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İÇİNDEKİLER

Yeni Bir Dergi
Mekatronik dergisini durmaksınız gelişen teknolojiden mekatronik alanında neler olup bittiğini Türkiye’deki ve
Dünya’daki ne gibi çalışmalar var onlardan haberdar olmak
adına oluşturulmuş bir e-dergidir. Dergimizi ilk sayısında
üniversitelerde mekatronik mühendisliği öğrencilerinden ve
piyasada Solidworks eğitimeni olarakta bilinen Haluk TATAR
bey ile bu sayımızda öğrenci arkadaşlarımıza tecrübelerinden
yararlandırmaya çalıştık. Bundan sonradaki sayılarımızda tek
bir dergide hem üniversitelerimizden hocalarımızın bilgilerini,piyasadaki mühendislerimizin tecrübelerini,öğrenci arkadaşlarımızdan mekatronik mühendisliği okunurken nelere
ağırlık verilmesi gerektiğini tüm mekatronik öğrencileri ile
paylaşıp yardımcı olmayı düşünüyoruz.Ve diğer sayılarımızdada üniversitelerimizden hocalarımızla iletişime geçip
böyle bir derginin tüm mekatronik ile ilgili öğrencilerin, piyasadaki mühendislerin takip ediceği bir noktaya getirmek
hedefimizdir. Umarız bundan sonraki sayılarda kademe kademe iyiye giden bir popüler mühendislik dergisi oluruz. Bu
dergideki bilgileri sadece mekatronik mühendislerine sınırlandırmak iyi birşey olmaz umarız bütün mühendislik dallarındaki arkadaşlarımızda paylaşılan bilgilerden yaralanırlar.
Mekatronikmuhendisligi.com olarak biz bu dergiyi çıkarmakta öncülük etsekte umarız ilerleyen zamanda hocalarımız ve mekatronik bölümünde okuyan
öğrenci arkadaşlarımızın bize desteklerini bekliyoruz.
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ROBOTLARIN TARİHİ

R

obotlar, yaygın kanının aksine endüstri devriminden sonra değil, çok daha öncede, yazının dahi olmadığı antik çağlarda ortaya çıkmaktadır. Antik çağdaki betimleneler,
destanlar ve mitler içerisinde kendilerine yer bulmuşlardır.
Buna örnek olarak; M.Ö 8. yüzyılda İzmir’de yaşadığı rivayet edilen şair Homeros’un lliada(ilyada) destanıdır. Destana
göre, tanrı ve kutsal demirci Hephaestus(Hepetus), altın hizmetkarlar denilen değerli metalden yapay varlıklar yapmış.
Yapılan kazı çalışmalarında bulunan bir kısım
heykelin bu varlıkları temsil ettiği düşünülmektedir.
1136 yılında Cizre’de doğmuş olduğu düşünülen El
Ceziri 32 yıl boyunca Artuklu sarayında baş mühendislik yapmıştır. Mekanik hareketlerden mühendislikte faydanılmayı içeren kitabında 50 den fazla mekanik düzenek
yer almaktadır. 5 kopyasının 4’ü Topkapı müzesindedir.
1452 yılında İtalya’nın vinci kasabasında doğan bilim
adamı ve sanatçı Leonardo da vinci tarafından zırh giymiş
bir orta çağ şövalyesi görünümlü savaşçı robot insan benzeri hareketler yapabilmesi için insan anatomisine benzer ekler ve hareket düzlemleri içeriyordu yapılan çizimler
1951 yılında ortaya çıktı hayata geçirilip geçirilmediği belli
değil. Mekanik anlamda insansı robotların atası niteliğini taşır.
Robot kelimesi ile ilk olarak 1921 yılında bir tiyatro
oyununda karşılaşılmıştır. Çek bilim kurgu yazarı Karel Čapek tarafından yazılan R.U.R oyunu (Rosumovi Umeli Roboti, Russum’un Akıllı Robotları ) Prag-Çekoslavakya’da sahnelenmiş bir bilim kurgu yapıtıdır.
Yapay zekaya sahip sosyal robotların fabrikalarda çalışarak
insanların yerini almasını ve insanla olan çatışmalarını konu edinmiştir.İlk olarak Android ve otomat gibi kelimeleri kullanmıştır.
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ASIMOV’UN 3 ROBOT YASASI

