Szkolenia, kursy online, doradztwo,
spotkania branżowe w Akademii EMC

JESIEŃ 2021

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

NAZWA

MIEJSCE/
FORMA

DATY

CENA
REGULARNA

ONLINE

12.10.2021 r.

1800 zł
netto/os.

ONLINE

25.10.2021 r.

1800 zł

ONLINE

29.10.2021 r.

1800 zł

14-15.10.2021r.

3200 zł

EMC FOR HARDWARE DESIGNERS
1 - DNIOWY WARSZTAT
EMC DLA PROJEKTANTÓW ELEKTRONIKI

MEDICAL DEVICES COMPLIANCE IEC60601
WYMAGANIA EMC I ELEKTRYCZNE DLA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

RYNEK USA
- ELEKTRONIKA I MASZYNY

SIGNAL INTEGRITY
HIGH SPEED DESIGN

netto/os.

netto/os.

WARSZAWA
(stacjonarnie)

ONLINE

netto/os.

(transmisja live)

AKADEMIA EMC ONLINE
EMC Video Courses

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

Szkolenia online dostępne oraz bezpłatne
nagrania webinarów są dostępne na platformie.

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

EMC FOR HARDWARE DESIGNERS
To szkolenie, a właściwie warsztat z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i przykładowych płytek PCB
pokazuje jak połączenie wiedzy o badaniach EMC, zjawiskach w.cz. wpływa na projektowanie elektroniki
(hardware design), tak aby przeszła testy kompatybilności elektromagnetycznej. Na szkoleniu pokażę
pomiary na analizatorze widma, omówimy zjawiska dla prądów wysokiej częstotliwości oraz
przeanalizujemy zalecenia projektowe zarówno do schematu jak i layoutu PCB czy systemu.

ONLINE

12.10.2021 r.

1800 zł netto/os.

ZAPISY (kliknij)

PROGRAM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wprowadzenie
Wymagania EMC i RED,
Badaniach EMC
Sprzęt pomiarowy
Analizator widma
Zjawiska radiowe w EMC,
Impedancja
Prądy w.cz.
Eksperymenty pomiarowe
Filtry EMI,
Komponenty
Eksperymenty pomiarowe

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PCB,
schemat,
layout,
zasady projektowe
Eksperymenty pomiarowe
PCB ciąg dalszy,
System, łączenie,
Namierzanie źródła problemu
Ekranowanie, okablowanie,
rozwiązywanie problemów,
typowe błędy,
przykłady z życia
Odpowiedzi na pytania

GRUPA DOCELOWA

TRENER

Osoby chcące zrozumieć wymagania EMC
i uwzględniać je w projekcie urządzeń elektronicznych – EMC
dla projektantów elektroniki.

TOMASZ UTKOWSKI

Główni odbiorcy to osoby zajmujące się tematami, takimi jak:
●
● Projektowanie elektroniki (hardware),
● Layout (CAD engineer),
● Elektronika w.cz.,
● Laboranci (EMC Test engineer)
● Techniczny kierownik projektu

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

Od 2012 roku mocno związany z pracą przy kompatybilności
elektromagnetycznej EMC. Pracował w laboratorium, szkoli
i doradza w projektach R&D. Pomysłodawca i założyciel
Akademii EMC. Inżynier ds. pomiarów EMC. Przedsiębiorca.
Twórca internetowy.
Wiedzę przekazuje w sposób zrozumiały, ciekawy i bardzo
praktyczny. Podaje dużo przykładów z życia, innych projektów
oraz wyjaśnia skomplikowane zagadnienia w sposób
obrazowy, na porównaniach.

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

ZGODNOŚĆ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WG NORMY IEC60601-1-2
WYMAGANIA EMC, WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA, OCENA ZGODNOŚCI,
ZMIANY W NORMIE (NAJNOWSZA EDYCJA)
Szkolenie będzie pomocne dla osób projektujących elektronikę oraz dla osób certyfikujących
urządzenia medyczne. Dowiedzą się oni, jak przygotować urządzenie do testów w laboratorium i na
jakie aspekty zwrócić uwagę na wczesnym etapie projektowania. Dodatkowo jak dobrać
odpowiednie normy oraz limity, które mogą być różne w zależności od zastosowań urządzenia. Jak
skutecznie przeprowadzić badania EMC i jakich błędów unikać. Kończąc na poprodukcyjnym aspekcie kontroli ostatecznej
urządzenia.

ONLINE

25.10.2021 r.

1800 zł netto/os.

ZAPISY (kliknij)

PROGRAM IEC 60601-1-2: 2014 Medyczne urządzenia elektryczne.















Wprowadzenie
Zakres i wymagania najnowszej edycji normy IEC 60601-1-2:
2014 Medyczne urządzenia elektryczne.
W jakim kraju możemy zastosować normę IEC 60601-1-2:
2014? Przykłady specyficznych wymagań poza UE.
Co to jest urządzenie medyczne? Jaka jest jego
funkcjonalność?
Różne środowiska pracy urządzenia medycznego
i tego konsekwencje.
Analiza Ryzyka EMC
Co to jest analiza ryzyka EMC?
Co należy uwzględnić podczas analizy ryzyka EMC?
Przykłady analizy ryzyka.
Emisja oraz odporność urządzeń medycznych.
Testy, Limity.
Przykłady z życia – Problemy z emisją oraz odpornością
wraz z inżynierskimi sposobami ich rozwiązania.
Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń medycznych.
Dlaczego bezpieczeństwo elektryczne jest takie ważne?

















