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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera skrótowa prezentacja nowatorskiej metody
obliczania rozpływu prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych NN przy zwarciach doziemnych. Nowość
jej polega na możliwości uwzględnienia dowolnej konfiguracji
układu sieciowego oraz asymetrii parametrów linii, co pomijają
bądź nadmiernie upraszczają wcześniejsze metody. Kolejne dwa
artykuły z zakresu techniki świetlnej przedstawiają nową metodę iluminacji, tzw. oświetlenie warstwowe, oraz dylematy związane z oświetleniem przejść dla pieszych, które wreszcie muszą stać się absolutnie
bezpieczne, również dla dzieci i dla osób w podeszłym wieku. A to wymaga przede
wszystkim szacunku dla bliźniego, zwłaszcza jeżeli on nieporadny.
Następny tekst unaocznia, co grozi licznikom elektronicznym pozbawionym należytej ochrony od przepięć. Felieton J. Kurelli kontynuuje temat elektromobilności.
Są w tym numerze obszerne odpowiedzi na nadesłane pytania, jest kolejny odcinek
Technical English (24) 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.
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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