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WARIANTY SZKOLEŃ Z ELEKTRONIKI DLA PROGRAMISTÓW SYSTEMÓW EMBEDDED

Szkolenie 
podstawowe
2 dni/ 14 godzin
Cena 3000zł*

aspekty bezpieczeństwa (1h)

podstawy teorii obwodów DC (1h)

obsługa peryferiów w układach embedded (2h)

analiza sygnałów elektrycznych (2h)

mierniki uniwersalne oraz oscyloskop (3h)

analiza schematów elektrycznych (2h)

kompatybilność elektromagnetyczna (1h)

wyszukiwanie usterek (2h)

Szkolenie
rozszerzone
2 dni/ 14 godzin
Cena 3300zł*

aspekty bezpieczeństwa (1h)

podstawy teorii obwodów DC/AC (2h)

analiza schematów elektrycznych (2h)

pomiary sygnałów w praktyce (2h)

przetwarzanie sygnałów (2h)

obsługa peryferiów w układach embedded (3h)

kompatybilność elektromagnetyczna (1h)

metodyka tworzenia raportów i analiz (1h)

Szkolenie
analityczne
1 dzień/ 7 godzin
Cena 1500zł*

prawa obwodów elektrycznych (2h)

modele elementów elektronicznych (1h)

analiza obwodów prądu stałego (2h)

zadania z omawianej tematyki (2h)

KORZYŚCI 
dowiesz się jak dbać o swoje bezpieczeństwo przy pracy z układem elektronicznym oraz minimalizować

ryzyko jego uszkodzenia podczas pomiarów i testów

nauczysz się szybkiego obliczania napięć, prądów oraz mocy w testowanym systemie

będziesz umiał czytać, analizować i wyszukiwać usterki na schematach elektrycznych

nauczysz się efektywnie wykorzystywać oscyloskop i inne urządzenia pomiarowe

dowiesz się jak przetwarzać sygnały w układzie elektronicznym oraz w urządzeniu pomiarowym

poznasz problemy kompatybilności elektromagnetycznej abyś mógł je minimalizować

rozwiniesz analityczne myślenie i samodzielność w pracy z systemem embedded

szkolenie to również inwestycja w podnoszenie kompetencji pracowników i w rozwój Firmy

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.
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*cena netto za osobę, grupa do 8 osób, szkolenie w siedzibie Klienta, online, stacjonarne; charakter szkolenia: prezentacja 80% czasu, pomiary praktyczne 10% czasu,

ćwiczenia praktyczne 10% czasu.

Grupa docelowa: programista systemów embedded, konstruktor elektronik, od 0 do 3 lat

doświadczenia (junior/mid-level engineer).
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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. 

W przypadku programistów uzupełnienie ich kompetencji i wiedzy z zakresu elektroniki

usprawnia realizację projektów. 

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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