Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, ul. 1. mája 32,
010 26 Žilina
v spolupráci
s DSD SLOVAKIA, s.r.o., 013 18 Lietava 126

usporiadajú
PC - CRASH seminár pre pokročilých,
ktorý sa uskutoční v dňoch 29. – 31. októbra 2010
v hoteli TENNIS CLUB Prostějov, Za Kosteleckou 49, 796 01 Prostějov
Cieľ seminára:
- Inštalácia ostrých licencií PC Crash 9.0,
- práca s verziou 9.0,
- zlepšená zlepšený kresliaci program synchronizácia vozidiel,
- zjednodušené ovládanie programu,
- rozšírené kinematické výpočty,
- alternatívne okno rázu,
- aktualizovaná databanka,
- 2D Onscreen animácia,
- podpora viactelesových simulácii viacprocesorovým systémom,
- rozšírená optimalizácia rázu po stopách,
- riešené príklady,
- ukážky z vykonaných crash testov a ich simulácie,
- teoretické prednášky.
Seminára sa zúčastnia prof. Dr.-Ing. Hermann STEFFAN a Dr.- Ing. Andreas MOSER.
Začiatok seminára je dňa 29. 10. 2010 o 17.00 hod a ukončenie dňa 31. 10. 2010 je
plánované o 13.00 hod. Na seminár je potrebné priniesť si počítač a predlžovačku. Účastnícky
poplatok je 80,- EUR, tento možno zaplatiť priamo na mieste.
Stravu a ubytovanie si hradí každý účastník sám. Vyplnenú návratku žiadame zaslať na
ÚSI ŽU do 15.10. 2010 (faxom, e –mailom: 00421/41/5253831, terezia.chrachalova@usi.sk).

PC CRASH SEMINÁR NA SLOVENSKU SA BUDE KONAŤ V DŇOCH
26.-28.11. 2010.

NÁVRATKA
na seminár užívateľov licencií PC CRASH,
ktorý sa uskutoční v dňoch 29. – 31. októbra 2010
v hoteli TENNIS CLUB Prostějov, Za Kosteleckou 49, 796 01
Prostějov

Meno a priezvisko:
Kontaktná adresa:
Tel:
Fax:
e-mail:
Ubytovanie:
Dátum

Počet osôb
(menovite)

Stravovanie v hoteli
Áno – nie

Ubytovanie v hoteli
TENNIS CLUB

29.-30.10.2010
30.-31.10.2010
Cenník ubytovania:
Izba
1/2
2/2

Cena
1000 Kč
1400 Kč

Informácie o cene ubytovania a stravovania nájdete v prílohe.
Poznámka:
Rezervujeme len záväzne objednané ubytovanie do termínu: 15.10.2010

Návratku odoslať na fax:
terezia.chrachalova@usi.sk

041/52538

31

Návratku prosím vypísať čitateľne a kompletne !

alebo

e-mail:

