. 

 

Záruka 

V případě nároků ze záruky kontaktujte společnost BAUR GmbH nebo její nejbližší 
zastoupení (http://www.baur.eu/baur-worldwide). Při zneužití záruka zaniká.  

Poprodejní servis 

V případě dotazů se obracejte na firmu BAUR GmbH nebo její nejbližší zastoupení 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

Raiffeisenstraße 8 
6832 Sulz / Rakousko 
service@baur.at 
www.baur.eu 
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22.1 Řídicí panel 

 

   
 

Č. Prvek Funkce 

1 Mapa se zadanými 
kabelovými trasami 

Zobrazení mapy se zadanými kabelovými trasami  

Pokud je k dispozici volitelný doplněk BAUR GeoBase Map, zobrazuje se průběh ulic 
a silnic. 

Položky kontextové nabídky: 

 Zadat novou kabelovou trasu: Otevírá dialogové okno pro zadání nové 
kabelové trasy 

Další informace: Kapitola Zadávání kabelových tras (na straně 21) 

 U stávajících kabelových tras: Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na 
rozvodnu, zobrazí se v kontextové nabídce také názvy kabelových tras, které 
začínají nebo končí v této rozvodně. 

2 Doporučení 
průvodce Smart 
Cable Fault Location 
Guide (jen systémy 
titron®) 

Zobrazuje informace o dalším možném kroku pro lokalizaci poruch kabelů 

 Chcete-li přejít na další zobrazený krok, klikněte na zvýrazněný text. 
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Č. Prvek Funkce 

3 Část KABELOVÉ 
TRASY 

Slouží k volbě a zobrazení uložených kabelových tras 

 Chcete-li upravit kabelovou trasu, klikněte na ikonu . 

4 Řádek nabídek Slouží k otevírání nabídek 

Další informace: Kapitola Horní řádek nabídek (na straně 103) 

5 Karta LOKALIZACE 
PORUCH KABELŮ 

Přechod na softwarový modul LOKALIZACE PORUCH KABELŮ 

6 Karta ZKOUŠENÍ 
A DIAGNOSTIKA 

Přechod na softwarový modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA 

7 Část RYCHLÝ 
PŘÍSTUP 

Slouží k rychlému přístupu k často používaným funkcím.  

 Chcete-li přidat nové tlačítko rychlého přístupu, klikněte na tlačítko s ikonou se 
symbolem plus.  

Můžete definovat až 3 tlačítka rychlého přístupu. Tlačítko Zadat novou 
kabelovou trasu je přednastavené a nelze ho změnit. 

8 Část POSLEDNÍ 
ZPRÁVY 

Zobrazuje seznam uložených zpráv pro softwarový modul LOKALIZACE PORUCH 
KABELŮ 

9 Ikona signálu GPS Indikuje, zda je k dispozici signál GPS 

10 Zvětšení/zmenšení 
zobrazení 

Zvětšuje nebo zmenšuje zobrazení mapy 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení: 

 Se stisknutým tlačítkem myši posouvejte lupu. 

nebo 

 Klikněte na tlačítka + a –. 

11 Centrování 
zobrazení podle 
aktuální polohy 

Vystředí zobrazení podle aktuální polohy 

12 Centrování 
zobrazení podle 
vybrané kabelové 
trasy 

Vystředí zobrazení podle vybrané kabelové trasy 

13 Otevření/zavření 
zobrazení na celé 
obrazovce 

Otevírá nebo zavírá zobrazení na celé obrazovce 

V režimu zobrazení na celé obrazovce se mapa BAUR GeoBase Map zvětší na 
celou velikost obrazovky, ostatní části nebudou viditelné. 
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22.2 Horní řádek nabídek 

22.2.1 Nabídka Soubor 

 

   

Prvek Funkce 

Zadat novou 
kabelovou trasu 

Otevírá dialogové okno pro zadání nové kabelové trasy 

Další informace: Kapitola Zadání kabelové trasy (na straně 21) 

Zvolit kabelovou trasu Otevírá dialogové okno Zvolit kabelovou trasu 

V tomto dialogovém okně můžete vyhledávat kabelové trasy, zvolit 
kabelovou trasu nebo odstraňovat kabelové trasy. 

