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PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERNETU RZECZY

1 dzień/ 6 godzin
Cena 5000zł*

wstęp do Internetu Rzeczy na podstawie systemu LoRa (1h)

budowa sensorów i bramek LoRa (1h)

zarządzanie energią w sensorach LoRa (1h)

aspekty techniczne konstrukcji sensorów i bramek (1h)

propagacja fal radiowych w systemach IoT (1h)

praktyczne przykłady sensorów i bramek, eksperymenty (1h)

KORZYŚCI 

DoktorTronik to także kursy obejmujące poniższą tematykę:
teoria obwodów DC, AC

przetwarzanie sygnałów

stany nieustalone i rachunek operatorowy

podstawy elektroniki

projektowanie układów elektronicznych

kompatybilność elektromagnetyczna

energia i zasilanie w elektronice

bezpieczeństwo w praktyce konstruktora

a także indywidualne szkolenia na życzenie Klienta.

*całkowita cena netto,  grupa do 6 osób
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poznasz technologie radiowe wykorzystywane w systemach Internetu Rzeczy

dowiesz się jak funkcjonuje sieć LoRa służąca do budowy systemów Internetu Rzeczy

poznasz reguły budowy bramek oraz sensorów IoT

dowiesz się jak zapewnić maksymalne zasięgi transmisji

nauczę Cię zarządzania energią oraz łącznością w systemie IoT

zobaczysz na przykładzie w jaki sposób można uruchomić własny system IoT

dowiesz się jak konstruować własne sensory i bramki

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia o warsztaty związane z zarządzaniem energią w systemach IoT.
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DOŚWIADCZENIE

Ponad 15-letnie doświadczenie w praktycznym

projektowaniu elektroniki oraz akademickie

doświadczenie dydaktyczne to solidne podstawy

do prowadzenia szkoleń.  

SZKOLENIA

Szkolenia z elektroniki, na zróżnicowanym poziomie

zaawansowania, dopasowane do indywidualnych

potrzeb Klienta. Wiedza przekazywana na

szkoleniach stanowi realną wartość dodaną.

ELEKTRONIKA
Projektowanie elektroniki z zastosowaniem analizy

teoretycznej oraz weryfikacji praktycznej

umożliwiające efektywną realizację projektu.

DoktorTronik to kompleksowe szkolenia z elektroniki z uwzględnieniem praktyki i teorii

niezbędnych do świadomego projektowania oraz analizy układów elektronicznych. 

Szkolenie z konstrukcji systemów IoT przeznaczone jest dla firm planujących wdrożyć

rozwiązania Internetu Rzeczy w formie własnych produktów oraz chcących poznać

możliwości tej technologii.

DoktorTronik to trzy główne filary:

DoktorTronik
Rafał Stępień - z wykształcenia doktor inżynier z dziedziny elektronika.
Były nauczyciel akademicki. Zawodowo starszy konstruktor z ponad 10 letnim
stażem. Doradca Zarządu i główny konstruktor firmy BCAST sp. z o.o. w
zakresie systemów IoT oraz radia cyfrowego DAB+. Odpowiedzialny za
rozwój elektroniki w projekcie DABCAST oraz w prototypowej sieci czujników
IoT wdrożonych w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Autor wielu projektów
elektronicznych i publikacji naukowych. Autor książki dotyczącej
bezpośredniej syntezy cyfrowej sygnałów oraz współautor patentu nr: 224752.
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