
Informator Konferencyjny
Dziękujemy, że razem z nami tworzysz miejsce do
wymiany wiedzy i doświadczeń w projektowaniu
elektroniki oraz ocenie zgodności. Wierzymy, że
ten czas zaowocuje w Twoim rozwoju oraz jeszcze
lepszym tworzeniu bezpiecznego świata.

off ice@emc4b.com

21-22.06.2022 WROCŁAW

CENA BILETU OBEJMUJE (2 dni):

Udział w analizie przypadków

Udział w warsztatach

Udział w dyskusji moderowanej

Certyfikat uczestnictwa

Pakiet powitalny

Catering (przerwy kawowe, lunch)

Integracja - pierwszego dnia konferencji

8:15 - 9:00 - Rejestracja uczestników (wtorek)

9:00 - 9:40 - Otwarcie Konferencji 

9:40 - 12:40 - Prezentacja 4 case studies/dzień  

(między prezentacjami przewidziane są przerwy kawowe)

12:40 - 13:40 - Lunch

13:40 - 15:00 - Warsztaty I tura* (4 tematy)

15:00 - 15:20 - Przerwa kawowa

15:20 - 16:40  - Warsztaty II tura* (4 tematy)

16:40 - 17:00 - Podsumowanie dnia (sala główna)

21.06.2022 r. (wtorek)

19:30 – 00:00 – Wieczór integracyjny 
– wymiana doświadczeń w nieformalnej atmosferze.
Miejsce: La Sezam - klub bilardowy 
(więcej informacji str. 4)

R & D  E L E C T R O N I C S

Ramowy program godzinowy obowiązujący podczas 2 dni

Sponsor Główny Patronat Medialny



Prowadzący Temat Obszary tematyczne

Ewa Załupska, Tomasz Utkowski Otwarcie konferencji Przywitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki Konferencji

EMC4B, 
Tomasz Utkowski 
EMC Test Engineer

Koncepcja nowego systemu
antenowego do pomiaru emisji

promieniowanej bez komory.

EMC TESTING, ANTENNA MEASUREMENTS, emisja promieniowana,
problemy z pomiarami w firmie, zjawiska fizyczne, nowy system do pomiaru
antenowego - koncepcja rozwojowa.

SCHURTER, 
Herbert Blum 

RF Designer, EMC, Components

Nanocristalic, high permability material,
ferrites. Nanocrystaline core materials vs.

ferrite. The effects on chokes and the
different filter types.

EMI Filter Design, komponenty w. cz., dławiki, ferryty, nowe materiały,
optymalizacja rozmiarów, parametry techniczne, wpływ na tłumienie
zaburzeń, porównania z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Przerwa kawowa  

Vector Blue Hub, 
Wojciech Jesionkowski 

Hardware Designer

Certyfikacja urządzeń IoT na rynek USA,
poprawa czułości dla LTE w paśmie 12

(700MHz).

IoT, certyfikacja, rynek USA
Temat dotyczy spełnienia wymagań dla operatorów sieci telefonii
komórkowej w Ameryce Północnej dzięki badaniom zgodności z normami
PTCRB. Operatorzy sieciowi należący do PTCRB wymagają, aby wszystkie
urządzenia posiadały certyfikat PTCRB i mogą blokować urządzenia, które
go nie posiadają. Urządzenia bez certyfikatu mogą otrzymać odmowę usługi
roamingu do sieci. Jako przykład konstrukcyjny będzie omawiana poprawa
czułości dla LTE w paśmie 12 (700MHz).

Etteplan
Adrian Wroński

RF Design Engineer

Praktyczne przykłady symulacji EMC 
i RF w projektach realizowanych przez

Etteplan.

Zaprezentowane zostaną możliwości które dają krótkie symulacje
„prewencyjne” w celu uniknięcia potencjalnych problemów EMC.

Prezentacja wyników symulacji w SIwave dla 8-warstwowej płytki PCB:
- resonant mode analyssis;,  impedance scan; ekstrakcja parametrów S dla

linii transmisyjnych (differential i single); crosstalk;

Prowadzący Temat Obszary tematyczne

Ewa Załupska, 
Tomasz Utkowski

Otwarcie drugiego dnia konferencji. Wnioski ze szkoleń i doradztwa z całego roku w Akademii EMC.

Politechnika Warszawska, 
prof. dr hab. 

inż. Krzysztof Czuba 
Signal Integrity, w.cz.

Jak zbudowaliśmy PRL w Szwecji? 
Czyli budowa linii referencyjnej dla

akceleratora ESS.

