Најаве и извештаји са сајмова и конгреса

ПТ

32. конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији са
међународним учешћем, 14-16. X 2009. Врњачка Бања

Т

радиционални научно-стручни скуп ХИПНЕФ, који се
до 2008. године одржавао сваке друге године, почевши
од ове године одржава се сваке године, у јесен.
Најважнији разлог преласка на свакогодишње одржавање
јесте потреба и жеља учесника овог традиционалног
скупа да се чешћим окупљањем омогући правовремено
упознавање са актуелним питањима у овој области, као и
непосредније реаговање на догађаје и ситуације које време
доноси.
И овогодишњи конгрес ће, као и сви досадашњи, окупити
посленике у области хидраулике, пнеуматике, електронике,
електротехнике, управљачких система, аутоматизације
и нових технологија које су блиске овим областима.
Организатор очекује пријаве радова посвећених научним
и стручним резултатима достојним пажње аудиторијума
какав се очекује и на овом конгресу.

одржава. Најважнија места на изложби одвојена су за
спонзоре конгреса, али су на њој сигурно добродошла и
она предузећа која желе да се представе само на изложби.
Организатор је уверен да ће и овај конгрес, његови
аутори, учесници без рада, представници спонзора и
излагачи - упркос економској кризи која је захватила и
свет и нашу земљу - успети да у току свог тродневног рада
издвоје резултате, сугестије и тенденције које могу помоћи
у решавању постојећих и предстојећих проблема у нашој
струци. Од наших стручњака се то очекује и они ће својим
присуством, радовима и расправама та очекивања сигурно
испунити.
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Слика 1.

Место одржавања конгреса - Хотел
“Бреза”, Врњачка Бања

Конгрес ће пратити изложба опреме и достигнућа
у дисциплинама које програм обухвата. Она ће бити
приређена у простору испред сале у којој се конгрес

•

Хидраулика: Савремени хидраулички системи, модули
и компоненте, серво и пропорционална техника,
мобилна хидраулика, развој, пројектовање, производња и
примена.
Пнеуматика: Производња ваздуха, пнеуматски
системи, модули и компоненте, вакуумска техника,
развој, пројектовање, производња, примена.
Електротехника и електроника: Сензори, претварачи,
оптоелектроника, хардвери и софтвери намењени
индустријском управљању, развој, пројектовање и
производња компоненти и система.
Флуиди: Струјање флуида, нумеричке методе у
механици флуида, моделирање, симулација и мерење
струјања флуида.
Флексибилни системи управљања: Аутоматско
управљање, вештачка интелигенција, експертни
системи, мехатроника, пројектовање и оптимизација
флексибилних система управљања.
Флексибилна аутоматизација: Хидропнеуматичка
аутоматизација, аутоматизација технолошких процеса,
машина и уређаја, надгледање и визуелизација
производних процеса, системи аутоматизације
применом рачунара и програмабилних логичких
контролера, роботика.
Експлоатација и одржавање: Одржавање и
експлоатација хидрауличких компоненти и система,
техничка дијагностика, системи квалитета.
ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА јун 2009.
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