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NIDays je ideální akcí, pokud se chcete naučit vyvíjet 
Vaše projekty rychleji, chytřeji a efektivněji. Poslechněte  
si odborníky z NI i zástupce čelních společností v oboru, 
jak řeší výzvy spojené s testováním, řízením a vývojem 
technických systémů. Na letošní konferenci budete mít 
příležitost prozkoumat nové komponenty platformy 
National Instruments a získat exkluzivní přístup k  
novým technologiím.

PROČ SE ZÚČASTNIT?

1. V úvodní řeči představíme klíčové trendy v průmyslu,  
ukázky řešení a budoucnost vývojového prostředí LabVIEW.

2. Představíme nové přelomové produkty a ukážeme,  
jak je využít v konkrétních aplikacích. Na praktických 
workshopech si můžete nové produkty přímo vyzkoušet.

3. Seznámíte se s doporučenými postupy vývoje  
a architekturou zařízení.

4. Získáte užitečné informace o aplikacích a řešeních  
přímo od našich uživatelů.

5. Přednášky, výstavní část i přestávky nabídnou příležitosti  
k diskusi s kolegy z oboru i navázání nových kontaktů.

KDO BY SE MĚL ZÚČASTNIT?

Tato bezplatná jednodenní akce je určena technikům, vědcům  

a pedagogům, kteří by se rádi dozvěděli více o nejnovějších 

nástrojích pro vývoj technických systémů.

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY

TESTOVÁNÍ A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ NOVÉ GENERACE

09:00 - 10:15

Jak otestujete autonomní vozidlo? Jak vytvoříte prototyp 
komunikačních protokolů 5G? Jste schopni udržet krok 
s neustále se vyvíjejícími technologiemi?

Snahy o vytvoření propojeného světa budoucnosti přináší 
některé výzvy již nyní. Řada inženýrů a vědců vyvíjí a testuje 
technologie, které budou nasazeny v blízké budoucnosti. Tito  
lidé posouvají hranice technických možností a rychlosti návrhu 
zařízení. Přidejte se k nám na inspirující cestě plné nejlepších 
technických projektů řešených našimi inženýry, partnery a 
zákazníky, kteří využívají platformu NI v celé řadě odvětví od 
pokročilých asistenčních systémů dopravy, vysokorychlostních 
bezdrátových komunikačních protokolů, vesmírných letů, až po 
průmyslový internet věcí.

NÁVRH INŽENÝRSKÝCH ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

13:00 - 13:45

Nová generace softwaru pro návrh systémů je tady! Software  
je srdcem platformy National Instruments již 30 let. Podívejte 
se, jak NI navazuje na tradici LabVIEW s důrazem na efektivitu  
a produktivitu vývoje. Seznámíte se s novými softwarovými 
bloky platformy NI, které umožní inženýrům rychle konfigurovat 
měření, spravovat distribuovaná měřicí a řídicí zařízení v inteligentní 
výrobě, zpracovávat velká množství dat, nebo používat webové 
technologie. Toto jsou bloky, které připravují platformu NI pro 
využití v systémech budoucnosti.



AGENDA

08:30 REGISTRACE

09:00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY: TESTOVÁNÍ A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ NOVÉ GENERACE

10:15 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

Okruh 1 Okruh 2 Okruh 3: Workshopy

10:45
Doporučené postupy při vývoji architektury automatického 
testovacího systému *

National Instruments

Praktické otázky při propojení LabVIEW a platforem  
pro průmyslový internet věcí *

National Instruments

Workshopy:
■■ Měření pomocí CompactDAQ a LabVIEW
■■ Vývoj monitorovacích a řídicích systémů  

s LabVIEW a CompactRIO
■■ Stavba automatického testovacího systému  

s programem TestStand a platformou PXI

National Instruments

11:30

Standardizace platformy - Kombinace produkčního a  
R&D testování pro novou infotainment platformu Audi  
Tato prezentace bude v angličitně

Manuel von Helden, NOFFZ Technologies

Komplexní systém pro monitoring fázorů a kvality elektřiny  
v přenosové soustavě Slovenské republiky

Jiří Hula, ELCOM, a.s.

11:55 PŘESTÁVKA NA OBĚD

13:00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY: NÁVRH INŽENÝRSKÝCH ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

13:45 PŘESTÁVKA

14:00
Co je nového v LabVIEW? Všechno.*

National Instruments

Správa distribuovaných a nasazených systémů *

National Instruments
Workshopy:
■■ Měření pomocí CompactDAQ a LabVIEW
■■ Vývoj monitorovacích a řídicích systémů  

s LabVIEW a CompactRIO
■■ Stavba automatického testovacího systému  

s programem TestStand a platformou PXI

National Instruments

14:45
Doporučený postup při přechodu na LabVIEW NXG *

National Instruments

Speciální zkušební zařízení - Static bench AV 015

Petr Dite, AV R&D, s.r.o. 
Michal Szymeczek, AV R&D s.r.o.

15:10
Automatizované testování bezpečnostních hlásičů

Marek Šantavý, Kentigen s.r.o.

Architektury HiL testovacích systémů založené  
na NI technologiích

Dr. Michal Kubik, MBtech Bohemia, s.r.o.

15:35 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

16:05 The Evolution of ADAS - Testing Systems that Include 
Cameras, Radar, and Sensor Fusion *

National Instruments

Asynchronní ovládání a záznam měřených dat přes různé 
komunikační sběrnice pomocí platformy CompactDAQ  
pro fyzikální experiment v prostředí radiace.

Jan Vít, Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Workshopy:
■■ Měření pomocí CompactDAQ a LabVIEW
■■ Vývoj monitorovacích a řídicích systémů  

s LabVIEW a CompactRIO
■■ Stavba automatického testovacího systému  

s programem TestStand a platformou PXI

National Instruments

16:30
JTAG Functional Test for LabVIEW

Richard Pospíšil, HT Eurep Electronic s.r.o.

Příprava na zkoušku CLD *

National Instruments

16:55 ZÁVĚR

*JAZYK PREZENTACE BUDE UPŘESNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONFERENCE ZAČÁTKEM ZÁŘÍ.



DATUM & MÍSTO

23.11.2017 | 08:30 - 17:00

Clarion Congress Hotel Prague 
Freyova 33, Praha 9 – Vysočany

JAK SE ZAREGISTROVAT

Účast na akci je zdarma, je však vyžadována registrace předem. 
Pro více informací o konferenci NIDays prosím navštivte stránky: 
czech.ni.com/nidays

Email: cer.events@ni.com
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