Continue
deformatiemetingen
Continu meten van deformaties zonder
locatiebezoek met robotic total station
monitoringsysteem
Deformaties (horizontaal en verticaal) kunnen tot schade leiden.
Door deze vroegtijdig inzichtelijk te krijgen, is het mogelijk
schades te voorkomen. Het aantonen van het uitblijven van
deformaties kan werkprocessen bespoedigen. Door gebruik te
maken van telemetrie in combinatie met geautomatiseerde
metingen kan tegen beperkte kosten goed worden voldaan aan
de eisen voor monitoring van geringe deformaties.

GRONDMECHANICA

MILIEU

WATER

GEOMONITORING

Wiertsema & Partners
Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert
Postbus 27, 9356 ZG Tolbert
Telefoon (0594) 51 68 64

W&P 35.01 juli 2016

Fax (0594) 51 64 79

Introductie

gemeten. Deze metingen worden door

E-mail info@wiertsema.nl

Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in

gaans handmatig uitgevoerd. Het meten

Internet www.wiertsema.nl

de directe nabijheid van bestaande bouw

van zettingen wordt uitgevoerd met

werken. Om schade aan de nabij gelegen

(precisie) waterpassingen. Indien naast

bestaande bouwwerken te voorkomen

verticale ook horizontale deformaties

worden meetpunten op deze objecten

(xyz) gemeten dienen te worden, wordt

aangebracht die regelmatig worden in

dit uitgevoerd met een Total Station.
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Continu meten van deformaties zonder locatiebezoek
met robotic total station monitoringsysteem

Meetmethode: handmatige meting

Analyse resultaten en rapportage

versus geautomatiseerde meting

Wiertsema & Partners heeft een datapanel

Het handmatig meten van deformaties

ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin de

(xyz) wordt uitgevoerd door meetpunten

meetdata continu online wordt gepre

(meetstickers/miniprisma’s) te plaatsen op

senteerd zodat de metingen door derden

de te monitoren objecten. In de omgeving

gevolgd en gedownload kunnen worden.

worden meerdere meetpunten aan

Om de data te kunnen volgen wordt een

gemaakt op locaties waarvan verwacht

speciieke code verstrekt op projectbasis.

kan worden dat deze niet structureel
verplaatsen als gevolg van de werkzaam

Op het datapanel worden standaard de

heden. Dit worden vaste punten genoemd.

volgende gegevens gepresenteerd:

Per meetmoment (meetronde) stelt de

• verplaatsing meetpunten ten opzichte

landmeter een meettoestel (Total Station)
op en meet de positie van het meettoestel

van de nulmeting;
• verplaatsing meetpunten ten opzichte

in op basis van de eerder aangebrachte

van andere meetpunten (waarbij rela

vaste punten. Vervolgens worden de

tieve hoekverdraaiing kan worden ge

deformatiemeetpunten ingemeten. Na het
voltooien van de meting worden de meet

presenteerd);
• grenswaarden voor verplaatsingen.

resultaten verwerkt en vergeleken met
eerdere meetresultaten.

Tevens is er de mogelijkheid van auto
matische alarmmeldingen. Hierbij wordt

Een geautomatiseerde deformatiemeting

een email verzonden indien opgegeven

voert de deformatiemetingen op dezelfde

grenswaarden worden overschreden.

manier uit met uitzondering van het vol
gende:

Samengevat heeft het robotic total station

• Het meettoestel (Total Station) wordt

monitoringsysteem voor continue defor

éénmalig opgesteld en voert de

matiemetingen in combinatie met een

metingen automatisch uit gedurende de

webpanel de volgende voordelen:

looptijd van het project. Hierbij wordt

• continue datareeks;

de eigen positie van het meettoestel

• snel inzichtelijk deformatieverloop;

per meetronde vastgesteld.

• zeer goede mogelijkheid om berekende

• De meetwaarden worden via een
modemverbinding naar een computer

deformaties te vergelijken met op
tredende deformaties;

server gestuurd waar de data realtime

• minder kans op menselijke fouten;

wordt verwerkt.

• inancieel aantrekkelijk.
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