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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Na wstępie omawiamy Raport Energia Elektryczna dla pokoleń, ważny dorobek II Kongresu Elektryki Polskiej, przejaw dbałości o to, aby nasze praprawnuki nie żyły bez elektryczności, jak
nasi prapradziadkowie. Bo nic nie jest dane raz na zawsze. Następny tekst, o ryzykownej ewolucji obyczajów w służbach zabezpieczeń w energetyce, też wyraża troskę o to, żeby Polak był mądry
przed szkodą.
Kolejne artykuły dotyczą linii napowietrznych: obciążalności dynamicznej przewodów linii NN oraz zawieszania gołych przewodów linii nn, co tylko pozornie jest
błahą sprawą. Jest też pouczająca analiza przebiegu i przyczyn śmiertelnego wypadku
przy korzystaniu z telefonu stacjonarnego podczas burzy.
Są kolejne odcinki Repetytorium z podstaw elektrotechniki oraz Technical English
i inne stałe działy. W obszernym tekście wyjaśniamy, że język techniczny to polszczyzna normy wzorcowej uzupełniona o poprawną terminologię techniczną. Jest
powinnością każdego inżyniera poświadczać to na co dzień.
Edward Musiał
Redaktor naczelny
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie
muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
Rada programowa: dr hab. inż. Stanisław Czapp (przewodniczący), dr inż. Ryszard Niewiedział (sekretarz)
Członkowie: mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, mgr
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