Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE

Pierwszy artykuł to lektura obowiązkowa dla Czytelników, zajmujących się tzw. pomiarami ochronnymi, aby nigdy
na podstawie wyniku pojedynczego pomiaru, nieznacznie
wykraczającego poza wymagany zakres, nie dyskwalifikowali
pochopnie sprawdzanych instalacji i urządzeń. Kolejny tekst
z troską przedstawia aktualną politykę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, za którą możemy słono zapłacić.
Artykuły z zakresu instalacji elektrycznych zajmują się
integracją automatyki budynkowej z klasyczną instalacją oraz udziałem sprzętu
komputerowego w generowaniu harmonicznych. Tematem kolejnego tekstu są
zasady współbieżnego, z ruchem samochodowym, oświetlenia drogowego i warunki opłacalności jego stosowania.
Są stałe działy, w tym kolejne odcinki Repetytorium z podstaw elektrotechniki oraz Technical English. Nie ma Przeglądu aktów prawnych; chociaż w lutym
ukazało się ich paręset, nie widać ani jednego związanego z elektryką.
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, prof. 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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