1. Bir robot hiçbir şekilde insanoğluna zarar vermez; veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin vermez.

2. Bir robot kendisine insanlar tarafından verilen komutlara 1.kuralla çelişmediği sürece itaat etmek zorundadır.

3. Bir robot 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını koruyabilir.
1986 yılında Lego firması ve MIT Media Laboratuvarları işbirliğiyle piyasaya çıkan lego tabanlı eğitim
setleri, bu araçlar basit programlama mantığı ve
modüler yapısı ile kendi basit yapılı yapay zekasını
programlamak isteyen son kullanıcıya hitap etmektedir. İnternette birçok lego parçası kullanılarak abartılı
sistemler geliştiren tasarımcılar ile karşılaşmak mümkün.
1986 yılında Japon otomotiv firması Honda’nın
devam etmekte olan insansı robot projesi Asimo,
görenlerde hayranlık uyandırdığı kaçınılmaz bir
gerçektir.
DARPA açılımının Türkçe karşılığı; ABD Savunma
Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı, ABD savunma bakanlığına ileri teknolojilerde sistemler üretmekle sorumludur bu doğrultuda robotik alanında
çalışma yapan birçok firma ile ortaklık düşeyinde anlaşmalar yaparak bu firmalara yüklesek miktarlarda
fon sağalmaktadır. Yazılım alanında da birçok yenilik
yapmış olan bu kurum şuan kullanılan bir çok uçağın
yazılımını geliştirmiştir.
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Yapay zekaya sahip sosyal robotların fabrikalarda çalışarak insanların yerini almasını ve insanla olan çatışmalarını
konu edinmiştir.İlk olarak Android ve otomat gibi kelimeleri
kullanmıştır.

İnsana benzeri dinamik robotlar ve araçlar tasarlamayı
amaçlamış bir şirkettir. 1992 de kurulmuştur. Şirketin temel
amacı robotik bilimine yenilik getiren uygulamalar sunmaktır.
Bu şirket BigDog, PetMan, Cheetah, RHex, RiSe gibi son derece
gelişmiş robotların üretimini ve geliştirilmesini sağlamış bir
firmadır. Kısaca çok da uzak olmayan robot savaşlarının
çıkmasının ve insanların yanı sıra robotlarında savaş alanlarına sokmayı hedefleyen bir robotik kuruluştur. Robotlarda
denge problemini büyük ölçüde çözüme kavuşturulmasını
sağlamışlardır.
Robotların savaş için mi yoksa insanlara faydalı olmaları
için mi geliştirilmeli konusunu gündemden düşürmeyecek
gibi gözüküyor.
1973 yılında Waseda üniversitesinde Prof.
Kato laboratuvarlarında yapılan ilk humanoid
robotu : Wabot-1

		

SURALP, Türkiye’nin ilk insansı robotu. Sabancı üniversitesinin Mekatronik Mühendisliği öğretim üyesi Kemalettin
Erbatur liderliğinde bir ekip tarafından %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmıştır. ASIMO nun 80’de 1 bütçesi ile oluşturulmuştur.

SURAPL
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ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 1975 de Ankara’da kurulmuştur, Aselsan kurulduğu günden beri ileri
teknolojileri ülkemizde geliştirme ve uygulamaya yönelik birçok çalışma yapmıştır, yapılan bu çalışmalar
tamamı ile yerli olup Türk mühendisler görev almıştır. Askeri haberleşme sistemleri, radar sistemleri, silah
sistemleri, elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, seyrüsefer ve aviyonik sistemler gibi bir çok
alanda ürün üretim ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Aselsan’ın ürün olarak savunma sanayisine
sunduğu İzci ve Kaplan isimli projeleri de yukarıdaki resimlerde gözükmektedir.
										Ahmet Yasin CİVAN
									
									 			

