
 

 

 

ODTÜ ile gurur duyuyoruz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi dünyada beş, Avrupa'da
ise sadece iki üniversitede oluşturulan 'Temel Eğitim
Laboratuvarı'nı gerçekleştirerek, Türkiye'de bir ilke daha
imza attı. Laboratuvarda 35 deney seti bulunuyor

İPEK KARADAĞ -
ANKARA - Elektronikteki
son gelişmelerin
izlenebilmesi için bir
pencere de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi'nde
(ODTÜ) açıldı. ODTÜ
dünyada beş, Avrupa'da
ise sadece iki üniversitede oluşturulan 'Temel Eğitim
Laboratuvarı'nı oluşturarak Türkiye'de bir ilke daha imzasını
attı. Üniversitenin bu girişimi sonucu ODTÜ'lü öğrencilerin
elektronik alanındaki projeleri Internet sayesinde tüm
dünyaya ulaştırılabilecek ve uygulamaya konulabilecek.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde kurulan
laboratuvar sayesinde öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren
modern elektronik teknolojisiyle çalışarak, bilgisayar destekli
bir ortamda kazandıkları teorik bilgiyi uygulamaya
koyabilecek. Yaklaşık 210 metrekare alanlı laboratuvarda 35
adet deney seti var. Laboratuvardan aynı anda 68 öğrenci
yararlanabilecek. Laboratuvarda deneyler önce bilgisayarda
tasarlanıyor ve kullanımı kolay modern cihazlarla
gerçekleştiriliyor.
Böylece deneylerden alınan verim artmakla birlikte,
öğrencinin verileri analiz etmesi kolaylaşıyor ve hata oranı
azalıyor. Artık öğrenciler mezun olmadan endüstride
kullanacakları teknolojiyi, daha üçüncü sınıftayken kullanıp iş
dünyasına hazırlanıyor. Aynı zamanda da
mühendisliği dünyadaki gibi uygulayabilme imkânına sahip
oluyorlar.

Geçtiğimiz yıl ABET adlı kuruluşun ODTÜ'yü uluslararası
standartlarda kabul etmesinin ardından Hewlet Packard
Şirketi üniversitede referans eğitim laboratuvarını kurmaya
karar verdi. Artık Doğu Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu
ülkelerinden gelecek gruplar kendi üniversitelerinde de benzer
laboratuvarı kurmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni
inceleyecekler.
Laboratuvarın kurulmasında, bölümden 1986 yılında mezun
olan Aslıhan Yarkut ve Fatih Yazıcı, Y. Doç. Dr. Tayfun Akın
ve Y. Doç. Dr. Cengiz Beşikçi önemli roller üstlenen isimler
arasında yeralıyor.

 
Bu konuda
paylaşacağınız
görüşleriniz var
mı? Sohbet
odamız sizlere
kapılarını sonuna
kadar açıyor.
Etkileşimli
okurluğun sınırları
bu sayfada
beliriyor.
TIKLAYIN !

http://www.radikal.com.tr/1998/06/07/turkiye/03odt.html
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  Yukarı Çık

  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi
Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-
Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık
A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet
vs.) izinsiz kullanılamaz.
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