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Tunnel Engineering Vtu Notes
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Includes entries for maps and atlases.
ENGINEERING GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEERSPHI Learning Pvt. Ltd.
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale, gezaghebbende standaard.

Geology is the science of earth's crust (lithosphere) consisting of rocks and soils. While mining and mineralogical engineers are
more interested in rocks, their petrology (formation) and mineralogy, civil engineers are equally interested in soils and rocks, in
their formations, and also in their properties for civil engineering design and construction. This book is so written that the subject
can easily be taught by a civil engineering faculty member specialised in soil mechanics. Dexterously organized into four parts, this
book in Part I (Chapters 1 to 11) deals with the formation of rocks and soils. The classification of soils, lake deposits, coastal
deposits, wind deposits along with marshes and bogs are described in Part II (Chapters 12 to 20). As the book advances, it deals
with the civil engineering problems connected with soils and rocks such as landslides, rock slides, mudflow, earthquakes, tsunami
and other natural phenomena in Part III (Chapters 21 to 24). Finally, in Part IV (Chapters 25 to 30), this text discusses the allied
subjects like the origin and nature of cyclones, rock mass classification and soil formation. Designed to serve as a textbook for the
undergraduate students of civil engineering, this book is equally useful for the practising civil engineers. SALIENT FEATURES :
Displays plenty of figures to clarify the concepts Includes chapter-end review exercises to enhance the problem-solving skills of
the students Summary at the end of each chapter brings into focus the essence of the chapter Appendices at the end of the text
supply extra information on important topics
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de wereldwijde computer- en
communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele communicatie uitgebreid de huidige stand van zaken in de
technologie en het onderzoek van mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van het
vakgebied. In het boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele en draadloze communicatie besproken, van signalen en
toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data.
Schiller illustreert de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het boek
zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit boek:nieuw materiaal van derde-generatiesystemen(3g)
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met uitgebreide behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates: 802.11a,
b, g en HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van adhoc netwerken/networking en draadloze 'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
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