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Uluova İnşaat İle Sırbistan Yol Şantiyesinde Röportaj
Makine Kontrol Sistemleri Ve Avantajları
Orman Yangınlarının Sonuçları

30 AĞUSTOS 2021 | SAYI 8

AYIN KONUĞU:

OSMAN ÇOBAN

Uluova İnşaat'ın Sırbistan Yol Şantiyesinde
Makine Kontrol Sistemleri Röportajı
Osman bey merhaba, Mak ne
Kontrol S stemler n daha önce
b l yor muydunuz? Böyle b r
s stemden nasıl haber n z oldu?
Evet makine kontrol sistemlerini daha önce
biliyordum, Makine kontrol sistemlerinden
mesleki fuarlarda haberim oldu.

Topcon Mak ne Kontrol S stem n
nereden duydunuz?

JATROPÖR

Topcon makine kontrol sistemleri ürünlerini
meslektaşlarımdan ve mesleki yayınlardan
öğrendim.

Neden Topcon Mak ne Kontrol
S stem n terc h ett n z?
Öncelikle Topcon, meslek grubumuzun
otoriteleri tarafından kabul görmüş,
güvenilir ve kendini sürekli yenileyen bir
aile. Topcon Makine Kontrol Sistemleri
ve Topcon ölçüm aletlerini tercih
etmemizin önemli etkenlerinden biri
budur. Ancak özellikle Topcon Makine
Kontrol Sistemini soracak olursanız;
Verimli
çalışması,
fiyat-performans
avantajı,
projeye
uygun
çözüm
üretebilen servisinin olması, her zaman
sorularınıza cevap alabileceğimiz takım
arkadaşlarının
olması
etkili
oldu
diyebiliriz.
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Topcon Mak ne Kontrol S stemler
kullanmaya başladıktan sonrak faydayarar l şk s nden bahseder m s n z?
Topcon Makine Kontrol Sistemleri ile kotunda sergi
yapabiliyorsunuz. Bu günlük imalat miktarımızı
arttırmakla birlikte, saha ölçüm ekibimiz ve makine
operatörlerimizin iş yükünü hafifletiyor. Ancak
burada Makine Kontrol Sistemleri'nin etkin
kullanımı için kontrol ünitesindeki sergi kotuyla
proje kotunun günlük olarak kontrolünün
yapılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

S stem m z ş n z hızlandırdı mı?
Topcon Makine Kontrol Sistemi işimizi gözle
görülür şekilde hızlandırdı.

S stem m z n kullanımı kolay mı?
Topcon Mak ne Kontrol S stem
kullanıcı dostu mu?
Topcon Makine Kontrol Sisteminin kullanımı
oldukça kolay. Saha-ölçüm ekibimizin Sabit
GPS'i kurması ve makine operatörümüzün
kontrol ünitesinin açma tuşuna basmasıyla
sistem otomatik olarak devreye giriyor. Daha
sonra
projedeki
istediğimiz
aşamadaki
yüksekliği ayarlayarak sergi ya da kazı işlemine
başlıyoruz.

Şant yen zde Topcona a t başka hang
ürünler var ve bunlardan memnun
musunuz?
Şantiyemizde
Topcona
bulunmaktadır.
Saha
memnunuz.

ait
2
Set
GPS
performanslarından

S stem m z beklent ler n z karşıladı mı?
Projemizde şu an granüler malzeme ile yol dolgusu
yapmaktayız. Topcon Makine Kontrol Sistemini
Komatsu DX85 dozerimize kurduk. Malzememizin
yapısı ve sistemin sergi hassasiyeti beklentilerimizi
karşıladı.
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Montaj ve eğ t m esnasında ve daha
sonra
destek
anlamında
tems lc ler m zden memnun kaldınız
mı?
Montaj ve eğitim sırasında arkadaşlar oldukça
titiz ve özverili çalıştılar. Montaj ve eğitimden
sonra sorduğumuz her sorunun cevabını
kendilerinden
alabildik.
Kendilerine
emeklerinden ve çalışmalarından dolayı ayrıca
teşekkürlerimi iletiyorum.

Yen b r Mak ne Kontrol S stem
alsanız tekrar Topconu terc h eder
m s n z?
Gönül rahatlığıyla tercih edeceğimi belirtmek
isterim.

ULUOVA İnşaat ve Osman beye bize zaman ayırdıkları ve değerli
bilgilerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz.
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MAKİNE KONTROL
SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI
Maliyetin Azaltılması:
Gereksiz kazı ve dolgu işlemiyle uğraşılmadığı için makineniz
daha az yıpranır.
Önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar.
Sadece gereken miktarda malzeme kullanılarak, malzeme
tasarrufu sağlanır.
İş makineniz daha az çalışır.
Saha Yönetimi:
Makinanızın nerede olduğunu bilir, iş akışınızı planlar, ofisiniz ile
makine arasında doğrudan iletişim sağlarsınız.
İş verimini ve anlık inşaat durumunu gerçek zamanlı olarak
izleyebilirsiniz.
Gereksiz iş tekrarları ortadan kalkar.
Ofis ile makine arasında doğrudan iletişim kurarak anlık proje ve
data paylaşımı sağlanır.
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Kalite Artışı:
Olabilecek en yüksek hassasiyetle çalışmanızı sağlar.
Proje sahasının tamamında aynı kalite, aynı hassasiyet elde
edilir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan işin tekrarı gibi
durumlar tamamen ortadan kalkar.
Operatörünüz sadece makinenin sürüş hakimiyetini sağlar.
Bıçak hareketlerine müdahale etmez.
Ölçme ekibinin yapacağı kot kazığı çakma ve tel çekme işleri
önemli ölçüde azalır.
Yüksek hız, üretkenlik ve kalite ortaya çıkar.
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Topcon Mak ne Kontrol S stemler İle İnşaat Sahası
Kontrolü
İnşaat sahaları her biri birbirine bağlı farklı adımlardan ve bölümlerden oluşan bir üretim
tesisini yönetmek gibidir.
Bu süreçte bütün iş akışlarınızda verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için
anahtarınız iş kontrolü ve Otomatik Makine Kontrol Sistemleridir.
Topcon size, makinenize yerleştirilen kontrol sistemleriyle proje alanınızı yönetebilmenizi
ve üretim sürecinizi etkin hale getirebilmenizi sağlayacak çözümler önermektedir.