www.mekatronikmuhendisligi.com
fb.com/mekatronikmuhendisligi
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GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Gömülü sistemler, girdi ve çıktıları belirli olan
sistemleri kontrol edebilmek için tasarlanan
mikroişlemci / mikrodenetleyici tabanlı elektronik
tasarımlardır. Gömülü sistemler günümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Etrafımıza bakarsak gömülü sistemlere beyaz eşyalar, televizyonlar, akıllı telefonlar,
yazıcılar, alarm sistemleri, yazar kasalar gibi birçok
örneği verebiliriz.
Örneğin alarm sistemleri, kurulduğu yapının
güvenliğini kontrol edip, acil durumlarda uyarı ve
haber verir. Görüldüğü üzere girdisi, çıktısı ve görevi
belirlidir.
Mikrodenetleyici bu sistemin beyin kısmıdır. Girdi
olarak aldığı veriyi, üzerine kodlanan algoritma ile
işleyip, gerekli çıktıyı verir. Kurulan gömülü sistem
değişmediği sürece yıllar boyu aynı görevi yapmaya
devam edecektir.
Bugün standart olarak üretilen bir otomobilde
yaklaşık olarak 25 adet mikrodenetleyici kullanmaktadır.
Solda görmüş olduğunuz sistemleri kontrol edebilmek için birçok mikrodenetleyici kullanılır.
Belirli görevler için gereken standartlar için
tasarlanmış mikrodenetleyiciler kullanılarak maliyet
açısından avantaj sağlanır.
Gömülü Sistem tasarımında yazılım, donanım
ve kontrol mühendislerinin senkronize bir şekilde
çalışarak sistem maliyetini düşürüp, performansını
arttırmak üzerine uğraş verirler. Gömülü sistemleri
tasarlarken; işlem gücü, kullanılacak bellek, maliyet,
üretim sayısı, sistemin ömrü ve güvenilirlik gibi konular ele alınarak süreç yürütülür. Bu sürecin sonunda
üretilen sistemler, birer birer hayatımızdaki yerlerini
alırlar...				
				
Gökhan YALINIZ
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ELEKTRONIK KÜTÜPHANESI
Elektroniği öğrenmeye başlarken ilgili kavramların tanımlarını mutlaka bilmeniz gerekir. Zaten bir
konuyu öğrenirken de kavramları anlamazsanız takılır kalırsınız.
Sizlerle bir mühendisin kabaca bilmesi gereken elektroniği inceleyeceğiz. Bu arada bize lazım olan
bazı bilgileri kabullenme yoluna gideceğiz. Hadi başlayalım.
Elektronik nedir?
Elektronik, Elektrik akımının madde üzerindeki davranışlarını inceleyen bilim dalıdır, aslında serbest elektronların denetimini konu alıyor da diye biliriz.
Kısaca kavramları tanıyalım.
Volt(V),(U): Gerilimin birimidir. Direnç üzerinden akım geçtiğinde direncin iki ucu arasındaki gerilime volt denir.
Ohm(R): Direncin birimidir. Akıma gösterilen zorluğa da direnç denir.
Amper(I): Elektrik akımının birimidir. Gerilimin dirence bölümüyle hesaplanır.
Elektrik Akımı ise, en kısa ifade ile elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketi diyebiliriz. Bir kesit
üzerinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akımını verir.
Elektrik Akımı kendi içerisinde ye ayrılmaktadır.
1-Doğru Akım
Doğru akım aynı bir dere gibi elektronların yüksekten alçağa doğru akmasına denir.

2- Alternatif Akım
Alternatif akım Gerilimi( Potansiyel farkı), zaman göre değişen akım biçimidir. Dalgalı suya benzer.

										
										
