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Kwiatkowski Grzegorz mgr inż.,
Rozumek Dariusz dr hab. inż.
Właściwości mechaniczne
wybranych materiałów
wytwarzanych metodą
zgrzewania wybuchowego ������������������������������������������������������� strona 21
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z wykorzystaniem szeregów czasowych
drgań mechanicznych ��������������������������������������������������������������� strona 33
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morskich złóż węglowodorowych ������������������������������������������� strona 55

numer 11
de Vos Patrick
Dane inicjują czwartą rewolucję przemysłową ����������������������� strona 10
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Wpływ parametrów wybranych
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