SICEM 2009

SICEM 2009 se doreşte a fi:
• o manifestare ştiinţifică şi tehnică, la scară
internaţională,
în
domeniul
compatibilităţii
electromagnetice;
• o oportunitate pentru specialiştii din diferitele
sectoare tehnice în care apar probleme de
compatibilitate electromagnetică, de a-şi împărtăşi
experienţa specifică;
• un prilej pentru abordarea unor noi direcţii de
cercetare în domeniu.
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Facultatea de Inginerie Electrică
BUCUREŞTI
19-20 Noiembrie 2009

Organizatorii:
• Centrul de Cercetare Ştiinţifică în domeniul
Aparatelor
Electrice
din
Universitatea
Politehnica din Bucureşti
• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi
încercări pentru industria electrotehnică – ICMET
Craiova
• Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică
din România – ACER
au plăcerea de a vă invita să participaţi la al VIII-lea
Simpozion de Compatibilitate Electromagnetică – SICEM
2009.
Cu această ocazie va fi organizată şi o expoziţie a firmelor
specializate
în
producerea
şi
comercializarea
echipamentelor CEM.

Un CD-ROM cu toate lucrările primite în termen va fi
înmânat fiecărui participant, la deschiderea simpozionului.
Autorii vor avea posibilitatea prezentării lucrărilor în
plenul reuniunii, fiecărei prezentări rezervându-i-se un
interval de cca. 10 minute. Proiecţiile de pe folii
transparente sau de pe calculator sunt binevenite.
Dată, loc:
19-20 Noiembrie 2009, la Universitatea Politehnica din
Bucureşti, corp EA, sala EA 002.
Program preliminar: 19.11.2009
900 – 1000

: Înscrierea participanţilor

1000 – 1015

: Deschiderea reuniunii si prezentarea

Principalele obiective ale conferinţei sunt :
• deschiderea unor domenii noi de cercetare prin
aplicarea directivei CEE;
• definitivarea grupurilor de
participarea la programul FP 7;

cercetare

• diseminarea
rezultatelor
compatibilitate din Romania;

cercetărilor

pentru
de

• promovarea educaţiei pentru Compatibilitatea
Electromagnetică între specialişti, precum şi în
randul studenţilor.
Lucrările vor fi inregistrate on-line în avans şi
editate pe un CD-ROM cu ISBN care va fi înmânat tuturor
participanţilor la manifestare.

Dr. Alistair DUFFY, Distinguished
Lecturer

Tematică:
•
•
•
•
•
•
•
•

asigurarea CEM, la nivelul aparatelor şi
dispozitivelor;
probleme de CEM în instalaţii complexe şi/sau
distribuite;
educaţie în CEM;
standardizare şi reglementări în contextul
integrării europene;
implicaţii CEM ale calităţii energiei electrice;
echipamente de încercare în CEM;
metode de încercare în CEM;
efecte biologice ale câmpului electromagnetic.

Mod de desfăşurare:
Lucrările în forma lor finală (max 6 pagini) se vor
înregistra on-line pe adresa: www.apar.pub.ro/sicem2009,
până la data de 30 octombrie 2009. Formatul de redactare
se va găsi pe site-ul manifestarii, începând cu data de
01.09.2009.
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Program preliminar: 20.11.2009
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Diverse:
• Taxa de participare este de 30 lei pentru fiecare
lucrare şi se va achita în ziua desfăşurării
simpozionului, la înregistrarea participanţilor.
• Persoanele interesate sunt rugate să-şi anunţe
participarea, la secretariatul simpozionului, până la 15
octombrie 2009.