Prezentacja na temat budowy systemu Phase Reference Line (PRL) dla Europejskiego
Źródła Spalacyjnego (ESS). Projekt ESS, realizowany obecnie w Lund w Szwecji będzie
największym źródłem neutronów dostępnym dla badaczy w Europie. Bazuje na
akceleratorze protonów o długości 600 m. Zespół Politechniki Warszawskiej zbudował
system PRL umożliwiający rozprowadzanie harmonicznych sygnałów o częstotliwościach
352 MHz  i 704 MHz do około 300 urządzeń ze błędem synchronizacji fazy mniejszym niż 0,1
stopnia (w czasie 3,5 ms) oraz 2 stopnie (w ciągu 24h). System PRL składa się m.in. z kilkuset
elementów w. cz. takich jak linie sztywne i sprzęgacze kierunkowe. Obejmuje precyzyjną
aktywną stabilizację temperatury na całej długości akceleratora (ponad 200 niezależnych
sterowników), system stabilizacji ciśnienia azotu wewnątrz linii koncentrycznych oraz łącza
kablowe ze stabilizacją fazy sygnałów harmonicznych. W prezentacji prof. pokaże główne
założenia projektu, najważniejsze podzespoły, przebieg budowy i instalacji w tunelu
akceleratora oraz ciekawostki związane z prowadzeniem tak dużego projektu.

 Łukasiewicz ITAM
 Jan Mocha

EMC a bezpieczeństwo elektryczne –
konflikt tragiczny w projektowaniu

urządzeń elektromedycznych.

IEC 60601, MDR, Medical, ESD, EMC, EMI, Safety
Co to jest bezpieczeństwo elektryczne i funkcjonowanie zasadnicze wyrobów?
Badania związane z bezpieczeństwem elektrycznym – co, jak i dlaczego mierzymy?
Wymagania związane z EMC dla wyrobów medycznych i wyrobów niemedycznych –
krótkie porównanie. Czy wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego są w
sprzeczności z wymaganiami EMC? Przykłady praktyczne: uziomowy prąd upływu,
dotykowy prąd upływu, prąd upływu pacjenta, izolacja galwaniczna części
aplikacyjnej. Którędy płynie prąd w różnych testach EMC – studium kilku
przypadków. Odporność urządzeń na elektrochirurgię.

Przerwa kawowa  

Cyfrowy Polsat
Marek Wołowczyk 

Hardware Designer, Testing.

Niestandardowe przypadki
problemów EMC przy masowej

produkcji konwerterów.
Przewidywalne i zarządzane ryzyko 

w procesie rozwoju urządzeń.

Interfejs HDMI, jakie drogi należy przejść, aby spełnić wymagania emisji i odporności.
Set top-box, Problem połączenia wielu urządzeń w jednym czasie, kiepskie kable
HDMI i problemy EMC w wielkoseryjnej produkcji. Podejście do badań inżynierskich
w firmie. Praca konstruktora jest ryzykowana, ale można ją optymalizować.
ZAGADNIENIA:  Koszty a EMC, Ekranowanie, wielkoseryjna produkcja, HDMI,
Schemat i layout, system design, typowe warunki pracy urządzenia, Ryzyka w
projektowaniu.

DIEHL CONTROLS
Lesław Rzadkowski
Hardware Designer

Problemy EMC w urządzeniach
powszechnego użytku, błędy

projektowe, uziemienie silnika, pętle
prądowe, zjawiska, wyniki pomiarów,

rozwiązania w wielkoseryjnej
produkcji, emisja i odporność.

 AGD, WHITE GOODS, Consumer electronics, EMC, EMI, Immunity, 
 Emission, Burst, ESD, Surge, Hardware design.

Program
Case Studies

|   sala główna  |  9:00 - 12:40  |   wszyscy bez zapisów   |

Dzień 1 - wtorek - 21.06.2022

Dzień 2 - środa - 22.06.2022

9:00 - 9:40

9:40 - 10:20

10:20 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 12:40

Lunch12:40 - 13:40

19:30 - 24:00 - Integracja
Klub Bilardowy La Sezam (szczegóły str. 4)

9:00 - 9:40

9:40 - 10:20

10:20 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 12:40

12:40 - 13:40 Lunch



 różne sale  |  13:40 - 17:00  |   podział na grupy   |

2 dni wtorek/środa

Work
shop

Sala /
room

Prowadzący Temat Obszary tematyczne

W1 Sala 1

SCHURTER, 
Herbert Blum 

RF Designer, EMC,
Components

Filtry EMI - Industrial 
i Medical - EMI Filter Design.

EMI filter, design, optimum solution, characteristics, measurements, prototyping,
testing, validation, new materials, ferrites, CMC, common mode choke, capacitor.

W2 Sala 2

EMC4B,
Maciej Lasota 

Hardware Designer, 
Signal Integrity, EMC

Eksperymenty, pomiary na
mini VNA - Vector Network

Analyzer.

