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TECHNICON INNOWACJE 2012

Zapraszamy na 8. Targi Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji
TECHNICON INNOWACJE 2012, które odbędą się w dniach 25-26 października w nowym
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11.
TECHNICON INNOWACJE to impreza wystawiennicza zorientowana na poszukiwanie
i rozpowszechnianie innowacji w wielu dziedzinach, między innymi: automatyce, elektroenergetyce,
elektronice, informatyce i telekomunikacji, inżynierii morskiej, medycynie, przemyśle chemicznym,
robotyce czy transporcie. Wyniki swoich prac przedstawiają zarówno doświadczone zespoły
naukowo-badawcze i firmy innowacyjne jaki i młode talenty, prezentujące świeże pomysły,
innowacyjne rozwiązania i prototypy produktów. Targi stanowią także doskonałą platformę kontaktu
dla świata nauki, biznesu i przemysłu.
Około 100 wynalazków będzie miało swoją premierę podczas tegorocznej edycji TECHNICON
INNOWACJE, m.in.: system wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń, e-Doświadczenia w fizyce,
system do tworzenia map zagrożeń hałasem, innowacyjne urządzenia dla energetyki odnawialnej,
nowe baterie słoneczne z organicznych związków chemicznych, pasażerski statek z napędem
hybrydowym - autorstwa zespołów naukowych Politechniki Gdańskiej.
Swoją premierę przed szeroką publicznością będzie miał również elektroniczny system
monitorowania kąpieli oraz diagnostyczna mata na krzesło i opaska chłodząca naczynia.
Podczas najbliższej imprezy zaprezentowane zostanie także urządzenie techjet smartjet, do
precyzyjnego cięcia strumieniem wody, którym można wycinać dowolny kształt w każdym dostępnym
materiale. Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie, dzięki któremu nawet początkujący
użytkownik jest w stanie wycinać precyzyjne elementy. Dzięki łatwemu i szybkiemu wycinaniu części
"na gotowo", pozwala oszczędzić koszty produkcji.
Zapraszamy również do wypróbowania jedynej tego typu instalacji - ddrome interaktywnego
multiinstrumentu audiowizualnego, umożliwiającego 10-osobowej grupie tworzenie „na żywo”
utworu muzycznego oraz towarzyszących mu wizualiów bez względu na umiejętności grających.
Efektem współpracy jest muzyczno-wizualne dzieło, które jest wyrazem indywidualnej aktywności
twórcy.
Targom TECHNICON INNOWACJE 2012 towarzyszyć będą POMORSKIE DNI ENERGII,
organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

25-11-2021

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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