Višja strokovna šola, Tehniški šolski center Kranj

Z diplomo pridobljenim nazivom strokovne
izobrazbe inženir/inženirka mehatronike lahko
diplomanti Višje strokovne šole, TŠC Kranj samozavestno vstopijo v
svet in si ustvarijo uspešno kariero
Na področju inženirskih znanosti dobiva mehatronika vse pomembnejše mesto. V prihodnosti
bo postala še pomembnejša, saj
globalizacija in potrošniška družba zahtevata proizvode in storitve
najboljše kakovosti. Takšne ocene postavljajo tehniške šole pred
nove izzive, saj hitro razvijajoča se
področja tehnike zahtevajo tudi
posodobljen izobraževalni proces.
Na Višji strokovni šoli, ki deluje v
okviru Tehniškega centra Kranj, smo
v program Mehatronika prve študente
vpisali v letu 2005/2006, konec leta
2007 smo dobili prve diplomante. V
študijskem letu 2008/2009 izvajamo izobraževanje po prenovljenem,
modularno zgrajenem programu, ki
študentom omogoča večjo izbirnost,
skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in
horizontalno prehajanje, povezovanje
teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Študentje pridobijo znanja in
usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na
področju mehatronskih sistemov, za
uporabo sodobne računalniške ter IK
tehnologije, organiziranje ter vodenje
del in tehnoloških procesov, zato je
izobraževanje še posebno zanimivo
za gospodarstvo. Diplomske naloge,
ki predstavljajo reševanje konkretnih
težav, racionalizacijo proizvodnih procesov ali aplikativne raziskave, nastajajo med praktičnim izobraževanjem v
podjetju pod vodstvom mentorja v šoli
in somentorja v podjetju.

Mehatronski sistem je pomanjšana avtomatizirana proizvodnja linija z vsemi tipičnimi enotami. Sestavljena je iz enakih komponent, kot jih bo
študent kasneje srečal v industriji.

Na šoli se zavedamo, da predstavljata učenje skozi delo (learning-by-doing) in timsko projektno delo na tako
interdisciplinarnem in kompleksnem
področju kot je mehatronika, trenutno najboljši način izobraževanja, zato
veliko pozornost namenjamo razvoju
didaktične opreme in opremljanju
laboratorija z najsodobnejšo opremo na področju mehatronike in robotike.
Zato smo, da bi kar najbolje podprli
izobraževalne procese s praktičnim
delom, že na samem začetku svojega
delovanja oblikovali skupino strokovnjakov iz izobraževalnega področja
(predavatelji iz VSŠ, TŠC Kranj ter
Fakultete za strojništvo, Univerze v
Ljubljani), ki je v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva (PS Logatec, OPL Avtomatizacija Trzin, Termo,
Škofja Loka) zasnovala koncept
didaktične opreme, katere temeljni namen je bil omogočiti študentom
spoznavanje elementov mehatronskih
sistemov, principov njihovega delovanja, povezovanja, ustvarjalnega sestavljanja modelov različnih aplikacij-

strojem ter sestavljanja z avtomatsko
menjavo orodja, prek varjenja, barvanja ter robotskega testiranja, pa vse
do zahtevnih aplikacij sinhroniziranja
z zunanjimi osmi, zahtevnih robotskih
obdelav, kot je pet-osno rezkanje
obdelovanca podano v NC programih, ter aplikacij z dodatkom inteligentnih kamer. V laboratoriju imamo
tudi simulatorje robotske celice, ki
omogočajo izvedbo kakovostnih vaj
več študentom ter programiranje zahtevnejših in kompleksnejših robotskih
programov.

obraziti sposobne, samozavestne
mlade strokovnjake. Prepričani
smo, da je eden od korakov na poti
do cilja tudi skrb za sodobno in dobro
opremljeno okolje. Da smo na pravi
poti potrjuje tudi številčni vpis v višješolski program Mehatronika v prvih
štirih letih, zlasti na izredni študij, kar
potrjuje velike potrebe po tovrstnem
kadru na Gorenjskem. Letos imamo
v program Mehatronika vpisanih več
kot 280 študentov. Pričakujemo pa,
da se bo to število v prihodnosti še
povečevalo.

VSŠ, TŠC Kranj se ves čas svojega
obstajanja zaveda svojega temeljnega poslanstva – to je izobraževanja
za poklice prihodnosti ter podpore
našemu gospodarstvu. Naš cilj je iz-

mag. Branka Jarc Kovačič,
ravnateljica VSŠ, TŠC Kranj
Tomislav Canjuga, univ. dipl. inž.,
predavatelj na VSŠ, TŠC Kranj

V izdelavi je učna robotska celica, na kateri bodo študenti lahko realizirali vse tipične robotske aplikacije in se naučili naprednejših oblik
robotskega programiranja.
skih primerov, spoznavanje statičnih
in dinamičnih karakteristik mehatronskih sistemov, možnost eksperimentiranja in raziskovanja. Rezultat so tri
mehatronska učila, EUP1, EUP2 in
EUP3, na katere smo zelo ponosni,
saj so nastala na podlagi elementov,
ki na trgu predstavljajo sodobno sta-

Učni modeli MPS-Pa za laboratorijske vaje omogočajo praktično orientiran študij procesne avtomatike, od osnovnih regulacijskih zank do
kompleksnih operacij.

nje tehnike. Trenutno lahko študentje
izvajajo laboratorijske vaje na devetih
učnih ploščah.
V teh letih smo laboratorij opremili s
sodobnimi učnimi modeli tipičnih
mehatronskih sistemov (MPS205)
in procesno avtomatiko (PA-Compact) proizvajalca Festo Didactic.
Sodobno gibanje predstavlja tudi
uporaba simulacijskih programov Festo CIROS ter National Instruments
Mechatronics Kit, ki študentom
predvsem pri izdelavi diplomskih nalog omogočata, da načrtujejo, preizkusijo ter prikažejo delovanje naprave
ali sistema preden je izdelan prvi mehanski del. Študenti se tako seznanjajo s sodobnimi postopki konstruiranja
naprav ter se usposabljajo za timsko
projektno delo v okviru katerega bi
bili sposobni izvesti vse faze izdelave ali pa projekt voditi skozi celotno
izvedbo.
V letošnjem letu smo začeli tudi z razvojem didaktične robotske celice z
industrijskim robotom Motoman HP 5.
Celica bo omogočala izvedbo vseh tipičnih robotskih aplikacij od enostavnih manipulacij, strežbe obdelovalnim
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V laboratoriju se uporablja tudi sodobne 3D simulatorje, ki omogočajo,
da se izdela krmilje in programska oprema še preden se izdela resnični model in s tem odpravi morebitne napake že v zgodnji fazi ravoja naprave. (Študent se tako že študijem nauči sodobnih tehnik načrtovanja
mehatronskih sistemov in naprav.)

