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ÚVOD
Vyspìlá lidská spoleènost potøebuje ke své úspìnosti dokonalé informace na vech
úrovních svých èinností. Stejnì tak je tomu i v elektrotechnice. Elektrická zaøízení, kterých je celá øada a svými charakteristikami se mnohdy znaènì lií, si systémovým
pøístupem pøedstavujeme jako systémy s jejich èástmi  podsystémy a posléze prvky.
kála elektrických zaøízení zaèíná u zdrojù elektrické energie, aby pokraèovala
k zaøízením, která podle okamité potøeby pøemìòují elektrickou energii na jiný energetický druh vyuívaný pøi lidských èinnostech. Dalí skupinu pak tvoøí elektronická
zaøízení, která jsou jiného charakteru, odliných technologií vzniku i technologií zpracovatelských a uivatelských. I tato zaøízení vak pro svùj provoz potøebují základní
energetické medium  napájecí napìtí pro své zdroje  vyrobené výe uvedenými energetickými jednotkami.
Základní elektrická zaøízení pouívaná pøi výrobì i pøemìnì elektrické energie na jiný
druh energie, která jsou svým charakterem klíèová pro svìt elektrotechniky, lze povaovat za sériové spolehlivostní øetìzce, u nich selhání jednoho prvku znamená vyøazení
celého zaøízení z funkèní èinnosti.
Pro zajitìní bezchybného chodu zmínìných zaøízení je nutné znát vývoj jejich vlastností, který obecnì nemusí být vdy pøíznivý. Tyto potøebné informace zajiuje
disciplína vìnující se studiu dìjù probíhajících pøi interakcích dotyèných zaøízení
s výrobou a posléze provozními podmínkami  diagnostika. Je-li zamìøena na elektrická
zaøízení jako v naem pøípadì, jedná se o diagnostiku elektrických zaøízení, jejím aspektùm je vìnován následující text této knihy. Vìnuje se jak obecným aspektùm
diagnostiky, tak metodám a zpùsobùm zjiování stavu elektrických zaøízení, která jsou
pochopitelnì rozdìlena do úèelových skupin. Nedílnou souèástí moderních diagnostických etøení a systémù, zejména v pøípadì pøímé on-line diagnostiky, je aplikace umìlé
inteligence  expertních systémù, neuronových sítí a dalích. Vzhledem k tomu, e témìø souèasnì s touto knihou vychází také v nakladatelství BEN  technická literatura
Praha kniha Doc. Ing. Miloe Hammera, CSc. Prvky umìlé inteligence v diagnostice
elektrických zaøízení, není tato problematika v následujícím textu zahrnuta.
Na tomto místì je povinností autorù knihy upøímnì podìkovat za cenné pøipomínky
a pomoc pøi jejím vzniku kolegùm Ing. Miroslavu Burianovi, Ph.D., Ing. Jaroslavu Fronkovi, Ing. Evì Müllerové, Ph.D., Ing. Petru Pondìlíkovi, Ing. Lumíru akovi, CSc.
a Pavlu ebíkovi.
Za svùj vznik kniha dìkuje výzkumnému zámìru MMT Èeské republiky MSM
4977705310 Diagnostika interaktivních dìjù v elektrotechnice, jeho jsou autoøi øeiteli.
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