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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Numer otwiera artykuł o zagrożeniu piorunowym linii kablowych i ten temat będziemy kontynuowali w kolejnym numerze. Następny tekst przybliża nowy trend światowy w budownictwie – procedury BIM, zajmujące się budowlą od wstępnej
koncepcji, przez budowę i eksploatację, do rozbiórki. Z dziedziny
techniki świetlnej przedstawiamy trudny problem odprowadzania ciepła z taśm ledowych. Z kolejnych tekstów dowiadujemy się,
co piszczy w trawie polskiej elektroenergetyki i jak się bada uciążliwość hałasu wytwarzanego w stacjach NN. Jest też przykry tekst o ułomnościach
naszego życia stowarzyszeniowego, bo – jak niegdyś rozgłośnia polska BBC – nadajemy wiadomości dobre czy złe, ale zawsze prawdziwe.
Są w tym numerze liczne pytania i odpowiedzi. Jest też kolejny odcinek Technical
English z przeglądem brytyjskich układów sieciowych, a są wśród nich układy dla nas
egzotyczne. W styczniu nie ukazał się żaden akt prawny dotyczący elektryki, wobec
czego tym razem nie ma tej rubryki.
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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inż. Franciszek Gładykowski, prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab.
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