											M.Kasım YILMAZ
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PROGRAMLAMAYA BAŞLARKEN
Programlamaya yeni başlayan herkesin kendine sorduğu soru.. “Acaba nereden başlamalıyım ?
Hangi dil öğrenmeliyim” . Eğer programlamaya yeni başlıyorsanız aynı anda öğrenmeniz gereken iki
şey olacak.
1-Programlama mantığı
2- Programlama dili
Programlamayı yeni öğrenen insanların en çok zorlandıkları şey programlama mantığı oluyor
genelde.İlk yapacağınız iş programlama mantığı öğrenmek olsun.Bunun için algoritma çalışmanızın
büyük etkisi olacağına eminim. Ama bir programlama mantığını en iyi program yazarken öğrenirsiniz.
Bunun için dilin fazla ayrıntılarına takılmadan kullanımı mümkün olduğu kadar sade bir dil seçip
bununla programlama mantığı öğrenilebilir.Bunun için tavsiyem web programlama ile başlayabilirsiniz.Çünkü web programlamada sadece mantık çalışıyor diyebiliriz.Değişkenlerin veri tipleri gibi
kafanızı karıştırabilecek bir durum yok en azından.Ufak tefek sayfalar hazırlayarak veri okuma-silme
işlemleri yaparak,döngüler kurarak bu mantığı kavramanız daha kolay olur .Buna örnek olarak
kendimi verebilirim.Programlamaya ilk olarak ASP dili ile başlamıştım. Noktalama işaretleri çok fazla
olmayan bir dil. Bu yüzden kafanızda fazla karışmıyor. Ama buna rağmen internet üzerinden takip
ettiğim videolu derslerle ancak 1 sene sonra adam akıllı birşeyler ortaya dökmeye başladım ASP ile.
Daha sonra PHP öğrenmeye karar verdim. PHP’yi temel olarak öğrenmem 1 haftamı aldı. 1 hafta sonra elle tutulur birşeyler yapmaya başlamıştım. Bir dil öğrendikten sonra ve programlama mantığını
kavradıktan sonra farklı diller öğrenmek sizin için daha kolay olacak. C/C++ öğrenmem de bu kadar
kolay oldu. Çünkü PHP ve C/C++ yapı itibari ile birbirlerine çok benziyorlar.
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Mekatronik Mühendisliği olarak birden fazla dil öğrenme gereği duyuyoruz.Çünkü buna mecburuz.Bilgisayar yazılımları ,mobil uygulamalar, mikroişlemciler vb. bizi buna zorluyor.Peki hangi dili
tercih edelim. Öncelikle C/C++ bilmeyen bir mekatronik mühendisi hayal edemiyorum.Çünkü C/C++
kütüphane zenginliği ve platform olarak daha kullanışlıdır.Gerek bilgisayar uygulamaları, gerek mobil
uygulamalar, gerekse mikroişlemciler programlama için el verişli bir dil C/C++. Görsel uygulamalar
için C# kullanılabilir.C# ile bilgisayar uygulamarı ve android uygulamarı geliştirebilirsiniz. C# malum
.Net bağımlı olarak çalışmakta. Yani Linux üzerinde çalıştırmak imkansız .Bunun için bir MONO projesi
geliştirilmiş.Ayrıntılı bilgi için : http://www.mono-project.com/ Daha sonra ihiyacınıza göre farklı diller
öğrenmekte fayda var. Mesela Java bunlardan bir Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm tanesi olabilir. Bilgisayar için ve mobil uygulamalar için pek çok platforma uyum sağlayan bir dil.Python
bunlardan biri olabilir . Linux ve windows üzerinde sorunsuz ve derlemeden çalışabilen bir dil. Python
kullanımı ve yazım kuralları ile çok sade bir dil. Kullanımı kolay.Python ile programlama yaparken
büyük zevk alacağınıza eminim. PyQT kullanarak python ile görsel programalama da yapabilirsiniz.
Pythonu herkese tavsiye ederim. Programlama her mühendisin ihtiyacı.Eğer yeni başlıyorsanız sade ve
kafanızı karıştırmayacak bir dil ile başlayın.Daha sonra ihtiyacınıza göre bir dil öğrenin.Son bir tavsiye
olarak öğrenmek istediğiniz dilin internet üzerinde mutlaka video anlatımlı dersleri mevcuttur.Bunları
takip ederek daha kolay öğrenebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.
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Samet SAN

CAD CAM CAE
Dünyanın 70’li yıllarda değerini anladığı mekatronik, bizde her ne kadar 90’lı yılların
sonunda kabul gördü denilse de, işin aslı 2000 yılını geçmeden mekatroniğin gelişimine sanayi yada üniversiteler gereken dikkati vermemiştir. Mekatronik arabaların akıllanmasından
çok ötedir. Japonların yada Almanların daha gelişmiş robotlar yapmasından bile fazlasıdır.
Nasıl ki CAD yani bilgisayar ile çizim ve CAE imalata, mühendisliğe takviye edilen bilgisayar gücü makine mühendislerinin elinde tam anlamı ile kullanılmıyorsa, teknoloji de kendini bilgisayar, elektronik ve makine mühendisleri üçgeninde geliştirmek istedi yeni bin yılda.

