Komunikaty

ZAMÓWIENIA PRENUMERATY
WERSJI elektronicznej NA ROK 2014
W celu zamówienia prenumeraty miesięcznika INPE prosimy o zarejestrowanie się
i złożenie zamówienia na stronie www.redinpe.com. Informacje jak korzystać ze sklepu znajdą Państwo w zakładce „Jak korzystać ze sklepu”.
Prenumerata wydań elektronicznych może zostać zamówiona wyłącznie na okres
12-miesięczny, obejmujących cały rok kalendarzowy 2014, w cenie 120,00 zł netto +
23% VAT.
Nie ma możliwości zamówienia zeszytów monotematycznych w formie elektronicznej. Dostępne są one wyłącznie w formie drukowanej.
Informacje o możliwości pobrania aktualnych wydań miesięcznika będą na bieżąco
umieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”, niezwłocznie
po wydaniu kolejnych numerów miesięcznika.
Prenumerata w formie elektronicznej gwarantuje Państwu najszybszy autoryzowany dostęp do bieżących wydań miesięcznika, znacznie wcześniej niż otrzymywanych
w wersji drukowanej.
Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych artykułów i publikacji INPE,
których wykaz znajduje się na stronie www.redinpe.com.
Artykuły i publikacje INPE dostępne są w formie elektronicznej w cenie 3 zł netto
+23% VAT za jeden artykuł. Po zakupie i uregulowaniu należności otrzymacie Państwo dostęp do pobrania zakupionych pozycji w postaci dokumentów PDF.
Wpłaty na prenumeratę należy dokonywać na konto:
PKO BP S.A. O/Bełchatów Nr 86 1020 3958 0000 9402 0014 6969.

Errata
do artykułu „Zagrożenia drganiowe przewodów SN-15 kV” INPE
nr 169, str. 23 od wiersza 12 i dalsze (gdzie zmieniono cyfry), powinno być:
• dla przewodu AFL-6/70 (tabela 3 i 4) przy większych rozpiętościach przęseł zakres występowania szybkości wiatru powodujących szkodliwe drgania
jest większy, np. dla a = 50 m drgania wystąpią dla n = 53571, natomiast dla
a = 150 m dla n = 144837,
• przy różnych naprężeniach większa ilość szkodliwych drgań przy tej samej
długości przęsła występuje przy mniejszym naprężeniu (dotyczy to naprężeń stosowanych dla danego przekroju) np. Aldrey 70 mm 2 dla a = 150 m
i σ = 9 kG/mm² drgania szkodliwe występują dla n = 143864 liczb całkowitych, a przy σ = 7 kG/mm² n = 164569.
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