Prvé oznámení - výzva k zaslání příspěvků

Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT
Společnost pro radioelektronické inženýrství
MTT/AP/ED a CAS/COM/SP Joint Chapter of
Czechoslovakia Section IEEE
České centrum IEE
si Vás dovolují pozvat na

WORKSHOP CAD&CAE '2002
který se letos bude konat dne 19. září (čtvrtek) na FEL ČVUT v Praze jako součást
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE FEL ČVUT.
Registrace účastníků všech akcí "DNE .... " proběhne od 9:15 do 9:45.
Workshop je již tradičně zaměřen na počítačem podporovaný návrh a výuku v oblastech:
vysokofrekvenční, mikrovlnné a milimetrové techniky
antén a šíření elektromagnetických vln
optických komunikací
souvisejících problémů teorie obvodů a teorie elektromagnetického pole.
další informace na rubu tohoto listu
zde odstřihněte a zašlete na adresu pořadatelů, kterou naleznete v horní části druhé strany tohoto listu

Přihláška k účasti na Workshopu

CAD&CAE '2002

Jméno:
.............................................................................................
Příjmení:
.............................................................................................
Tituly:
.............................................................................................
Pracoviště:
.............................................................................................
Adresa pro korespondenci: .............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .......................................
Označte prosím křížkem v příslušném čtverečku, které z uvedených
možností se na Vás vztahují:
Přihlašuji se na Workshop - zakoupím sborník za Kč 50.
Na

Workshopu

hodlám

vystoupit

s

příspěvkem

nazvaným

............................................................
...................................................,
text podle požadavků na rubu tohoto listu přikládám.

jehož

Odborným garantem Workshopu je Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
http://www.mide.cz/rfmw/cadcae.htm

Další informace lze získat na adrese
WORKSHOP CAD&CAE '2002
Katedra elektromagnetického pole
FEL ČVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
Česká republika

Tel: 02/2435-2280, 2435-2252, 2435-2278
Fax: 02/3333-9958
E-mail:
Mazanekm@FEL.CVUT.CZ
SKVOR@FEL.CVUT.CZ

Účastnický poplatek hradí jen aktivní účastníci a činí 200 Kč. Ostatní účastníci vložné neplatí,
sborníček mohou zakoupit za 50 Kč.
Termíny:
Přihlášky aktivních účastníků
......
do 30. 8. 2002
Oznámení autorům o přijetí příspěvků ......
do 10. 9. 2002
Přihlášky ostatních účastníků
......
průběžně
Registrace účastníků
......
19. 9. 2002 od 9:15

Informace o radioelektronice a mikrovlnách v tuzemsku na www: http://www.mide.cz/rfmw/

Požadavky pro úpravu příspěvku do sborníku:
Příspěvek bude dodán ve dvou kopiích, kvalitně vytištěn ('camera ready'). Formát příspěvků: max. 4 strany
A4, okraje: vlevo, dole a vpravo 20 mm, nahoře 30 mm. Pamatujte prosím na to, že příspěvky budou
zmenšeny na formát A5.
Na prvé straně uveďte název příspěvku, autory a jejich adresu. Příspěvky budou přijímány v češtině,
slovenštině a angličtině; přitom příspěvky v jazyce jiném než anglickém budou obsahovat krátký abstrakt
v angličtině.

Způsob presentace:
Jako již tradičně, bude presentace příspěvků probíhat ve dvou fázích:
Nejprve bude mít každý aktivní účastník pět minut na to, aby všechny přítomné stručně seznámil
se základními myšlenkami svého příspěvku (za pomoci zpětného projektoru).
Po přestávce pak bude mít dvakrát patnáct minut na prezentaci spojenou s diskusí přímo u počítače
(minimálně Pentium, VGA, myš, 128MB RAM, WinNT4 SP6).

Speciální požadavky lze dohodnout s pořadatelem.
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