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PAKSOY E-BULTEN
ÖLÇÜMLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE!

AKKUYU NÜKLEER
SANTRAL PROJESİ
HARİTA DEPARTMANI ALTYAPI VE
YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA HARİTA
MÜHENDİSİ
FATİH YILMAZ
SAHADAKİ YARDIMCINIZ
OS-200 SERİSİ
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FATİH YILMAZ
Akkuyu Nükleer Santrali Harita Departmanı Altyapı Ve Yol Yapım
Çalışmalarında Harita Mühendisi

Fatih bey merhaba, Akkuyu
nükleer
santral
projesi,
Türkiye’nin mevcut en büyük
projelerinden biri. Bizi bu proje
hakkında bilgilendirir misiniz?
Bu proje, ülkemiz açısından ve enerji
ihtiyacı bakımından çok önemli ve gerekli
bir proje. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk
nükleer enerji santrali olacaktır.

Akkuyu nükleer santrali altyapı
ekibindesiniz. Bu projede neler
yaptığınızdan bahseder misiniz?
Bu projede, harita departmanının altyapı ve
yol
yapım
çalışmalarında
harita
mühendisiyim. Sahadaki imalatların takibi
ve projeye uygun ölçülerde yapılmasını ve
teslim edilmesini sağlamaktayız.

Topcon OS 203 Total Station
ile, Akkuyu nükleer santral
projesinde
çalışmalarınız hız
kesmeden devam ediyor. Os
serisini tercih etme nedenleriniz
nelerdi?
Özellikle kesit ve yüzey bazlı çalışmalar
yaptığımız için bize çok fonksiyonlu
cihazlar gerekiyor. Topcon bu konuda bize,
gerekli kolaylıkları sağladı ve işimizi
hızlandırdı.

NİSAN 2022 | SAYI 12

Sadece Total station değil aynı
zamanda Topcon’un GPS ve
kontrol
ünitelerini
de
kullanıyorsunuz.
Topcon
cihazlarını
kullanmaya
başladıktan sonraki fayda - yarar
ilişkisinden bahseder misiniz?
Yeni Nesil Fc-6000 serisinin bir önceki
serilere göre daha hızlı olduğunu fark ettik.
Bu cihazlarda, aynı anda hem kesit bazlı
hem yüzey bazlı hem de nokta bazlı
çalışabiliyoruz. Buda bize oldukça fayda
sağlıyor.

Topcon cihazları işlerinizi hangi
alanlarda hızlandırdı?
Kolay
kullanımı
ve
işletim
sistemi
sayesinde hem çalışmalar hem de data
aktarımı hız kazandı.

Topcon
cihazlarının
montajlarından
ve
verilen
eğitimlerinden
sonra
teknik
destek
konusunda
temsilcilerimizden
memnun
kaldınız mı?
Teknik destekten memnunum. En ufak bir
aksilik olduğunda teknik destek ekibi
yardımcı oluyor ve sorun kısa sürede
çözülüyor.
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Topcon cihazlarından memnun kaldınız mı? Bundan sonraki işlerinizde
Topcon ile çalışmak ister misiniz?
Evet Topcon cihazlarından memnunum ve çalışmak isterim.

FATİH BEYE BİZE ZAMAN AYIRDIĞI VE DEĞERLİ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTIĞI
İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

NİSAN 2022 | SAYI 12

TOPCON
OS-200 SERİSİ
SAHADAKİ YARDIMCINIZ

TOPCON OS-200 SERİSİ TOTAL
STATİON
İLE
BİRLİKTE
DONANIM
OLARAK
SAHİP
OLACAKLARINIZ!
-

Total Station
1 adet batarya
Batarya şarj cihazı
Şarj kablosu
Flash bellek
Parasoley

TOPCON
OS-200
SERİSİNİN
DAHA
ÖNCEKİ
TOPCON
SERİLERDEN
3
TEMEL FARKI

- Hızı
- Menzili
- Hassasiyeti

TOPCON OS-200 SERİSİNİ
ÖNCEKİ SERİLERİNDEN
AYIRARAK, ÖNE ÇIKARAN
ÖZELLİKLERİ
- Topcon OS-100 serisinde, cihaz resetledikten sonra
açılma hızı 54 saniyelere ulaşırken, Topcon OS-200
serisinde süre konusunda hızı artırarak 18 saniyede
cihazın açık konuma gelmesine olanak sağlamıştır.
- Arazide kullanılan Magnet Field
serisinde açtığımızda 35 saniyede

yazılımını OS-100
açılırken, OS-200

serisi 12 saniyede ölçüme hazır hale gelmektedir.
- Bu üç kat hızı; iş açış sürelerinde, menülerin arasında
geçişlerde,
nokta
eklemede,
kısacası
programı
kullanırken her aşamada hissetmek mümkün.
- Topcon OS-200 serisi
total
stationların
ölçüm
hassasiyeti
prizmasız
okumada 2mm+2ppm'lere
ulaşırken.
Prizmalı
okumada ise 1.5mm
ppm'leri bulmaktadır.

