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Mechanik nr 01/2013 (/miesieczniki/styczen-2013.html)
- Obrabiarki
Relacja z tegorocznej edycji  programu Media Tour, zorganizowanego przez tajwańskie Biuro
Rozwoju  Handlu  Zagranicznego  (Taiwan  External  Trade  Development  Council  –  TAITRA),
poświęconego przedstawieniu technicznego i  ekonomicznego potencjału przemysłu produkcji
obrabiarek na Tajwanie. Program ma na celu podkreślenie charakterystycznych i wyjątkowych
dla  tego  regionu  świata  możliwości  przemysłu  maszynowego  w  zakresie  technologii
wytwarzania.  Media  Tour  2012  obejmował  bezpośrednie  wizytowanie  wybranych
przedsiębiorstw  produkujących  obrabiarki  oraz  instytucji  wspierających  rozwój  przemysłu
maszynowego  przez  zaproszonych  gości  związanych  z  opiniotwórczymi  czasopismami
branżowymi z krajów europejskich. Podczas wizyty istniała możliwość bezpośredniej wymiany
informacji z kluczowymi postaciami branży przemysłu maszynowego na Tajwanie. Tegoroczna
wizyta trwała od 12 do 15 listopada i obejmowała siedem spotkań: w fabrykach obrabiarek i
maszyn  technologicznych,  centrum  badawczo-rozwojowym  maszyn  precyzyjnych  oraz  w
Tajwańskim Stowarzyszeniu Przemysłu Maszynowego.
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W przystępny, zwięzły i logiczny
sposób autorzy omawiają zasady
termodynamiki – ogólne prawa...
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OpenCL jest standardową
technologią wykonywania obliczeń
za pomocą kart graficznych
różnych...
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