Proje Bölümleri
İnşaat sahasında sürecin her bölümü farklı özelliktedir. Farklı makineler kullanılmasına
rağmen; kaba tesviye, kazı, terasman, reglaj (sıfırlama), alt temel, temel, plentmix serimi,
sıcak asfalt serimi gibi işlemler birbirlerine bağlıdır. Farklı ihtiyaçları, teknolojileri ve
kullanıcıları olmasına rağmen, bütün makine operatörleri tek bir hedef için çalışırlar. İşi en
kısa sürede ve en doğru şekilde bitirebilmek.
Bütün proje sahanızda rahatlıkla kullanılabilecek bir makine kontrol sisteminin en önemli
avantajı farklı makinelerde kullanılabilecek olan benzer ekipmanların ortak kullanımıdır.
Topcon Makine Kontrol Sistemleri bir makineden diğerine geçebilecek benzer
donanımlardan oluşmaktadır. Değiştirilebilir olmasının yanı sıra hepsi güncellenebilir
donanımlardır. Bu sayede uzun süreli yatırımlarınız garanti altına alınmış olur.
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Ekskavatör Kontrol Sistemleri
Ekskavatör; kazı işlerinde, şev kesiminde ve hatta ince tesviyede kullanılan özel bir
makinedir. Boom, kol, kova ve ana gövdenin güvenli yerlerine korumalı olarak
yerleştirilmiş yüksek hassasiyetli rotasyon sensörleri ile hareket eden bütün parçalar
ölçülür. Ekskavatörlerde otomasyon için Topcon'un önerisi güncellenebilen 2D ve
3D çözümleridir.
Topcon ekskavatör sistemleri ile kazı ve tesviye işlemi daha hızlı, daha hassas, daha
kısa sürede, daha az materyal kullanarak ve daha düşük yakıt tüketimi ile tek
seferde yapılır. Genellikle yol yapımı, şev kesimi, toprak doldurma, su altı kazıları ve
diğer bütün hafriyat işlerinde kullanılır. Sistem sadece kazı projesinin
tamamlanmasında değil aynı zamanda kamyonların lojistik planlamasının
yapılması(kazı, dolgu, hacim hesabı) ve uygulanmasına da oldukça faydalıdır.
Bütün Topcon ürünleri güncellenebilir yapıdadır. Bunun da ötesinde, Topcon 3D
sistemini kullanan bütün iş makineleri aynı yazılım ile çalışır. Ekskavatörler,
dozerler, greyderler, yükleyiciler, finişerler (paver) ve bütün ölçüm ekibi aynı yazılım
ile çalışır. Yazılım tamamen Türkçe'dir. Farklı dil seçenekleri mevcuttur.

Network Ağ Çözümleri
Çalışma alanında “CORS“ referans ağı olduğunda, makine alıcısı GSM ve N-Trip
protokollerini kullanarak düzeltme sinyallerini alabilir. Bu sayede, RTK Sabit
İstasyonu kurmadan ekskavatör sistemi daha esnek daha hızlı kullanılabilir hale
gelir
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Son Günlerde Ülkemizde Ve Dünyada Artış Gösteren
Orman Yangınlarının Sonuçlarına Gelin Birlikte Bakalım.

IRALTON NÜRÖTİDE

ORMAN
YANGINLARININ
SONUÇLARI
Erozyon-Sel Baskınları en çarpıcı şekilde kendini gösteriyor.
Gelecek kuşakların ormanları azalıyor.
Karbon, oksijen dengesi oksijen aleyhine bozulduğundan atmosferde biriken
fazla miktardaki karbondioksit iklim değişikliklerine sebep oluyor
Ekolojik denge bozuluyor.
Turizm olumsuz yönde etkileniyor.
Rekreasyon alanı azalıyor.
Odun ürünlerinde ve tıbbi bitkilerde yüksek oranda ekonomik kayıplar
oluşuyor.
Yangınların doğal hayatta ve yerleşim bölgelerinde yol açtığı yıkım sadece yangın dönemi ile
sınırlı değildir. Yanma sonucu açığa çıkan toksik etkili kimyasal maddeler halk sağlığı için uzun
süreli birer risk etkeni. Yangından zarar görmüş içme suyu sistemlerinin neden olduğu sağlık
tehlikesini hafife almamalıyız.
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AYIN TERİMİ
fkontrol noktası [İng. control po nt]: Ayrıntı noktaları ölçmeler n n
yapılab lmes

ç n

oluşturulan,

koord natları

b l nen,

n reng ,

pol gon vb. nokta.
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