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Pro bezporuchový chod elektrických zaøízení je rozhodující stav a chování jejich dielektrických podsystémù, jejich vlastnosti jsou dané strukturou èástí, z nich jsou sestaveny. Pro
správné chápání vlastností a také opodstatnìnou volbu prvkù tohoto podsystému  aplikovaných materiálù  se neobejdeme bez poznatkù vysvìtlujících a pøibliujících jejich chování.
Je tøeba pochopit dìje ve struktuøe a jejich vazbu a odraz ve vnìjím chování i vlastnostech
materiálù. Pøi vlastní výrobì zaøízení pøistupuje dalí aspekt ve formì vznikajících vzájemných interakcí ovlivòujících vlastnosti materiálù i výrobkù. Dále musíme respektovat interakci
mezi zaøízením a prostøedím v nìm pracuje. I zde bereme v úvahu fyzikální zákonitosti
a hledáme jejich souvislost s mìnícími se vlastnostmi materiálù i zaøízení.
Výe uvedené skuteènosti jsou vedoucí mylenkou této knihy. Po objasnìní základních
skuteèností týkajících se problematiky dielektrik a izolantù, je její dalí èást vìnována základním aspektùm fyziky dielektrik nahlíeným z aplikaèního hlediska vztahu struktura  vlastnost s cílem usnadnit proniknutí do zmínìných souvislostí.
Procesy probíhající v izolantech, jejich znalost a vazby se úzce váí na akutní potøebu
získávání vydatných a plnì výpovìdischopných informací o vlastnostech prvkù ve výchozím
stavu i bìhem zpracování, kdy se plnì uplatòují vzájemné interakce prvkù, technologických
procesù a prostøedí výroby. Tato skuteènost vede k nutnosti znalostí z oblasti diagnostiky
izolantù, slouící ke zjiování nutných informací. Se souèasným nárùstem poadavkù na
elektrická zaøízení a jejich èástí, význam této problematiky neustále roste. Proto je tematika
diagnostiky izolantù dalí náplní knihy.
Uvedený pøehled hlavních skupin a pøedstavitelù izolantù usnadòuje orientaci v této oblasti s ohledem na jejich vlastnosti a zejména teplotní odolnost  klíèové hledisko jejich tøídìní.
Publikace je urèena vem, kteøí ve své práci èi studiu pøicházejí s problematikou dielektrických prvkù a systémù do kontaktu a chtìjí proniknout do jejich svìta.
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ÚVOD
Základním elementem pøi výrobì elektrických zaøízení je pouitý materiál. Ten chápeme jednak jako pro daný úèel upravenou látku, jednak jako systém sestávající
z podøazených podsystémù a prvkù. Tìmi jsou myleny z hlediska souèasného stavu vìdìní nedìlitelné elementární èástice. Dotyèné elektrické zaøízení pochopitelnì opìt
chápeme jako systém sestávající z funkèních podsystémù a sice mechanického, magnetického, elektrického, dielektrického a termoventilaèního. Z úhlu spolehlivostních aspektù, kdy elektrické zaøízení chápeme jako sériový spolehlivostní øetìzec u nìho výpadek
jednoho èlánku znamená konec funkènosti celého zaøízení, je dielektrický tím podsystémem, který svojí povahou obvykle nejvíce ovlivòuje to, co od tìchto zaøízení poadujeme
 jejich ivotnost a spolehlivost. Dielektrický podsystém je tedy klíèovým pro správnou
èinnost elektrického zaøízení.
Chování dielektrického podsystému je funkcí fyzikálních vlastností jeho jednotlivých
elementù. Elektrotechnik se tak, aby správnì chápal jednotlivé vlastnosti materiálù, neobejde pøi své práci a volbì materiálù, bez poznatkù vysvìtlujících a pøibliujících chování izolantù vycházející z dìjù odehrávajících se v jeho struktuøe. Musí chápat dìní ve
struktuøe a vazbu èi odraz tìchto dìjù ve vnìjím obrazu izolantu  jeho vlastnostech. Pøi
vlastní výrobì pøistupuje dalí moment a sice interakce, které zde vznikají a pochopitelnì
také ovlivòují finální vlastnosti výrobku. V neposlední øadì musíme vzít v úvahu i interakce mezi zaøízením a prostøedím v nìm pracuje. I zde je nutné brát v úvahu fyzikální
zákonitosti a umìt najít jejich souvislost s mìnícími se vlastnostmi materiálù i zaøízení.
Souvislosti struktury a vlastností se úzce váí na akutní potøebu získávání vydatných
a plnì relevantních informací o prvcích a to ve výchozím stadiu i bìhem zpracování, kdy
se plnì uplatòují vzájemné interakce prvkù, technologických procesù a prostøedí výroby.
To vede k nutnosti znalostí z oblasti diagnostiky slouící ke zjiování uvedených nutných informací. Je tøeba pøipomenout, e význam tìchto informací neustále roste.
Uvedené skuteènosti naznaèují dùvod, proè se zabývat elementy dielektrického podsystému, pronikat do souvislostí struktura  vlastnost a chápat zákonitosti jejich interakcí
s prostøedím. To vedlo ke snaze zpøístupnit dostupnou formou zmínìné skuteènosti a tím
ke zrodu této publikace. Je urèena vem, kteøí ve své èinnosti  práci èi studiu  pøicházejí
s uvedenou problematikou do styku.
Je milou povinností autora upøímnì podìkovat panu Prof. Ing. Danielu Mayerovi, DrSc.,
Ing. Lumíru akovi, CSc., Doc. Ing. Pavlu Kalábovi, CSc. a Pavlu ebíkovi za cenné
rady a pøipomínky, dále kolegùm Ing. Jiøímu Langovi, Ph.D. a Ing. Robertu Vikovi za
úèinnou pomoc pøi vzniku textù a obrázkù knihy.
Za svùj vznik kniha dìkuje výzkumnému zámìru MMT Èeské republiky MSM
4977705131 Diagnostika interaktivních dìjù v elektrotechnice, jeho je autor vedoucím øeitelem.
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