Poslední otevřené 
kabelové trasy 

Zobrazuje seznam posledních použitých kabelových tras 

Ukončit Zavírá aplikaci 
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22.2.2 Nabídka Zobrazit 

 

   

Prvek Funkce 

Řídicí panel Přechod na řídicí panel 

Další informace: Kapitola Řídicí panel (na straně 101) 

Lokalizace poruch 
kabelů 

Přechod na softwarový modul LOKALIZACE PORUCH KABELŮ 

Zkoušení a diagnostika Přechod na softwarový modul ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA 

Zvětšit Zvětšuje zobrazení mapy, zkušebních diagramů nebo snímku odrazu 

Zmenšit Zmenšuje zobrazení mapy, zkušebních diagramů nebo snímku odrazu 

Celá obrazovka Otevírá zobrazení mapy na celé obrazovce 

Upravit kabelová data Otevírá dialogové okno pro úpravu kabelových dat 

Další informace: Kapitola Zadávání kabelových tras (na straně 21) 
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22.2.3 Nabídka Nástroje 

 

   

Prvek Funkce 

Výměna dat Umožňuje přenos dat z/do jiných systémů 

Další informace: Kapitola Výměna dat (na straně 33) 

Zkoušení a diagnostika Nabízí různé možnosti pro konfiguraci zkušebních a diagnostických 
metod 

Další informace: Kapitola Položka Zkoušení a diagnostika (na straně 
17) 

Nastavení Otevírá dialogové okno Nastavení  

Další informace: Kapitola Položka Nastavení (na straně 18) 

Průvodce napětím Otevírá dialogové okno Průvodce napětím 

Tato položka nabídky je aktivní pouze tehdy, pokud disponujete právy 
správce. 

Další informace: Kapitola Položka Průvodce napětím (na straně 19) 

Informace o systému Otevírá dialogové okno k zobrazení informací načtených ze systému 

Režim simulace Aktivuje/deaktivuje režim simulace 

Spustit relaci online 
podpory 

Slouží k otevření programu pro vzdálený přístup 

Další informace: Kapitola Relace online podpory (na straně 99) 
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22.2.4 Nabídka Nápověda 

 

   

Prvek Funkce 

Nápověda Otevírá online nápovědu 

Kontaktní údaje Zobrazí kontaktní údaje společnosti BAUR GmbH 

Licenční smlouva Otevře licenční smlouvu s koncovým uživatelem 

O programu Otevře dialog s těmito informacemi: 

 aktuální verze aplikace BAUR; 

 licencované knihovny třetích stran používané v aplikaci BAUR. 

   
 

22.3 Zobrazení Zkoušení a diagnostika kabelů 

Zobrazení, která máte k dispozici při zkoušení a diagnostice kabelů (softwarový modul 
ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA), jsou popsána u jednotlivých metod. 

Další informace: 

 Zkouška kabelu – Kapitola Zkouška kabelu: Zobrazení během měření (na straně 40) 

 Měření TD – Kapitola Měření ztrátového činitele: dostupná zobrazení (na straně 56) 

 Měření PD – Kapitola Měření částečného výboje: dostupná zobrazení (na straně 70) 
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BAUR GeoBase Map 

BAUR GeoBase Map poskytuje uživateli následující informace:  

 Kombinace silničních map s trasou kabelu a databází kabelů společnosti BAUR  

 Zobrazení aktuální polohy 

 Zobrazení kabelové trasy a případně pozic poruch pomocí GPS.  
   

 

   
 

Cable Mapping Technology CMT 

Přehled kabelových souborů a chyb v přímé úměrnosti k délce kabelu 
 

Částečný výboj (PD) 

Elektrický výboj, který jen částečně přemosťuje izolaci mezi vodiči (viz Mezinárodní 
elektrotechnický slovník IEC).  

 

Data GIS 

Prostorová data odkazující na skutečná místa. Existují dva druhy dat GIS: vektorová 
a rastrová. Vektorová data sestávají z bodů, čar a polygonů, které znázorňují objekty na 
mapě. Rastrová data představují obrázky, například satelitní nebo letecké fotografie, 
nepřerušované plochy, jako jsou výškové modely, nebo tematické třídy, jako jsou mapy 
s informacemi o využití půdy nebo biotopech. 

 

Delta TD 

(EN: differential tangent delta) 

Změna ztrátového činitele mezi dvěma kroky napětí (DTD) 
 

Dolní propust 

Filtr, který oslabuje vysoké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští nižší 
frekvence. 

 

EULA 

Licenční smlouva s koncovým uživatelem 
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Fázově rozlišené znázornění PD, PRPD 

Znázornění úrovně a četnosti částečných výbojů ve vztahu k fázovému úhlu 

Zkratka PRPD vyplývá z anglického označení: Phase-Resolved Partial Discharge 
 

Horní propust 

Filtr, který oslabuje nízké frekvence až na úroveň mezní frekvence a propouští vyšší 
frekvence. 

 

Kabel s obvodovou izolací 

Vícežilové nízko- a vysokonapěťové kabely, které mají na slaněných izolovaných žilách další 
společné ovinutí z izolačního papíru (obvodová izolace) a na něm kovový plášť s ochranným 
obalem (zdroj: Cichowski, Rolf Rüdiger [vydavatel]: Kabelhandbuch, 8. vydání. Frankfurt am 
Main: EW Medien und Kongresse GmbH 2012) 

 

Kabelová sekce 

Úsek kabelu mezi 2 spojkami nebo mezi spojkou a koncovkou.  
 

Kategorie 

Seskupení sekvencí 
 

Konečné napětí částečného výboje, PDEV 

Napětí, při kterém dochází ke zhášení částečných výbojů ve zkušební sestavě, když je 
napětí přiváděné do zkoušeného objektu trvale snižováno z vyšší hodnoty, při které jsou 
takové výboje pozorovány. 

Upozornění: Při připojení sinusového napětí je konečné napětí částečného výboje 
definováno jako efektivní hodnota napětí. Při rázovém napětí je konečné napětí částečného 
výboje definováno jako hodnota napětí mezi dvěma špičkami. 

Zkratka PDEV vyplývá z anglického označení: Partial Discharge Extinction Voltage 
 

Měření TD, měření ztrátového činitele 

Měření dielektrické ztráty izolace při předem určených hodnotách teploty, frekvence a napětí 
nebo intenzity pole 

Dielektrická ztráta se uvádí jako tangens ztrátového úhlu (δ). 
 

Měření ztrátového činitele, měření TD 

Měření dielektrické ztráty izolace při předem určených hodnotách teploty, frekvence a napětí 
nebo intenzity pole 

Dielektrická ztráta se uvádí jako tangens ztrátového úhlu (δ). 
 

Mezní frekvence 

Dolní nebo horní frekvence, která stanovuje meze propustného nebo zadržovacího pásma. 
 

MTD 

(EN: mean tangent delta) 

Střední hodnota ztrátového činitele v rámci kroku napětí 
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Občasná porucha kabelu  

Opakovaně a jen dočasně se vyskytující porucha, k níž dochází až při připojení vyššího 
napětí.  

 

Odporová porucha 

Jako odporové poruchy označujeme poruchy kabelu, které se při připojení vyššího napětí 
nezapálí, nýbrž vedou elektrický proud a mohou měnit svůj odpor. 

 

Pásmová propust 

Filtr, který oslabuje všechny frekvence mimo rozsah frekvencí. Rozsah frekvencí je určován 
dvěma mezními frekvencemi. 

 

Pásmová zádrž 

Filtr, který oslabuje frekvence, které se nacházejí uvnitř rozsahu frekvencí. Rozsah frekvencí 
je určován dvěma mezními frekvencemi. 

 

PDEV, konečné napětí částečného výboje 

Napětí, při kterém dochází ke zhášení částečných výbojů ve zkušební sestavě, když je 
napětí přiváděné do zkoušeného objektu trvale snižováno z vyšší hodnoty, při které jsou 
takové výboje pozorovány. 

Upozornění: Při připojení sinusového napětí je konečné napětí částečného výboje 
definováno jako efektivní hodnota napětí. Při rázovém napětí je konečné napětí částečného 
výboje definováno jako hodnota napětí mezi dvěma špičkami. 

Zkratka PDEV vyplývá z anglického označení: Partial Discharge Extinction Voltage 
 

PDIV, počáteční napětí částečného výboje 

Nejnižší napětí, při kterém dochází k vyvolání částečných výbojů ve zkušební sestavě, když 
je napětí přiváděné do zkoušeného objektu trvale zvyšováno z nižší hodnoty, při které 
nejsou takové výboje pozorovány 

Upozornění: Při připojení sinusového napětí je počáteční napětí částečného výboje 
definováno jako efektivní hodnota napětí. Při rázovém napětí je počáteční napětí částečného 
výboje definováno jako hodnota napětí mezi dvěma špičkami. 

Zkratka PDIV vyplývá z anglického označení: Partial Discharge Inception Voltage 
 

Počáteční napětí částečného výboje, PDIV 

Nejnižší napětí, při kterém dochází k vyvolání částečných výbojů ve zkušební sestavě, když 
je napětí přiváděné do zkoušeného objektu trvale zvyšováno z nižší hodnoty, při které 
nejsou takové výboje pozorovány 

Upozornění: Při připojení sinusového napětí je počáteční napětí částečného výboje 
definováno jako efektivní hodnota napětí. Při rázovém napětí je počáteční napětí částečného 
výboje definováno jako hodnota napětí mezi dvěma špičkami. 

