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PAKSOY E-BULTEN
ÖLÇÜMLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE!

LAZER
TARAMA
TEKNOLOJİSİ
Hakkında

Merak Ett ğ n z Her Şey
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Nokta Bulutu Ned r?
Bir nokta bulutu, muazzam sayıda ölçümden oluşan bir koleksiyondur: üç
boyutta bir dizi veri noktası veya koordinat. Ölçümler genellikle 3B lazer
tarayıcılar ve Işık Algılama ve Aralık (LIDAR) teknolojisi ile yapılır. Bir lazer,
ışığın kendi görüş alanı içindeki yüzeylere çarptığı yeri ölçer. Alınan çok
sayıda nokta hakkında fikir oluşması için, Gexcel Heron Lite Color 360°
lazer tarayıcı saniyede 300.000 noktaya kadar ölçüm hızına sahiptir.
Lazer tarama cihazları otomatik olarak bir nesnenin yüzeyinde çok sayıda
noktayı ölçer ve genellikle veri dosyası halinde bir nokta bulutu oluşturur.
Nokta bulutu, cihazın ölçtüğü nokta kümesini temsil eder.

Heron L te Color le toplanan nokta bulutu ver s .

Nokta Bulutu Nasıl Oluşturulur?
Bir nokta bulutu oluşturmak için birçok farklı teknoloji mevcuttur:
giyilebilir mobil tarama çözümleri, total station ile entegre 3B yersel
lazer tarayıcı çözümleri, araca entegre mobil haritalama sistemleri.

Gexcel Heron Lite Color
lazer
tarayıcı,
taşınabilir,
hızlı
ve
hassastır,
aynı
zamanda
kullanımı
çok
kolaydır. Elde taşınabilir ve
hareket
halindeyken
gerçekliği yakalamak için
tasarlanmıştır.

GTL-1000 lazer tarayıcı, hızlı
ve otomatiktir. Basit bir
ifadeyle,
tarayıcı
bir
tripodun
üzerine
oturur,
ölçülmek
istenen
alana
kurulur ve tek bir düğmeye
basılarak işlem başlatılır.

IP-S3 HD mobil haritalama sistemi, kullanımı kolay bir sistemden
yüksek çözünürlüklü panoramalar ile birlikte yüksek yoğunluklu,
yüksek hassasiyetli, nokta bulutları sunar. IP-S3'ün konumlandırma
sistemi, bir Atalet Ölçüm Birimi (IMU), GNSS alıcısı (GPS ve
GLONASS) ve bir araç kilometre sayacının bir bütünleşmesidir.
Dinamik bir ortamda hassas konumlandırma sağlar.
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Nokta Bulutu Ver s Nasıl Kullanılır?
Bir alanın 3B modelini oluşturmak için nokta bulutunun işlenmesi
gerekir. Nokta bulutu çakıştırma, alanın tek bir doğru modelini
oluşturmak için lazer tarayıcınızı sahadaki farklı konumlara hareket
ettirdiyseniz, üst üste binen nokta bulutlarını hizaladığınız yerdir. Mesh
model oluşturma, yazılımın nokta bulutu verilerini taranan nesnelerin
yüzeyini temsil etmek için üçgenlere veya çokgenlere dönüştürdüğü
yerdir; orijinal noktaların verilerini depolar, ancak daha küçüktür ve
çalışmak için daha hızlıdır. İhtiyaç duyulmayan veriler filtrelenir, böylece
daha temiz, daha küçük ve daha doğru bir veri kümesine sahip olunur.

IP-S3 le toplanan nokta bulutu ver s .

