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Seminá
ář je zamě
ěřen na nov
vé trendy vvyužívání světla
s
a op
ptických vlááken pro realizaci
r
optickýých senzorů a senzorových sítí s vyu
užitím stáv
vajících teelekomunikačních
optovlá
áknových sítí.
s Teleko
omunikačn í optovláknové sítě lze s úpravvami využít nejen
pro sb
běr dat a měření, ale
a také p
pro distrib
buci přesných frekveencí a ča
asu pro
průmysslové i výzkkumné parrtnery. Tyto
o techniky tak mohou
u v budouccnu výrazně zvýšit
přesnost těchto systémů
s
a snížit
s
nákla
ady na jejic
ch opakovanou kalibbraci.
Na sem
mináři bud
dou preze
entovány a diskutov
vány zkušenosti a nejnovější trendy
v uvede
ených obla
astech.
Worksh
hop je org
ganizován v rámci S
Strategie AV21
A
Akademie věd České republiky,
výzkum
mný progra
am „Světlo ve služžbách sp
polečnosti“. Je určeen pro ve
eřejný a
firemníí sektor.

Pořádá:
Ústa
av přístrojo
ové technikky AV ČR, v. v. i. Královopolskáá 147
61
12 64 Brno
o; http://ww
ww.isibrno.c
cz/

Mís
sto koná
ání:
Ho
otel Akademie, Zahra
adní 1295, 691 02 Ve
elké Bílovicce,
http://www
w.hotelaka
ademie.cz/

Program Semináře
10. 10. 2017

13:00 - 14:00

Oběd

14:00 - 14:40

Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., Ing. Michal Jelínek,
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Měřící systémy s optickými vlákny a možnosti jejich vzdálené frekvenční kalibrace

14:40 - 15:00

Ing. Petr Vomáčka, ÚJV Řež, a. s.
ÚJV ŘEŽ – Technická podpora údržby Jaderných elektráren

15:00 - 15:30

Ing. Josef Vojtěch, Ph.D., Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D., CESNET, z. s. p. o.
T/F infrastruktura CESNET

15:30 - 16:00

Coffee break

16:30 - 16:50

Ing. Radim Šifta, Ph.D., NETWORK GROUP, s.r.o.
Optické vláknové senzory a jejich kalibrace

16:50 - 17:10

prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Ústav Radioelektroniky, VUT FEKT Brno
Optický bezkabelový spoj pro speciální aplikaci

17:10 - 17:50

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ing. Ondřej Číp, Ph.D.,
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Hlavní směry výzkumu a vývoje skupiny koherenční optika ÚPT AV ČR, v.v.i.

17:50 - 18:00

Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Zakončení přednáškové části semináře

18:00 - 23:00

Panelová diskuse
Diskuse nad tématy možností využití optických vláken a světla pro metrologii a
telekomunikačních optických vláken pro kalibrace optických měřících systémů.

11. 10. 2017

07:00 - 11:00

Diskuse
Snídaně a Diskuse nad tématy metrologie s využitím telekomunikačních optických
vláken.

Kontakt: B. Mikel mikel@isibrno.cz

