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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera obszerne opracowanie na temat badań typu
głowic kablowych średniego napięcia i znaczenia ich wyników
w praktyce projektowania, budowy i eksploatacji linii kablowych SN. Temat jest tym bardziej aktualny, że właśnie następują zmiany w normalizacji w tym zakresie, co znalazło odbicie
w omawianym tekście. Kolejny artykuł wyjaśnia zasady bezpieczeństwa związane z eksploatacją urządzeń nieelektrycznych
w atmosferach zagrażających wybuchem.
J. Kurella w trzech kolejnych tekstach przedstawia palące problemy polskiej
energetyki, wynikłe z wieloletnich błędów i zaniechań, braku spójnej wizji rozwoju
urządzeń wytwórczych, przesyłowych i rozdzielczych, a także magazynów energii.
Przedstawione analizy i stawiane prognozy, niestety, nie napawają optymizmem.
Są obszerne odpowiedzi na nadesłane pytania, jest kolejny odcinek Technical
English (27) i 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, 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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