Zkratka PDIV vyplývá z anglického označení: Partial Discharge Inception Voltage 
 

Porucha, která přichází do kontaktu se zeminou 

Porucha mezi kovovým stíněním a zeminou na plastových kabelech, resp. porucha mezi 
vodičem a zeminou na nízkonapěťových kabelech bez kovového stínění a armování. 
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Poruchy s průrazem 

Jako poruchy s průrazem se označují poruchy kabelu s velmi vysokým odporem, které se od 
určitého napětí opakovaně zapalují. 

 

Prahová hodnota PDIV 

Nejnižší náboj, při kterém je zaznamenána událost 
 

Program 

Definovaný průběh měření nebo zkoušky. Program zahrnuje alespoň: 

 Počet měřených kroků napětí 

 Výšku kroků napětí  
 

Provozovatel 

Provozovatelem je osoba nebo skupina, která odpovídá za bezpečné používání přístroje a 
za jeho údržbu (EN 61010-1, 3.5.12). 

 

PRPD, fázově rozlišené znázornění PD 

Znázornění úrovně a četnosti částečných výbojů ve vztahu k fázovému úhlu 

Zkratka PRPD vyplývá z anglického označení: Phase-Resolved Partial Discharge 
 

Přerušení kabelu 

Přerušení jednoho nebo více vodičů, často zapříčiněné mechanickým působením (například 
stavebními pracemi) nebo silným zahříváním vodičů. Na místě odtrhu se naměří velmi 
vysoký odpor.  

 

Připojovací kabel TDR 

NN připojovací kabel MS 50 nebo MS 25 
 

Režim obalové křivky 

Tento režim je vhodný zejména k lokalizaci občasných poruch. Snímky průběhu poruchy se 
zaznamenávají, dokud měření ručně nezastavíte. Každá změna impedance se ihned 
automaticky uloží, zaznamenané naměřené údaje se znázorní jako obalová křivka. I velmi 
malé změny jsou tak ihned a trvale viditelné. 

 

Rychlost šíření 

Rychlost, kterou se impulz nebo signál šíří přenosovým médiem. 
 

SDTD 

(EN: standard deviation of the dissipation factor) 

Směrodatná odchylka ztrátového činitele v rámci kroku napětí. Tento parametr informuje 
o stabilitě ztrátového činitele. 

 

Sekvence 

Posloupnost měřicích metod s definovanými programy a kritérii vyhodnocení pro určitý 
případ použití 
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Snímek bezvadné fáze 

První snímek odrazu s poruchou s vysokým odporem u metody SIM/MIM. Poruchy 
s vysokým odporem nemají za následek žádné nebo jen velmi malé změny impedance na 
místě poruchy. Na tomto snímku odrazu proto není viditelná porucha. Často se proto 
označuje také jako „snímek bezvadné fáze“.  

Snímek bezvadné fáze slouží jako reference pro předběžnou lokalizaci poruch a porovnává 
se se snímky odrazu pořízenými po zapálení elektrického oblouku. 

 

Systém 

Soubor technických komponent, které jsou navzájem propojeny a vzájemně se k sobě 
vztahují, přičemž na jejich funkce lze pohlížet jako na jeden celek. 

 

Trvalá porucha kabelu 

Trvalé poruchy kabelů lze identifikovat z měřením izolačního odporu.  
 

Událost 

(při měření PD) 

Impulz, jehož náboj překračuje určitou prahovou hodnotu (prahovou hodnotu PDIV) a je 
zaznamenán. Událost může být při vyhodnocování potvrzena jako částečný výboj nebo 
ignorována jako šum. 

 

Uživatel 

Uživatelem je osoba obsluhující přístroj k jeho určeným účelům (odpovídá definici obsluhy 
dle normy EN 61010-1, 3.5.11). 

 

Vnější částečný výboj 

Částečný výboj, ke kterému dochází na silně zakřivených površích elektrod izolovaných 
plynem 

Vnější částečné výboje vznikají v maximu sinusoid. 
 

Vnitřní částečný výboj 

Částečný výboj v izolačním materiálu 

Možné příčiny: 

 plynem nebo kapalinou naplněné vměsky v izolaci XLPE; 

 praskliny v izolaci; 

 elektrické stromečky; 

U interních částečných výbojů je počáteční napětí částečného výboje (PDIV) vyšší než 
konečné napětí částečného výboje (PDEV). Vnitřní částečné výboje většinou vznikají 
v polovině sinusoidy, která znázorňuje nárůst napětí. 

 

Zkrat 

Nízkoodporové spojení nejméně dvou vodičů. Při zemním zkratu (také označovaném jako 
spojení na zem) dochází k nízkoodporovému spojení se zemním potenciálem. 
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Zkrutové pole 

Elektromagnetické pole, u kterého síla signálu odpovídá zkrutu vodičů. Průběh tohoto 
signálu je znázorněn na následujícím obrázku. 
 

 
 

1 TG = tónový vysílač 
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