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TISKOVÁ ZPRÁVA

První cesiové hodiny na ČVUT v Praze jsou v laboratoři
Přístrojového centra Fakulty elektrotechnické.
Praha, 22. dubna – Cesiový normál HP5071A je unikátní zařízení pro
generování časové stupnice FEL Time. Přístroj bude využíván
v Laboratoři přesného času a frekvence FEL ČVUT.
Laboratoř budovaná od roku 2013 je kromě cesiového normálu vybavena
rubidiovými frekvenčními normály, přesnými čítači a GPS přijímači, které slouží
pro navázání lokální časové stupnice FEL Time na národní časovou stupnici
UTC(TP). Na rozvoji laboratoře se podílejí Přístrojové centrum, Středisko
výpočetní techniky a informatiky, katedra elektrotechnologie, katedra měření a
katedra teorie obvodů.
Vedoucí katedry měření doc. Jan Holub k získání unikátního zařízení pro ČVUT
uvedl: „Na fakultu se podařilo získat přístroj, který nám umožní dosáhnout
mimořádně vysokou přesnost měření času a frekvence. Rozsáhlé využití vidím
především pro řešení výzkumných projektů a doplňkovou činnost fakulty.“
Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence
(LSEČF), dále se sdružením CESNET, Českým metrologickým institutem a
společnostmi DICOM a Amtest-TM. Po dobu své existence byla laboratoř
využita pro řešení čtyř výzkumných projektů a šesti studentských kvalifikačních
prací.
Služby laboratoře (jak v oblasti výzkumu tak výuky) jsou k dispozici všem
pracovištím FEL případně dalším fakultám ČVUT. V případě zájmu o spolupráci
nebo služby laboratoře (kontrola přesnosti čítačů, oscilátorů, časových základen
osciloskopů a digitalizátorů, aj.) kontaktujte vedoucího Přístrojového centra doc.
Roztočila (roztocil@fel.cvut.cz).
Podrobnosti o Laboratoři přesného času a frekvence Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze naleznete na stránce: http://centrum.feld.cvut.cz
Kontakt pro média:
Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
tel.: 224 355 620
Mobil: 731 077 387
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V
současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury,
dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro
akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů.
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ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a
dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University
Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti
„Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“
na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. –
200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. Více informací najdete na
www.cvut.cz.