Części aplikacyjne typu B/BF/CF.
Urządzenia pierwszej i drugiej klasy.
Przykłady izolacji elektrycznej.
Prądy upływu urządzenia, obudowy, pacjenta w trybie
normalnym(ang. NC) i pojedynczego uszkodzenia (ang.
SFC).
Którędy płynie dany prąd upływu?
Ochrona operatora urządzenia ( ang. MOOP) oraz ochrona
pacjenta urządzenia (ang. MOPP).
Badanie wytrzymałości dielektryka.
Czy należy badać urządzenie z obudową plastikową
zasilane bateryjnie?
Kiedy testujemy bezpieczeństwo elektryczne urządzenia
medycznego?
Produkcyjne testy bezpieczeństwa urządzenia
medycznego wg norm IEC 60601oraz IEC62353.
Jaki przewód zasilający warto zastosować
w urządzeniu?
Przykłady z życia – Problemów z bezpieczeństwem
elektrycznym i inżynierskie sposoby ich rozwiązania.
Podsumowanie.
Pytania i odpowiedzi.

GRUPA DOCELOWA

TRENER



MATEUSZ SZCZYGIELSKI




Osoby które chcą poznać zagadnienia
dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń
medycznych.
Projektanci elektroniki – hardware design
engineer.
Osoby certyfikujące urządzenia
medyczne.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalności Elektronika i Inżynieria
Komputerowa, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Doświadczony
inżynier mający na koncie wprowadzanie na rynek aparaturę medyczną zgodnie
z normą EN60601-1-2.
Kompatybilność elektromagnetyczna interesuje go od zawsze. W swojej pracy
zajmuje się zagadnieniami sprzętowymi jak i oprogramowaniem traktując je, jako
nieodłączną całość gwarantującą skuteczne zaliczenie obligatoryjnych badań
EMC.

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

JAK WPROWADZIĆ URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE NA RYNEK USA
Wymagania dla urządzeń elektronicznych, maszyn w Stanach Zjednoczonych (USA) pod kątem
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa (Safety). Certyfikacja wyrobów, testy,
SDOC, procedury, współpraca z NRTL.

ONLINE

29.10.2021 r.

1800 zł netto/os.

ZAPISY (kliknij)

PROGRAM
USA OSHA Act – OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION (OSHA)






Introduction
What is the Occupational Health and Safety Act (OHSA)?
Who does the OHSA and its regulations apply to?
What are employers’ duties under the OHSA?
What are the consequences of violating the OHSA?

OSHA standards




Title 29: Labor / Subtitle B / Part 1910 /Subpart M —
Machinery and Machine Guarding
Title 29: Labor / Subtitle B / Part 1910 /Subpart S — Electrical
OSHA STATE PLANS

OSHA NRTL program

* What is an NRTL’s scope of recognition?
* Type of Products Requiring NRTL Approval
* The NRTL’s Product Approval Process
OSHA NRTL program – continuation





Examples of recognize by NRTL
NRTL approval by UL
NRTL approval by ETL
Process of safety evaluation and certification
(el. safety)
 ACCREDITING JURISDICTIONS
 “Field evaluation”
 “Safety Evaluation and Certification”.
– MARKING – Electrical safety for industrial product
(5) EMC (FCC)

* NATIONALLY RECOGNIZED TESTING LABORATORY (NRTL) 7
 Definition
 What is a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL)?
 What does it mean when OSHA “recognizes” an NRTL?

GRUPA DOCELOWA








projektanci elektroniki
producenci urządzeń elektronicznych
eksporterzy
Inżynier ds. oceny zgodności (product compliance)
Menedżer projektu
Właściciel firmy

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

TRENER
ŁUKASZ KNEĆ
Konsultant, Product Compliance Engineer
z ponad 10 letnim doświadczeniem.
Specjalista od różnych rynków na świecie. Pomaga
wprowadzać urządzenia i maszyny na rynek UE i inne
rynki, w tym USA i Kanady.

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

SIGNAL INTEGRITY – HIGH SPEED DESIGN
INTEGRALNOŚĆ SYGNAŁÓW, SZYBKIE MAGISTRALE – PROJEKTOWANIE ELEKTRONIKI WYSOKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI.
Mamy coraz więcej układów tzw. szybkich. Magistrale komunikacyjne czy moduły radiowe.
Signal Integrity, Hihg Speed Design to nieuchronna przyszłość. Pewnie już projektujecie elektronikę
stosując układy FPGA – tam już wiele aspektów trzeba uwzględnić.
A kiedy powinniśmy przejmować się Signal Integrity i zacząć uwzględniać powyższe zasady?
Gdy pracujemy z sygnałami powyżej 100MHz (taktowanie) lub czasy narostów stają się krótsze niż 1nano sekunda.
To oznacza, że w urządzeniu czy systemie połączenia, ścieżki nie są obojętne, neutralne (przezroczyste) dla sygnałów. Wpływają na
ich kształt, poziom i opóźnienia. A to prędzej czy później przyniesie jeden z czterech typów problemu:






Linia transmisyjna (transmission line),
Synchronizacja czasowa (czas, Timing),
Szumy, przesłuchy (Noise),
Zaburzenia i zakłócenia elektromagnetyczne (Electromagnetic interference (EMI)
Signal Integrity, Power Integrity, Electromagnetic Compatibility

STACJONARNIE + ONLINE*

14-15.10.2021 r. - Warszawa

3200 zł netto/os.

