
V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě 
po jejím dodání. Informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce. (Pokračování na str. 32)
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Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce
Sessions, Workshops, Seminars, Social Activities in Preparing

ROČNÍK 27 – 2016

ITAI Crash Day

Čtvrtek 30. června 2016 v Bruntingthorpe Airfield and Proving Ground. 
Více na http://www.itai.org/crash-day

Britská obdoba EVU pořádá den nárazových zkoušek na testovací ploše kousek od Birminghamu (http://www.
bruntingthorpeprovingground.com/), předloni se pracovníci ÚSI účastnili, letos plánují přispět svými měřidly ke sběru dat 
a organizaci akce.

Bruntingthorpe Proving Ground v Leicestershire – zařízení a služby pro průmysl automobilový, obrany, stavebnictví a odvětví 
letectví. Testování vozidel a rozvoj, skladování vozidel, renovace vozidel a akce, včetně korporátní pohostinnosti.  
Místo je v současné době největší soukromě vlastněná zkušební dráha pro vozidla ve Velké Británii.

25. výroční konference EVU
20.–22. října 2016 – Bratislava / Slovensko

Hlavní téma:  Používání EDR/CDR v teorii a praxi. Jako druhé moderní téma pořadatelé navrhují autonomní jízdy. Tradičně bude 
vše podpořeno otevřeným fórem.

EDR pochází z USA a jedná se o Event Data Recorder, tj. (zápis dat událostí), je to obecný pojem pro tzv. černé skříňky ve vozidlech – vznik v USA. Když 
dojde k události (definované zpomalení vozidla), jsou zaznamenána dostupná data, obvykle několik sekund po události a cca 40 sekund před událostí.
CDR je Crash Data Retrieval (obnova nehodových dat) a je to iniciativa firmy Bosch, která se zaměřila na sběr nehodových dat, tj. takových, které by 
mohly zajímat analytiky nehod, pojišťovny apod. Prof. G. Kasanický převzal nad tímto inciativu pro ČR a SK, nakoupil software a řadu připojovacích 
kabelů (liší se pro jednotlivá auta) a nabízí službu stažení a interpretace dat. Data jsou zatím v Evropě v omezené míře a hlavně u vozidel z amerického 
trhu. V několika případech už bylo aplikováno a podařilo se data stáhnout, zatím k nákupu drahé kvůli ceně kabelů. Je snaha prosadit jednotnou sběrnici 
a stažení dat pro Evropu, brání tomu ochrana osobních údajů, vozidla jsou na toto připravena.

Doprovodný program: první večer (čtvrtek) neformální uvítací recepce. V pátek se partneři budou moci zúčastnit prohlídky 
Bratislavy s průvodci s výkladem v angličtině a němčině. 
Galavečer se bude konat v pátek večer v Elesko, 25 km od Bratislavy – Andy Warhol-galerie.
Návrhy abstraktů v anglickém jazyce na formuláři pro abstrakt by měly být zaslány co nejdříve na adresu:

congressEVU2016@usi.sk
http://www.evuonline.org/de/component/content/article/26-ergaenzung-zu-veranstaltungen/1180-25-anual-congress

Veletrhy Brno 2016 (www.bvv.cz):
14.–18. 9. 2015:  Urbis Invest * Průmyslové zóny a regionální rozvoj. Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit,  

rozvoj regionů
3.–7. 10. 2016:  MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh 
 IMT – Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů  
 Automatizace – Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika
 WELDING – Mezinárodní veletrh svařovací techniky
 FOND-EX – Mezinárodní slévárenský veletrh
 PROFINTECH – Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy
3.–7. 10. 2016:  PLASTEX – Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů


