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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek getiteld ‘Deformatieanalyse van een 
geboorde tunnel met behulp van terrestrische laserscanning’. Deze scriptie is geschreven in het kader 
van mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Geomatics aan de Technische Universiteit Delft. 
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling 
Landmeten en Vastgoedinformatie. 
 
Hoofdstuk 1 van deze scriptie beschrijft de achtergrond en het doel van het onderzoek. De behaalde 
resultaten en de getrokken conclusies worden in hoofdstuk 6 en 7 besproken. 
 De geïnteresseerde lezers vinden in hoofdstuk 2 en 3 achtergrondinformatie over het project 
RandstadRail en de meettechniek laserscanning. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de 
voorbereiding en uitvoering van de metingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de theorie van de 
modelschatting en de deformatieanalyse beschreven. 
 
De Afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie van Gemeentewerken Rotterdam heeft mij de 
mogelijkheid geboden een afstudeeronderzoek uit te voeren bij de productie-eenheid Constructie- en 
deformatiemetingen (CDM). Hiervoor wil ik in het bijzonder mijn begeleiders Frank Kenselaar en 
Lennard Huisman bedanken; zij hebben mij gedurende het onderzoek heel prettig begeleid en van 
goede adviezen voorzien. Tevens heeft Frank het mogelijk gemaakt dat de testmeting in de 2e 
Heinenoordtunnel kon worden uitgevoerd, hetgeen mijn onderzoek zeker ten goede gekomen is; ikzelf 
heb het als zeer uitdagend ervaren deze testmeting te coördineren. 
 Lennard, ik vond het heel gezellig om met jou te discussiëren en te overleggen over het 
RandstadRailproject in het algemeen en mijn afstudeeronderzoek in het bijzonder. We hebben de 
uurtjes samen in de trein goed besteed! 
 Daarnaast wil ik mijn ‘collega’s’ bij CDM heel erg bedanken voor de leuke werksfeer en de 
mogelijkheden die ik heb gekregen om mijn onderzoek tot een goed einde te brengen. Met name ben 
ik dank verschuldigd aan Theo Koster voor zijn jarenlange ervaring. Het vertrouwen dat hij mij heeft 
gegeven in het organiseren van de meting in de 2e Heinenoordtunnel heb ik erg gewaardeerd. 
 
Het meetproject in de 2e Heinenoordtunnel is uitgevoerd door ingenieursbureau Fugro-Inpark in de 
persoon van Erik Claassen. Na afloop van de metingen heb ik nog meermalen prettig contact gehad 
met Erik: heel erg bedankt voor jouw medewerking en goede adviezen. 
 
Vanuit de universiteit ben ik begeleid door professor Peter Teunissen, Roderik Lindenbergh en Norbert 
Pfeifer. Ik wil professor Peter Teunissen bedanken voor zijn interesse in mijn onderzoek, voor zijn 
opbouwende kritiek en de prettige omgang. 
 Dit onderzoek had niet zulke goede resultaten opgeleverd zonder de adviezen, de antwoorden en 
het geduld van Roderik en Norbert. Roderik, dankjewel voor alle keren dat ik je kamer mocht 
binnenvallen met vragen. Norbert, danke sehr voor de werkplek op jouw kamer tijdens de laatste 
weken van mijn afstuderen. 
 
Tenslotte wil ik Bart bedanken voor zijn eindeloze vertrouwen in mijn kunnen. 
 
 
 
Delft, december 2005 
Rinske van Gosliga 
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Samenvatting 
 
 
In Rotterdam wordt momenteel gebouwd aan een openbaar vervoerverbinding naar Den Haag: 
RandstadRail. Voor deze nieuwe lightrail-verbinding wordt in het noorden van Rotterdam een tunnel 
aangelegd. De afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie (LV) van Gemeentewerken Rotterdam (GW) 
voert metingen uit ten behoeve van de aanleg van deze tunnel. Naast de gebruikelijke tachymetrische 
en waterpasmetingen wil LV terrestrische laserscanning inzetten voor de bepaling van deformaties van 
de tunnel. Over de mogelijkheden van terrestrische laserscanning voor deformatieanalyse is nog 
weinig bekend, daarom is het in dit rapport beschreven onderzoek uitgevoerd. 
 
Het onderwerp van het in dit rapport beschreven afstudeeronderzoek is: 
Deformatieanalyse van een geboorde tunnel met behulp van terrestrische laserscanning 
 
In het onderzoek zijn ten eerste de toepassingsmogelijkheden van terrestrische laserscanning bij GW 
onderzocht. Ten tweede is geïnventariseerd welke laserscanners bruikbaar zijn voor het uitvoeren van 
deformatiemetingen in een geboorde tunnel. Ten derde is een meetopzet gemaakt voor de uitvoering 
van deformatiemetingen met laserscanning en is een testmeting uitgevoerd in de 2e 
Heinenoordtunnel. Tenslotte is een methode opgesteld voor de deformatieanalyse en is deze 
toegepast op de ingewonnen data. Voor de dataverwerking is gebruik gemaakt van software 
behorend bij de laserscanner en is daarnaast een rekenprogramma geschreven in Matlabcode. 
 
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van terrestrische laserscanning bij GW wijst uit dat 
deze techniek een goede aanvulling kan zijn op de huidige meetmethodes en bijvoorbeeld kan worden 
ingezet voor de meting en visualisatie van kunstwerken, gebouwen en (spoor)wegen. 
 Uit de inventarisatie van de laserscanners is gebleken dat de inzet van een faseverschilscanner het 
meest efficiënt is voor metingen in de RandstadRail boortunnel. Dit type scanner meet zeer snel, 
behaalt hierdoor een hoge puntdichtheid en kan gezien de nauwkeurigheid tot een afstand van 10-20 
[m] scannen. De data inwinning in de 2e Heinenoordtunnel heeft aangetoond dat in 20 [min] circa 40 
[m] van de tunnel gescand kan worden. 
 
De in dit onderzoek opgestelde methode voor deformatieanalyse schat een cilindermodel door de 
scandata. Hiervoor worden in een iteratieve vereffening de cilinderparameters geschat van een 
cilinder die het beste past bij de scandata. De afwijkingen van de scandata ten opzichte van dit 
cilindermodel zijn een indicatie voor de vervorming van de tunnel. Uit de uitgevoerde 
deformatieanalyse blijkt dat de 2e Heinenoordtunnel in het onderzochte gedeelte niet geovaliseerd is. 
Wel toont de data een systematische afwijking van de tunnel aan, de ringen zijn gekanteld ten 
opzichte van het geschatte cilindermodel. Het verdient aanbeveling om de scandata van de 2e 
Heinenoordtunnel verder te onderzoeken op de aanwezigheid van dergelijke patronen in de 
vervorming van de tunnel. 
 