ZAPISY (kliknij)

*

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie. Osoby, które nie mogą być obecnie na miejscu szkolenia mają możliwość uczestniczyć w nim online.

PROGRAM
1. WPROWADZENIE

7. PRZESŁUCHY SYGNAŁÓW












pojęcie Integralności Sygnałowej (IS)
konstrukcja i właściwości współczesnych obwodów
elektronicznych
znaczenie IS dla współczesnych układów elektronicznych
podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania
i propagacji sygnałów
najważniejsze cechy opisu sygnałów w dziedzinie czasu
i częstotliwości

2. ZALEŻNOŚCI CZASOWE W SYSTEMACH
ELEKTRONICZNYCH






problematyka i znaczenie
schematy taktowania systemów
czasy setup i hold oraz budżety czasowe systemów
czasy propagacji sygnałów w rzeczywistych połączeniach

3. KONSTRUKCJA OBWODÓW DRUKOWANYCH
W UJĘCIU IS






budowa i rodzaje płyt drukowanych dla układów „highspeed”
zasady konstruowania płyt wielowarstwowych.
rodzaje i parametry laminatów oraz proces wytwarzania
płyt drukowanych
znaczenie dla IS

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

pojęcie oraz przyczyny powstawania przesłuchów
model sprzężonych linii
metody eliminacji przesłuchów

8. LINIE RÓŻNICOWE I ICH ZASTOSOWANIA DO
TRANSMISJI SYGNAŁÓW





parametry linii różnicowych
cechy propagacji sygnałów w takich liniach
przegląd interfejsów wykorzystujących linie różnicowe
metody obciążania (tzw. „terminacji”) interfejsów

9. VIA (przelotka)






konstrukcja i parametry przelotek
geometria, pady i antypady
model i elementy pasożytnicze przelotek
prądy masy przy przejściach pomiędzy warstwami
praktyczne zasady stosowania via w PCB

Wspieramy działy R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu.

10. EFEKTY ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJĄ PCB
W PRAKTYCE ORAZ EMC A IS
4. PROPAGACJA SYGNAŁÓW ORAZ PODSTAWOWE
LINIE TRANSMISYJNE






rodzaje linii transmisyjnych wykorzystywanych w PCB
rezystancja, pojemność i indukcyjność linii
impedancji linii
znaczenie dla IS










płaszczyzny odniesienia
droga powrotna sygnału
powstawanie wyższych modułów
pętle masy
przerwy w płaszczyznach masy
ekranowanie i redukcja zakłóceń
odbicia sygnałów
prowadzenie linii (zagięcia, zmiany szerokości, przejścia
między warstwami)

5. DOPASOWANIE IMPEDANCJI I ODBICIA SYGNAŁÓW
 jak powstają odbicia sygnałów
 współczynnik odbicia
 znaczenie dla systemów cyfrowych,
 metodyka dopasowania impedancji linii

11. IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW IS
12. DYSKUSJE, PYTANIA

6. STRATY W LINIACH TRANSMISYJNYCH







przyczyny i skutki występowania strat
straty w przewodnikach i dielektrykach
efekt naskórkowy i głębokość wnikania
wpływ strat na obciążalność ścieżek
propagacja impulsów wzdłuż stratnych linii transmisyjnych

GRUPA DOCELOWA

TRENER

Osoby bardziej doświadczone z elektroniką, pracujące z coraz
szybszymi układami. Projektanci układów RF. szybkie
komunikacje, magistrale.

dr hab. inż. Krzysztof Czuba, profesor PW











Główni odbiorcy to osoby zajmujące się tematami,
takimi jak:
Projektowanie elektroniki (hardware),
Layout (CAD engineer),
Elektronika w.cz.,
Układy radiowe,
Elektronika analogowa,
Elektronika cyfrowa (szybkie czasy narostów),
Układy FPGA,
Wielowarstwowe PCB

www.emc4b.com | office@emc4b.com | 513 382 210

Dyrektor Instytut Systemów Elektronicznych.
Adiunkt w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej.
Jego obszar zainteresowań to konstrukcja i badania systemów
RF, w.cz., w tym budowa układów do generacji i synchronizacji
akceleratorów cząstek elementarnych oraz integralność
sygnałowa. Prowadzi wykłady z elektronicznych układów
analogowych oraz integralności sygnałów. Od wielu lat
współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także
kieruje zaawansowanymi projektami badawczymi.

