
 

1 
      
EMC Tomasz Utkowski, tel. 508578574, office@emc4B.com     
 

 

Oferta na Pakiet Akademia EMC online 
W ramach pakietu znajdują się kursy online oraz materiały dodatkowe. 

 

Opinia klienta: 

Pakiet Akademia EMC online jest znakomitą opcją na uporządkowanie i 

pogłębienie wiedzy z zakresu EMC, EMI oraz świadomego projektowania 

elektroniki. Należy tutaj wspomnieć o świetnym przygotowaniu merytorycznym 

Prowadzącego oraz jego umiejętności do przystępnego przekazywania wiedzy 

z niełatwej przecież dziedziny. Poszczególnie zagadnienia metrologiczne są 

ciekawie omawiane od strony praktycznej a jednocześnie uzupełniane o 

podłoże teoretyczne co ułatwia zrozumienie natury zjawisk. Polecam 

wszystkim osobom związanym (nawet niebezpośrednio) z projektowaniem 

elektroniki i wprowadzaniem produktu na rynek. 

 

Adam Marszałek 

Senior Electronics Engineer 
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Dostępne kursy: 

1. EMC Starter – wprowadzenie do świata EMC 
• Wprowadzenie. 

• Czym jest EMC i dlaczego muszę się tym zajmować? 

• EMC Management. 

• Jak uwzględniać EMC w projektach elektronicznych? 

• Zarządzanie, planowanie, koszty, cele. 

• Wymagania prawne. 

• Z czego wynikają wymagania dla urządzeń? 

• Dyrektywy, normy, standardy, przepisy, dokumenty. 

• Dyrektywa EMC i RED. 

• Electromagnetic Compatybility Directive. 

• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. 

• Badania EMC (testing). 

• Jak testujemy urządzenia pod kątem EMC? Testy, weryfikacja, pomiary. 

• Projekt EMC (DESIGN) 

• Projektowanie urządzeń pod kątem wymagań EMC. 

• Projekt, design, PCB, schemat, layout, komponenty. 

• Troubleshooting 

• Pre – Complience, metody uproszczone, DIY. 

• Jak znaleźć przyczyny problemów? 

• Podsumowanie 

• Co warto zapamiętać? Wszystko! Przegląd zagadnień EMC. 

2. Badania EMC – Emisja i Odporność 
Emisja 

• PN-EN 55016-2-1 – Emisja przewodzona 

• PN-EN 55016-2-3 – Emisja promieniowana 

• PN-EN 61000-4-20;21 – Metody alternatywne (GTEM, RC) 

• PN-EN 61000-3-2 – Harmoniczne 

• PN-EN 61000-3-3 – Flickery 
 
Odporność 

• PN EN-61000-4-2 – ESD 

• PN EN-61000-4-3 – Odporność na pole promieniowane 

• PN EN-61000-4-4 – Burst 

• PN EN-61000-4-5 – Surge, udary 

• PN EN 61000-4-18 – Ring Wave – tłumiona sinusoida 

• PN EN-61000-4-6 – Odporność na pole indukowane 

• PN-EN-61000-4-8 – Pole magnetyczne 

• PN-EN-61000-4-11 Zapady, zaniki 

• Testy dodatkowe (4-16, 4-12) 
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3. PRE-COMPLIANCE I TROUBLESHOOTING – ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW EMC 
• Proces rozwiązywania problemów EMC. 

• Ważne zjawiska w EMC 

• Metody alternatywne pomiarów (emisja i odporność). Sondy pola bliskiego, sondy prądowe, 
oscyloskop.  

• Co mierzyć w laboratorium EMC i jak? 

• Filtry EMI, komponenty 

• Przegląd schematu i layoutu – wskazówki na co zwrócić uwagę w projektach. 

• Typowe błędy w projektach (Slot, ekranowanie, zasilacze) 

• Znajdź źródło problemu i sposób rozwiązania. 

• Jaki sprzęt kupić do firmy 
 

4. Komunikacja w zespole – nie tylko dla inżynierów 
• Wpływ INFORMACJI ZWROTNEJ na poczucie SENSU PRACY, bo da Ci to świadomość czego 

potrzebujesz Ty i Twoi współpracownicy.  

• Dowiesz się, przez jakie etapy należy przejść, zdobywając KAŻDĄ nową kompetencję i pozwoli 

Ci to świadomie skoncentrować się na wybranych zagadnieniach komunikacji i doprowadzić 

je do poziomu NAWYKU. 

• Zdobędziesz wiedzę nt. 5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ i będziesz mógł zaobserwować, 

jak wygląda to w Twoim zespole i jaki ma wpływ na komunikację. 

• Dostarczymy Ci test na wspomniane dysfunkcje, który możesz od razu wykorzystać w swojej 

firmie/swoim zespole. 

• Pokażemy Ci, jak różnorodność w zespole wpływa na trudności w porozumiewaniu się, a 

czasami nawet na niemożność dogadania się. 

• Zapoznasz się z modelem DISC oraz koncepcją ról zespołowych, które pozwolą zrozumieć, 

dlaczego mówimy innymi językami i jak mamy siebie odbierać. 

• Otrzymasz od nas test na ROLE ZESPOŁOWE, aby zdiagnozować siebie i (jeśli chcesz) także 

współpracowników. 

• Zobaczysz, jak wygląda PROCES KOMUNIKACJI z inżynierskiego punktu widzenia i będziesz 

mógł zastanowić się nad ogniwami zapalnymi tego procesu w swoim zespole. 

• Poznasz taktykę FUKO, która usystematyzuje Twój sposób udzielania szczególnie 

wymagającej informacji zwrotnej, mającej na celu skorygowanie czyjegoś zachowania.  

• Przedstawimy Ci przykłady, które pozwolą taktykę FUKO wcielić w życie i stosować ją w 

swoim zespole (chociaż mamy nadzieję, że także poza nim). 

• Zaprezentujemy Ci SARĘ i chociaż dziwnie to brzmi, to dzięki temu odkryjesz, w jaki sposób 

odbiorca informacji zwrotnej reaguje w trakcie rozmowy i jak dobrze z tej wiedzy skorzystać. 

• Dowiesz się o czterech STYLACH ZACHOWAŃ ludzi wobec siebie w miejscu pracy oraz jak 

odczytywać takie zachowania.  

• Zobaczysz, w jaki sposób być nastawionym na CEL i jednocześnie RELACJE, aby lepiej się 

dogadywać ze współpracownikami i osobami spoza zespołu.  

• Nauczysz się, jak reagować w SYTUACJACH TRUDNYCH, jak postępować z rozmówcami, 

którzy nie są przychylnie do Ciebie nastawieni, a przy tym nadal być merytorycznym i 

opanowanym. 
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+ Materiały dodatkowe: Webinary 

 

Cena regularna: 2970 zł 

Cena promocyjna do 15 października 2020: 1597 zł 

Dostęp do platformy na cały rok. 

 

Po odbyciu szkoleń online wystawiamy certyfikat ukończenia kursu. 

 

Rejestracja na platformie kursów online:  

EMC4B.com/kursyonline 

Z poważaniem, 

Tomasz Utkowski 
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