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TCS to symulator zajęć technicznych w wirtualnej rzeczywistości
edukujący w zakresie składania komputera i podstaw elektryki



Za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania

stworzyliśmy dwa w pełni funkcjonalne warsztaty jakimi są:

● Symulator składania komputera
● Laboratorium wysokich napięć



Za pomocą naszego symulatora użytkownik jest w stanie złożyć poprawnie działający
wirtualny komputer, bez możliwości uszkodzenia sprzętu, bez ryzyka zostania porażonym
prądem elektrycznym.



TREŚCI PRZEKAZYWANE PRZEZ NASZ SYMULATOR

➔Edukacja w zakresie rozmieszczenia poszczególnych podzespołów w 

obudowie komputera

➔Przedstawienie parametrów i kompatybilności różnych podzespołów

➔Przedstawienie przebiegu montażu jednostki centralnej

➔Uświadomienie użytkownika o różnorodności komponentów na rynku



ZALETY NASZEGO ROZWIĄZANIA

➔Przekazanie wiedzy w prosty i przyjazny sposób

➔Możliwość nabycia nowych kompetencji bez ryzyka utraty życia lub zdrowia

➔Możliwość przeprowadzenia zajęć bez ryzyka uszkodzenia sprzętu

➔Możliwość nabycia umiejętności bez wymogu zakupu kosztownych urządzeń



LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

Jest to lokacja dostępna w ramach
naszego symulatora.

Moduł ten pozwala na przeprowadzenie
kilku doświadczeń elektrycznych bez
zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Laboratorium wysokich napięć w TCS jest odwzorowaniem realnej pracowni
należącej do politechniki śląskiej.



ZALETY NASZEGO ROZWIĄZANIA

➔Wizualizacja i przebieg danego doświadczenia w prostej i łatwej do zrozumienia formie
➔Możliwość nabycia nowych kompetencji bez ryzyka utraty życia lub zdrowia
➔Możliwość zmiany wartości danych wejściowych,  wpływających na przebieg  doświadczenia
➔Otrzymanie danych wynikowych w formie przejrzystej tabeli



W ramach wirtualnego laboratorium wysokich 
napięć jesteśmy w stanie przeprowadzić
doświadczenia takie jak:

Badanie wytrzymałości

elektrycznej powietrza,

Badanie wytrzymałościelektrycznej oleju,

Badanie działania

piorunochronu



Wszystkie doświadczenia w symulatorze przeprowadzane są 
zgodnie z realnymi normami bezpieczeństwa.



Korzystanie z naszego rozwiązania nie wymaga
dużego nakładu finansowego

Do pełnego korzystania z TCS wymagany jest
➔Sprawny komputer
➔Smartfon
➔Gogle VR
➔Sensor Leap Motion



W dzisiejszych czasach każdy jest w
posiadaniu telefonu komórkowego i
komputera

Do pełnego korzystania z TCS wystarczą
kartonowe Gogle VR za kilkanaście złotych

Do rozpoznawania ruchów dłoni i gestów
wymagany jest zakup sensora Leap Motion
jednak nie jest to duży wydatek