Nokta Bulutu le Neler Yapılab l r?
Nokta bulutu verileri birçok farklı alanda kullanılabilir. Mühendisler ve
mimarlar, mevcut bir yapının bir bina bilgisi modelini (BIM) verimli ve
doğru bir şekilde oluşturma için kullanabilirler.
Kamu güvenliği projelerinde, nokta bulutu verileri daha doğru
modellemeyi sağlar. Arkeolojide, nokta bulutu verileri, koruma ve
restorasyon planlamasına veya araştırmacıların bir alanın ölçek ve
düzeninin daha net bir görüntüsünü geliştirmelerine yardımcı olmak için
mevcut saha yapılarının mevcut koşulları hakkında doğru veriler
sağlayabilir.

IP-S3 le toplanan nokta bulutu ver s .
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Nokta Bulutunun Avantajları Nelerd r?
Nokta bulutu gerçek, koordinatsal veri üretimi ve hızlı ölçümleme sağlar.
Nokta bulutu sayesinde hassas ve güvenilir 3B model oluşturulabilir.
Projelendirme maliyeti düşüktür.
Çok yönlüdür. Özellikle nokta bulutu verilerini elde etmeye yönelik
araçların yardımıyla, ister küçük ister büyük bir proje olsun, profesyonel
hizmetler sunulmaktadır. Hizmetlerin bu çok yönlü doğası, büyük bir
avantaj sağlar.

GTL-1000 le toplanan nokta bulutu ver s .

Nokta Bulutunun Gelecektek Yer !
Nokta bulutu oluşturma ve işleme teknolojileri son hızla gelişiyor.
Kullanımı kolaylaşıyor ve maliyeti düşüyor. Geçmiş yıllarda, iki yada üç kişi
büyük boyutlarda lazer tarayıcı kullanarak veri topluyordu. Şimdi, Gexcel
Heron Lite Color gibi lazer tarayıcılar ile taramalar tek kişi tarafından
kolay ve dakikalar içinde yapılabiliyor.
Nokta bulutu verileri VR tarafından
görselleştirme
yoluyla
daha
fazla
sektörde kullanılacaktır. Nokta bulutu
verilerine dayanarak VR daha gerçekçi,
daha doğru ve daha ilgi çekici
olacaktır. Sadece eğlencede değil, VR,
bir yerde olmanın yararlı olduğu ancak
ziyaret etmek için çok pahalı ya da
tehlikeli
olabileceği
birçok
ciddi
uygulamaya sahiptir. Örneğin, tarihi bölgelerin keşfedilmesini, temizlenmiş
bölgelerin
temizlenmemiş ve artık bulunmayan bir olay yerinin araştırılmasını sağlar.
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GÜNKA HARİTA İLE LAZER TARAMA
HAKKINDA;
MUSTAFA ÖZÇÖMLEKÇİ İLE SOHBET

Nisan sayımızın konuğu Günka Harita Genel
Müdür’ü Mustafa Özçömlekçi. Mustafa Bey,
Hacettepe
Üniversitesi
Jeoloji
Mühendisliği
bölümünden mezun olmuş. Yurtiçi ve yurtdışı
tecrübeleriyle, inşaat, harita ve jeoloji alanlarında,
harita uygulamaları ile diğer uygulamaların
entegrasyonunu sağlayan projelerde yer almış. 22
senedir haritacılık sektöründe bulunan Mustafa
Bey, mesleği seçme nedenini dile getiriyor:
“Doğayla iç içe olmak diyebilirim. Doğayı seviyorum. Arazide olmanın
verdiği bir zevk var, arazide çalışmak her zaman bana cazip gelmiştir.”

