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Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz nebo na adrese konference@stech.cz,
přihlašování na konferenci probíhá tamtéž.

Nakladatelství Sdělovací technika pořádá 
u příležitosti 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně odbornou konferenci

Mediální partneři:

Machines Communicate
„Rychleji, chytřeji, kdykoliv a kdekoliv“

pondělí 3. října od 13.00 hod., sál P1 na Výstavišti v Brně

Konference Machines Communicate je již tradiční doprovodnou akcí zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně. Soustředí se na všudypřítomný fenomén skrývající se pod akronymem M2M, tj. komunikaci mezi 
lidmi, stroji a systémy. Konference diskutuje hlavní aspekty propojení výrobků a zařízení v průmyslu, energetice, 
dopravě, logistice a dalších oborech. 
Řešení chytrých a vysoce propojených systémů vyžaduje integraci komplexní řady různých technologií, součástí,
platforem a služeb, které musí být kompatibilní s množstvím průmyslových standardů.
Konference Machines Communicate je tématicky propojena se zvýrazněným tématem MSV 2011 – problematikou
Digital Factory, bude se tedy zabývat rovněž zpracováním dat ze systémů M2M v průmyslových provozech a jejich
využitím pro optimalizaci procesů plánování a řízení výroby, zajištění kvality a podporu logistiky.
Aktuální trendy efektivního hospodaření s energetickými zdroji přináší problematiku aplikací M2M i do oblasti 
inteligentních elektrorozvodných sítí Smart Grids.
Premiéru na letošní konferenci bude mít tématika návrhu, testování a měření systémů M2M, vyžadující práci v signálové
i kmitočtové doméně.

P R O G R A M
13:00 – 13:30 Registrace účastníků

13:30 – 13:40 Zahájení – RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika

13:40 – 14:10 Datové sítě – rychlost, dosah, použití – Ing. Jan Kubr, FEL ČVUT v Praze

14:10 – 14:40 Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací 

na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni – prof. Ing. Milan Štork, CSc., ZČU Plzeň

14:40 – 15:10 Nové metody lokalizace poruch v sítích 22kV – Martin Horák, ZSE Distribucia, a.s.

15:10 – 15:40 m2m řešení společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. – Jan Maštalíř, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

15:40 – 16:20 Implementace PLC FOXTROT, přenosu GPRS a protokolu IEC 60870-5-104 ve vodárenské

síti měst Nicosia a Larnaca – Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.

16:20 – 16:50 Korelovaná měření v časové a frekvenční doméně – Ing. Martin Šimůnek, T&M Direct s.r.o.

16:50 – 17:20 Interaktivní Evoluce a Data Mining – Ing. Tomáš Řehořek, FIT ČVUT v Praze

17:20 Diskuse a zakončení konference

Změny programu vyhrazeny