Tevens is scandata vergeleken die is ingewonnen op twee verschillende tijdstippen, om zodoende 
veranderingen in de tijd te kunnen aantonen. Hiertoe is de scandata vereffend in een grid en is met 
behulp van een stabiliteitstest getoetst of twee overeenkomstige gridpunten stabiel zijn gebleven in de 
tijd. Toepassing van deze deformatieanalyse op de scandata van de 2e Heinenoordtunnel toont aan 
dat deformaties groter dan 15 [mm] in de stabiliteitstest gedetecteerd worden. 
 Deze analyse brengt echter ook twee problemen aan het licht. Ten eerste worden punten soms 
onterecht aangemerkt als gedeformeerde punten, een van de redenen hiervoor is een 
onnauwkeurigheid in de registratie van de scans. Ten tweede is het gebruikte kansmodel geen goede 
beschrijving van de werkelijkheid. De meetnauwkeurigheid van de faseverschilscanner is niet 
constant, maar verslechtert met de afstand. 
 Het is gewenst om de registratiemethodes die geïmplementeerd zijn in de verwerkingssoftware 
van de scanners te onderzoeken, zodat bekend is op welke manier de scans geregistreerd worden en 
met welke nauwkeurigheid dit gebeurt. Daarnaast komt het de resultaten van de deformatieanalyse 
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ten goede als het nauwkeurigheidsverloop van de scanner bekend is. Het is dan ook wenselijk een 
onderzoek naar dit verloop uit te voeren. 
 Voor de deformatieanalyse is een berekeningsprogramma geschreven in Matlabcode. Dit 
programma heeft moeite met het plotten van de miljoenen scanpunten. Een geoptimaliseerde 
implementatie van het programma valt dan ook aan te bevelen. 
 
Het onderzoek toont aan dat laserscanning een goede aanvulling kan zijn van de huidige 
meettechnieken die bij LV ingezet worden. Vanwege de gecompliceerde en arbeidsintensieve 
verwerking van laserscandata wordt LV geadviseerd deze verwerking over te laten aan externe 
bureaus. De expertise hiervoor is binnen LV (nog) niet aanwezig, terwijl de bureaus ervaring hebben 
met de modellering van de scandata en het maken van as-built visualisaties. 
 
In dit rapport is één van de eerste onderzoeken naar de mogelijkheden van deformatieanalyse met 
laserscanning beschreven. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat er zeer goede 
mogelijkheden zijn voor de toepassing van een geodetische deformatieanalyse op terrestrische 
laserscandata. De methode en het rekenprogramma die ontwikkeld zijn, zijn in staat deformaties te 
detecteren in laserscandata. De methode en de software moeten echter nog verder ontwikkeld 
worden voordat deze op grote schaal in de praktijk toegepast kunnen worden. 
 De inzet van terrestrische laserscanning voor de bepaling van deformaties in de RandstadRail 
boortunnel is dan ook gedeeltelijk haalbaar. De bepaling van deformaties door vergelijking van twee 
laserscans is vanwege het gebrek aan software en de arbeidsintensieve handelingen die moeten 
worden uitgevoerd nog niet goed mogelijk. Daarentegen kan laserscanning wel degelijk ingezet 
worden voor het maken van as-built visualisaties en voor de bepaling van de vervorming van de 
tunnel ten opzichte van het tunnelontwerp. 
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Summary 
 
 
In Rotterdam a new means of public transport to The Hague is under construction, named 
RandstadRail. For this new light rail connection, a tunnel is to be bored in the north of Rotterdam. The 
department Landmeten en Vastgoedinformatie (LV) of Gemeentewerken Rotterdam (GW) performs 
measurements for the construction of this tunnel. Besides the conventional tachymetric 
measurements and levelling, LV wants to use terrestrial laserscanning for the determination of tunnel 
deformations. Little knowledge exists about the possibilities of deformation analysis with terrestrial 
laserscanning, therefore the research described in this report has been performed. 
 
The subject of the performed research is: 
Deformation analysis of a bored tunnel by means of terrestrial laserscanning 
 
In this research firstly the possible applications of terrestrial laserscanning at GW are investigated. 
Secondly, an inventory is made of the laserscanners suitable for deformation measurements in a 
bored tunnel. Thirdly, a measurement setup for the deformation measurements with laserscanning is 
made and a test measurement is performed in the 2nd Heinenoordtunnel. Finally, a method is drawn 
up for the deformation analysis and this is put into practice on the collected data. For the data 
processing software belonging to the laserscanner has been used and a computational program has 
been written in Matlabcode. 
 
The investigation of the applications of terrestrial laserscanning at GW shows that this technique is a 
good supplement of the present measurement techniques. It could be used for the measurement and 
visualisation of constructions, buildings and (rail)ways. 
 The inventory of the laserscanners shows that the phase-based scanner is the most efficient one 
for the measurements in the RandstadRail bore tunnel. This type of scanner measures really fast, it 
therefore gains a high point density and depending on the desired accuracy it can measure distances 
up to 10-20 [m]. The data collection of the 2nd Heinenoordtunnel showed that in 20 [min] about 40 
[m] of tunnel can be scanned. 
 
The method that is set up for the deformation analysis estimates a cylinder model. Therefore the 
cylinder parameters of the cylinder that best fits the scandata is estimated in an iterative adjustment. 
The differences between the scandata and the cylinder model are an indication for the deformation of 
the tunnel. From the performed deformation analysis it appears that the 2nd Heinenoordtunnel has not 
become oval. It does show a systematic deviation of the tunnel, the rings of the tunnel are tilted with 
respect to the estimated cylinder model. It is advisable to further investigate the scandata of the 2nd 
Heinenoordtunnel for the presence of such patterns in the deformation of the tunnel. 
 