Mustafa ÖZÇÖMLEKÇİ'n n Gözünden L dar & L dar Uygulamaları
Lidar, ülkemizde çok yeni bir teknoloji. Günümüzde LİDAR teknolojisinin
hayatımıza girmesi ile birlikte Mobil Haritalama Sistemi olarak adlandıran
sistem, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 360
derece nokta bulutu toplayabilmekte, nokta bulutuna ek olarak aynı
zamanda 360 derece panoramik fotoğraf ile görüntüleme desteği
sağlamaktadır.
LİDAR teknolojisi kullanılarak üretilen veriler, “Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” (BÖHHÜY) ile belirlenmiş olan metrik
doğruluğa ve kartografik standartlara uygundur.
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Panoramik fotoğraflar ile birlikte nokta bulutunun kendisi veya
sayısallaştırılan detay objeler Halihazır Harita Üretimi, Topoğrafik
Ölçmeler ve Haritalama, Mühendislik Ölçmeleri, Kadastral Haritalama,
Jeolojik Haritalama, Karayolu ve Raylı Sistem Alltlık Veri Seti
Oluşturulması, Karayolu ve Raylı Sistem Elemanlarının Tespiti ve Modeli,
Maden Sahaları Üretim Proses İzleme ve Kübaj İşlemleri, Enerji Nakil
Hatları Mevcut Durum Tespiti ve Tasarımı, Arkeolojik ve Kültürel Alanlara
İlişkin Röleve Çizimleri, Bina Takip Sistemi, Cephe ve Yapı Elemanlarının
Tespiti, İmar Uygulamalarında Hızlı Kaçak Yapılaşma Tespiti, Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) Uygulamaları, 3D Gayrimenkul
Veritabanı Altlık Veri Seti, 3D Akıllı Şehirler ve Kent Bileşenleri Tespiti gibi
birçok alanda kullanılmaktadır.

Kent b lg s stem detaylarına a t örnek çalışmalar.

LİDAR teknolojisi, lazer ışını kullanan aktif bir uzaktan algılama sistemi
olup, hassas 3 boyutlu sayısal yüzey veya arazi modeli oluşturma amacıyla
GPS (Global Positioning System), IMU (Inertial Measurement Unit)/INS
(Inertial
Navigation
Systems)
ve
lazer
tarayıcı
teknolojilerinin
entegrasyonu ile oluşturulmuş kombine bir veri toplama yöntemidir.
Sistem oldukça kısa zaman aralığında yüksek hassasiyetli yoğun veri
temin etmek amacıyla karşımıza çıkmaktadır. Yeryüzüne ait tüm fiziksel
özellikler amaca uygun olarak yönetmelikle belirlenmiş metrik doğruluğu
sağlayacak kriterlerde hızlı bir şekilde ölçülebilmektedir. Panoramik
görüntüler ile desteklenen nokta bulutu verisi araziyi büro ortamına
taşımaktadır.
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Ülkemizde son yıllarda kadastro çalışmalarında kullanılmaya başlamış
olan sistem ile meskun sahaların kadastral amaçlı halihazır haritasının
üretilmesi zaman, maliyet ve iş gücü açısından oldukça büyük faydalar
sağlamaktadır.
TKMP 22/a 7. Grup Kilis İli 13-9 (KLS-MRK) Sözleşme Referans No'lu
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi,
7. Grup Kırklareli İli 14-2 (SAY/KRL-VZE) Sözleşme Referans No'lu
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması İşi,
TKMP 22/a 7. Grup Şanlıurfa İli 21-1 (SLU-BZV) Sözleşme Referans No'lu
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi
Malatya-Doğanşehir 2. Grup Kadastro Güncelleme İşi,
İzmir-Seferihisar Kadastro Güncellleme İşi,
Çorum-Alaca Kadastro Sayısallaştırma İşi,
Çanakkale Biga-Çan olmak üzere
200’ü aşkın köy/mahalleye ait ölçümler 2020-2021 periyodunda
gerçekleştirilmiş ve kadastro amaçlı çalışmalar devam etmektedir.
Meskun saha ölçüm işleminde Topcon IP-S3 marka araç üstü Mobil Lidar
cihazı kullanılmıştır.

Kadastro amaçlı örnek çalışmalar.
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Topcon IP-S3 cihazı, Timing Birimi, Sensör Birimi, GNSS alıcı, IMU, Lazer
Tarayıcı, Spherical Kamera, Enkoder/Indikatör, Bilgisayar Donanım ve
Araçtan oluşmaktadır. Mobil lazer tarama sitemi, 6 adet CCD spherical
kameraya sahiptir. Kamera sistemde maksimum çözünürlük 8000 x 4000
pixel olup, lazer tarayıcının ölçüm hızı saniyede 700,000 noktadır.