Bir mekatronik mühendisinin ihtiyacı olan bilgiler nelerdir? Hayır biraz geri gidelim.
Okuldan mezun olan bir mühendis ne yapmalı? Biraz daha arkasına bakarsak, mekatronik mühendisi olmak için puan tutturmak ve üniversitede bölüm seçmek yeter şart mı? Hayır!
Ailesi bilinçli olmayan bir mühendis adayı için mekatronik sadece eziyet olur. Çünkü makine mühendisliği ne kadar genel bir alan ise, mekatronik mühendisliği ise o derece spesifik ve
dar bir alandır. Öğrenmeniz gerekenleri size üniversite vermez. Zaten hedefiniz olan konular
da her sabah güncellenir. İmalat teknikleri yerini 3D yazıcılara bırakırken, yazılım ile sensörler birleşerek şöförsüz arabalar doğurur. Tüm bunlar olurken bazı imalat teknikleri, bazı eğitim sistemleri tarih olmaktadır. İşte mekatronik bu yüzden 21. Yüzyılın altın çocuğu oluyor.
SolidWorks, Catia, Autocad, Unigraphics, SpaceClaim,… bir çok CAD yazılımı var. Bunlara
ek olarak da bu CAD yazılımlarını PLC, mikroişlemciler, hidrolikler, pnömatikler, hatta bunların kombinasyonlarına bağlayan yazılım ve teknolojileri bilmeniz, öğrenmeniz ve ötesini aramanız gerekli. Şu soruların cevabını araştırarak başlarsanız, emin olun bir yerlere gelirsiniz;
• Neden Dassault System CAVE isimli bir sanal gerçeklik projesi ile hiç olmayan araçları elektron-
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ik, hidrolik, yazılım, mekanik testlere tabi tutuyor?
• Neden ANSYS ve MSC firmaları mekatronik için bu kadar yatırım yapıyor ve siz bu firmaların kaç yazılımını direkt tanıyorsunuz?
•
Siemens
neden
Unigraphics
NX
yazılımını satın aldı ve Mechatronics Concept Designer (MCD) teknolojisini geliştirdi?
• ANSYS neden SpaceClaim yazılımını satın
aldı ve tüm yatırımını tersine mühendislik datası üzerine yapıyor? SolidWorks mekanik CAD
iken, ANSYS neden mekanik olmayan bir CAD
yazılımını geliştirmek için 85 milyon dolar harcıyor?
• MATLAB ürününün 3 yıldır üzerinde durduğu “Mekatronik Devrimi” projesi nedir? Kime
ne sunuyor? Üniversitelerin hangileri bu konuda eğitim sağlamakta ve hangi projelerde?
• Hem SolidWorks, hem Autodesk iki yıl önce Electrical modüllerini çıkarttı. Peki bunun devamı olan
DIGITAL PROTOTYPING için neler geliyor? Üstelik de
11,000 USD ile alınan CAD yazılımları 2015 yılı itibari ile
bulut tabanlı olarak ayda 150 USD ile sunulacakken.
• Mentor Graphics firmasının SystemVision çözümünden hiç haberiniz oldu mu?
Bunun
mevcut
CAD-CAE
bilginize
entegre olmasının size getirisinin farkında mısınız?
• Mekatronik mühendisleri güneş enerjili araçlardan
bir adım ötesi ROBOTICS konusuna neden ağırlık vermiyor? Üniversiteler kaç ROBOTICS bilimine dair eğitim
sağladı? Matematik dersi adı altında sunulan semboller,
garip sayısal değerler, türevler, integraller artık akıllı telefon ile bile size çözüm sunarken, Wolfram Mathworld size
her saniye açıkken, neden laboratuvar dersleri artmıyor?

Bir mekatronik mühendisi üniversite 3 sınıf
başladığından itibaren tüm bu yazılımlara, teknolojilere duyarlı olmalı. Üstelik yaz stajlarını mümkünse
yurtdışında yapmalı. Türkiye’de yapıyorsa en azından
yurtdışı veya Türkiye’deki fuarları çok yakından takip
etmeli. 10 yıl önce kütüphanelerde 40 yıllık el kitaplarından bilgi süzmeye çalışırken öğrenciler, şimdi
saniyeler içinde dilediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
Youtube üzerinde MIT Mekatronik kanalına vakit
ayırmaktan ise, müzik ve dizilere vakit ayırmak ne
kadar yanlış ise, FESTO AKADEMİ benzeri eğitimlerden bihaber olmak da o kadar bilgiden kaçmaktır.
Toparlarsak, mühendis olacaksanız, önce lütfen bugün ve yarın ne yapılacak haberiniz olsun.
Tez ve bitirme projelerinden çok fazlasıdır mekatronik. Özellikle internette her gün güncellenen
mekatronik portallarını takip etmeniz gereklidir.
Kendinize nasıl yatırım yapacağınızı bilemiyorsanız
bana veya şirketimizden arkadaşlarımıza ulaşarak
ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Üstelik tüm CADİşte tüm bu sorular aslında sizin takip etmeniz gerek- CAM-CAE yazılımlarının tüm eğitim kaynaklarını
enin sadece yüzde biri. Sanayiye çıkan her mühendis Türkiye’ye sunmak için biz bu kadar çabalarken.
görüyor ki, 4 yıllık eğitim aslında işin yarısı bile değil.
				Haluk TATAR
			