+

2
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OS-200 TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Hafif ve Kompakt Tasarım
Hızlı ve Etkin EDM
1000 m Reflektörsüz Ölçüm
Kodak Gri Kart %90)
6000 m Reflektörlü Ölçüm
LCD Renkli ve Dokunmatik
- Ölçüm menzili ise prizmasız ölçümlerde 1000metre,
prizmalı ölçümlerde ise 6000 metre'dir.
- Topcon'un OS-200 serisi ile birlikte hiçbir modül satın
almanıza gerek kalmadan, yol modülünden, Rasat
programına kadar. Baz hattından, kübaj hesabına kadar
bütün programlar içerisinde mevcuttur. Opsiyonel hiç bir
yazılıma gerek duymayacaksınız.
- Topcon'un OS-200 serisini tercih ettiğinizde, arazide
veya herhangi bir şantiyede hiç sıkıntısız bütün işerinizi
rahatlıkla yapabileceksiniz.
- Topcon OS-200'ün bataryası lityum iyondur. Tek batarya
ile kesintisiz 20 saate kadar çalışabilirsiniz. Bu da size, tek
batarya ile bütün gün çalışmanızı sağlar.

Çift Ekran OS 201-202-203)
Windows İşletim Sistemi
Magnet Field Yazılımı
IP65 Toz ve Su Geçirmez
Tasarım
Gelişmiş Açı Ölçüm
Hassasiyeti (1’’,2’’,3’’,5’’)ISO 17123-3)
Mesafe Okuma Hassasiyeti
(1.5+2ppm x D) mm (ISO 17123-4)
20 Saate Kadar Uzun Batarya
Ömrü
Flash Bellek Desteği
Longlink İletişimi
Aplikasyon Işığı
Lazer Şakül
Bluetooth
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TOPCON
MANUEL CİHAZLARINDA
NEDEN KİLİTLEME
VİDASINDAN
VAZGEÇMİYOR?
Topcon, manuel cihazlarında kilitleme vidasından
asla vazgeçmez. Bunun da nedeni, hassas ölçümden
kaynaklıdır.
Aplikasyon yaparken, genelde bütün haritacılar
mesafe gözetmeksizin, yatay açı hassasiyetini 20
saniyede bırakırlar. Bu, aplikasyonu yapabilmek için
genelde yeterli bir süredir.
Fakat siz 20 saniyeye ayarladığınızda ve kilitleme
vidanız yok ise, ölçüm tetik tuşuna bastığınız zaman
20-30 saniye cihazın kaymasına neden olacaktır. Bu
olayında insan gözü ile algılanması oldukça zordur.
Hesap makinesi örneği ile açıklayacak olursak. Siz
cihazı
20
saniyeye
ayarladınız,
tetik
tuşuna
bastığınızda bir 20 saniye daha geldi ve toplam 40
saniye oldu. 200 grad'ı pi sayısına böldüğünüz
zaman, 63,6620 sabitimize ulaşıyoruz. 40 saniyeyi
63,6620 ye böldüğümüzde 1 grad'ın mesafe olarak
karşılığına ulaşıyoruz.
250 metre ile
ölçüm
yaptığımızı düşünürsek, ve çarparsak, yaklaşık 1,6
santim
hatalı
sonuçlara
ulaştığımızı
görmek
mümkün. Kilitleme vidası olmadığı zaman, siz tetik
tuşuna bastığınızda, o cihaz 20 saniye daha
oynadığında siz fark etmeyeceksiniz ama bu hata
1,6 santime mâl olacak. Kilitleme vidasıyla bu
olayın önüne geçebiliyorsunuz. Kilitlediğiniz
zaman, tetik tuşuna veya enter tuşuna ne
kadar hızlı basarsanız basın cihaz, sizin
kilitlemiş olduğunuz yatay açı değerini
alacaktır. Bu sebeple Topcon manuel
cihazlarında kilitleme vidasından asla
vazgeçmemektedir. Topcon'un, kilitleme
vidasız, sonsuz devirli cihazları da mevcut.
Robotik cihazlar ve nivolarda, sonsuz
devirli cihazlarda kilitleme tuşu
bulunmuyor. Onların aksine
manuel total stationlarda, hassasiyeti
korumak için kilitleme tuşundan vazgeçmiyor .

NİSAN 2022 | SAYI 12

AYIN TERİMİ
Akaçlama [İng: drainage]: Topraktaki fazla suyu akıtmak için yapılan

düzenleme, drenaj.

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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