Besides, the scandata that is collected at two different times is compared to show changes in time. 
The scandata is adjusted in a grid and using a stability test it is tested whether two corresponding 
gridpoints have been stable in time. Application of the deformation analysis on the scandata of the 2nd 
Heinenoordtunnel shows that deformations larger than 15 [mm] are being detected by the stability 
test. 
 This analysis however also reveals two problems. Firstly, sometimes points are incorrectly marked 
as being deformed. One of the reasons for this is inaccuracies in the registration of the scans. 
Secondly, the used stochastic model is not an appropriate description of reality. The measurement 
accuracy of the phase-based scanner is not constant but it decreases with distance. 
 It is desired to investigate the registration methods that are implemented in the processing 
software of the scanners, in order to know how the scans are registered and how accurate this is 
done. Besides that, the results of the deformation analysis will be improved when the behaviour of the 
scanner accuracy is known. Therefore it is desirable to investigate this behaviour. 
 For the deformation analysis a computational program is written in Matlabcode. This program has 
difficulty plotting the millions of scanpoints. An optimised implementation of this program is therefore 
recommended. 
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This research shows that laserscanning is a good supplement of the present measurement techniques 
that are used by LV. Because of the complicated and labour-intensive data processing, LV is advised 
to leave this processing over to specialised bureaus. The expertise for this is not (yet) available within 
LV, while these specialists have experience with the modelling of scandata and the making of as-built 
visualisations. 
 
This report describes one of the first investigations of the possibilities of deformation analysis with 
laserscanning. The outcome of this research shows that real good possibilities exist for the application 
of geodetic deformation analysis on terrestrial laserscandata. The method and the computational 
program that are developed are able to detect deformations in laserscandata. Nevertheless, this 
method and software have to be further developed before they can be extensively used in practice. 
 The use of laserscanning for deformation analysis of the RandstadRail bore tunnel is therefore 
only partially feasible at this moment. The determination of deformations by comparison of two scans 
is not well possible because of the lack of software and the labour-intensive processing. But 
laserscanning can definitely be used for the making of as-built visualisations and for the determination 
of the tunneldeformations with respect to the tunneldesign. 
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Symbolenlijst 
 
 

, ,x y za a a   richting cilinderas in respectievelijk x-, y- en z-richting 

b     basis 
c     snelheid van laserlicht in lucht 

id     loodrechte afstand van scanpunt tot cilinder 

ê     schatting voor de vector van residuen 
h     hoogte 
kα     kritieke waarde 
m     aantal waarnemingen 
n     aantal onbekende parameters 
q     overtalligheid 
r     straal tunnel 

lt     looptijd laserpuls 
v     eigenvector 

, ,x y z   gemiddelde x-, y- en z-coördinaat 
x     vector van onbekende parameters 

0x     vector van benaderde waarden voor de onbekende parameters 
x̂     schatting voor de vector van onbekende parameters 
x̂     schatter voor de vector van onbekende parameters 
y     vector van waarnemingen 
y     vector van waarnemingsgrootheden 

ŷ     schatting voor de vector van waarnemingen 

ŷ     schatter voor de vector van waarnemingsgrootheden 

y     gemiddelde van de waarnemingen 
 
 
A     matrix die verband tussen waarnemingen en onbekende parameters geeft 

x A∂    matrix met partiële afgeleiden naar de onbekende paramters 
{.}D    dispersie 
{.}E    verwachting 

0H     nulhypothese 
I     identiteitsmatrix 

, ,x y zP P P   coördinaat van een punt op de cilinderas in respectievelijk x-,y- en z-richting 

êQ     variantiematrix van de schatting voor de residuen 

iQ     ie scanpunt 

x̂Q     variantiematrix van de schatting voor de onbekende parameters 

yQ     variantiematrix van de waarnemingen 

ŷQ     variantiematrix van de schatter voor de waarnemingen 

R     afstand van scanner tot object 
qT     toetsgrootheid 
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α     onbetrouwbaarheidsdrempel 
2χ     chi-kwadraat verdeling 

∂     partiële afgeleide 
λ     eigenwaarde 
ϕ     ingesloten hoek van twee vectoren 
ρ     puntdichtheid 
σ     standaarddeviatie 

2σ     variantie 
ϑ     hoek in richting loodrecht op cilinderas 
 
∆     verandering/verschil 
Σ     som 
 
×     uitwendig product 
.     lengte van een vector 

3R     driedimensionale parameterruimte 
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1 Inleiding 
 
 
In Rotterdam wordt gewerkt aan een openbaar vervoerverbinding met Den Haag genaamd 
RandstadRail. Voor deze nieuwe lightrail-verbinding wordt in Rotterdam een tunnel geboord tussen 
het Sint Fransiscus Gasthuis en Rotterdam Centraal Station. De afdeling Landmeten en 
Vastgoedinformatie (LV) van Gemeentewerken Rotterdam voert in opdracht van het Projectbureau 
RandstadRail metingen uit ten behoeve van de aanleg van de tunnel. De afdeling LV wil in de 
RandstadRail boortunnel naast de tachymetrische en waterpasmetingen ook terrestrische 
laserscanning inzetten om de tunnel te meten en met name om deformaties van de tunnel te bepalen. 
 
Terrestrische laserscanning is een redelijk nieuwe meetmethode in de geodetische wereld, zodoende 
is nauwelijks iets bekend over de mogelijkheden van deformatieanalyse met laserscanning. De wens 
van de afdeling LV is dan ook de aanleiding geweest tot het uitgevoerde afstudeeronderzoek met als 
onderwerp: 
 
Deformatieanalyse van een geboorde tunnel met behulp van terrestrische laserscanning 
 
Het onderzoek bestaat uit een drietal onderdelen: 
1. inventarisatie van terrestrische laserscanners voor de uitvoering van deformatiemetingen in een 

geboorde tunnel; 
2. maken van een meetopzet voor deformatiemetingen in een tunnel; 
3. opzetten van een methode voor de deformatieanalyse van laserscandata. 
 