NATRON YAZILIM
			
www.natronyazilim.com
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3D PRİNTER
Teknoloji günbegün değişmekte ve gelişmektedir. Değişen ve gelişen bu teknolojiyle ortaya çıkan
ürünler , her defasında insanoğlunu şaşırtıyor. Yaşamın dönüm noktası olabilecek birçok buluş mevcut.
Bu buluşların en temelinde tekerlek olup , daha da ileriye bakarsak; telefon,uçak vb. olarak görebiliriz.
21.yy’ın en büyük ve yine dönüm noktası yaratabilecek olan buluşunun 3D Printer olduğunu savunmaktayım. Henüz cicim aylarında olan 3D Printer’ın ; zaman geçtikçe daha da şaşırtacağına inanıyorum.
İstediğiniz herşeyi ! Bilgisayarda katı tasarımını yaparak , elinize almak ! Eskiden bunun inanılmaz ve
imkansız olduğunu düşünürdük. Fakat şimdi bu mümkün gözüküyor. İster demir tozlarından protez veya
otomotiv/uçak parçası yapın ; isterseniz da plastik hammaddeler ile kalıp modelleri , oyuncaklar, plastik
parçalar. Hepsi tamamen sizin yaratıcılığınızdan yola çıkarak oluşturulacak ürünler olmaktadır. Tek ihtiyacınız olan bir 3D printer ve yapacağınız ürünü çizebileceğiniz bir bilgisayar. İşte herşey bu kadat basit !
30 sene öncesine kadar çizimler ; kil,papirüs ,bez veya kağıt üstüne yalnızca 2 boyutlu olarak yapılırdı.
Herhangi bir 3. boyun düşünülmezdi. 80’lerde başlayan tasarım süreci, çizimlere ve tasarımlara bir ‘Z’ ekseni getirdi. 1984 yılında, 3D Printer ve prototipleme altyapısı atılmaya başlanmıştır. Fakat günümüze kadar bu prototoipleme ve üretim yöntemi pek bir ilgi görmemiştir. Fakat gününümüze doğru gelindiğinde
(ki bu serüven yaklaşık 2006’da RepRap 3D Printer projesiyle başlar) 3D Printer ile küçük çaplarda üretim
hikayemiz başlamıştır. Daha da gelişen teknolojik şartlardan dolayı bu yazıcılar evlerimize kadar girmiştir.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde , 3D Printer’ın tıpkı bilgisayarlar gibi birçok eve gireceğini tahmin ediyorum.
Şuanda bir lüks olarak görülen bu yazıcılar, 10 seneye kadar bir ihtiyaç haline gelmeye başlayacaklardır.
Düşün , Tasarla , Oluştur !
Kafanızda bir tasarım var ve bu tasarımı el ile tutulacak hale getirmek mi istiyorsunuz ! O zaman iş
akışının en altından işe başlayabilirsiniz.İstediğiniz tasarımı önce kafanızda kurarak bir katı çizim programı
ile bigisayara aktarmanız gerekir. Oluşturduğunuz bu katı çizimi , STL formatına getirerek 3D baskıya hazır
hale getiririz. Oluşan bu STL dosyası 3D Printer tarafından okunarak üretime başlanır.
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3D Printer, üretimi layer by layer ( katman katman ) şeklinde gerçekleştirir. Örneğin 6 cm çaplı bir
silindir yapmak istersek , 3D printer bunu 6cm çaplı bir daire yaparak oluşturmaya başlar. Üst üste defalarca
bu dairelerden yaparak ürünü meydana getirir.

