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(Organizace konference a výstavy je zajišťována
agenturou TECH-MARKET Praha.)




Kontaktní adresy

pro organizační záležitosti:

Ing. Jiří Král
TECH-MARKET
Hodkovická 115
CZ - 142 00  Praha 4
tel./fax: (+420 2) 471 9978
e-mail: techmark@ms.anet.cz
http://radio.feld.cvut.cz/CSSF


pro odborně-technické záležitosti

Mgr. Maciej Kucharski, CSc.
MIKROKOM, s.r.o.
Pod  Vinicí 622, 143 00  Praha 4
tel.: (+420 2) 401 7800, 401 0834
fax: (+420 2) 401 5592 
e-mail: maciej.kucharski@mikrokom.cz


Konference a výstava O.K. ´2000 je zaměřena na aplikace, výrobu a výzkum v optických komunikacích. Zveme všechny zájemce z řad techniků, obchodníků a manažerů, kteří se zabývají projekcí, montáží a provozem optovláknových sítí, aby svou účastí přispěli k úspěchu připravované akce.
Cílem konference a výstavy je seznámit účastníky s rozvojem optických komunikací v České republice a ve světě. Akce navazuje na konference, konané v létech 1978 až 1999.



Programové zaměření

1. Současný stav a perspektivy optických komunikací
    (zvané přehledové přednášky - předběžně):
	Nový telekomunikační zákon a moderní technologie

	Zavádění optiky v sítích Českého Telecomu
	Samoorganizované kvadratické nelineární jevy v izotropních optických vláknech a dotovaném skle

	Vliv cros-gain saturace EDFA na přenos WDM paketových signálů


2. Aplikace optických komunikací 
    (telekomunikace, CATV, LAN)
	přenosové systémy

koncová zařízení
instalace a údržba systémů a traktů
měřicí technika, měření
	metrologický software
	obchodně-technické informace


3. Komponenty optických komunikací
optická vlákna a kabely
	pasivní a aktivní součástky
výroba a měření komponent
	jakost a certifikace

servery
	obchodně technické informace


4. Panelová diskuse

5. Výstava
komponenty vláknové optiky
aktivní a pasivní součástky
	optická vlákna a kabely
	měřicí technika
přenosové systémy a jejich funkční bloky
software pro měření
instalační a technické služby 
	servery




ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín a místo konání
Konference a výstava Optické komunikace´2000 se koná 
14. a 15. listopadu 2000 
v budově Vodních staveb a.s., Dělnická 12, Praha 7.

Důležité termíny
Dnes		Odeslat přihlášku
30. 6. 2000	Uzávěrka přijatých příspěvků
1. 9. 2000 	Potvrzení  příspěvků
6. 9. 2000 	Uzávěrka přihlášek na výstavu 
30. 9. 2000	Uzávěrka příspěvků pro sborník
říjen 1999	Rozeslání 2. informace
14. listopadu 2000	Zahájení konference a výstavy O.K.´2000

Sborník
Bude obsahovat všechny technické příspěvky a obchodní infor-mace, dodané autory. Bude vydán k datu zahájení konference.

Informace pro autory
Příspěvky budou programovou komisí posuzovány pouze tehdy, bude-li k přihlášce přiložen abstrakt v rozsahu cca 1 strany A 4.
Rozsah písemného příspěvku pro sekce 2 a 3 byl předběžně stanoven na 5 stran A 4. Text bude požadován jako hotová předloha pro tisk (camera-ready) nebo (po předběžné dohodě) v digitální formě.

Informace pro vystavovatele
Výstava bude probíhat první den souběžně s konferencí O.K.´2000 . Po obdržení přihlášky zašleme zájemcům podrobnější informace.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek byl předběžně vykalkulován na 960.- Kč (vč. 5 % DPH). Zahrnuje náklady na organizační přípravu a sborník příspěvků.
Poplatek se vztahuje i na přednášející. Autorům z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou bude poskytnuta sleva.









TECH-MARKET
Hodkovická 115, 142 00  Praha 4

Přihláška na O.K. ´2000

             Přihláška příspěvku
             Předběžná přihláška na výstavu
             Žádost o zaslání 2. informace

Jméno, příjmení, titul: .....................................................................

.........................................................................................................

Adresa organizace: .........................................................................
(vč. PSČ)
.........................................................................................................

Tel.: ............................................ Fax: ...........................................

E-mail: ............................................................................................




Přihlašuji příspěvek do sekce č.:		....................

Máme zájem vystavovat na výstavce		q
Máme zájem o inzerci ve sborníku		q
Žádáme o zaslání 2. informace		q


Téma/název příspěvku/exponátu:
(Bez přiloženého abstraktu nebude technický příspěvek nebo obchodně-technický příspěvek posuzován.)










Datum: ........................ Podpis: ..................................



















