Pomiary macierzy S11-S22, charakterystyki komponentów, zasady działania, zjawiska
fizyczne, EMC, Radio, EMI, , layout, signal integrity, waves, power.

W3 Sala 3

EMC4B
Piotr Janik 

Hardware Design
Engineer

Zasilacze impulsowe,
przetwornice DC/DC a EMC -

projekt EMC.

Zasilacze impulsowe. Duże moce, duży strach. EMC zasilaczy. 
Przetwornice DC/DC, AC/DC.

W4
Sala

główna

EMC4B
Łukasz Kneć 

Product Compliance
Engineer

Zmiana komponentów 
a wpływ na certyfikacje 

i ocenę zgodności (EU, USA).

Ocena zgodności, normy, dyrektywy, zmiana komponentów, analiza ryzyka, łańcuchy
dostaw, walidacja, certyfikacja, znak CE, rynki, product compliance.

  Przerwa kawowa  

W5 Sala 1
EMC4B 

Tomasz Utkowski 
EMC Test Engineer

Planowanie i realizacja
innowacyjnego projektu

R&D na przykładzie systemu
anten - sieć projektu jako

mapa do mety rajdu.
Roadmap projektowy.

Na warsztacie zostanie przedstawione autorskie podejście do zaplanowania sieci
projektu, poprzez przedstawienie mapy poszczególnych kroków, które należy
podjąć, aby zrealizować nieznany wcześniej produkt, o konkretnym przeznaczeniu. 
Warsztat odbędzie się na bazie autorskiej koncepcji systemu antenowego,
opracowanego przez Tomasza. Jest to innowacyjny produkt, stworzony na bazie
znanych zjawisk oraz technologii, jednakże zastosowanej zupełnie pod innym
kątem.
Uczestnicy w trakcie warsztatu będą zaangażowani w budowę mapy projektu - 
 określą, które elementy w nim zawarte musiałyby zostać zweryfikowane, aby
ukończyć produkt z pozytywnym skutkiem. Ocenią, na jakie zagrożenia mogą
natrafić w trakcie jego realizacji oraz gdzie dokładnie znajdują się punkty krytyczne.

W6 Sala 2

 Łukasiewicz PIT, Poznań 
 

dr inż. Krzysztof
Sieczkarek Kierownik

Laboratorium EMC
 

dr Bartłomiej Nagórny
EMC Test Engineer

 
Michał Rokossowski 
 EMC Test Engineer

Doświadczenia
akredytowanego

laboratorium EMC - 
 Łukasiewicz PIT
(dawniej ILiM).

Monitoring pracy obiektu w trakcie badań, pomiary, walidacja urządzeń
pomiarowych, weryfikacja, programowanie urządzeń w LabView, automatyzacja
pomiarów EMC, EMI, radia.

1. Wstęp, przedstawienie.
2. Stanowiska pomiarowe w Laboratorium - przegląd, zakres i akredytacja.
3. Specyficzne badania urządzeń kolejowych z uwzględnieniem systemów sterownia
ruchem SRK.
4. Projekty strategiczne EMC na przykładzie FOR-EMC dla KE i BRIK dla PKP PLK.
5. Przykłady budowy stanowisk pomiarowych pól magnetycznych ERA ERTMS i
emisji przewodzonych CISPR z wykorzystaniem środowiska programistycznego
LabView do automatyzacji badań EMC.
6. Wymagania dotyczące ograniczania ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne
(SAR).
7. Pytania uczestników, odpowiedzi, dyskusja - przygotowanie urządzenia do badań
EMC, plan badań, normy, problemy, ciekawe doświadczenia.

W7 Sala 3

Symkom Sp. z o.o. 
ANSYS Channel Partner

Marek Szymczak 
 Application Engineer

Pokaz rozwiązań
wspomagających

projektowanie elektroniki
spełniającej normy

kompatybilności
elektromagnetycznej.

Jak wychwycić problemy związane z integralnością zasilania, integralnością
sygnałową, zarządzaniem ciepłem czy wytrzymałością, jeszcze przed etapem
budowy prototypu? 
W jaki sposób - jeszcze na etapie projektu - przeprowadzić testy związane z
normami kompatybilności? Pokażemy konkretne rozwiązania pozwalające na
weryfikację skuteczności ekranowania układów poprzez analizę rozkładu pól bliskich
i dalekich, jak również sprawdzenie odporności na zewnętrzne pola EM. 
Symulacje pola EM dla elektroniki w oprogramowaniu ANSYS - Symkom Sp. z o.o.

