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Kniha navazuje na dříve vydané „Dielektrické prvky a systémy“  ISBN 80-7300-
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používaným při off i on-line diagnostice silnoproudých elektrických zařízení. Zís-
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řízení, které jak z funkčního, tak i z ekonomického hlediska vytváří optimalizovaný 
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9ÚVOD

Úvod

Tato kniha navazuje na dvě předchozí, které vznikly v našem autorském kolek-

tivu „Dielektrické prvky a systémy“ [1] a “Diagnostika elektrických zařízení“ [2]. 

První z nich je věnována fyzikálnímu pohledu na chování dielektrik (principiálně 

nejdůležitějších prvků elektrických zařízení) v interakci s vlivy, které formují rozho-

dujícím způsobem jejich vlastnosti a chování během jejich funkčního života. Druhá 

je v návaznosti na předchozí věnována aspektům a nástrojům zjišťování vlastností 

a chování prvků a systémů elektrických zařízení při jejich vzniku (výrobě) i explo-

ataci v provozním životě. Všechny takto získané poznatky mohou pak posloužit 

jako vstupní informace nutné ke statistickému a tím spolehlivostnímu popisu např. 

výrobních procesů, pravděpodobnosti poruch určitého zařízení či výpočtům poru-

chovosti, času odstávek výrobních podniků nebo např. dodávek elektrické energie. 

Pro správné pochopení interaktivních dějů, s kterými se v každodenním životě se-

tkáváme, je třeba vycházet jak z matematických vztahů pravděpodobnostního po-

čtu, tak také z fyzikálních zákonitostí a hlavně ze zkušeností z praxe. Všechny tyto 

informace ve svém důsledku umožňují vznik zařízení, které jak z funkčního, tak 

i z ekonomického hlediska vytváří optimalizovaný proces se zajištěním rozumného 

využívání zdrojů. Můžeme tak konstatovat, že statistiku, pravděpodobnost a spo-

lehlivostní úvahy lze využít i jako prostředek, který pomůže k menšímu zatěžování 

životního prostředí a přírody. 

I tato kniha, stejně jako předchozí, vznikla jako přímý důsledek řešení výzkum-

ného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, MSM 

4977751310 – Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice.


