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KRÓTKO O TYM NUMERZE
Numer otwiera ciekawe opracowanie na temat stosowania
tworzyw sztucznych w kablach niskiego napięcia i możliwej
ewolucji w tej dziedzinie, chociażby ze względu na oczekiwane zwiększenie giętkości kabli o dużym przekroju żył. Kolejny
obszerny tekst dotyczy selektywnego działania wyłączników
różnicowoprądowych; sprawa jest niełatwa, kiedy ma się do
czynienia z prądami różnicowymi o różnym kształcie przebiegu
i z wyłącznikami o różnym uczuleniu na kształt przebiegu tego
prądu. Są ważne głosy dyskusyjne ekspertów odnośnie do nabrzmiałych problemów
polskiej energetyki, które na razie są bagatelizowane bądź skrywane, ale uderzą nas
obuchem w roku następnym.
Jest kolejny odcinek Technical English (28) i inne stałe działy, w tym obszerne
odpowiedzi na nadesłane pytania, ale – niestety – z wielu z nich wyziera zatrważający stan wiedzy technicznej w naszym środowisku zawodowym. W tym numerze
żegnamy śp. Jacka Szpotańskiego, wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
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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Członkowie: mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, mgr inż.
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