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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Temat wiodący numeru już na okładce zapowiada ledowa
iluminacja Żurawia Gdańskiego. Są obszerne artykuły o przydatności lamp ledowych do oświetlenia drogowego i do iluminacji, a także o specyfice widzenia zmierzchowego przy oświetleniu ledówkami; jest też uzasadnienie akceptacji nazw lampa
ledowa i ledówka.
Ciekawy artykuł o wyższych harmonicznych w układach
elektroenergetycznych zwraca uwagę na mankamenty obecnych
narzędzi analizy układów o odkształconych przebiegach napięć i prądów, zwłaszcza
na ich oderwanie od interpretacji fizycznej.
Jest wymiana listów, pełnych troski o poziom merytoryczny norm oraz przepisów i możliwości oddziaływania SEP w tym zakresie. Bieżący odcinek Technical English (zwłaszcza rozdz. D 4.3 i D 4.4) powinien zainteresować każdego,
kto zajmuje się instalacjami elektrycznymi, niezależnie od związków z angielszczyzną.
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.
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