W8a
Sala

główna

KROK
Ewa Załupska 
 Trener, Coach,
Przedsiębiorca

DZIEŃ 1
5 dysfunkcji pracy

zespołowej 
i ich wpływ na zespół i

projekt.

Dysfunkcje, których nie chcemy, a które są widoczne w komunikacji i przejawiają się
we współpracy na różnych szczeblach firmy i w ramach zespołu. Skąd się biorą,
dlaczego i jak nam szkodzą? Autodiagnoza występowania dysfunkcji - test i
wskazanie czynników, na które warto zwracać uwagę w komunikacji i współpracy.
Konkretne narzędzia (komunikacji), które wspierają proces niwelowania dysfunkcji w
zespole oraz zapobiegania im w przyszłości.

W8b
Sala

główna

KROK
Ewa Załupska 
 Trener, Coach,
Przedsiębiorca

DZIEŃ 2
Strefa ponad stresem -
budowanie odporności

psychicznej.

Odporność psychiczna ma znaczenie. Od reakcji na bodźce i stresory zależą nasze
decyzje. Aktualny stan wiedzy dostarcza twardych danych, jak budować zasoby
odporności psychicznej by przechodzić przez trudne sytuacje związane z pracą i
życiem osobistym oraz wychodzić z nich zwycięsko. Tak, tego można i zdecydowanie
należy się uczyć. Dlaczego? Bo stres, tempo pracy, wyzwania dnia codziennego, nie
do końca proste rozmowy ze współpracownikami, presja czasu - to wszystko
powoduje, że nasze mózgi świecą się na czerwono. Zaś ten kolor nie sprzyja ani
efektywności, ani tym bardziej zdrowiu. Warsztat pokazuje nasze przekonania nt.
radzenia sobie z wyzwaniami generującymi stres oraz dostarcza realnych
umiejętności budowania odporności psychicznej.

13:40
-

15:00

15:00 - 15:20

15:20
-

16:40

Sala główna - Podsumowanie każdego dnia konferencji  i  losowanie nagród.16:40 - 17:00

Program
Warsztaty



Miejsce

Dostępny parking hotelu mieści się w Galerii Dominikańskiej II piętro

(poziom). Aby wejść do hotelu należy zadzwonić domofonem do recepcji

celem otwarcia drzwi - znajdą się Państwo na 4 piętrze hotelu.

Bilet parkingowy można opłacić w recepcji hotelu.

Cennik: 6 zł – 1 godzina / 60 zł – 1 doba

 Cennik: 1h wg. cennika / ok. 50 zł – 1 doba

       lub wyjść przez Galerii Dominikańskiej i wejść głównym  wejściem hotelu.

PARKING MIEJSKI: 

Parking

Klub Bilardowy

La Sezam

office@emc4b.com

Integracja - 19:30 - 24:00

Dojazd 
DOJAZD Z PKP/PKS - 10 min. tramwajem (8,9,2,5)

DOJAZD Z LOTNISKA (autobus 106)

SAMOCHODEM - prosimy pamiętać o dodatkowym czasie,  

ponieważ poranek może zaskoczyć korkami w centrum Wrocławia)

Ścisłe Centrum Wrocławia

Hotel Mercure Wrocław Centrum ****

PL. Dominikański 1, 50-159 Wrocław

Tel.: +48 71 323 27 00

KONFERENCJA EMC FOR BUSINESS: I piętro

Kuźnicza 10, 50-138 Wrocław (I piętro)

Przy wrocławskim Rynku - 5 min. pieszo od miejsca konferencji

Aktywna integracja w swobodnej atmosferze oraz nieformalna wymiana wiedzy 
i doświadczeń. Podczas spotkania odbędzie się:

20:00 - Pokaz trików bilardowych i profesjonalnej gry w wykonaniu Mistrza Polski.
20:30 - Amatorskie rozgrywki bilardowe 

Podczas spotkania dostępny będzie:

-  szwedzki stół (zimne i ciepłe przekąski)

-  kwota 60 zł na osobę  do wykorzystania na barze



office@emc4b.com | www.emc4b.com

Logistyka

Kontakt

Partnerzy i tematy merytoryczne
Tomasz Utkowski
tomasz.utkowski@emc4b.com
Tel. 513 382 210

Logistyka, zapisy
Emilia Szyszkowska
emilia.szyszkowska@emc4b.com
Tel. 507 612 873

Wsparcie klienta
Magda Kurzawa 
magdalena.kurzawa@emc4b.com
Tel. 729 848 268

Martyna Organiściak
martyna.organisciak@emc4b.com
Tel. 729 875 107 

EMC TOMASZ UTKOWSKI
Różewo 127
78-627 Różewo
NIP: 765 160 68 94
REGON: 368925589

układ sal konferencyjnych


