W 20 12 roku nakł adem wydaw nictw a Spring er w
Londynie ukazał a się książka pod redakcją Grzeg orza
Benyska i Mariana Pasko zatyt uł ow ana “Power
Theori es f or Imp roved Power Quali ty ”. Książka opisuj e
wł aściw ości syst emów pracujących w w arunkach
odkszt ał conych przebieg ów prądów i napięć
zasilających oraz prezent uj e met ody poprawy j akości
energ ii przy wy korzyst aniu energ etycznych f ilt rów
aktyw nych. Na zaw art ość skł ada się sześć rozdział ów
aut orstw a:
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Practi calApp li cati on of Seri es A cti ve Comp ensators (J .Kaniew ski).

W edł ug inf ormacji pozyskanych z Wydaw nictw a, poszczególne rozdziały wydania w w ersj i
elekt ronicznej (ebook) zost ały pobranew 20 12 roku 659 razy, co spow odow ał o, że monog raf ia
znalazł a sięw ranking uT op 50% naj częściej pobieranych
ebooków i ot rzymał a rów nież wł asną promocyj ną st ronę
int ernet ow ą:
htt p://www .spring er.com/ alert/ urlt racking .do?id=Lbaa13
5Mc7c838Sb024 894
W 20 14 roku naw niosekWydaw nictw a Springer książka
zost ał a w całości przetł umaczona na j ęzy ki chiński i
ukazał a się nakł adem Wydaw nictw a China Machine
Press. Dost ępna j est pod adresem
htt p:// cmpbook.com/ st ackroom.php?id=36735

