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KILKA SŁÓW
Zachęcam Państwa do lektury przede wszystkim 6 artykułów z dziedziny ochrony odgromowej. W pierwszym z nich
znajdą Państwo przegląd praktyk oceny zagrożenia piorunowego potrzebnych przy podejmowaniu decyzji o celowości
stosowania instalacji odgromowej obiektów budowlanych.
W następnym – porównanie wyników analiz ryzyka strat piorunowych w obiekcie radiokomunikacyjnym, a w kolejnym
– analizę rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i w następnych o uszkodzeniach elektronicznych
liczników energii elektrycznej w wyniku niewłaściwego doboru ograniczników przepięć i o ocenie ciągłości połączeń urządzenia piorunochronnego na podstawie pomiarów udarowych oraz o ocenie ryzyka uszkodzeń wybranych układów zasilania
urządzenia sterowniczego ruchem kolejowym.
Jak zawsze zachęcam także do przejrzenia wykazu PN i przeglądu aktów prawnych, a zainteresowanym uzyskaniem uprawnień budowlanych polecam artykuł
Mirosława Giery.
Tadeusz Malinowski
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, mgr inż. Franciszek Gładykowski,
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński, mgr inż. Zdzisław Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, dr hab.
inż. Grzegorz Masłowski, dr inż. Edward Musiał, 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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