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KNOVEL – baza (nie tylko) książek elektronicznych
Możliwość przeszukania ogromnych zasobów
inżynieryjnych oraz interaktywnej pracy z danymi
w bazie Knovel wykracza poza wartość zwykłej
e-kolekcji książek. Dzięki unikatowym narzędziom,
które oferuje Knovel, statyczne informacje z książek stają się narzędziem wspierającym badania
użytkowników. Knovel oferuje bazy danych zawierające informacje od danych mechanicznych
po właściwości chemiczne, informacje o korozji
oraz właściwości materiałów.
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Electrical & Power Engineering
Electronics & Semiconductors
General Engineering & Project Administration
Mechanics & Mechanical Engineering
Metals & Metallurgy
Nondestructive Testing & Evaluation
Optics and Photonics
Software Engineering
ASM International Materials Collection.

Kreślarka równań (Equation Plotter)
Niektóre tabele zawierają opcję przedstawiania równań w formie graficznej za pomocą interaktywnej kreślarki.
Aby otworzyć kreślarkę równań najpierw należy otworzyć
tabelę, a następnie kliknąć na ikonę w kolumnie kreślarki.
Pojawi się krzywa wykresu, gdzie odpowiednie współrzędne automatycznie pojawią się w tabeli X-Y. Możliwe jest
też samodzielne wprowadzanie wartości współrzędnych
X lub Y do tabeli a przeliczone współrzędne wprowadzone zostaną automatycznie na wykresie.
Digitalizator wykresów (Graph Digitizer)
Digitalizator wykresów Knovel pozwala na przekształcanie na postać cyfrową statycznego obrazu krzywych
i wykresów znajdujących się w podręcznikach wyskalowanych za pomocą oprogramowania Knovel. Współrzędne dla każdego punktu krzywej mogą zastać wyświetlone
i zachowane, tak by można było je później wyeksportować
do jednego z wielu dostępnych formatów.
Kreślarka wykresów (Graph Plotter)
Kreślarka wykresów Knovel może jednocześnie wyświetlić do 12 różnych krzywych na tym samym wykresie. Aby skorzystać z kreślarki należy najpierw otworzyć
tabelę, a następnie zaznaczyć wiersze z potrzebnymi substancjami i kliknąć opcję pokaż wykres na pasku zadań tabeli. Odpowiednie współrzędne automatycznie pojawią się
w tabeli X-Y kreślarki.
Knovel Calculators
Niektóre tabele w Knovel zostały wzbogacone o kalkulatory umożliwiające dokonanie szybkich obliczeń właściwości w jednostkach SI oraz brytyjskich.

Baza Knovel jest wydawana i udostępniana on-line
poprzez firmę Elsevier. Obecnie zawiera ponad 8300
podręczników, książek, materiałów konferencyjnych publikowanych przez takich wydawców jak m.in.: American
Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers.
Knovel to baza, która oferuje w jednym miejscu dostęp
do zasobów technicznych wraz z danymi dotyczącymi
właściwości materiałów. Dodatkowo zapewnia dostęp
do narzędzi analitycznych, w tym do ponad 1300 interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny chemii, elektroniki, inżynierii
lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej,
metali, inżynierii ropy i gazu, wbudowanych w arkusze.
Zasoby pochodzą od ponad 130 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców.
Baza jest podzielona na 35 kolekcji tematycznych
oraz 5 zasobów tzw. premium. Biblioteka Główna WAT
oferuje dostęp do czternastu wybranych kolekcji tematycznych, takich jak:
1. Aerospace & Radar Technology
2. Biochemistry, Biology & Biotechnology
3. Chemistry & Chemical Engineering
4. Composites
5. Computer Hardware Engineering
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Układ okresowy pierwiastków (Periodic Table
of Elements)
Układ okresowy pierwiastków to źródło danych dla
wszystkich znanych pierwiastków chemicznych, od liczb
i mas atomowych, konfiguracji elektronów, wartościowości, poprzez informację na temat każdego pierwiastka, jego
izotopy i podstawowe właściwości.
Przelicznik jednostek (Unit Converter)
Przelicznik jednostek Knovel pozwala na przeliczanie
wartości w jednej jednostce miary na inną. Jest dostępny
we wszystkich tabelach Knovel z wartościami numerycznymi i zawiera około 1000 różnych jednostek.
Zachęcamy do założenia indywidualnego konta
w My Knovel. Osobiste konto umożliwia szybki dostęp
do wcześniej zapisanych wyszukiwań, tworzenie folderów,
dodawanie notatek w dokumentach PDF, eksportowanie
i przesyłanie danych oraz bibliografii, współpracę z innymi
użytkownikami poprzez udostępnianie notatek i folderów.
Wszystkie zapisane foldery można filtrować. Dodatkowo
posiadanie konta My Knovel pozwala na korzystanie z bazy
Knovel offline, dzięki czemu można pobrać 20 tytułów
książek do czytania w formacie PDF.
Aby założyć konto, należy na stronie głównej platformy
kliknąć po lewej stronie w zakładkę My Knovel, a następnie
wybrać Create an Account. Pojawi się krótki formularz, który należy wypełnić używając adresu mailowego z domeną uczelni oraz zaakceptować warunki licencji. Na podany w formularzu email zostanie wysłany link aktywacyjny.
Po aktywacji, dostęp do konta My Knovel będzie możliwy
z dowolnego komputera, jak również przez urządzenia mobilne: tablety i smartfony dzięki aplikacji My Knovel ToGo.

Knovel zawiera także około 100 000 interaktywnych
tabel, równań oraz wykresów z wbudowanymi wzorami
obliczeniowymi. Intuicyjne w użyciu narzędzia umożliwiają
wykonanie wstępnych kalkulacji i zweryfikowanie informacji. Pozyskane w ten sposób dane można wyeksportować
do Excela lub innych programów kalkulacyjnych. Knovel
udostępnia narzędzia ułatwiające pełne wykorzystanie danych: interaktywne tabele, tabele z kreślarką wykresów,
równań, przelicznik jednostek, digitalizator wykresów itp.
Knovel Math Documents
Jest to usługa integrująca zasoby inżynieryjne Knovel
z programem Mathcad w wersji 14. Użytkownicy Mathcad mogą wykorzystać formuły znajdujące się w podręcznikach w bazie Knovel do wykonania szybkich obliczeń
matematycznych.
Tabele interaktywne (Interactive Tables)
Tabele interaktywne Knovel pozwalają na znalezienie
danych i dostosowanie sposobu ich prezentacji w podobny sposób, jak w przypadku arkuszy kalkulacyjnych. Zalety
tabel to możliwość wyboru wierszy, sortowania, znajdowania i filtrowania danych, ukrywania i zmiany kolejności
kolumn, drukowania i eksportu danych do różnych formatów. Dodatkowo wiele tabel wyposażonych jest w przelicznik jednostek.
GŁOS AKADEMICKI 05–06/2018

Arkusze kalkulacyjne Excel (Excel Spreadsheets)
Arkusze kalkulacyjne Excel pozwalają na obliczenia rozmaitych parametrów procesów chemicznych jako funkcji
parametrów innych procesów.

GŁOS AKADEMICKI 05–06/2018

W przypadku pytań dotyczących zakładania konta
My Knovel prosimy o kontakt: Ośrodek Informacji Naukowej tel. 261 83 93 96, e-mail: oin@wat.edu.pl.
Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb
SPIS TREŚCI
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