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INLEIDING
In november 1999 zal ten oosten van de huidige Beneluxtunnel een Tweede Beneluxtunnel, bestaande uit
zes tunnelelementen, afgezonken worden. De bouwwerkzaamheden ressorteren onder de Bouwdienst en
worden uitgevoerd door de Hollandse Combinatie Benelux. O m de elementen op hun plaats te krijgen is de
hulp in geroepen van advies en meetbureau Geocon. Zij zullen zorg dragen voor alle
landmeetwerkzaamheden voor, tijdens en na het afzinken van de tunnelelementen.
De Bouwdienst heeft daarnaast de hulp ingeroepen van de Meetkundige Dienst (MD) voor controle van het
meetwerk, beoordeling van de procedures en het leveren van een schaduwmeetsysteem voor het afzinken.
Een schaduwsysteem houdt in dat het een volledig operationeel meetsysteem is, dat alleen in geval van
uiterste nood als hoofdafzinksysteem gebruikt zal worden.
Binnen de M D zijn twee afdelingen betrokken, te weten:
• T G T W (Terrestische Geodesie)
• G A M (Mariene Geodesie)
T G T W zal zorg dragen voor landmeetkundige controles op het droge en voor het landmeetwerk tijdens het
afzinken, G A M zal zorg dragen voor de beoordeling van de procedures en het schaduwmeetsysteem.
Dit rapport gaat over de meetprocedure van de M D en alles wat daarbij een relevante rol speelt.
Als leidraad is gekozen voor de inhoudsopgave van het rapport 2' BENELUX TUNNEL
AFZINKMEETPROGRAMMA van M . van den Bosch van Geocon (concept d.d. 15 februari 1999).
De hoofdstukindeling hiervan is een op een overgenomen en daar waar nodig was uitgebreid.

N. de Hilster
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1. ALGEMEEN
Alle landmeetkundige metingen met betrekking tot het afzinken van de tunnelelementen worden door
Geocon voor de aannemer uitgevoerd.
Naast Geocon zal ook de M D een volledig meetsysteem opzetten voor het begeleiden van de
tunnelelementen. O m de resultaten van de twee systemen met elkaar te kunnen vergelijken dienen zij
natuurlijk goed op elkaar afgestemd te zijn.

1.1

Meetsysteem tijdens het afzinken

Het schaduwsysteem van de M D moet, net als het meetsysteem van Geocon, inzicht verschaffen omtrent de
positie en stand van het af te zinken tunnelelement. Net als Geocon zal de M D met behulp van tachymeters
drie prisma's op het tunnelelement inmeten en samen met gegevens van een hellingmeter de positie en stand
van het element berekenen en presenteren.
Hiertoe maakt de M D gebruik van zelfvolgende tachymeters en telemetrie om de gegevens van de
hellingmeter aan de wal te krijgen. Een speciaal voor deze werkzaamheden aangepaste applicatie zorgt voor
de presentatie van de gegevens in grafische boven, voor en zij aanzichten en numerieke gegevens.
Dankzij de zelfvolgende tachymeters en de met telemetrie overgezonden hellingmeterdata zal het meetwerk
grotendeels automatisch verlopen.
Dat de M D ook voor een tachymetermeetsysteem gekozen heeft is geen toeval. Niet alleen is daardoor het
meetsysteem daardoor qua prestaties vergelijkbaar met dat van de aannemer, maar ook uit operationele
overwegingen is voor tachymeters gekozen. De M D staat namelijk met zijn presentatie systeem aan de wal
en de gegevens moeten dus ook aan de wal beschikbaar zijn. Hadden we voor bijvoorbeeld satelliet navigatie
(dGPS-RTKOTF) gekozen dan had naast de hellingmeterdata ook de positioneringsdata per telemetrie naar
de wal gestuurd moeten worden. O p dat moment staan er acht stukken elektronica (1 hellingmeter, 3 dGPS
ontvangers, 4 telemetriezenders) op het tunnelelement. ln geval van storing moet er iemand vanaf de wal
naar het tunnelelement om dit te verhelpen. O m deze reden en omdat de aannemer geen hinder mag
ondervinden van onze aanwezigheid heeft de M D als uitgangspunt gekozen de hoeveelheid elektronica op
het tunnelelement minimaal te houden.

1.2

Elementas

De elementas zal een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle van de meetpunten in en op
de tunnelelementen zal door TGTW steekproefsgewijs plaatsvinden.

1.3

Afzinkas

De afzinkas zal een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle van de meetpunten in en op de
landhoofden zal door T G T W steekproefsgewijs plaatsvinden.

1.4

Element coordinaten

De elementcoordinaten zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. O p dit moment staat
echter nog niet vast of de door ons gebruikte software dezelfde tekenconventies en assendefinities kan
overnemen. In principe is dit wel de bedoeling.

N. de Hilster
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Innovatie

Onderdeel van het verzoek van de Bouwdienst aan de M D was zorg dragen voor een stukje innovatie op
tunnelmeetgebied. O p de volgende gebieden zal dit gerealiseerd worden:
Tachymeters
'Normaal gesproken' worden handbediende tachymeters gebruikt voor het inmeten van de tunnelelementen.
O o k de Tweede Benelux tunnel zal door de aannemer met deze apparatuur afgezonken worden. De M D
heeft besloten zelfvolgende tachymeters in te zetten. Voordeel hiervan is dat de metingen automatisch en
gesynchroniseerd kunnen geschieden, waardoor een hogere nauwkeurigheid en meer updates per minuut
gehaald kunnen worden.
De hogere nauwkeurigheid wordt alleen bereikt onder dynamische omstandigheden door het synchroon
meten, in stationaire toestand zal zij gelijk zijn aan de conventionele methode.
Het verkorten van de meetcyclus is niet strikt noodzakelijk gezien het laag dynamische karakter van de
operatie, maar geeft een 'vlottere' presentatie door de snellere scherm updates.
Presentatiesysteem
'Normaal gesproken' wordt gebruik gemaakt van een scherm voor het tonen van alle relevante informatie.
Het M D meetsysteem zal gebruik gaan maken van vier 1 7 " beeldschermen. Hoewel het voor ingewijden
volstaat om de belangrijkste parameters op een scherm te presenteren zitten er toch een aantal voordelen
aan deze uitbreiding:
• De presentatie van parameters kan gegroepeerd worden.
• De parameters kunnen grafisch gepresenteerd worden met 'left/right' indicatoren.
• Tegelijkertijd tonen van grafisch boven-, zij- en vooraanzicht.
• Ruimte om naast bovengenoemde presentaties ook een 3D presentatie te tonen.
3D Presentatie
'Normaal gesproken' wordt er al gebruik gemaakt van grafische voor-, boven- en zijaanzichten, maar nog
niet van een 3D aanzicht. In dit 3D aanzicht zal het tunnelelement ook de bodem en het vorige
tunnelelement te zien zijn. Bovendien zal het mogelijk zijn in te zoomen op de vangconstructie.

N. de Hilster
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2. BOUWDOKMETINGEN
De metingen voor de vormbepaling van de tunnelelementen worden door Geocon uitgevoerd. De M D
(TGTW) doet steekproefsgewijs controlemetingen. Naast dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de
positiebepaling tijdens het afzinken, maakt de M D hiervan ook gebruik voor 3D presentaties.

2.1

In het tunnelelement

De meetpunten in het tunnelelement zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle
van de meetpunten in de tunnelelementen zal door T G T W steekproefsgewijs plaatsvinden.

2.2

Op het tunnelelement

De meetpunten op het tunnelelement zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle
van de meetpunten op de tunnelelementen zal door T G T W steekproefsgewijs plaatsvinden.

2.3

Nabij de kopschotten

De meetpunten nabij de kopschotten zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle
van de meetpunten nabij de kopschotten zal door TGTW steekproefsgewijs plaatsvinden.

2.4

Sluitvoeg

De meetpunten nabij de sluitvoeg zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle van
de meetpunten nabij de sluitvoeg zal door TGTW steekproefsgewijs plaatsvinden.

N. de Hilster
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3. METINGEN LANDHOOFDEN ZUID EN NOORD
Van de landhoofden moet de ligging en orientatie bekend zijn. Daartoe zal het voegvlak en de nabije
omgeving in kaart gebracht worden. Daarnaast wordt over de gehele breedte van de Nieuwe Maas een
lengtemeting uitgevoerd.

3.1

Overzicht van uit te voeren metingen

De lengtemeting tussen en meetpunten van de landhoofden zullen een op een worden overgenomen van de
aannemer. Controle van de lengtemeting tussen en meetpunten van de landhoofden zal door T G T W
steekproefsgewijs plaatsvinden.

N. de Hilster
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4. METINGEN MET BETREKKING TOT FUNDATIETEGELS
'Uitgangspunt hierbij is, dat de zinksleuf en de uitsparingen voor de fundatie-tegels
gebaggerd zijn en gecontroleerd worden vlak voor het plaatsen van de tegels.'

op de gewenste diepte

Voorgaande zin staat in het overeenkomstige hoofdstuk van het afzinkmeetprogramma van Geocon. O p
deze wijze is alleen de diepte in zekere mate gewaarborgd (binnen de specificaties van het gebruikte
meetsysteem). Er zijn grofweg twee methoden waarop de genoemde controle kan worden uitgevoerd:
• Single Beam: In dat geval worden raaien over het gebied gevaren waarbij een echolood met een enkele
geluidsbundel de bodem aftast. O p deze manier wordt alleen de bodem in kaart gebracht daar waar het
schip gevaren heeft levert (profiel informatie).
• Multibeam: In dat geval worden raaien over het gebied gevaren waarbij een echolood met een waaier
van geluidsbundels de bodem aftast. O p deze manier wordt ook de bodem naast het schip (4 - 6 x de
diepte breed) afgetast en levert 3D gebiedsinformatie.
M e t beide methoden wordt dus weliswaar de diepte in en om de zinksleuf gemeten, maar obstakels zoals
boomstammen, auto's, wrakken etc. kunnen gemakkelijk over het hoofd gezien worden.
Bij de single beam meting komt dit doordat, als het schip er niet recht over heen vaart, het obstakel domweg
niet 'gezien' wordt. Bij multibeam metingen wordt het object met een veel grotere waarschijnlijkheid wel
'gezien', maar bestaat de kans dat het door automatische filtering uit de data gefilterd wordt of, als het al de
filtering overleefd, dat het object slechts afgerond en verkleind getoond wordt. Dit laatste komt door de
fysische eigenschappen van de meetmethode van de diverse multibeamsystemen.
De M D raad dan ook aan naast een van de twee bovengenoemde metingen obstakelcontrole met Side Scan
Sonar (SSS) uit te voeren. Side Scan Sonar heeft namelijk een veel hoger oplossend vermogen (resolutie) dan
bovengenoemde systemen. Ook het zijdelingse bereik is groter dan bij genoemde systemen. Side Scan Sonar
heeft als eigenschap dat de beelden niet geheel geometrisch correct zijn. M e t andere woorden: je ziet wel
wat er ligt, maar het is niet precies (slechts tot op een aantal meters nauwkeurig) te zeggen waar het ligt,
maar voor het detecteren van obstakels is dit geen probleem. De grootte en aard van het object zijn goed te
bepalen.
Vanwege zijn scherp gedefinieerde beelden is Side Scan Sonar in het verleden op diverse waterbouwkundige
werken (Maeslant kering in de Nieuwe Waterweg, Deltawerken, etc.) ingezet. Inzet van het systeem kan
vanaf elk willekeurig vaartuig en de beelden zijn direct tijdens het varen (de opname) beschikbaar op papier
en/of in digitale vorm.
Het plaatsen van de fundatietegels zal G A M benutten om het GAM-afzinksysteem te testen.

N. de Hilster
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5. AFZINKMETINGEN
De afzinkmetingen behelzen alle metingen die nodig zijn om de tunnelelementen op hun positie te krijgen.
Het gaat hierbij om grondslag, kalibratie en het afzinken zelf.

5.1 Metingen op het afzinkterrein
De meetpunten op het afzinkterrein zullen een op een worden overgenomen van de aannemer. Controle van
de meetpunten op het afzinkterrein zal door T G T W steekproefsgewijs plaatsvinden.
Net als de aannemer zal ook de M D een meethut met een viertal opstelpunten op een betonnen plaat
gebruiken. De M D zal van dezelfde orientatiepunten als de aannemer gebruik maken. Na het afregelen zal
een controle met de aannemer plaatsvinden (zie paragraaf 6.1: Inleiding).
Het verdient aanbeveling het berekenen van de opstel-, referentie-, orientatie-, en landhoofdpunten in een
vereffening uit te voeren. Dit om te voorkomen dat er een niet acceptabel verschil optreedt tussen de
meetpunten van de tachymeters en het landhoofd. Wel moeten dan eisen gesteld worden aan het maximum
van de sluitfout berekend uit de vereffening.

5.2

Metingen op het drijvende tunnelelement

De meetpunten op het drijvende tunnelelement en prismaposities in mast en schacht zullen een op een
worden overgenomen van de aannemer.
De M D ( G A M ) kan eventueel voor controle van de meting zorgen.
5.2.1

Hellingmeters

De M D zal net als de aannemer hellingmeters installeren
voor de standbepaling van de tunnelelementen. De
OpgelasteraoerM10
aannemer zal hiervoor een tweetal steunen aan de wand
Montage op wand M10
monteren waarop de hellingmeters van de M D geplaatst
zullen worden.
JAANZ1CHT
VOORAANZICHT
Voor een goede werking van de hellingmeters dienen
"'{{"""•'"'"{{'ft
Vulbusscn 20mm dik
deze gekalibreerd te worden. Niet alleen moeten de
Gat voor stcngelhaak: 040mm
hellingen de juiste waarden en teken aangeven, ook de
orientatie van de hellingmeter ten opzichte van het
Gat 0 12mm met ondcrgclastc moer M10
(3 stukj op eon cirkel 0 40cm elke 120°,
tunnelelement moet kloppen.
dus gelijk vcrdccld)
Orientatie
De reden dat de hellingmeters ten opzichte van het
BOVEN AANZICHT
assenstelsel van het tunnelelement goed opgelijnd
moeten zijn is dat, als dit niet het geval is, een deel van
Figuur 1: Wandmontage hellingmeter
de langshelling in de dwarshelling terugkomt en
andersom. M e t goed oplijnen bedoelen we dat de rotatieassen van de hellingmeter daadwerkelijk in de
richting van de bijbehorende tunnelelementassen wijzen. Bij een afwijking (de hellingmeter is in het
horizontale vlak een stukje verdraaid) zal een deel van de langshelling terugkomen in de dwarshelling en
andersom. De invloed hiervan kan berekend worden uit:

N. de Hilster
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In Figuur 2: Dwarshellingfout

Dwarshellingfout door oplijntout hellingmeter

veroorzaakt door oplijnfout

is de invloed
hiervan tegen de langshelling
uitgezet.
Uit de figuur is op te maken
dat bij een oplijnfout van 1° de
invloed van een langshelling
van 3° (de helling van het
steilst lopende tunnelelement)
circa 0.05° bedraagt. Dit lijkt
weinig maar komt overeen met
een fout van circa 0.04m op de
breedte van het tunnelelement.

hellingmeter

Naar verwachting zal het
oplijnen van de hellingmeter
zonder hulpmiddelen een
oplijnfout kunnen opleveren
van circa 2°.
ca. 25cm

Figuur 2: Dwarshellingfout veroorzaakt door oplijnfout hellingmeter

Slobgat M6
Schroefdraad 5/8" (gat)
Inbusbout of vleugelmoer
Paspen 6mm

100cm

90grd

Hellingmeterbehuizing

Hoekprofiel 30 x 3 mm

O m dit te voorkomen worden de hellingmeters van de M D
op een plateau (zie Figuur 3: Hellingmeterplateau) op een
stelschroevenblok met horizontale randaflezing geplaatst.
Het plateau is uitgerust met een liniaal van 1 meter lengte
welke van te voren fysiek opgelijnd is met de hellingmeteras.
Door met een tachymeter op een bekend punt te gaan staan
en de liniaal in te zichten kan zijn orientatie bepaald worden.
Vervolgens is het dankzij de horizontale rand van het
stelschroevenblok mogelijk de hellingmeter goed te
orienteren. Naar verwachting zal dit met een nauwkeurigheid
van circa 0.5° mogelijk zijn.

Teken
Bij het installeren van de hellingmeters is de kans groot dat
Hellingmeterbehuizing
de
langs en dwarshelling van het tunnelelement ongeveer 0°
Schroefdraad 5/8" (gat)
zijn. Een eventueel aanwezig tekenfout zal er dan niet
Hoekprofiel 30 x 3mm
uitkomen of is zo klein dat zij in de meetruis wegvalt. O m dit
Paspen 6mm
te voorkomen zullen van tevoren de tekenconventies bepaald
worden door de hellingmeter een duidelijk herkenbare
helling te geven. De assen dienen voldoende duidelijk op de
Figuur 3: Hellingmeterplateau
hellingmeter aangegeven te worden (pijl die de richting van
het primaire eind aangeeft). Een foto na installatie en kalibratie moet als borging dienen voor de juist
opgestelde hellingmeter.
Kalibratie
Het kalibreren van de hellingmeter zal middels waterpassing op het dak (daar is de langste basislijn
beschikbaar) van het drijvende tunnelelement in het bouwdok geschieden. Aangezien de hellingmeters van
de M D twee assen hebben (pitch en roll) zullen deze beiden gekalibreerd worden.
De procedure zal in het droge bouwdok vooraf een keer getest worden met als doel de procedure te testen
en er vaardigheid in te krijgen.
Montage
Het installeren, oplijnen en kalibreren van de hellingmeters zal in het bouwdok na het opdrijven plaatsvinden.
De telemetrie wordt samen met het plaatsen van de mast aangesloten. O m de aannemer zo min mogelijk tot
last te zijn stellen wij voor de kabel, tussen de hellingmeter in het tunnelelement en de telemetrie op de
schacht, aan die van de aannemer te binden, zodat deze tegelijkertijd in een handeling gemonteerd kunnen
worden.

N. de Hilster
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5.2.2 Laatste toets
Vlak voordat het afzinken begint kan op het dak van het drijvende tunnelelement nog een laatste toets
gedaan worden. Dit is het moment waarop het hele meetsysteem voor het eerst operationeel is (met dit
tunnelelement). Alle voorgaande metingen aan de mast en schacht, de hellingmeters, de grondslagpunten en
de tunnelelementgeometrie komen nu tezamen in de meetsoftware en moeten samen een sluitend geheel
vormen. Dit is eenvoudig te testen door een punt op het dak van het drijvende tunnelelement met een
tachymeter direct in te meten en te vergelijken met berekeningen door de software. Als alle bovengenoemde
metingen correct zijn uitgevoerd en berekend zal deze meting sluiten binnen de toleranties die voortvloeien
uit nauwkeurigheid van het meetsysteem. O p dit moment is het meetsysteem 100% geborgd (zie hoofdstuk
6: Q A / Q C , paragraaf 6.1: Inleiding).

5.3

Metingen tijdens het afzinken

Gedurende het transport vanaf de opbouwoever en tijdens het afzinken van het tunnelelement zal de positie
van het tunnelelement door drie tachymeters en een hellingmeter bepaald worden.
De tachymeters zijn direct per kabel, de hellingmeter per telemetrie, met de verwerkingscomputer
verbonden. De meetgegevens worden op vier beeldschermen gepresenteerd:
1) Scherm met schuifbalken en getallen die aangeven hoever de verschillende punten van het element van
hun eindposities afliggen.
2) Scherm met grafisch bovenaanzicht.
3) Scherm met zij- en vooraanzicht.
4) Scherm met 3D presentatie van zowel het tunnelelement als de bodem.
5.3.1 Back-up in geval van storingen
O m te zorgen dat het meetsysteem zo lang mogelijk 100% functioned blijft is het noodzakelijk een aantal
reserveonderdelen beschikbaar te hebben. Onderstaande tabel geeft aan voor welke onderdelen een back-up
Bij uitval van
Netspanning
Tachymeteraccu
Tachymeter
Interfacing
Hellingmeter
Telemetrie
Computer
Beeldscherm
Printer

Back-up
Noodaggregaat
Reserve accu, voeding via 220V
Reserve tachymeter
Reserve computer/kabels, handinvoer
Reserve hellingmeter
Reserve telemetrie
Reserve computer
Presentatie via 3 schermen i.p.v. vier.
Reserve printer

Het kan gebeuren dat er meer apparatuur niet functioneert dan back-up aanwezig is. In dat geval zal er
verder gemeten moeten worden met minder tachymeters of zonder hellingmeter. Zelfs met een tachymeter
en zonder hellingmeter kan in principe nog doorgewerkt worden, zij het zonder 100% borging. Meer
hierover is te vinden in hoofdstuk 6 en in het bijzonder in paragraaf 6.3: Borgingen.
5.3.2 Verversingstijd van de gegevens op de monitor
Naar verwachting zal de verversingstijd 3 a 6 seconden bedragen, tenzij op handinvoer over wordt gegaan.
Bekeken zal worden of de verversingstijd handmatig vertraagd kan worden. Uit test zal moeten blijken wat
de verversingstijd is bij handinvoer, geschat wordt dat dit circa 30s zal zijn.

5.4

Metingen direct na het afzinken

De controle van de asligging van het secundaire einde wordt door zowel de aannemer als door de M D
uitgevoerd. Dit zal geschieden door afloding van een ingemeten punt bovenin de schacht (aannemer) en via
een meting door de kopschotdeuren (aannemer en TGTW). Het afloden zal geschieden door een profiel
bovenop de schacht te monteren. O p dit profiel wordt een afloodapparaat en een prisma gemonteerd. Het
prisma kan nu worden ingemeten en vervolgens naar de vloer van het tunnelelement afgelood worden. M e t
de zo verkregen positie op de vloer kan de ligging van het secundaire eind bepaald worden. Uitgaand van
een voldoend gekalibreerd afloodapparaat wordt de asligging via deze weg nauwkeuriger bepaald dan via
het afzinkmeetsysteem. Naar inschatting zou dit met een nauwkeurigheid van circa 0.025m (2o\ 95%)
moeten kunnen, tegen 0.050m (2a, 95%) met het afzinkmeetsysteem.

N. de Hilster
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Hierbij client wel opgemerkt te worden dat het afloden niet geborgd is tenzij de positie van het
afloodapparaat in het tunnelelementstelsel bekend is. Alleen de volledige meting is geborgd, doordat de
uitkomst direct met berekeningen van het afzinkmeetprogramma vergeleken kan worden. Als de positie van
het afloodapparaat in het tunnelelement bekend is (montage via gedwongen centrering), dan kan ook de
stand van het tunnelelement berekend en met de hellingmeter vergeleken worden.
Doordat het afzinkmeetprogramma een andere meetmethode is dan het afloden en zij beiden hun eigen
nauwkeurigheid hebben, kan er een verschil optreden in de gevonden asligging. Het verschil kan oplopen tot
circa:
A XY_mligging

\ '^XY
*

afiinkmeetprogramma

® XY_qfloden

Uitgaande van bovengenoemde standaardafwijkingen zou een verschil van 0.056m nog acceptabel zijn.
5.4.1 Vergelijking van de nauwkeurigheid van verschillende methoden voor de eindbepaling van de
asligging van het vrije uiteinde (secundair) van een tunnelelement
In het rapport van Geocon wordt gesproken van twee meetmethoden. Het onderscheid zit in de opstelling
van de prisma's aan boord van het tunnelelement. Van de vier aanwezige prisma's worden er drie gebruikt
voor de metingen. De driehoek die door de prisma's gevormd wordt bestaat uit twee lange zijden van circa
115m en een korte zijde. Deze korte zijde bedraagt bij methode 1a 4.8m, bij methode 1b 7.2m. De korte
zijde dient voor het bepalen van de dwarshelling als de hellingmeter niet gebruikt wordt.
Uit berekeningen met M o v e 3 D blijkt dat de
nauwkeurigheid van de dwarshelling,
berekend uit de prismabasis van 7.2m (dus
zonder gebruik te maken van een
hellingmeter), te wensen overlaat. Door de
prismaconfiguratie aan boord 'rammelt' het
tunnelelement random de denkbeeldige as
door de mast en schacht (zie Figuur 4: Stabiliteit
vereffening tunnelelement). Dit komt doordat de,
haaks op de denkbeeldige as staande,
prismabasis kort is in verhouding tot de Z
nauwkeurigheid van de prisma's aan de

r

uiteinden van deze basis. De hoeken van het
.
|
effening tunnelelement
tunnelelement dicht bij de mast en schacht
hebben een Z-standaardafwijking van circa 0.025m (2a, 9 5 % ) , de verafgelegen punten een Zstandaardafwijking die oploopt tot circa 0.190m (2a, 95%). De X / Y posities hebben allemaal een
standaardafwijking van circa 0.15m (2a, 95%).
Bij gebruik van een hellingmeter zijn deze waarden kleiner of gelijk en komen op respectievelijk 0.025m,
0.085m en 0.050m (2a, 95%). Het mag duidelijk zijn dat een nog kortere basis van 4.8m de nauwkeurigheid
niet ten goede komt.
F j g u u r

4

s t a b i

i t e i t ver

Bovenstaande berekeningen zijn uitgevoerd voor tunnelelement 4, omdat dit het element dat het minst
nauwkeurig te bepalen is doordat het uitgerust is met de hoogste mast en schacht en bovendien het verst
verwijderd is van de tachymeters. Door de kortere mast, schacht en meetafstand zullen de
standaardafwijkingen van de andere elementen kleiner zijn.

N. de Hilster
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6. Q A / Q C
Q A / Q C staat voor Quality Assurance, Quality Control, in goed Nederlands Kwaliteitsborging,
Kwaliteitscontrole. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de methoden waarmee de kwaliteit geborgd en
gecontroleerd kan worden.

6.1

Inleiding

Het borgen van de kwaliteit heeft in principe niets te maken met de nauwkeurigheid (precisie) zelf. Meestal is
het wel zo dat naarmate de resultaten nauwkeuriger moeten zijn, het moeilijker is om dat aan te tonen. De
M D geeft aan kwaliteitsborgingsaktiviteiten de volgende uitleg: Kwaliteitsborging of het bewijs van
betrouwbaarheid is de mate (0 tot 100%) waarin een fout van een afgesproken grootte nog ontdekt kan
worden.
Belangrijk is dus altijd eerst vast te stellen wanneer een geleverd product fout, te onnauwkeurig, mis of
onvolledig is, anders valt er ook niets te zeggen over de betrouwbaarheid.
Bij
•
•
•
•

het afzinksysteem van de tweede Benelux heeft de kwaliteitsborging naar onze mening betrekking op:
De mate van uitvallen van systeemdelen in relatie tot het leveren van afzinkinformatie (back-up gehalte)
De nauwkeurigheid van de informatie in de diverse back-up scenario's
De betrouwbaarheid van de informatie of hoeveel procent kans is er dat het niet of wel waar is?
Hoe betrouwbaar is het Directiesysteem ( G A M +TGTW) als toets op het Aannemersysteem (HCB)?

Het gereedschap om te borgen zijn middelen als toetsingen en zorg dragen voor overtalligheid in zowel
metingen, hardware als meetsystemen. Onderstaande paragrafen gaan in op deze borgingsaspecten.

N. de Hilster
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6.2 Toetsingsmomenten
Gedurende het hele proces van het afzinken van de tunnelelementen zijn er een aantal momenten waarop de
meetgegevens van de aannemer vergeleken kunnen worden met die van de M D . Deze toetsingsmomenten
dragen bij aan de kwaliteit van het volledige meetsysteem.
De
•
•
•
•
•

toetsingsmomenten zijn in blokken beschreven bij de volgende werkzaamheden:
Tijdens de bouw.
Voor het afzinken.
Tijdens het afzinken.
N a het afzinken.
Na het onderspoelen.

6.2.1

Tijdens de Bouw

Toets
parameters
Geometrie
tunnelelement

Hellinguitvoer

Tolerantie
hellingmeters
Aannemer/MD

Procedure

2 tunnelelementen
Proces: Aannemer bepaalt geometrie.
Controle: T G T W bepaalt steekproefsgewijs vanuit
andere grondslagpunten met eigen software de
tunnelelementgeometriepunten van kopschot en
dak.
1 x per
Proces: Door waterpassing wordt de helling van
het tunnelelement gemeten. Het afregelen van de tunnelelement
hellingmeters geschiedt door fysiek oplijnen,
correctie in de software of in de hellingmeter.
Extra aandacht dient te worden besteed aan de
tekens van de helling(en) (Hellingmeter merken,
installatie vastleggen met foto).
Controle: Na het doorvoeren van de correcties
wordt de waterpassing herhaald.
1 x per
Proces: Aannemer levert helling van
tunnelelement
tunnelelement assen.
Controle: M D levert helling tunnelelement assen.
Voorwaarde: Beide systemen gekalibreerd,
verschil kleiner dan 0.07°.
Eenmalig per
Proces: M e t gesimuleerde tachymeter/ hellingsoftwareversie.
invoer de tunnelelement uitvoerparameters

Software
formulewerk &
invoer geometrie- berekenen.
Controle: Van bekende tunnelelement positie
gegevens
met andere software of handmatige berekening
de invoer- en uitvoerparameters berekenen.
Voorwaarde: Software moet onafhankelijk zijn en
relevante instellingen van de
tunnelelementsoftware moeten controleerbaar
gelijk zijn.

N. de Hilster

Frequentie

Wanneer in
bouwproces
Tijdens bouw in
droge dok.

Kort voor
transport.

Kort voor
transport.

Voorafgaand
op kantoor.
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6.2.2 V o o r het afzinken
Procedure

Toets
parameters
Grondslag
precisie bij
afzinken

Frequentie

Wanneer in
bouwproces
Kort voor
aanvang van
positioneren en
afzinken

Proces: T G T W meet/berekent/levert de
afzinkgrondslag.
Controle: Aannemer (controle door M D ) doet
orientatie meting op alle te gebruiken
grondslagpunten.
Voorwaarde: Kort voor afzinken, maar zo ver voor
afzinken dat herstelmeting mogelijk is.
Grondslag info & Proces & controle: Zowel aannemer als M D
gebruiken dezelfde richtingen en grondslagOrientatie
punten met prisma's. Resultaten moeten
Tachymeters
overeenstemmen binnen de grenzen van de
nauwkeurigheid.
Voorwaarde: De richtingen liggen 'haaks' op
elkaar met minimaal 1 punt 'ver en dichtbij'.

1 x per
afzink operatie
tunnelelement

1 x per
tunnelelement,
vaker in geval er
gerede twijfel
bestaat over het
functioneren van
het toestel of bij
aanvang van
belangrijke nieuwe
fase.

Voor aanvang
van het
positioneren en
afzinken.

Proces: Aannemer meet op mast en
schachtpunten (3x) voor uitvoerparameters.
Controle (1): Aannemer meet op tunnelelement
dakgeometrie-punt voor dezelfde
uitvoerparameters.
Voorwaarde: tunnelelement beweegt tussentijds
minder dan de toetsingseis. ( M D meet
beweging?)
Controle (2): M D meet dakgeometriepunt en
vergelijkt deze met berekening van aannemer.
Proces & controle: Zowel aannemer als M D
meten tunnelelement mast/schacht-prisma's en
presenteren standaard uitvoer.
Voorwaarde: tunnelelement achtereenvolgend
eerst statisch, daarna dynamisch en synchronisatie
zoals tijdens afzinken.

1 x per
tunnelelement

ZodraMasten
Schacht in
tunnelelement
geometrie
bekend zijn.

1 x per
afzink operatie
tunnelelement

Afgemeerd in
waterweg/ op
transport naar
afzinklokatie

Geometrie
Mast/Schacht

1

Tolerantie van
uitvoerparam.
Aannemer/MD

Waarom in deze (zeer krap in de tijd zittende) fase een borging?
Drie tachymeters met meerdere richtpunten op de wal gaan door hun overtalligheid zekerheid geven van de posities van de prisma's. Meerdere
punten op het element zorgen voor een geborgde relatie van de vorm van het element. De metingen van de punten op het element zijn door de
HCB op onafhankelijke wijze bepaald en deze zijn ook nog eens (voor de derde keer dus door de directie (middels T G T W van de M D ) in het
tunnelelement-stelsel bepaald.
Na het plaatsen van de mast en schacht zorgt de meting tussen de prisma en de dakpunten op de tunnel voor de koppeling tot stand tussen
enerzijds de geborgde walopstelling en anderzijds het geborgde tunnelelementstelsel. Ons inziens wordt dit de zwakste schakel als deze niet
afdoende wordt geborgd.
1

Welke handelingen borgen?
Het gaat daarbij ons inziens om drie handelingen in deze fase van de geometrische keten namelijk:
•
De metingen om de vier prisma's en de dakpunten van het element te koppelen
•
De berekening van de vier prisma's in het tunnelelement stelsel met aparte transformatie/rotatiesoftware
•
De invoer van de vier Prisma tunnelelement codrdinaten in de software van het afzinkprogramma.
De bedoelde metingen zelf zullen worden geborgd door een overtalligheid in de metingen door tweemaal de prisma's uit meer dan een tachymeter
opstelling aan te meten.
De berekeningswijze zal waarschijnlijk niet voor het eerst worden gebruikt, maar getoetst zijn met simulates en controlemetingen naar
proefopstelling van prisma simulatieopstellingen en naar andere daaruit afgeleide tunnelelementpunten.
Als de transformatie/rotatiesoftware gei'ntegreerd is en dus dezelfde database gebruikt is er weinig kans op fouten in het verkeerd aankomen van de
prisma tunnelelementcoordinaten in de database. Ik ga er dan (op basis van goed vertrouwen!) van uit dat deze berekeningen dan ook in simulaties
beproefd is of in een eerdere afzinkoperatie met uiteraard exact dezelfde software.
Als een van deze handelingen niet afdoende kan worden geborgd op de hier beschreven of soortgelijke wijze, moet alsnog een borgingsmeting
worden gedaan. (Voorde 100% zekerheid)

N. de Hilster
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6.2.3

0

Procedure

Frequentie

Proces & controle: Zowel aannemer als M D
meten tunnelelement mast/schacht-prisma's en
presenteren standaard uitvoer. M D volgt
radiocontact aannemer en controleert waar
mogelijk de meetwaarden.
Voorwaarde: Deze borging mag de aannemer
tijdens het afzinken niet storen.

Geregeld tijdens
het afzinken.

Wanneer in
bouwproces
Tijdens
afzinken.

N a het afzinken

Toets
parameters
Tolerantie van
uitvoerparameters
Aannemer/MD

6.2.5

1

Tijdens het afzinken

Toets
parameters
Tolerantie van
uitvoerparameters.
Aannemer/MD

6.2.4

" •

Procedure

Frequentie

Proces: Zowel aannemer als M D meten
tunnelelement mast/schacht-prisma's en
presenteren standaard uitvoerparameters.
Controle: TGTW meet tunnelelement positie van
binnen uit.
Voorwaarde: tunnelelement ligt vast/ beweegt
niet

1 x per
afzink operatie
tunnelelement

Wanneer in
bouwproces
Na afzinken en
voldoende
ballasten op
de gewenste
lokatie.

N a het Onderspoelen

Toets
parameters
Zakking

N. de Hilster

Procedure

Frequentie

Proces: Aannemer meet zakking
tunnelelementen.
Controle: M D controleert zakking.
Voorwaarde: Tunnelelement is definitief
geplaatst en geballast.

Diverse malen met
steeds groter
wordend interval.

Wanneer in
bouwproces
Na afzinken en
ballasten.
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6.3

Borgingen

M e t het gebruikte meetsysteem zijn in de
plaatsbepalingsketen van grondslagposities
naar afgezonken tunnelelementposities zijn
een achttal (negen bij het MD-meetsysteem)
borgingspunten die zinvol en uitvoerbaar zijn:

irmrn~i

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Grondslag en de instrumentinvoer ervan.
Afregeling tachymeters.
Het tachymetermeetwerk.
Gebruik juiste geometriegegevens in software.
Koppeling mast/schachtgeometrie aan
tunnelgeometrie.
Positiebepaling van mast en schacht prisma's.
Oplijning hellingmeter(s) aan X-rotatieas van het
tunnelelement.
Werking softwareberekeningen.
Oplijning hellingmeter(s) aan Y-rotatieas van het
tunnelelement (Alleen M D ) .

M e t onderstaande werkprocedures is het mogelijk
bovenstaande borgingen uitte voeren:
Procedure
Bij inregelen tachymeters zelfde
referentierichting en
controlepunt(en) gebruiken
Invoer geometrie gegevens in
software automatiseren of door
tweede persoon laten controleren
Referentiepunten waarmee de
hellingmeters gekalibreerd worden
altijd door TGTW laten nameten in
relatie tot oplegpunten primaire
kant
'Droge' test
On-line het verschil tussen
baselinemeting en geometrie
presenteren.

Borging
A, B, C

Opmerkingen
Uitkomst controlepunten met elkaar vergelijken.

D

Onafhankelijke visuele controle op invoer.

G,l

Dient bij voorkeur te geschieden voordat het kopschot
geplaatst wordt.

D, E, H
A, B, C, / D ,
F,H
1

2

Softwaresimulatie van plaatsbepaling en hellingmeter.
De drie prisma's aan boord vormen samen een
driehoek, uit de geometrie volgt de lengte van de
zijden van de driehoek (baselines). Vergelijking van de
gemeten (Observed) met de berekende (Calculated)
waarden geeft een goede borging ( C - O ) .
Van D wordt alleen het deel met betrekking tot de
mast en schacht geborgd.
Voornamelijk in het kopschotvlak (X-rotatie).
2

A, B, C, D, E,
On-line uitlezing hellingmeter
vergelijken met de berekende helling F, G , H , I
van het tunnelelement.
Tabel 1: Werkprocedures

Dit gaat niet helemaal op als een verkeerde reflector offset is ingevoerd. Door de meetconfiguratie heeft een verkeerde
reflector offset alleen maar effect op de afstand, driehoekje klopt wel maar ligt in positie verschoven.

2
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Het door de aannemer ge'mstalleerde meetsysteem ontbeert de borging op de langshelling. Dit houdt niet in
dat deze niet goed bepaald wordt: de langshelling van het tunnelelement wordt met een standaarddeviatie
beter dan 0.02° (2a, 95%) bepaald. Er is echter geen controlemogelijkheid ingebouwd.
Het meetsysteem van de M D beschikt over een hellingmeter die de helling in twee richtingen bepaald,
waardoor zowel de langs als dwarshelling gemeten wordt. Deze worden door de meting op de drie prisma's
geborgd.

i
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pagina 17/19

Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat

Rapport M D - C A M - 9 9 1 8
TWEEDE BENELUXTUNNEL AFZINKMEETPROGRAMMA

RWS

28 juni 1999

6.4

v

-

1

0

Overtalligheid

In het meetsysteem zitten diverse overtalligheden. Ten eerste door het aantal metingen, maar ook door de
hoeveelheid apparatuur (zie paragraaf 5.3.1: Back-up in geval van storingen) en tenslotte doordat zowel de
aannemer als de directie meetsysteem heeft.
In onderstaande tabel is te zien hoe de overtalligheid in apparatuur de mate van borging bei'nvloed, waarbij
de volgorde bepaald is door het borgingspercentage. Het borgingspercentage geeft aan in hoeverre het
aantal beschikbare borgingen (9 stuks voor het RWS meetsysteem) gehaald wordt:

1

2

3

4

Scenario
3 tachymeters
3 prisma's
hellingmeter
2 tachymeters
3 prisma's
hellingmeter
1 tachymeter
3 prisma's
hellingmeter
3 tachymeters
3 prisma's

O
4

4

4

3

3

Borging
A , B, C,
D, E, F, G ,
H, I
A , B, C,
D, E, F, G ,
H, I
C, D, E, F,
G, H, I

Opmerkingen

4

100%

100%

78%

A, B, C,
V2D, F,
/ H

56%

A , B, C,
% D , F,
/ H
A , B, V , C ,
VzD, 7 F ,
/zH
C, V2D, F,
%H
v c , y D,

56%

1

2

5

2 tachymeters
3 prisma's

3

1

2

6

7
8

2 tachymeters
2 prisma's
hellingmeter
1 tachymeter
3 prisma's
1 tachymeter
2 prisma's
hellingmeter

1

41%

3

1

3
1

3

2

33%
13%

Metingen dienen te geschieden bij stationaire toestand
van het element, anders zorgt de verplaatsing voor
onnauwkeurigheden in de positionering.
Zie scenario 2

Van D wordt alleen de mast- en schachtgeometrie
geborgd.
Van H wordt alleen dat gedeelte dat betrekking heeft
op de mast- en schachtpositiebepaling geborgd.
Zie scenario 2
Voor D zie scenario 4.
Voor H zie scenario 4.
Van C wordt slecht een baseline gecontroleerd.
Van F wordt slechts een baseline gecontroleerd.
Voor H zie scenario 4.
Voor D zie scenario 4.
Voor H zie scenario 4.
Voor C en F zie scenario 4.
Voor D zie scenario 4.

Tabel 2: Uitvalscenario's

Alleen de eerste twee scenario's geven maximale borging, waarbij als noot vermeld dient te worden dat de
tweede scenario alleen betrouwbaar is in stationaire toestand.
De mate van nauwkeurigheid is min of meer evenredig met de mate van borging (zie 5.4.1: Vergelijking van
de nauwkeurigheid van verschillende methoden voor de eindbepaling van de asligging van het vrije uiteinde
(secundair) van een tunnelelement)

Het aantal overtalligheden dat in de metingen aanwezig is. Voor het MD-meetsysteem kan, bij gebruik van de hellingmeter, het aantal
overtalligheden met 1 opgehoogd worden, omdat de M D hellingmeter zowel de dwars- als langshelling meet.
3

4

Zie lijst in pragraaf 6.3: Borgingen

N. de Hilster
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Onderstaande tabel beschrijft de scenario's uit

1
2

Borging
100%
100%

3
4

78%
56%

5

56%

6

41%

7

33%

8

13%

RWS

5

Tabel

2:

-

1

0

Uitvalscenario's.

Opmerkingen
Volledig geborgd systeem (op, voorde aannemer, de langshelling na).
Volledig geborgd systeem (op, voorde aannemer, de langshelling na). Verschil met 1 is dat
de metingen dienen te geschieden bij stationaire toestand van het element, anders zorgt de
verplaatsing voor onnauwkeurigheden in de positionering.
Geen controle op grondslag en instrumentinvoer en -afregeling.
Door afwezigheid van een hellingmeter is de tunnelgeometrie niet geborgd (oplijning is er
dus ook niet).
De koppeling tussen mast/schacht en tunnelelement wordt niet geborgd.
De software is alleen ter hoogte van de prisma's geborgd.
Door afwezigheid van een hellingmeter is de tunnelgeometrie niet geborgd (oplijning is er
dus ook niet).
De koppeling tussen mast/schacht en tunnelelement wordt niet geborgd.
Het tachymetermeetwerk en de positiebepaling van de prisma's binnen het tunnelelement
worden slechts voor een deel geborgd (er wordt maar een baseline gecontroleerd).
Doordat er geen overtalligheid zit in de bepaling van de dwarshelling worden alleen de
berekeningen ter hoogte van de prisma's gecontroleerd.
Dwarshelling van, de oplijning van de hellingmeter aan en de koppeling van mast/schacht
met het tunnelelement worden niet geborgd.
Geen controle op grondslag en instrumentinvoer en -afregeling.
Door afwezigheid van een hellingmeter is de tunnelgeometrie niet geborgd (oplijning is er
dus ook niet).
De koppeling tussen mast/schacht en tunnelelement wordt niet geborgd.
De software is alleen ter hoogte van de prisma's geborgd.
Hierbij wordt alleen de bepaling, invoer en meting van een baseline geborgd.

Tabel 3: Uitleg borgingen.

s

Zie lijst in pragraaf 6.3: Borgingen

N. de Hilster
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Organigram Meetkundige Dienst:

MD

•
•
•
•
•
•

GAM

GAN

TGTW

(Mariene Geodesie)

(NA.P.)

(Terrestische Geodesie)

•

Software operator
Afzinksoftware
Telemetrie
Hellingmeters
Kalibratieprocedures
Zinksleuf inspectie

Verwerking & presentatie
meetgegevens

•
•
•
•

Waarnemers
Grondslag
Geometrie
Tachymeters

Dick Bloeme

Nicolas de Hilster

Joop te Pas

Arjan Hendriks

Kees den Hollander

Senior projectleider,
Kwaliteitszorg

Projectleider,
Procedures

Kwaliteitszorg Z

Hoofdprojectleider

Projectleider,
Kwaliteitszorg

Tanja Heringa

Meetploeg

Afzinksoftware

Bart Valstar
Side Scan Sonar

Nard Wiegmann
Hellingmeters +
Kalibratie,
Telemetne
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Organigram Bouwdienst:

BOUWDIENST

Project eiding
J. van Vliet
M . W Ischut

Hoofd Organisatie Toezicht Bouw:
F. vd Heuvel
plv.: R.M. Hoeboer

Administratie

Milieukundige ondersteuning

B. Treep

UDM:
(W. Brouwer)

E. Bourquin

(J. Keus)

Roena

r

ZL

Civiele Techniek

Bedieningsgebouw

R.M. Hoeboer

afbouw + bouwkundig

EM / automatis. +
onderhoud

nader in te vullen

R. Priester

I
Ondersteuning Kwaliteitszorg
F. Louwen

Asslstent Dir. UAV
M. Kraus

Kostprljsondersteunlng
M. Meyer

Technisch adviseur
L. Leeuw

Coordinatie toerltten
H. Maat

Coordinatie Baggerwerk en
Bouwdok
A. Nieuwenhuyzen

z
Toerlt Noord
H. Maat
A. Bentzon

N. de Hilster

Toerit Zuid
H. de Groen
M. Kraus

Bouwdok Barendrecht
H. Schermer
H. Struijk

Zie Werkplan EM

Coordinatie OTAO
R.M. Hoeboer

1
Baggerwerk Zinksleuf
H. Hoi

A. Gerrits/ M. Wilschut/
B. van Aart/ L. Leeuw/
M. Kraus/
A. Nieuwenhuyzen
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Afdeling/Bedrijf
GAM

GAN
TGTW
Bouwdienst
HCB
Geocon
DCI
POL
Van der Velde Delft

N . d e Hilster

v-

Naam
Dick Bloeme
Tanja Heringa
Nicolas de Hilster
Bart Valstar
Nard Wiegmann
Joop te Pas
Arjen Hendrix
Kees den Hollander
Remco Hoeboer
W . van den Herik
F.J.M. van Rooijen
Martin van den Bosch
A. Hoogesteger
W . Janssen van Doom
A. van der Velde

Telefoon
(015)2 60 60 75
(015) 2 60 60 84
(015)2 60 60 85
(015) 2 60 60 87
(015) 2 60 60 88
(015)2 6 9 1 2 73
(0168) 47 96 04
(0168) 47 96 06
(010) 263 24 44
(010)2 63 23 33
(010)2 63 23 33
(0348) 40 16 12
(0113) 34 41 10
(026) 4 79 01 11
(015) 2 61 21 00

Mobiel
(06) 538 10 10 4
(06) 538 10 10 1
(06) 538 10 10 2
(06) 538 10 10 0
(06) 538 10 0 9 9

_

Fax
(015)2 62 54 60
(015) 2 62 54 60
(015) 2 62 54 60
(015)2 62 54 60
(015) 2 62 54 60
(015)2 13 54 56
(0168) 47 25 85
(0168) 47 25 85
(010)2 16 05 83
(010)2 16 05 83
(0348) 40 02 12
(0113)34 41 00
(026)4 79 01 12
(015) 2 62 20 63
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Overview of TPS-$ystem WOO
T

Type

1100/1800

noo/moo

S'/r

3*/r

Angle-measuring accuracy
Distance-measuring accuracy

-

TC

TCM

TCA

1100/1500/1700/1800

1100/1800

1100/1700/1800

TM

Model

3"/2'/

-

1.5"/1"

+ 2 ppm

2 mm

3-/1"

3*/LS"/J"

2 mm + 2 ppm

2 mm

+ 2 ppm

2.5 km

2.5 km

-

/ (Option)

• (Option)

Manual measurement

/

/

S

•

Motorized measurement

/

-

S

•

_

/ (Upgrade)

/

-

S (Upgrade)

• (Option)

/ (Option)

-

• (Option)

Range
EGU guide light

-

2.5 km
•

(Option)

Automatic target recognition
and target tracking: ATR and Lock

_

,_

Remote-controlled surveying (RCS)
Laser plummet

-

o s w

O S W , the
O p e n Survey
W o r l d , is a
ooinmilmenl to improve
data exchange in the design
of Leica solutions, so
TPS-Systcm 1000
other systems.

EDM unit ECU:
1MB Om I in morrUmm « M IEC KZS t and EH 60X23-1
ATR:
Ijotr [ii—; tin < K J M _ — « u*A IEC 825-1 and US'40S2S-/
Uaer clou I to oro-tow iFUft MM 21OK OLI f 10M
Utter plummet:
I jaar cfetj 2 in awarihmr. J.TI* IEC D25-I and BK 60*25-1
User class tl ill xcontuKt »M MM 21 OK GM J KW
C A U T I O N
I A M K HA 1)1.VI ION - IH> N i r l
J T . M l f c i y t O WiAVl

«*.ri&*i—rt.*5i«W' max.
raMmer
JlhttiamK. dciscripMims and UlMAtk dau ,— »« bindiii.and ncrv PI thiUEKl -illx-l msicr.
Primed in SwIIMrlamt-ClopjrHgal l—CSI ACi. HMrtol^XwIotciland. IW7
G1-55*Ocn KP
ROV
' C L A S S ii L M M I
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teics AG, Heerbrugg.
Switzerland, fat been certified
as being equipped with a
quality system which meets
the International Standard
of Quality Management and
Quality Systems
(ISO standard 3001).
_te/ca__

[TOM]

is open to

ratal Quality Management Our commitment to total
customer satisfaction
Ask your local leica agent
for more Information about our
TOM program.

leica AG
CH-9435 Heerbrugg
/Switzerland)
Telephone +41 71 7273131
Fax* 41 71 727 46 73
Telex 881'222 wich
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Specificaties:

Maten en gewichten:

lengte
breedte
hoogte
gewicht ca.

34 cm
25 cm
15 cm
8 kg

Omgeving:

Temp 0-40 "C

Sensoringang:

-11 V tot + 11 V DC (2 kanaals)
Rin-lOk Ohm

Meetbereik:

-11° tot + 11°

Data uitgang:

nauwkeurigheid:0,02* *
resolutie: 0,01*
update: lOx per sec.

Digitale paneel indicatie:

nauwkeurigheid: 0,02*
resolutie: 0,01*
update: 2,5 per sec.

RS-232 data instellingen:

9600, n,8,l

Voeding:

220-240 Volt A.C./50 Hz.

Vermogen:

max 50 Watt

o

*

* Indien rekening wordt gehouden met de overdrachtsfunctie van de sensor.
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oktc iber
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Veldwerk
Proefdraaien met teqelzetten
Eventueel fiinreqelen meetsysteem
Afzinken
Uitloop afzinken

juni
CO

Hellinqmeters
Aanpassen ophanqinq
Kalibratie door DCI
Koppeiinq met telemetrie

mei
in

Qinsv
Aanpassen
Beoordelinq door MD
Verdere verbeterinqen
Software simulatie test
Eventueel debuqqen
Droqe test
Eventueel debuqqen
Definitieve afname

maand
week
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(MD)

Rijkswaterstaat

De M e e t k u n d i g e

D i e n s t is h e t

k e n n i s - en d i e n s t e n c e n t r u m

van

V e r k e e r en W a t e r s t a a t v o o r g e o De Meetkundige Dienst is verantwoordelijk voor

informatievoorziening

ondersteuning en advisering van het Ministerie van

informatie-

Verkeer en Waterstaat, op geodetisch gebied en op

en

en

communicatietechnologie.

het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

De M D vervult een vijftal rollen voor Verkeer en

Kanaalweg 3b, 2628 EB Delft

Waterstaat:

Postbus 5023, 2600 C A Delft

1. Architect en adviseur voor geo-

Telefoon (015) 269 11 11

informatievoorziening en informatie- en

Fax (015) 261 89 62

communicatietechnologie

E-mail: mdloket@mdi.rws.minvenw.nl

2. Makelaar voor geo-informatie en informatie- en
communicatietechnologie
3. Leverancier en producent van geo-informatie
4. Beheerder van basis-infrastructuur voor informatieen communicatietechnologie
5. Beheerder van basis-infrastructuur voor geoinformatie

Internet: www.minvenw.nl/rws/mdi

