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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Na początku znajdą Państwo doskonały poradnik doboru
i nastawiania zabezpieczeń baterii kondensatorów średniego napięcia, przygotowany przez naukowca, specjalistę od zabezpieczeń,
oraz inżyniera z firmy badawczo-wdrożeniowej, specjalizującej się
w dziedzinie kompensacji mocy biernej. Kolejny obszerny tekst
objaśnia, jak ważny i niełatwy jest nadzór nad wartością rezystancji przejścia do ziemi izolowanych podziemnych rurociągów do
przesyłu gazu, ropy i innych substancji; tą wiedzą dzielą się osoby
mające naukowe i wdrożeniowe sukcesy w elektrochemicznej ochronie przed korozją.
Jest też ważny artykuł, znanej specjalistki w zakresie techniki świetlnej, o zmianach
wprowadzonych przez nową, wieloarkuszową normę oświetlenia drogowego.
Są kolejne odcinki Repetytorium z podstaw elektrotechniki oraz Technical English,
odpowiedzi na pytania Czytelników i inne stałe działy oraz program rychłych obchodów Jubileuszu 95-lecia Oddziału Radomskiego SEP.
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
inż. Franciszek Gładykowski, prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż.
Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński, mgr inż. Zdzisław Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc. Bohdan
Kopchak, doc. Lubomir Kopchak, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, mgr inż. Jan Musiał,
dr inż. Jacek Nowicki, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, mgr inż. Włodzimierz Sobecki, dr inż. Przemysław
Tabaka, mgr inż. Krzysztof Wincencik, dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.
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