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PAKSOY E-BULTEN
ÖLÇÜMLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE!

HEPSİ BU SAYIDA

İYİ YILLAR!

Ayın Konuğu:
ERKAN TAŞKIN
Real Time

Paksoy ailesi olarak herkese sağlıklı, mutlu,
başarılı yıllar diliyoruz.
E- Bültenimizin ilk sayısı ile sizlerleyiz!
Sektörün önde gelenleri ile sohbetler, her sayıda
kısa bilgilendirmeler, tanıtımlar ve daha fazlası
bu bültende.
Şubat ayında görüşmek üzere, keyifli okumalar.

Kinematics (RTK)
Nedir?
HiPer VR ile
Tanışın!
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AYIN KONUĞU:

ERKAN TAŞKIN
Paksoy E-Bülten’in ilk sayısı için
Erkan TAŞKIN ile keyifli bir sohbet
ettik. Erkan Bey yirmi iki senedir
bu sektörün içinde. Kendi
firmasını kurmadan önce dört
farklı firmada çalışmış, belli bir
süre sonra Ertaş Harita'yı kurarak
meslek hayatına devam etmiş.
Erkan Bey’e yeni mezun
mühendisler için tavsiyelerini
sorduk; “Okulda çok fazla pratik
gösterilmiyor, bu nedenle üç dört
sene iş ayırt etmeksizin, işi
öğrenmek üzere her işte
çalışmalılar.”

B z Topcon’u kend ev m z
g b görüyoruz.
Topcon ile tanışma hikayesi ise şöyle; “Çalıştığım yerde farklı bir marka
kullanılıyordu, ben o markayı kullanmayı biliyordum. Fakat o firma müşterileri
sadece satıştan ibaret görüyordu, teknik destek vermek istemiyordu. Ama ben
Topcon’da onu hissetmedim. Topcon daha bir candan, daha bir yanında insanın.
Ondan dolayı Topcon ile çalıştım, bakın kaç senedir çalışıyorum.”
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Ertaş Harita yakın zamanda HiPer VR
GNSS Alıcısı alımı yaptı, Erkan Bey
HiPer VR seçme nedenlerini anlatıyor;
“Bir sıkıntımız vardı, bizim alıcılar
binanın altından çekmiyor, bu model
çekiyor. Bütün uyduları görmesi ve
eğimli okuyabilmesi seçmemizdeki en
önemli etkenler. Eski modellerimiz 2
km’de RTK yapıyorken, HiPer VR 6
km’de dahi RTK yapabiliyor.”

Uzun yıllardır Paksoy ile çalışan Ertaş Harita, Topcon kalitesinden memnuniyetini
belirtiyor; “Topcon her zaman yanındadır insanın, mesela benim Fatsa’da işim vardı,
rica ettim, buradan ekip gönderildi, her şey ayarlandı. Bartın’da işim vardı, yine
yanımdaydı. Topcon’un teknik desteği güzel, ihtiyaç duyulacak her anda yanında. Bir
de eskiyi alarak seni güncelliyor, mesela bende eski alıcılar var, Topcon diyor ki bana
eski cihazları ver, üst modellerini al. Bunu başka firmalar yapmıyor veya yapmak
istemiyor. Benim eskimi almazsan ben senden yeniyi nasıl alıyım? Biz Topcon’u kendi
evimiz gibi görüyoruz.”
Erkan Bey’e bize zaman ayırdığı ve bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz.
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REAL TIME KINEMATICS (RTK)
NEDİR?
RTK - Real Time Kinematik ile konum belirleme, gezici alıcılar tarafından
GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS gibi aktif uydulardan kaydedilen faz
gözlemlerine ve aynı anda bir sabit referans istasyondan gerçek zamanlı olarak
gezici alıcıya gönderilen ham ölçü ya da düzeltme bilgilerine (konum,
pseudorange vb. ) dayalı olarak gerçekleştirilen, hesaplamaların anlık, gerçek
zamanlı, olarak gezici alıcıda yapıldığı bir konum belirleme yöntemidir.

Sahadaki yüksek hassasiyetinden dolayı RTK, ölçme
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Standart bir RTK sabiti ortalama 5 -10 km yayılan bir çalışma alanını kapsar ve
gezici bağlantısı için radyo frekansı gibi gerçek zamanlı bir iletişim kanalı gerekir.

25 OCAK 2021 | SAYI 1

HIPER VR İLE TANIŞIN!
HiPer VR kompakt, hafif ve en zorlu saha şartlarına dayanacak şekilde
tasarlanmış, en gelişmiş GNSS teknolojileriyle donatılmıştır.
Topcon’un Universal Kanal İzleme Teknolojisini kullanan HiPer VR, tüm uydu
sinyallerini ve gelecekte kullanılacak tüm uyduları izlemek üzere tasarlanmıştır.
Dünya çapında yüksek hızlı ağ düzeltmeleri için 4G LTE hücresel modülü
mevcuttur.

IP67 Toz Ve Su Geçirmez
Tasarım
Milimetre GPS Ve Hibrid
Konumlandırma İçin İdeal
Kompakt Form Faktörü
Opsiyonel Magnet Relay
Servisi İle 35 Km ‘Ye Kadar
RTK İmkanı

Dik yamaçlarda veya ulaşılması zor noktalarda ölçümler dokuz
eksenli IMU destekli TILT teknolojisi ile çok kolay. Bu ileri teknoloji,
tesviye ve düzeç kaynaklı yapılan hataları 15 ° 'ye kadar telafi eder.

Topcon'un IMU destekli
TILT teknolojisinde bir limit
bulunmaz fakat jeodezik
anlamda veri kaybına
neden olmamak için; her
zaman hassasiyet ve
ölçümde güvene önem
veren Topcon, fix konumda
kalmasına rağmen 15
derecenin üzerinde okunan
eğik ölçüm verilerinin kayıt
edilmesini sınırlar.

25 OCAK 2021 | SAYI 1

AYIN TERİMİ
astralon pafta [İng. astralone map sheet]: Kadastro planlarının

çiziminin yapıldığı saydam altlık, bu tür bir altlığa çizilmiş
kadastro planı ya da haritası.

ÇOCUK HER YERDE ÇOCUK :)

Paylaşılmasını sted ğ n z araz fotoğraflarınızı paksoy@paksoytekn k.com.tr
adres ne göndereb l rs n z.

"Bildiğiniz gibi sahada birçok sorunla karşılaşabiliyoruz ancak hiçbir zaman
Topcon ekipmanları bunlardan biri olmayacak."
- Garrett Spease, Land Surveyor, Affinis Corp Civil Engineering
Bize Ulaşın:
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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