биговане сгъване

Адреси за кореспонденция:
Интернет портал на конференцията:
http://www.nonoise-bg.com, меню „Конференция“
Електронен адрес: acoustics@nonoise-bg.com

биговане сгъване

Тематични направления:

ПОКАНА

Фундаментални и научно-приложни проблеми на
акустиката:

Национална секция по акустика

• физическа акустика, шум в околна/работна среда
• елекгро-акустика; строителна акустика; акустика на зали,
обработка на звукови сигнали
• музикална акустика
• хидроакустика
• акустични и ултразвукови методи за изследване на
материали и изделия (безразрушителен контрол)
• стратегически шумови карти, мерки и планове
• непрекъснат вибрационен мониторинг на въртящи се
машини и съоръжения
• вибрации, анализ и/или диагностика на машини и сгради
• въздействието на шум и вибрации върху човека

Технически университет - София,
Лаб. “Вибрации и акустичен шум”
Технически Университет - Варна
Българска асоциация за обществен
контрол и управление на шума
Съюз по електротехника,
електроника и съобщения
Институт по механика - БАН,
Лаб. “Механика, диагностика и
безразрушителен контрол”

Работни езици:

spectn Спектри ЕООД

• Български, английски и руски
1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4
Институт по механика - БАН
ст. н.с. I ст. дтн. М. Миховски
e-mail: nntdd@abv.bg, nntdd@imbm.bas.bg
тел.: 979 64 45; 979 71 20; факс: 870 74 98
инж. Г. Кулишев
e-mail: gkoulishev@gmail.com
тел.: 08 99 82 97 97, 02 866 15 95

Интернет портал и e-mail адрес:
Интернет: http://www.nonoise-bg.com, меню „Конференция“
E-mail: acoustics@nonoise-bg.com

1756 София, ул. „Св. Кл. Охридски“ 8
Технически университет-София
лаб. „Вибрации и акустичен шум“
проф. д-р И. Кралов
e-mail: kralov@tu-sofia.bg
тел.: 02 965 25 72; 02 965 20 53

София 1421, пк 39,
БАОКУШ и СПЕКТРИ ЕООД и партньорите му
Briiel & Kjaer S&V А/S и PCH Engineering A/S
инж. Б. Михайлов
e-mail: spectri@spectri.net
тел.: 02 963 04 64; факс: 02 963 10 74

По-важни дати за конференцията:
27.11.2015 г.
08:00 - 09:30 ч. - Регистрация
09:30 ч. - Откриване
09:30 - 13:00 ч. - Доклади и презентации на Спектри ЕООД,
изложба на BrUel & Kjaer - Дания
13:00 - 14:00 ч. - Кафе-пауза и обеден брънч от
организаторите
14:00 - 17:00 ч. - Пленарни доклади

28.11.2015 г.
9:00 - 11:00 ч. - Доклади, дискусии
11:00 — 13:00 ч. - Семинар на участниците в проекта
Innospec (седма рамкова програма)

BHBaqjo QHeaojng

27- 28. 11.2015

г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Библиотечно - информационен център
между блок 1 и блок 2
конферентна зала (последен етаж)

със съдействието на:
ТУ - СОФИЯ, лаб. “Вибрации и акустичен шум”
СПЕКТРИ ЕООД и партньорите му
BrUel & Kjaer S&V A/S и PCH Engineering A/S
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биговане I спъване

Организационен комитет:

биговане I спъване

Такси за правоучастие:
За индивидуални участници от България - 30 лв.
За членове на ННТС по Акустика - 20 лв.
За индивидуално поканени от СПЕКТРИ ЕООД - без такса,
(с/у представена персонална покана).

Председател: проф. дтн М. Миховски
Зам. председател: проф. д-р И. Кралов;
доц. д-р Ек. Сираков; инж. Борис Михайлов
Научни секретари: доц. д-р Й. Иванова
ас. маг. инж. X. Живомиров
Членове: проф. дтн. В. Иванов; доц. д-р Г. Евстатиев;

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ - НАЧАЛ01973 Г.

Заявка за участие и изисквания към докладите:

н.с. В. Топалова; доц. д-р Хр. Драганчев; н.с. инж. П. Янев

Информация за участие и изисквания за оформяне
на докладите са публикувани на следния линк:
http://www.nonoise-bg.com,
меню
„Конференция“.
Попълнете заявка за участие zaiavka.doc и изпратете в
срок до 01.11.2015 г. на e-mail:acoustics® nonoise-bg.com.
Докладите се оформят за печат, съгласно файла
iziskvane_oformiane_doklad.doc.
Оформените доклади изпращайте на e-mail:
acoustics@nonoise-bg.com.
Регламент за пленарните доклади: 20 мин.

Секретари: инж. Г. Кулишев; инж. Й. Мирчев,
инж. А. Пискова

Място на провеждане:
София - Технически Университет - София
Библиотечно - информационен център м/у
блок 1 и 2, Конферентна зала (последен етаж)

Публикуване на докладите:
След рецензиране докладите ще бъдат отпечатани в
специално издание на Националната научно-техническа
секция “Акустика” (ISSN 1312-4897).

Такси за участие с доклад:
Технически
университет
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Библиотечно - информационен център
между блок 1 и блок 2
Конферентна зала (последен етаж)

университет
бл. 2
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Обединен
технически
колеж
Химико-технолегичен

Един доклад - 35 лв.
Два доклада - 50 лв.
При представяне на доклад от реплстрирани в България
фирми - 80 лв.
За колективни членове на Национална секция по Акустика
- 60 лв.
За участие в изложби - по специално договаряне.
Редовни докторанти (със самостоятелни доклади) и
студенти - без такса за правоучастие при платен членски
внос от 5 лв.
Индивидуален членски внос - 5 лв.
Колективен членски внос - 60 лв.
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