XXXII FINNISH URSI CONVENTION ON RADIO SCIENCE

FINAL CALL FOR PAPERS
XXXII Finnish URSI Convention on Radio Science jointly with the Electromagnetics 2010
will be held at the University of Oulu on 26 August, 2010. The event is organized by the
Finnish National Committee of URSI together with the Centre for Wireless Communications
/ University of Oulu. The convention provides a forum for discussion of advances in the
broad field of radio science and radio communications. The program will include both
invited and contributed presentations. Detailed information on the presentations will be
available on the Convention web pages. The advance registration is currently open at
https://www.webropol.com/P.aspx?id=442590&cid=8575533 until 19 Aug, 2010. The event
is free for all audience.

TOPICS
Presentations on all URSI research areas are welcome. The following areas are
highlighted:
•
•

C: Radiocommunication Systems and Signal Processing
G: Ionospheric Radio and Propagation

PAPER SUBMISSIONS AND THE PROCEEDINGS
Paper submissions (1-4 pages in length) should be sent in final camera-ready form by
electronic mail (in PDF format) to ursi2010@ursi.fi. Templates and samples are available
for downloading at www.cwc.oulu.fi/ursi2010/templates.php. The papers can be written and
presented either in Finnish or in English. The papers are reviewed by the Technical
Committee. The accepted papers will be published in the Proceedings and furthermore
published on the Convention Web Pages. The best Young Scientist Presentation will be
awarded.

IMPORTANT DATES
Paper submission

22 June,2010

Notification of acceptance 30 July, 2010
Advance registration ends 19 August, 2010
Convention Web Pages: www.cwc.oulu.fi/ursi2010/.
Convention Secretary: ursi2010@ursi.fi

XXXII FINNISH URSI CONVENTION ON RADIO SCIENCE

VIIMEINEN KUTSU
XXXII kansallinen URSI:n radiotieteen päivä pidetään yhdessä Sähkömagnetiikka 2010:n
kanssa Oulun yliopistossa 26. elokuuta 2010. Päivän järjestävät URSI:n Suomen
Radiotieteen Kansalliskomitea ja Centre for Wireless Communications/ Oulun yliopisto.
Tapahtuma tarjoaa foorumin laaja alaiselle keskustelulle suomalaisen radiotieteen ja
-tietoliikenteen edistysaskelista. Ohjelmaan sisältyy yleisesitelmiä ja istuntoesitelmiä.
Yksityiskohtaisempaa tietoa esitelmistä tulee kokouksen nettisivuille.
Ennakkoilmoittautuminen on avoinna osoitteessa
https://www.webropol.com/P.aspx?id=442590&cid=8575533
19.8.2010 asti. Ei osallistumismaksua.

PÄIVÄN AIHEET
Esitykset kaikilta URSI:n tutkimusaloilta ovat tervetulleita. Erityishuomion kohteena ovat
komissioiden
•
•

C Radiocommunication Systems and Signal Processing
G Ionospheric Radio and Propagation

tutkimusalat.

KIRJOITUSTEN LÄHETTÄMINEN JA KOKOUSJULKAISU
Kirjoitukset (ohjeellinen pituus 1-4 sivua) on lähetettävä lopullisessa painovalmiissa asussa
(PDF-muodossa) sähköpostilla osoitteeseen ursi2010@ursi.fi. Sivumallineet ja esimerkkejä
on ladattavissa sivulta www.cwc.oulu.fi/ursi2010/templates.php. Kirjoitusten ja esitysten
kielenä voi käyttää joko suomea tai englantia. Tekninen lautakunta arvioi kirjoitukset.
Hyväksytyt kirjoitukset painetaan kokousjulkaisuun ja asetetaan nähtäville kokouksen
webbisivulle www.cwc.oulu.fi/ursi2010/ . Paras nuoren tutkijan esitelmä palkitaan.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Kirjoitukset on lähetettävä 22. kesäkuuta 2010
Ilmoitus hyväksynnästä

30. heinäkuuta 2010

Ilmoittautuminen päättyy

19. elokuuta 2010

Kokouksen WWW-sivut: www.cwc.oulu.fi/ursi2010/.
Kokouksen sihteeristö: ursi2010@ursi.fi