Het eerste deelonderzoek is uitgevoerd omdat weinig bekend is over de geschiktheid van terrestrische 
laserscanners voor het uitvoeren van deformatiemetingen. Een aantal laserscanners is onderzocht op 
scannauwkeurigheid, meettijd, etc. Op basis van deze inventarisatie is een laserscanner gekozen die 
vanwege de specificaties van de scanner en de situatie in de tunnel het beste kan worden ingezet 
voor de deformatiemetingen in de RandstadRail boortunnel. 
 Vervolgens is het tweede deelonderzoek uitgevoerd betreffende het maken van een meetopzet 
voor de deformatiemetingen in de RandstadRail boortunnel. Echter, tijdens het onderzoek is de aanleg 
van de RandstadRail tunnel vertraagd, waardoor de metingen niet in de RandstadRail tunnel zijn 
uitgevoerd maar in een vergelijkbare tunnel: de 2e Heinenoordtunnel. De meetopzet beschrijft onder 
andere de optimale plaatsing van de scanner en de grondslagpunten voor de meting in de 2e 
Heinenoordtunnel, maar deze kan na enkele aanpassingen ook toegepast worden in de RandstadRail 
tunnel. 
 Tenslotte is een derde deelonderzoek uitgevoerd waarin een methode is opgesteld voor de 
deformatieanalyse van terrestrische laserscandata. Deze methode is toegepast op de scandata die 
ingewonnen zijn in de 2e Heinenoordtunnel. Dit deelonderzoek heeft een procedure opgeleverd die 
gevolgd kan worden voor een deformatieanalyse van laserscandata. Tevens is een 
verwerkingsprogramma geschreven in Matlabcode waarmee een deformatieanalyse op scandata kan 
worden uitgevoerd. 
 
Dit rapport start met de beschrijving van het project RandstadRail boortunnel in hoofdstuk 2. Daarna 
wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de techniek laserscanning. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 4 dieper ingegaan op de situatie in de RandstadRail boortunnel en wordt de meetopzet voor 
deformatiemetingen in een geboorde tunnel besproken. Hoofdstuk 5 gaat in op de wiskundige 
methodes die zijn ingezet voor de bepaling van deformaties. De resultaten die behaald zijn in dit 
onderzoek komen in hoofdstuk 6 aan bod. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken en 
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en voor de toekomstige inzet van laserscanning 
voor deformatieanalyse. 
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2 RandstadRail boortunnel 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een in aanleg zijnde openbaar vervoerverbinding tussen 
Rotterdam en Den Haag, genaamd RandstadRail. Onderdeel van RandstadRail is een boortunnel in 
Rotterdam die centraal staat in dit afstudeeronderzoek. 
 In paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van het tracé van RandstadRail en van de 
RandstadRail boortunnel. Vervolgens beschrijft paragraaf 2.2 de meetmethodes die worden ingezet 
voor de deformatiemetingen in de tunnel waartoe ook de inzet van laserscanning behoort. 
 

2.1 Algemeen 
 
Tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam wordt momenteel een nieuwe openbaar 
vervoerverbinding aangelegd: RandstadRail. RandstadRail bestaat uit drie railverbindingen en een 
snelle busverbinding die het openbaar vervoer in het verstedelijkende gebied tussen Den Haag en 
Rotterdam moeten verbeteren. 
 
Het tracé van RandstadRail maakt voor een groot gedeelte gebruik van bestaand spoor van de 
Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn. Deze bestaande verbindingen worden omgebouwd en 
gekoppeld aan het tramnet in Den Haag en het metronet in Rotterdam. Tevens zal tussen 
Zoetermeer, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs een snelbus gaan rijden. In figuur 2.1 is een 
overzicht van het tracé van RandstadRail weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: RandstadRail tracé 
 
 
 
 
                   Figuur 2.2: Statenweg tracé 
 
Om de aansluiting van RandstadRail op het metronet in Rotterdam mogelijk te maken, wordt in 
Rotterdam een tunnel geboord tussen het Sint Franciscus Gasthuis en Rotterdam Centraal Station. 
Naar verwachting wordt hier eind 2005 mee gestart en volgens de planning moet de tunnel in 2008 
gereed zijn. Het tracé waarop de tunnel wordt aangelegd staat bekend als het Statenwegtracé (zie 
figuur 2.2), omdat voor een belangrijk deel het stratenpatroon van de Statenweg wordt gevolgd. Door 
deze keuze wordt een groot deel van de tunnel onder de Statenweg geboord en niet onder de 
aangrenzende bebouwing, waardoor de invloed op deze bebouwing minimaal is. 
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De boortunnel wordt 2,4 [km] lang en zal bestaan uit twee aparte enkelsporige tunnels met een 
uitwendige diameter van 6,5 [m]. Halverwege het traject komt de tunnelboormachine (TBM) langs het 
ondergrondse station Blijdorp (zie figuur 2.3) dat in een open bouwput wordt aangelegd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3: Ontwerptekening station Blijdorp 
 
Het boorproces start bij het Sint Franciscus Gasthuis in het noorden van Rotterdam alwaar een 
startschacht is aangelegd. In deze startschacht wordt de TBM opgebouwd en start men met het boren 
van de westelijke tunnelbuis richting de ontvangstschacht in de Conradstraat bij Rotterdam Centraal 
Station. Zodra de TBM gearriveerd is aan de Conradstraat, naar verwachting acht maanden na 
aanvang van het boorproces, wordt deze gedemonteerd. Vervolgens wordt de TBM teruggebracht 
naar de startschacht en wordt gestart met de boring van de oostelijke tunnelbuis. 
 
De TBM (zie figuur 2.4) die wordt ingezet voor het boren van de RandstadRailtunnel heeft een lengte 
van ongeveer 68 [m]. De TBM bestaat uit twee delen: een schild en een volgwageninstallatie. Het 
boorschild heeft een diameter van 6,79 [m] en een lengte van 9,815 [m]. Aan het boorschild is een 
graafwiel bevestigd dat het gat in de grond graaft. Achter het boorschild wordt de tunnel uit 
segmenten opgebouwd. De volgwageninstallatie heeft een lengte van ongeveer 58 [m] en bevat de 
ondersteuningssystemen voor het boorschild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.4: Maquette tunnelboormachine 
 
RandstadRail organisatie 
De opdrachtgever voor de aanleg van het Rotterdamse gedeelte van RandstadRail, waaronder ook de 
boortunnel valt, is de Rotterdamse Elektrische Tramwegmaatschappij (RET). De RET heeft het 
Projectbureau RandstadRail (PRR), dat deel uitmaakt van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken 
Rotterdam (GW), ingehuurd om het bestek op te stellen voor de boortunnel. Vervolgens hebben 
aannemingscombinaties in kunnen schrijven op deze plannen en is de aannemingscombinatie Saturn 
v.o.f. uitgekozen om alle werkzaamheden rondom de boortunnel voor haar rekening te nemen. 
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Daarnaast heeft het PRR de afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie (LV) van GW in de vorm van 
de productie-eenheid Constructie en Deformatiemetingen (CDM) ingehuurd. CDM verzorgt een 
projectgrondslag welke dient als uitgangspunt voor de maatvoering van Saturn v.o.f.. In de tunnel is 
de aannemingscombinatie zelf verantwoordelijk voor de maatvoering, hiervoor zet Saturn v.o.f. een 
eigen maatvoerder in. Vervolgens zal CDM in opdracht van het PRR de werkzaamheden van de 
aannemer controleren. Zo zal CDM bijvoorbeeld de meetplannen en meetrapporten van de aannemer 
controleren. Vervolgens voert CDM metingen uit in de tunnel ter controle van de maatvoering van de 
aannemer. Daarnaast zullen deformatiemetingen uitgevoerd worden in en om de tunnel om mogelijke 
vervormingen van de tunnel te ontdekken. Op de projectgrondslag en de controles wordt in de 
volgende paragraaf ingegaan. 
 