Kent b lg s stem detaylarına a t örnek çalışmalar.

Kadastro amaçlı örnek çalışmalar.

Ölçüm işlemine başlamadan önce, araç ile eş zamanlı olarak GNSS/GPS
yöntemi ile statik ölçü yapılmakta, topoğrafik ve saha özellikleri dikkate
alınarak proje sahasını temsil eden
en az C3 dereceli yer kontrol
noktaları tesis edilmektedir. Yer kontrol noktalarının sayısı BÖHHÜY’ de
belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak proje sahasının
karakteristik özelliklerine göre değişmektedir."
Bu yer kontrol istasyonlarında araç ölçü süresi boyunca çift frekanslı
Topcon-GR5 cihazları kullanılarak 0.1 sn kayıt aralıklı statik ölçü
gerçekleştirilmektedir. Lidar ölçüsü sonlandırıldıktan sonra statik ölçü
sonlandırılmakta ve dengeleme işlemine geçilmektedir.
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TUSAGA-Aktif istasyonlarının ITRF96-2005.00 sistemindeki güncel
kartezyen koordinat ve hızları kullanılarak, sabit GPS istasyonlarından
statik ölçü yöntemiyle ile üretilen C derece yer kontrol noktalarının
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kadastral
Harita Yapımı ve Kontrolü Genelgesine dayanılarak değerlendirme ve
dengeleme hesapları kontrol edilmektedir.
C3 derece nirengilerin dengelenmesi sonucunda elde edilen koordinatlar
vasıtasıyla Lidar verilerin dengelenmesine geçilmektedir. Lidar nokta
bulutu ve panoramik fotoğrafların dengeleme ve değerlendirme
işlemlerinde Topcon Magnet Collage yazılımı kullanılmaktadır.
Lidar ölçmeleri köy/mahalle bazında gerçekleştirildiği gibi, şeritvari
projelerde (karayolu, demiryolu, tünel vb.) de oldukça iyi sonuçlar vererek
halihazır harita üretiminde kullanılmaktadır.

IP-S3 le toplanan nokta bulutu ver s .

Nokta bulutundan 3B değerlendirme, BÖHHÜY’de belirlenen Detay ve
Öznitelik Katoloğu’na göre yapılacak sayısallaştırmadan oluşmaktadır.
Proje amacına uygun olarak nokta bulutu üzerinden istenilen objeler
(bina, sundurma, ahır, duvar, tel örgü, çit vb.) 3B olarak
sayısallaştırılmaktadır. Sayısallaştırılan detaylara ait tabakalar, sembol ve
çizgi tipi BÖHHÜY’de belirlenen kriterlere göre oluşturulmaktadır.
C dereceli yer kontrol noktalarına dayalı olarak ölçülen ve sayısallaştırılan
sahaya ilişkin detayların Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği kriterlerine göre tecviz içerisinde kaldığı görülmektedir.
Sayın Mustafa ÖZÇÖMLEKLÇİ'ye bize zaman
bilgilerini paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.

ayırdığı

ve

değerleri
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AYIN TERİMİ

L ght Detect on and Rang ng(L DAR): lazer darbeleri kullanılarak bir

nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

"S zler hep n z geleceğ n b r gülü, yıldızı, b r mutluluk
parıltısısınız! Memleket asıl aydınlığa boğacak s zs n z."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Paylaşılmasını sted ğ n z araz fotoğraflarınızı paksoy@paksoytekn k.com.tr
adres ne göndereb l rs n z.
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paksoy@paksoyteknik.com.tr
www.paksoyteknik.com.tr
Tel: (0312) 473 77 22
Adres: Balgat, 1416. Sk. No:24, 06520
Çankaya/Ankara
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