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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Numer otwiera artykuł dyskusyjny o ważnej, a zaniedbywanej
sprawie sezonowych zmian rezystywności gruntu. Należałoby je
uwzględniać, zwłaszcza przy pomiarze rezystywności gruntu dla
celów projektowania instalacji uziemiających. Tekst autorski jest
uzupełniony wypowiedziami trzech specjalistów.
Kontynuując temat podjęty w poprzednim numerze, zamieszczamy obszerne opracowanie na temat zasad stosowania i doboru
ograniczników przepięć w liniach kablowych WN. Kolejny artykuł przekonuje, że zasady judo mogą być inspiracją do modyfikacji podstaw projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego
napięcia. Są w tym numerze pytania i odpowiedzi, jest też kolejny odcinek Technical
English i inne stałe działy.
Głęboko zasmuceni żegnamy dra inż. Witolda Jabłońskiego, który od 20 lat był
związany z Miesięcznikiem INPE jako autor ciekawych opracowań i członek Rady
Programowej.
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, 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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