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Zprávy a oznámení

Firma UNIT s.r.o. s dlouholetou tradicí na českém
trhu vzdělávání pořádá:
Konference RADIOKOMUNIKACE 2016
18. 10. – 20. 10. 2016
DK Dukla || Pardubice
Program letošního XXVI. ročníku konference tradičně nabídne
účastníkům z širších odborných kruhů aktuální sestavu témat
z oblasti vývoje, aplikací i managementu a poskytne tak
pohled do prudce se vyvíjejícího dění v radiokomunikačním
oboru.
Přednášky jsou rozvrženy v rámci 3 dní do 5 odborných bloků:
– Správa rádiového spektra a legislativa (1. den).
– Satelitní komunikace, digitální rozhlas a televize (1. den).
– Mobilní komunikace a sítě, Internet of Things (2. den).
– Radarová technika, zdravotní aspekty a parametry
internetového připojení (2. den).
– Praktické aplikace radiotechniky (3. den).

První den je těžištěm programu problematika digitálního
vysílání a shrnutí podstatných závěrů radiokomunikační
konference WRC 2015 včetně pozice ČR a evropských
souvislostí.
Druhý den konference je věnován především mobilní
komunikaci a jejím aspektům. Budou předneseny příspěvky
týkající se technologií mobilních spojů (vývoje systému 5G,
fenoménu IoT/M2M, využití optických a radioreléových
spojů), nových trendů v radiolokačních systémech a vlivu
mikrovlnného elektromagnetického pole.
Třetí den bude obsahovat prakticky orientované příspěvky
v podání renomovaných autorů, které navazují na program
předchozích dní a týkají se mj. současného vývoje
mikrogenerátorů typu Energy harvesting, realizace tištěných
antén a využití šíření elektromagnetických vln v automobilech
pro lokalizaci a komunikaci.

Vzdělávací aktivity firmy UNIT s.r.o.
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů

2. 11. 2016

Lovosice

3. opakování úspěšného semináře, který je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení
televizních kabelových rozvodů. V mnoha směrech je užitečný i pro techniky společných televizních antén.
Výhledy a novinky v oblasti TV přijímačů

10. 11. 2016

Brno

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize,
nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice.
Seminář pro servisní techniky společných televizních antén

15. 11. 2016

Brno

Seminář, který je určen zájemcům o tuto problematiku, odborné veřejnosti a zejména pak majitelům servisních ﬁrem a servisním
technikům, zabývajících se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení společných televizních antén a televizních
domovních rozvodů.
Současný stav a výhledy techniky bezdrátových komunikačních systémů

30. 11. 2016

Brno

Vzdělávací akce pro techniky mobilních operátorů či prodejce komunikační techniky, zaměřená na bezdrátové sítě, koncepce
jednotlivých systémů a na jejich služby a aplikace.
Revizní technik elektrických zařízení - příprava ke zkouškám

od 5. 9. 2016

Pardubice

Šestidenní školení seznámí účastníky s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti revizních techniků a umožní
konzultace nad otázkami ze zkušebních testů a vypracování cvičných revizních zpráv.
Více informací na internetových stránkách www.unit.cz nebo na novém portále http://konference.unit.cz.
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