2.2 Metingen RandstadRail 
 
De werkzaamheden die CDM in en rond de RandstadRail boortunnel uitvoert ten tijde van de aanleg, 
zijn veelzijdig. Ten eerste heeft CDM een projectgrondslag opgesteld voorafgaand aan de 
werkzaamheden voor de boortunnel. Ten tweede controleert CDM de meetplannen en meetrapporten 
van de maatvoerder van de aannemer om zo zicht te krijgen op de werkzaamheden van de 
maatvoerder. In deze fase kunnen mogelijke fouten in de meetmethodes en -resultaten van de 
maatvoerder worden ontdekt en kunnen deze wellicht aangepast worden. Ten derde gaat CDM zelf 
metingen uitvoeren in en om de boortunnel ter controle van de maatvoering van de aannemer. 
Tenslotte voert CDM tijdens en na de bouw deformatiemetingen uit aan de tunnel, zodat 
vervormingen van de tunnel geregistreerd kunnen worden. In de volgende alinea’s worden de 
genoemde werkzaamheden toegelicht. 
 
Projectgrondslag 
Voorafgaand aan de werkzaamheden langs het Statenwegtracé zijn twee projectgrondslagen 
opgesteld: de ene dient als uitgangspunt voor de tachymetrische metingen (RD-coördinaten) en de 
andere voor de waterpassingen (NAP-hoogtes) langs het Statenwegtracé en in de boortunnel. 
 De RD-grondslag bestaat uit een tiental punten geplaatst op locaties waarvan verwacht wordt dat 
deze niet verplaatsen tijdens het boorproces; zo zijn bijvoorbeeld meetpunten aangebracht op het Sint 
Franciscus Gasthuis en op het Congrescentrum / Concertgebouw De Doelen. Met behulp van GPS en 
tachymetrie zijn deze punten ingemeten en de coördinaten bekend gemaakt. Het op deze wijze 
gevormde netwerk is vervolgens, voornamelijk op de bouwlocaties, verdicht. Zo zijn bijvoorbeeld 
meetpunten aangebracht op de startschacht van de boortunnel nabij het Sint Franciscus Gasthuis. Op 
deze manier kunnen de deformatiemetingen in de boortunnel gekoppeld worden aan de vaste 
(stabiele) meetpunten buiten de tunnel. 
 De NAP-grondslag bestaat uit circa 14 peilmerken langs het Statenwegtracé die in hoogte bekend 
zijn. Van deze punten is door middel van een waterpassing tussen een aantal NAP-bouten de NAP-
hoogte bepaald. Op basis van de nieuwe in NAP bekende punten is het mogelijk om de hoogte van 
punten in en rond de tunnel te bepalen. 
 
Niet alleen CDM maar ook de aannemer gebruikt genoemde projectgrondslagen als uitgangspunt voor 
de metingen in en rond de boortunnel. 
 
Controle metingen 
De ligging van de tunnel in zowel het horizontale als verticale vlak wordt bepaald met behulp van 
tachymetrie en waterpassen, op basis van veranderingen ten opzichte van de stabiel veronderstelde 
punten uit de projectgrondslagen. 
 De aannemer zal in de tunnel elke 60 [m] meetpunten aanbrengen. Deze meetpunten worden met 
behulp van tachymetrie ingemeten en zodoende wordt de plaatsverandering ten opzichte van de 
stabiele punten bepaald. Echter, alle metingen in de tunnel zijn enkel aan de kant van de startschacht 
(Sint Franciscus Gasthuis) aangesloten op de projectgrondslag; er is sprake van een zogenoemde 
‘losse poot’. Pas op het moment dat de boormachine in de ontvangstschacht gearriveerd is, kunnen de 
metingen in de tunnel aan beide zijden gekoppeld worden aan de projectgrondslag. Op dat moment 
zal ook duidelijk worden of de tunnelboormachine (TBM) volgens de juiste koers heeft geboord; de 
TBM heeft een speling van ongeveer 7 [cm]. 
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Deformatiemetingen 
CDM voert ook metingen uit om vervormingen van de tunnel te kunnen ontdekken. Deze 
deformatiemetingen worden uitgevoerd met behulp van meetpunten die elke 60 [m] zijn aangebracht 
in een tunnelring. Aan de hand van deze metingen kan de rondheid van de tunnelring bepaald worden 
en zodoende kan aangetoond worden of de tunnelring nog de oorspronkelijke ronde vorm heeft. 
 Tevens grijpt CDM het boortunnelproject aan om de toepasbaarheid van een nieuwe 
meettechniek, laserscanning, te testen (zie ook: Lindenbergh en Pfeifer, 2005a en 2005c). Met behulp 
van laserscanning kunnen in korte tijd veel metingen worden uitgevoerd, wat mogelijkerwijs 
voordelen oplevert in vergelijking met de gebruikelijke technieken als tachymetrie en waterpassen. 
 In de boortunnel wordt met een laserscanner de tunnelwand gescand om vormveranderingen van 
de tunnelbuis te bepalen. De meetpunten die elke 60 [m] op de tunnelwand zijn aangebracht, worden 
ook gescand. Via deze meetpunten kunnen de scans gekoppeld worden aan het RD-net. Zodoende 
kunnen enerzijds de deformaties ten opzichte van de stabiele punten buiten de tunnel bepaald 
worden, anderzijds is vergelijking met de tachymetrisch metingen mogelijk. 
 
