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veletrhy a konference

nančně.podpořena.projektem.Centrum.podpo-
ry.talentů.(Cepot,.ESF.CZ.04.3.07/4.2.01.1/.
/0045,.http://www.cepot.cz)..Přece.jen.nevy-
hnutelným.aspektem. studentské. práce. byla.
nutnost.teprve.se.naučit.dané.nástroje.použí-
vat.a.teprve.poté.s.jejich.použitím.odvést.za-
danou.práci..V.současnosti.jsou.již.studenti.
coby. graduovaní. inženýři. zapojeni. do. pro-
jektu.standardními.finančními.mechanismy..
Část.finanční.podpory.byla.poskytnuta.také.
z.prostředků.projektu.Centrum.aplikované.ky-
bernetiky.(CAK,.MŠMT.č..1M0567,.http://
www.c-a-k.cz).
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Konference Technical Computing Prague �00�
Společnost.Humusoft.s..r..o..pořádá.11..lis-

topadu.2008.v.Kongresovém.centru.ČVUT.
v.Praze.mezinárodní. konferenci.Technical 
Computing Prague 2008 (TCP.2008). –. již.
šestnáctý. ročník.podzimního. setkání.uživa-
telů. a. příznivců.výpočetních. a. simulačních.
prostředí.Matlab.&.Simulink,.Comsol.Mul-
tiphysics.a.dSpace.
Cílem.konference. je. seznámit. účastníky.

s.možnostmi.využití. programových. nástro-
jů.pro. technické.výpočty,. analýzu.dat,.mo-
delování.a.simulace.v.technice.i.různých.pří-
rodovědných.oborech..Konference.je.určena.
pro.současné.uživatele.a.příznivce.uvedených.
programových.nástrojů.i.pro.účastníky,.kte-
ří.zatím.s.těmito.nástroji.do.užšího.styku.ne-
přišli.a.hledají.způsoby,.jak.rychle.a.efektiv-
ně.řešit.své.úlohy..Akce.si.za.patnáct.roční-
ků.jdoucích.za.sebou.vybudovala.důstojnou.
tradici.a.získala.početnou.skupinu.pravidel-
ných.účastníků,.k.nimž.se.každoročně.přidá-
vají.další.vědečtí.pracovníci,.technici.a.peda-
gogové.z.oborů.telekomunikací.a.energetiky,.
z.automobilového,.leteckého.a.jaderného.prů-
myslu,.pracovníci.v.oblasti.chemie,.lékařství,.
biotechnologií,.životního.prostředí.a.dalších.
přírodních.věd..Konference.TCP.se.stala.fó-
rem.pro. výměnu. zkušeností.mezi. vývojáři,.
odborníky.z.praxe,.pedagogy.i.výzkumníky.
z.akademické.sféry.(obr. 1).

V.příspěvcích.připravovaných.na.konfe-
renci.TCP. 2008. bude. pojednáno. o. použití.
nástrojů.Matlab.&.Simulink,.Comsol.Mul-
tiphysics.a.dSpace.v.nejrůznějších.oborech.

průmyslu,. vědy,. výzkumu. a. výuky.. Přihlá-
šeny.jsou.příspěvky.z.oblasti.řídicí.techniky,.
měření,. zpracování. signálů.a.obrazů,. simu-
lace.systémů,.návrhu.algoritmů,.komunikač-
ní.techniky,.strojírenství,.chemické.technolo-
gie,.lékařství.atd.

Stejně.jako.v.minulých.letech.bude.kon-
ference.TCP. uvedena. přednáškami. o. no-
vinkách.a.trendech.vývoje.systémů.Matlab..
&.Simulink,.Comsol.Multiphysics.a.dSpace..
Úvodní. přednášky. připraví. firma.Humu-
soft.ve.spolupráci.se.specialisty.společností.
The.MathWorks.(USA),.Comsol.(Švédsko).
a.dSpace. (Německo)..Následovat.bude.sé-
rie. zvaných. plenárních. přednášek. uživate-
lů. a. po. přestávce. bude. konference. pokra-

čovat.odborným.jednáním.ve.dvou.paralel-
ních. sekcích..Současně. budou.v. učebnách.
v.Kongresovém. centru. probíhat. semináře.
zaměřené.na.problematiku.modelování.smí-
šených.soustav,.vývoj.řídicích.systémů.a.si-
mulace.typu.hardware-in-the-loop..Seminá-

ře.povedou.odborníci.firem.Com-
sol.a.dSpace..Nedílnou.součástí.
konference.bude.rozsáhlá.vývěs-
ková.sekce.a.doprovodná.výstava.
programových.i.technických.pro-
středků..Vystaveny. budou. např..
superpočítače. HPC. dodávané.
firmou.Sprinx.Systems,. výkon-
né.pracovní.stanice.HeavyHorse.
od.firmy.Humusoft,.systémy.ně-
mecké. společnosti. dSpace. atd..
Pro. očekávaných.200.účastníků.
konference.TCP.2008. jsou. při-
praveny.materiály.o.nových.pro-
duktech.a.sborník.uživatelských.
přednášek.i.prostor.pro.konzulta-
ce,.neformální.diskuse.i.přátelská.
setkání.nad.sklenkou.vína.

Podrobné. informace. o. konferenci.TCP.
2008.lze.nalézt.na.http://www.humusoft.cz/
akce/matlab08..Na.webových.stránkách.kon-
ference.jsou.k.dispozici.také.elektronické.ver-
ze. sborníků. přednášek. z.minulých. ročníků.
s.celkem.asi.900.zajímavými.články,.o.které.
je.tradičně.velký.zájem.–.za.posledních.dva-
náct.měsíců.je.registrováno.více.než.100.000.
stažených.příspěvků!

(Humusoft s. r. o.)

Obr. 1. Neformální diskuse v sále vývěskové sekce konfe-
rence TCP 2007


