Od Redakcji

KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwierają dwa ważne i trudne tematy z zakresu techniki świetlnej: pomiary parametrów oświetlenia drogowego
oraz oświetlenie stanowisk pracy z monitorami komputerowymi. Dwa kolejne artykuły dotyczą aktualnych problemów
elektroenergetyki. Pierwszy prezentuje nowatorski pomysł reklozera ziemnozwarciowego dla sieci SN, znacznie tańszego od
aparatów dotychczas stosowanych. Drugi przedstawia nowoczesne rozwiązania układowe i konstrukcyjne stacji NN.
J. Kurella tym razem przekonuje, jak ważne dla procesu inwestycyjnego są rzetelne relacje między inwestorami a wykonawcami i na jakich podwalinach warto je
budować. Są w tym numerze odpowiedzi na nadesłane pytania, jest kolejny odcinek
Technical English (25) oraz inne stałe działy. Jest też zwięzłe podsumowanie niedawnych targów ENERGATAB 2018.
Edward Musiał
Redaktor naczelny
Autorem zdjęcia na s. I okładki jest Tero Sivula, shutterstock.
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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