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Mekatronik

B

ilim ve teknolojide görülen gelişmeler,
aynı zamanda endüstriyel süreçlerin
yapısına da yansıdığı için "high-tech"
kullanımının yaygınlaşmasına neden
olmuştur. Farklı birçok otomasyon sis
temleri, günlük yaşantımızın birer
parçası konumuna gelmiştir. Lüks
otellerin kapısına yaklaşıldığında oto
matik açılan kapılar, parklara giriş yapıldığında kartın yuva
ya sokulması ile açılan kapılar, metrolarda giriş-çıkış kapıla
rındaki turnikeler sayesinde, metro içerisinde bulunan kişi
sayılarının her an takip edilebilmesi, karşılaştığımız bazı oto
masyon sistemlerine örnek teşkil etmektedir.
Sanayinin önemli bir bölümünde farklı otomasyon sistemleri ve
robotlar hizmet vermektedir. Bu sistemler sayesinde üretim;
daha hızlı ve daha ucuza yapılabilmektedir. Ancak sanayiye
otomasyon sistemlerinin girmesi sonucunda, her geçen gün
fabrikalarda çalıştırılan insan sayısı düşmektedir. Bu nedenle
fabrika işçileri, fabrikalarda çok fazla sayıdo otomasyon sis
temlerinin kullanılmasını islemezler.
Otomasyon sistemleri ve robotlar, yeni bir kavramın ortaya çık
masına neden olmuştur. Mekatronik adı verilen bu kavram,
yeni bir mühendislik bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mekanik ve elektronik sözcüklerinin ürünü olan Mekatronik;
makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar bilim dallarının ara
kesitidir denilebilir. Eskiden çok keskin hatlarla birbirinden
ayrılan bazı bilim dalları, gelişen teknolojiye paralel olarak
bazı sahalarda birleşme zorunda bırakıldılar. Örneğin, ro
botlar üzerinde çalışan bir mühendisin makine, elektrik,
elektronik veya bilgisayar alanlarından sadece bir tanesinin
bilgilerini bilmesi, artık yeterli olmayıp; bu bilim dallarının
temel ilkelerini bilen ve asıl çalıştığı alanla bu yan dallar
arasında esnek geçiş yapabilen mühendis ve teknik eleman
lara gereksinim duyulmaktadır.
Otomasyon dergisinin Aralık'98 sayısında Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Okyay Kaynak'ın Mekatronik başlığını taşıyan yazısını okuyun
ca büyük haz duydum. Çünkü hocamız bu yazısında Mekat
ronik kavramına ve uygulama alanlarına açıklık getirerek,
Japonya'daki üniversitelerde ve şirketlerde mühendislik eğiti
mi ile Mekatronik eğitimine yaklaşımın nasıl olduğunu örnek
leriyle anlatıyor. Japonya'nın, bugünkü dünya ülkeleri ara
sında teknoloji alanındaki başarıları göz önüne alındığında,
bu başarılarında mekatronik kavramı ve uygulamasına olan
yaklaşımın etkili olduğu anlaşılıyor.
Türkiye'de ise maalesef sürekli meslek bağnazlığını ön plana çı
karan bazı bilim adamlarımız, bu esnek yapı değişimini al
gılamak istemiyorlar. Bu bilim adamlarımız, zaten isteseler
de bu tür değişimlere ayak uyduramıyorlar. Derslerde yıllar
Önce kendi okul döneminde hocalarından aldıkları ders not
larını takip ederek, aynı konuları değiştirmeden işlemeye de
vam etmeleri, teknik alanlarda hala SI birim sistemine geçe
memeleri, bu insanların değişimlere ayak uydurma yönünde
ki kabiliyetsizlıklerini ortaya koymaya yetiyor. "At binenin,
kılıç kuşananın" atasözü herhalde iş olsun diye söylenmemiş
tir. Üniversitelerimiz; bu atasözünün inceliğini göz önünde
bulundurarak, hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen
ve kendisini yenileyebilen mühendisler ve teknik elemanlar
yetiştirmeyi hedef almalıdırlar.
e-posta:

avarol@firat.edu.tr
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