Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Tym razem przede wszystkim polecam artykuł dra inż.
Edwarda Musiała pt. Interpretacja tablic obciążalności kabli. Artykuł jest niezmiernie ważny. Zawiera wnikliwą analizę
literatury przedmiotu, ujawnia w niej błędy, prostuje je i tym
samym aktualizuje zasady wiedzy technicznej.
Artykuł pt. Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych
zwarciowych dla linii średniego napięcia autorstwa dra inż.
Witolda Hoppela zainteresuje Czytelników zajmujących się
projektowaniem i eksploatacją sieci, podobnie jak artykuł dra inż. Jana Strojnego pt.
Zasady doboru aparatów elektrycznych.
Zachęcam także do przeglądnięcia wykazu Polskich Norm i aktów prawnych
opublikowanych we wrześniu br. oraz informacji programowej II Kongresu elektryki
polskiej.
Mam też nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić kilka minut na lekturę historii
Politechniki Gdańskiej, obchodzącej w bieżącym roku jubileusz 110-lecia.
Życzę przyjemnej lektury
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
(Absolwent PG. 1954 r.)

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: • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering (przewodniczący) • mgr inż. Franciszek Gładykowski
• dr inż. Witold Jabłoński • doc. dr inż. Stanisław Krakowiak • prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz • mgr inż. Jan
Musiał • dr inż. Ryszard Niewiedział • mgr inż. Zenon Stodolski • mgr inż. Zbigniew Szymański • mgr inż. Józef
Wysocki (członkowie)
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