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SZKOLENIE: projektowanie elektroniki radiowej oraz
metodologia badań układów ISM na zgodność z normą

ETSI EN 300-220

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLENIU:
Czas trwania: 1 dzień, około 7 godzin
Termin realizacji: do indywidualnego ustalenia z Klientem lub po zebraniu grupy 3 osób,
Forma szkolenia: szkolenie w siedzibie Klienta/szkolenie on-line/stacjonarne. Prezentacja

power-point (60% czasu szkolenia), demonstracje na żywo (25% czasu
szkolenia), ćwiczenia praktyczne (15% czasu szkolenia).

Grupa szkolenia: od 3 do 8 osób, grupa docelowa: konstruktor elektronik,  poziom doświadczenia
w zakresie projektowania elektroniki: od 0 do 5 lat.

KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenie stacjonarne: 2600zł netto za osobę
Szkolenie on-line: 1900zł netto za osobę

CEL SZKOLENIA:
● wprowadzenie do tematyki testowania torów radiowych
● prezentacja testów z normy ETSI300-220 w zakresie testów nadajnika i odbiornika
● poznanie metod pomiaru torów nadawczych i odbiorczych
● aktywne uczestnictwo w pomiarach toru radiowego - sekcja 3 szkolenia
● pokazanie “chwytów pomiarowych” związanych z testowaniem toru radiowego wg. ETSI
● identyfikacja źródeł problemów w układzie w zakresie toru radiowego
● przygotowanie układów do badań w zakresie HW i SW

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA:
1. Informacje podstawowe

a. wprowadzenie do pasm radiowych ISM
b. zakresy częstotliwości pasm ISM
c. wymagania prawne
d. normy dotyczące badania jakości toru radiowego

2. Charakterystyka testów ETSI
a. kategorie sprzętu odbiorczego
b. sygnały testowe
c. badanie toru nadawczego (TX)

i. częstotliwość pracy (Operating frequency)
ii. dokładność częstotliwości środkowej (Frequency error)
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iii. moc wyjściowa (Effective Radiated Power)
iv. emisja sygnałów poza pasmowych (Tx Out Of Band Emissions)
v. szerokość pasma nadawczego (Occupied Bandwidth)

vi. emisja sygnałów niepożądanych (Unwanted emissions in the spurious domain)
vii. stany przejściowe nadajnika w trakcie załączenia/wyłączenia (Transient power)
viii. zachowanie przy niskich napięciach zasilania (TX behaviour under Low Voltage

Conditions)
ix. współczynnik zajętości czasu w paśmie (Duty Cycle)

d. badanie toru odbiorczego (RX)
i. czułość odbiornika (RX sensitivity level)
ii. wrażliwość na sygnały poza pasmowe (Spurious response rejection)
iii. wrażliwość na sygnały w sąsiednim kanale (Adjacent channel selectivity)
iv. blokowanie toru RX sygnałem poza pasmowym (Blocking)
v. zachowanie toru RX przy dużym poziomie sygnału wejściowego (Behaviour at

high wanted signal level)

3. Metody realizacji pomiarów - cała sekcja to demonstracje na żywo.
a. przygotowanie układów w zakresie HW i SW do badań na zgodność z ETSI
b. dokładność częstotliwości środkowej (Frequency error)
c. emisja sygnałów niepożądanych (Unwanted emissions in the spurious domain)
d. emisja sygnałów poza pasmowych (Tx Out Of Band Emissions)
e. czułość odbiornika (RX sensitivity level)
f. wrażliwość na sygnały w sąsiednim kanale (Adjacent channel selectivity)

4. Inne zależności związane z normami ETSI oraz projektem toru radiowego
a. identyfikacja źródeł problemów w zakresie toru radiowego
b. rozplanowanie layoutu
c. stabilność oscylatorów kwarcowych, metody strojenia oraz wykonywania pomiarów

i. demonstracja na żywo: pomiar częstotliwości oscylatora kwarcowego
d. automatyzacja testów
e. zalecenia dla programistów

5. Podsumowanie szkolenia, czas na dyskusję, wydanie certyfikatów.
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