Oluşan bu üründe , yazıcının kalitesine bağlı olarak bir pürüz oluşmaktadır. Üst üste katman katman
oluşturulduğu için , her katman arasında az da olsa boşluk kalırsa, ürünümüz pürüzlü bir şekilde üretilir. Bu
pürüz , genellikle yazıcımızın hammaddeyi ısıtarak püskürten yazıcı ucundan dolayı olur.
Birçok 3D yazıcı türü bulunmaktadır ve bazılarının üretim yöntemi de farklıdır. Bu anlattığım,yaygın
olarak kullanılan bir 3D Printer üretim şablonudur.
Nerede Kullanırım ?
Bu sorunun tek cevabı , hayal gücünüzde ! İstediğiniz ürünü tasarlamanız mümkün. Fakat geometrisi çok karışık olan ürünler her yazıcıyla üretemezler. Ayrıca 3D yazıcı , biyomedikal tıp , havacılık ,
otomotiv , savunma sanayi alanlarında da kullanılır. Biyomedikal alanında ; 3D printer ile yapılış kafatası
, alçı , protez diş gibi ürünler mevcuttur. Demiz tozu hammaddesi ile de havacılık sektöründe kullanmaya
başlanmıştır. Yine demir tozu ürünü ile , otomotiv ve savunma sanayisinde vazgeçilmez bir hal almıştır.
Gelecek ..
3D yazıcılar için en büyük engel plastik de olsa hammaddelerinin pahalı olmasıdır. Bu yazıcıların
yaygın kullanılmaya başlanılmasından sonra eminim ki hammadde fiyatları da azalacaktır. Ayrıca , demir
hammaddesinin daha iyi kullanılmasıyla, daha sağlam ve daha çok alanda güvenilirlikle kullanacak ürünler üretilmeye başlanacaktır. Önümüzdeki seneler içerisinde hammadde teknolojisinin gelişmesiyle,3D
Printer yaygınlaşacak ve daha fazla ürün elde edilerek daha yararlı sektörlerde kullanılacaktır.
3D Printer buluşu , bir teknolojik devrimdir !
										Hakan BAŞARGAN
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					GELECEKTEKİ ROBOTLAR
Akıllara “Ben Robot” filmi geliyor, acaba filmler gerçek mi oluyor! Robotlar gerçekten dünyayı mı yönetecek? Tabi ki bunun için biraz erken olsa da, amaca yönelik tasarlanan ufak çaplı robotlar evlerimize kadar
girdi. Üstelik bu robotları tasarlayanlar da gencinden yaşlısına, mühendisinden müzisyenine “bizleriz”.
Gelişen teknolojiyle sınırsız hayal dünyamızdaki robot sistemlerini pratiğe dökme fırsatımız arttı. Bize bu
fırsatı sunan en gözde “yeni” ürünlerden birisi de “Arduino”. 5 yıllık geçmişine rağmen aslında pek de yeni
sayılmasa da, çoğu robotik-elektronik meraklısının bu günlere gelmesindeki yapış taşlarından birisidir bu
elektronk kart. Arduino üzerinde giriş/çıkışları bulunan ve Processing yazılım dilinden oluşan bir fiziksel
programlama platformudur. Bu mikrodenetleyici kartı diğer bir çok karmaşık elektronik karttan ayıran
özelliği ise yoğun elektronik veya yoğn programlama bilgisi gerektirmemesidir. Makerlar fikirlerini prototipleme, hayata geçirme aşamasında “Amerika’yı yeniden keşfetmenin” zaman kaybı olduğunun farkına
vardı. Dolayısıyla sıfırdan elektronik bir devre tasarlamak yerine –ilk aşamada- hazır devreleri, kartarı
kullanıp prototipini meraklılarına sunmayı tercih ediyor.4-5 yıl gibi kısa bir sürede Arduino’nun bu kadar ün
kazanmasının temel sebebi budur. Tüm bu ilginin farkında olan İtalyan şirket, dahili wifi modülü olanından,
yüksek hızlı işlemci barındıranına kadar ihtiyaca göre bir çok birçok çeşit tasarlamıştır. Arduino Uno Rev3
bunlar içinde en çok bilineni ve kullanılanıdır. Arduino ile herhangi bir ön bilgi gerektirmeksızın, 1 haftalık
bir çabayla interaktif birçok nesne,robot, icat yapabilirsiniz. Arduino açık kaynaklı bir oluşum olmasından
sebebiyle internette dipsiz bir derya konumunda. Yani aklınıza gelen çoğu projenin ilk kıvılcımına çoktan
başka bir ülkede, başka bir şehirde rastlayabilirsiniz. En güzeli de sıfırdan başlamak yerine bu projelerden
destek alıp, esinlenebilrisiniz. Arduino ürünleri, yapılabilir projeler, başlangıç ve daha fazlası için Türkiye’nin
en yeni ve en geç Arduino distribütörü, www.robotkutusu.com’u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
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