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Реклама
Продуктите и инструментите на National Instruments улесняват и ускоряват научните изследвания, предоставяйки на
изследователите обща платформа за измерване, контрол и различни техники за бързо прототипиране. Този подход
наименуван Graphical System Design се използва в много различни области на науката – от електрониката и
автомобилните вградени системи, през безжичните комуникации и високочестотните измервания до ядрената физика.
National Instruments, Метрисис и Русенски университет „Ангел Кънчев“ организират семинар отнасящ се за всички,
занимаващи се с експериментални научни изследвания и приложението им както в бизнеса, така и в академичната
среда. Теми на семинара: • LabVIEW – софтуер за графичен дизайн: a. Интуитивни подходи за проектиране, измерване
и управление на системи; b. Интеграция на кодове от различни източници (C, .m �les, VHDL IP); c. Комуникации и/или
управление с National Instruments на хардуерни компоненти от други производители. • Хардуерни платформи на
National Instruments за обучение и изследване: a. Интегрирани мултифункционални класни стаи; b. Платформи за
изследователска работа c. Примерни постановки. • Цялостни образователни и лабораторни решения – Mlabs. Към кого
е насочен? • Университетски преподаватели, изследователи, докторанти и студенти търсещи: a. Добри практики за
подготовка на студентите с цел по – добрата им професионална реализация; b. Разработени лабораторни курсове; c.
Софтуерни решения за индустриални стандарти. • Изследователи интересуващи се от софтуерни и хардуерни
платформи за измерване и контрол. Очакваме ви! Екипът на Центъра за трансфер на технологии.
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