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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Pierwszy artykuł jest kołem ratunkowym dla osób sprawdzających stan ochrony od porażeń w instalacjach nn, zakłopotanych w zetknięciu z obwodami chronionymi przez RCD bądź
z obwodami zasilanymi z UPS. Dwa kolejne artykuły uzupełniają wcześniejsze publikacje na temat wyższych harmonicznych w instalacjach nn domowych i przemysłowych.
Działanie robota do diagnostyki z bliska (close inspection)
stanu przewodów linii napowietrznych WN opisują jego konstruktorzy; inspekcja odbywa się bez wyłączania linii, co poprawia wskaźniki
niezawodności zasilania. Z kolei jak zapobiegać wyłączeniom i blekautom z winy
hakerów, objaśnia artykuł z nowego działu tematycznego: cyberbezpieczeństwo.
Są obszerne odpowiedzi na pytania Czytelników, Repetytorium z podstaw elektrotechniki, Technical English oraz inne stałe działy.
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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