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NA KONFERENCI O ELEKTRONICE PŘIJEDE I ODBORNÍK Z CERNU 
 

Plzeň, 7. 9. 2015 – Přehled nových trendů ve vývoji elektronických aplikací přináší 
mezinárodní konference o aplikované elektronice „2015 International Conference on 
Applied Electronics“. Její 20. ročník se uskuteční na Fakultě elektrotechnické Západočeské 
univerzity v Plzni ve dnech 8. a 9. září.  
 
Konferenci Applied Electronics zahájí přednáška Waltera Snoeyse z CERNu. Představí na ní 
problematiku vývoje elektronických zařízení, která se využívají pro fyzikální experimenty 
tamních vědců. 
 
„Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je veřejnosti známá především kvůli 
urychlovači LHC, který se nachází na území Francie a Švýcarska. Urychlovač je přibližně  
100 metrů pod zemí a jeho prstenec má průměr 27 kilometrů,“ říká Vjačeslav Georgiev, 
vedoucí katedry aplikované elektroniky a telekomunikací, a dodává: „V urychlovači se 
provádí několik experimentů, přičemž na přípravě detekčních jednotek pro některé z nich 
spolupracuje i naše fakulta.“  
 
Walter Snoyes se zabývá vývojem elektronických prvků, použitých v experimentech Atlas  
a CMS. Právě pomocí nich byl poprvé objeven Higgsův boson. Vysvětlovat bude odlišné 
požadavky, kladené na tento typ elektroniky oproti běžné elektronice z důvodu extrémních 
podmínek. Odolávat musí například vyšší radiaci, než je ve vesmíru, a mnohonásobně vyšší 
než na Zemi. Nemalou roli hraje také omezení spotřeby elektrické energie na celé 
experimenty.  
 
„Na přednášce Waltera Snoyese rádi přivítáme širokou veřejnost,“ říká Jiří Pinker, hlavní 
organizátor konference. „Vstup na tuto přednášku bude zdarma, jen musím upozornit, že 
bude v angličtině, stejně tak jako všechny ostatní prezentace,“ upozorňuje Pinker. Začátek je 
v úterý 8. září v 9:20 v budově Fakulty elektrotechnické ZČU a spolu s diskuzí je na ni 
vyhrazena jedna hodina.  
 
Konferenci Applied Electronics pořádá katedra aplikované elektroniky a telekomunikací na 
Fakultě elektrotechnické ZČU již od roku 1996. Každoročně se na ní sejde na devadesát 
odborníků z celého světa, kteří zde prezentují výsledky svého výzkumu. Podrobné informace 
a program konference jsou k dispozici na http://appel.zcu.cz. 