Op de precieze opzet van de metingen met laserscanning wordt ingegaan in hoofdstuk 4. 
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3 Laserscanning 
 
 
In het afstudeeronderzoek dat in deze scriptie wordt beschreven, staat de terrestrische laserscanner 
centraal. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de laserscanner en zijn mogelijkheden. 
Ten eerste wordt in paragraaf 3.1 de techniek achter dit relatief nieuwe meetprincipe besproken. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 een tweetal typen laserscanners vergeleken. Tenslotte komen in 
paragraaf 3.3 de toepassingsmogelijkheden van laserscanning binnen Gemeentewerken Rotterdam 
aan bod. 
 

3.1 Techniek laserscanning 
 
Een terrestrische laserscanner bepaalt, vanaf de grond, de afstand en de hoek tussen scanner en 
object met behulp van laserlicht. Dit wordt vele malen per seconde gedaan: het object wordt gescand. 
 
De werking van een laserscanner is als volgt: een laserstraal wordt door bewegende spiegels in een 
bepaalde richting afgebogen, deze laserstraal reflecteert op een object en vervolgens wordt de 
laserstraal terugontvangen door de scanner (zie figuren 3.1 en 3.2). De metingen kunnen worden 
uitgevoerd zonder gebruik te maken van reflectors. De scanner meet de intensiteit van de 
terugontvangen puls, deze energiewaarde moet boven een bepaalde grens uitkomen om gedetecteerd 
te worden als de echo van de uitgezonden puls. 
 

Figuur 3.1: Laserscanner in actie       Figuur 3.2: Meetprincipe laserscanner 
 
Zoals de naam al doet vermoeden, werkt een laserscanner met laserlicht. Laserlicht is 
monochromatisch, wat betekent dat de straling op een enkele golflengte wordt uitgezonden. 
Daarnaast zijn de lasergolven parallel, ze zijn als het ware gefocust in het oneindige. Tenslotte is 
laserlicht coherent, wat betekent dat er een vaste relatie bestaat tussen de lasergolven; ze zijn in 
fase. Dit alles heeft tot gevolg dat de straling een nagenoeg evenwijdige bundel vormt met een hoge 
energie. 
 Laserlicht kan worden opgebouwd uit verschillende stoffen; de combinatie van stoffen bepaalt de 
golflengte en de sterkte van de laserpuls. In tabel 3.1 is de classificatie van de lasers weergegeven 
volgens de Europese (IEC 60825) en Amerikaanse (CFR 1040) norm; de sterkte van de laserpuls 
neemt per klasse toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

object 

spiegel 

scanner laser 
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Tabel 3.1: Classificatie van lasersterkte 
IEC 60825 CFR 1040 Bijzonderheden 
Klasse 1 en 2 Klasse I Uitgangsvermogen zo laag dat geen oogletsel veroorzaakt kan 

worden. 
Klasse 3A Klasse II Straling vergelijkbaar met die van de zon; oogletsel kan 

veroorzaakt worden als bewust de reflex om het oog te sluiten, 
wordt onderdrukt. 

Klasse 3B Klasse III Straling sterk genoeg om oogletsel te veroorzaken, ook na 
reflectie op een niet-spiegelend oppervlak. 

Klasse 4 Klasse IV Straling sterk genoeg om zowel oog- als huidletsel te 
veroorzaken. Bij voldoende vermogen kan zelfs brand 
veroorzaakt worden. 

 
Uit tabel 3.1 kan geconcludeerd worden dat het gebruik van laserlicht niet ongevaarlijk is. Het 
laserlicht dat gebruikt wordt in de huidige laserscanners is over het algemeen van de klasse 3A. Dit 
laserlicht is sterk genoeg: de reflectie van de puls heeft voldoende energie om gedetecteerd te 
worden door de laserscanner, maar is betrekkelijk ongevaarlijk. 

3.1.1 Laserscanmeting 
Een laserscanner meet, naast de intensiteit van de laserstraal, drie verschillende dingen: de 
horizontale hoek, de verticale hoek en de afstand tot het object. Uit deze richtings- en 
afstandsmetingen worden de x-, y- en z-coördinaten van het objectpunt bepaald, zodat een 
puntenwolk van coördinaten rondom de scanner ontstaat. 
 De richtingsmetingen worden uitgevoerd door de stand van twee bewegende spiegels binnenin de 
scanner te bepalen, of door de stand van een roterende spiegel en scankop te bepalen. De 
afstandsmeting gebeurt door middel van een pulsmeting of een faseverschilmeting. Ook kan door 
middel van triangulatie de afstand tot een object worden bepaald, maar deze methode is alleen 
geschikt voor meting van objecten op kleine afstand (enkele meters) van de scanner en is dan ook 
niet geschikt voor de toepassingen in dit onderzoek. Op de richtingsmeting, de pulsmeting en de 
faseverschilmeting wordt hierna ingegaan (zie ook: Boehler et al., 2003). 
 
Richtingsmeting 
Een laserscanner kan volgens twee verschillende systemen een richtingsmeting uitvoeren. Het eerste 
systeem werkt met twee bewegende spiegels die de laserstraal afbuigen voordat deze uitgezonden 
wordt (zie figuur 3.3). De ene spiegel beweegt in horizontale richting en bepaalt daardoor de 
horizontale hoek waaronder de laserstraal wordt uitgezonden, de andere spiegel doet hetzelfde in de 
verticale richting. Door de stand van de spiegels te veranderen, verandert dus de richting waarin het 
signaal wordt uitgezonden. Deze scanners worden vaak beeldscanners genoemd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3: Scanner met twee bewegende spiegels 
 
Het tweede systeem werkt met een roterende spiegel. De roterende spiegel beweegt de laserstraal in 
verticale richting. Daarnaast beweegt de scanner ook om de eigen verticale as, waardoor de 
laserstraal in horizontale richting wordt bewogen. In figuur 3.4 is een voorbeeld gegeven van een 
scanner met een roterende spiegel. Deze scanners worden meestal panoramascanners genoemd. Dit 
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tweede principe voor richtingsmeting wordt zowel toegepast in faseverschilscanners als in 
pulsscanners. 

 
Bij 1 wordt de laserstraal uitgezonden, 2 geeft de door de spiegel van richting 
veranderde laserstraal weer, 3 is de roterende spiegel en 4 is de om de eigen as 
roterende scannerkop. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.4: Scanner met roterende spiegel 
 
Afstandsmeting met pulsscanner 
Een pulsscanner bepaalt de afstand tussen de scanner en het object door meting van de looptijd van 
de laserpuls tl. De snelheid van de laserpuls in de lucht c is bekend en dus kan de afstand tussen 
scanner en object R als volgt berekend worden: 
 

  = ⋅
2
ltR c                     (3.1) 

 
De looptijd wordt bepaald aan de hand van de terugontvangen energie van de laserpuls (zie figuur 
3.5). Een gedeelte van de uitgezonden energie wordt terugontvangen door de scanner; hoe hoger de 
terugontvangen energie, des te nauwkeuriger de looptijd bepaald kan worden. Deze techniek van de 
pulsmeting maakt het mogelijk afstanden van enkele honderden meters te meten. De nauwkeurigheid 
waarmee de afstand tot het object bepaald kan worden is (bijna) onafhankelijk van de afstand. 
Echter, bij het meten van grotere afstanden wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een 
hogere intensiteit van de puls, zodat er voldoende energie terug ontvangen wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.5: Signaal pulsmeting 
 
Afstandsmeting met faseverschilscanner 
Een faseverschilscanner meet het faseverschil tussen een uitgezonden signaal en een terugontvangen 
signaal. Een faseverschilscanner zendt een golf uit met een bepaalde fasehoek; deze fasehoek 
varieert in de tijd. Wanneer een signaal terug ontvangen wordt door de scanner, wordt de afgelegde 
afstand bepaald met behulp van het verschil tussen de fasehoek die het uitgezonden signaal heeft en 
de fasehoek van het terugontvangen signaal. Omdat de fasehoek van het uitgezonden signaal continu 
verandert, net als het teruggekaatste signaal, kan de scanner continu afstanden meten. Het is niet 
noodzakelijk dat de echo van het uitgezonden signaal ontvangen wordt voordat een nieuw signaal kan 
worden uitgezonden, zoals het geval is bij de pulsscanner. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op 
en dus is de faseverschilscanner vanwege het continue signaal zo een snelle scanner in vergelijking 
met de pulsscanner. 
 Het faseverschil tussen de uitgezonden golf en de echo wordt bepaald door modulatie van de 
lasergolf met een harmonische golf1. Modulatie betekent dat een draaggolf veranderd wordt in relatie 
tot het bronsignaal. In de huidige faseverschilscanners wordt vaak gebruik gemaakt van bi- of tri-

                                                
1 Een harmonische golf is een golf die beschreven kan worden als een (co-)sinusfunctie met constante amplitude 
en periode 

tuit tin 

intensiteit 

tijd 

R=c*tl/2 
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modulatie. Dit houdt in dat de draaggolf (het laserlicht) gemoduleerd wordt met twee (of drie) 
harmonische golven met verschillende fase. Hierdoor kan de afgelegde afstand met een hogere 
nauwkeurigheid bepaald worden. 
 In figuur 3.6 is geprobeerd het principe van modulatie te verduidelijken.  De figuur toont vier 
verschillende golven: de blauwe golf met de hoogste frequentie (1st phase) bepaalt de 
nauwkeurigheid. De andere twee blauwe golven (2nd and 3rd phase) zijn de harmonische golven die 
verder gebruikt worden om het laserlicht te moduleren. Het resultaat van de modulatie is de rode golf. 
Deze resulterende golf wordt gebruikt om het laserlicht te moduleren. 
 Aan de hand van de resulterende (rode) golf wordt het faseverschil berekend tussen de 
uitgezonden golf en de echo hiervan. De langste golflengte van de harmonische golven bepaalt de 
afstand die gemeten kan worden met de scanner. De afstand die ondubbelzinnig bepaald kan worden, 
is gelijk aan de halve golflengte van de langste harmonische golf. Voor de meeste 
faseverschilscanners betekent dit dat een afstand van ongeveer 50 [m] gemeten kan worden. Zoals 
gezegd, wordt de nauwkeurigheid bepaald door de golf met de kortste golflengte. 
 

Figuur 3.6: Fasemodulatie (persoonlijke mededeling, 20 mei 2005) 
 
Referentiepunten 
De scanner gebruikt voor elke nieuwe scan een willekeurig coördinatenstelsel, het scannerstelsel, 
waardoor de oriëntering van de scans ten opzichte van elkaar of ten opzichte van een bekend 
referentiestelsel onbekend is. Dit probleem wordt verholpen door gebruik te maken van 
referentiepunten (targets) die vanaf de verschillende standplaatsen gemeten worden. Als referentie 
worden meestal (halve) bollen of cirkels gebruikt (zie figuur 3.7). 
 Wanneer met bijvoorbeeld tachymetrie deze referentiepunten én enkele RD-punten ingemeten 
worden, kunnen de scans gekoppeld worden aan het RD-net. Op deze manier zijn de coördinaten niet 
alleen lokaal, maar ook in het landelijke Rijksdriehoeksnet bekend. 
 

 
Figuur 3.7: Referentiepunt 
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3.1.2 Invloedsfactoren laserscanmetingen 
Field of View 
Het gebied dat de laserstraal van de scanner kan bereiken wordt wel het ‘Field of View’ (FoV) 
genoemd. De meest gebruikte scanners op dit moment hebben een FoV van 360° in horizontale 
richting en 270°-320° in verticale richting (vanwege het panoramabeeld in horizontale richting, is het 
FoV in verticale richting eigenlijk half zo klein, dus 135°-160°). Scanners met een horizontaal bereik 
van 360° worden ook wel ‘panoramascanners’ genoemd. Naast panoramascanners bestaan er ook 
beeldscanners. Beeldscanners scannen een afgebakend gebied (de Leica HDS2500 heeft bijvoorbeeld 
een FoV van 40°x40°), waardoor over het algemeen meer scans moeten worden gemaakt dan met 
een panoramascanner. Uit bovenstaande blijkt dat de grootte van het FoV invloed heeft op 
bijvoorbeeld de hoeveelheid scanneropstellingen en dus de meetopzet. 
 
Intensiteit, absorptie, dispersie en directe reflectie 
De intensiteit van het signaal hangt af van de sterkte van de laserpuls. Een klasse 3A laser heeft een 
beduidend groter vermogen dan een klasse 1 laser en dus zal de sterkte van de reflectie van de klasse 
3A laser ook hoger zijn. De sterkte van de reflectie bepaalt in hoge mate de nauwkeurigheid waarmee 
de afstand tot het object bepaald kan worden. Hoe hoger de intensiteit van het gereflecteerde signaal, 
des te nauwkeuriger de afstand tot het object bepaald kan worden. 
 Niet alleen hangt de sterkte van de reflectie af van het soort laser, ook het objectoppervlak heeft 
grote invloed op het resultaat van de meting. Twee termen die hier nauw mee samenhangen zijn 
absorptie en dispersie (zie ook: Van Ree, 2004). 
 Absorptie is de opname van een gedeelte van het laserlicht (energie) door het object; donkere 
objecten absorberen meer energie dan lichte, waardoor de reflectie minder sterk is. Wanneer het 
terugontvangen laserlicht een lage intensiteit heeft, omdat veel licht geabsorbeerd is, is het lastig om 
de looptijd van het signaal te meten en zodoende ook om de afstand tot het object te bepalen. 
 Dispersie is de verstrooiing van licht na inval op een object. Een klein gedeelte van de straling die 
invalt op het object wordt gereflecteerd in de richting waar het vandaan komt en het overige deel 
wordt in andere richtingen gereflecteerd. De mate van dispersie hangt af van het object oppervlak. 
Een vlak object veroorzaakt minder dispersie dan een ruw of geribbeld object. 
 Tenslotte speelt directe reflectie een rol in de bepaling van de hoeveelheid terugontvangen 
energie (zie figuur 3.8). Bij directe reflectie is de hoek van uitval β  van het laserlicht gelijk aan de 
hoek van inval α  en wordt geen licht teruggekaatst in de richting A waar vandaan het licht is 
uitgezonden. Directe reflectie vindt onder andere plaats op spiegels, glas en water. Objecten die direct 
reflecteren worden in een scan niet waargenomen, omdat er geen licht weerkaatst wordt in de 
richting van de scanner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.8: Directe reflectie 
 
Resolutie 
De term resolutie heeft verschillende betekenissen. Voor de gebruiker betekent resolutie de mate 
waarin kleine objecten in een puntenwolk gedetecteerd kunnen worden. Technisch gezien betekent 
resolutie het kleinst mogelijke hoekincrement tussen twee opeenvolgende punten (hoekresolutie) als 
ook de grootte van de afdruk (footprint) van het lasersignaal op het object (footprint-resolutie). De 
hoekresolutie definieert hoeveel punten gescand kunnen worden in horizontale en verticale richting. 
Des te hoger de hoekresolutie, des te meer scanpunten. Zoals gezegd, bepaalt ook de footprint de 
resolutie van de scan. De diameter van de footprint van de laserstraal op het object is groter dan de 
diameter van de laserstraal dicht bij de scanner. Hoe kleiner de footprint, des te meer verschillen 
kunnen worden waargenomen in het beeld en des te hoger is dus de footprint-resolutie. 
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Hoek van inval 
De hoek waarmee de laserstraal invalt op het object bepaalt mede de intensiteit waarmee het 
gereflecteerde signaal terugontvangen wordt. De energie van het gereflecteerde signaal volgt een 
cirkelvormig model (zie figuur 3.9). In de richting loodrecht op het object wordt meer energie 
gereflecteerd dan in de richting schuin op het object. Dit betekent dus dat de energie van het 
terugontvangen signaal kleiner wordt naarmate de hoek van inval kleiner wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.9: Hoek van inval beïnvloedt reflectie  
 

3.2 Scannervergelijking 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de technische en praktische specificaties van de voor dit 
onderzoek interessante laserscanners. In de vergelijking komen twee faseverschilscanners aan bod en 
worden vier pulsscanners besproken. In deze paragraaf is gebruik gemaakt van een website waarop 
laserscanner hard- en software wordt vergeleken (www.pobonline.nl) en van een publicatie over een 
dergelijke vergelijking (Lemmens, 2004). Naast genoemde bronnen zijn ook de websites van de 
fabrikanten van de onderzochte scanners bezocht. 
 
Een praktische vergelijking van alle bestaande laserscanners is nog niet eerder gemaakt. Voor de 
vergelijking is dan ook gebruik gemaakt van informatie op de websites van de scannerfabrikanten, 
van persoonlijke ervaringen met de scanners en van enkele artikelen waarin de scanners zijn 
vergeleken. Vanwege het gebruik van verschillende bronnen is de vergelijking niet uniform; niet elk 
aspect wordt bij iedere scanner behandeld. Een groot gedeelte van de scanner informatie is te vinden 
in bijlage A. 
 
Er zijn twee soorten laserscanners, namelijk faseverschilscanners en pulsscanners. In paragraaf 3.1 is 
de techniek van beide type scanners al besproken, maar in deze paragraaf worden zes scanners van 
beide typen van dichtbij bekeken: 
 
Faseverschilscanners: Leica HDS4500 / IMAGER5003 
(zie paragraaf 3.2.1)  iQsun 880 
 
Pulsscanners:   Leica HDS2500 
(zie paragraaf 3.2.2)  Leica HDS3000 
      MENSI GS200 
      Riegl Z420i 
 
Aan de hand van deze scannervergelijking zal een keuze gemaakt worden voor een scanner die wordt 
ingezet voor de deformatiemetingen in de RandstadRail boortunnel. In deze paragraaf wordt daarom 
vooral ingegaan op de voor- en nadelen van elke scanner met betrekking tot de inzet voor 
tunnelmetingen. De eigenschappen van de scanners die het meest van belang zijn in dit tunnelproject, 
zijn de meetnauwkeurigheid en de meettijd. Daarnaast is ook de puntdichtheid waarmee gemeten 
wordt interessant. Op basis van deze eigenschappen zal een scanner uitgekozen worden, hetgeen in 
hoofdstuk 4 verder toegelicht wordt. 

object 

laser 

object 

laser 
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3.2.1 Faseverschilscanners 
In het onderzoek zijn twee faseverschilscanners vergeleken. De HDS4500 (ook bekend onder de naam 
IMAGER5003) en de iQsun 880 zijn betrekkelijk nieuwe scanners; hierdoor zijn van beide scanners de 
capaciteiten nog niet volledig bekend. Toch is geprobeerd inzicht te krijgen in de functionaliteiten van 
beide scanners. In bijlage A is van de scanners een technische en praktische beschrijving terug te 
vinden. 
 
Faseverschilscanners zijn heel snelle scanners (zie paragraaf 3.1): het kost weinig tijd om een object 
te meten met dit type scanner. Bijkomend voordeel van deze meetsnelheid is dat de scanners met een 
heel klein hoekincrement kunnen meten. Hierdoor kunnen punten op zeer korte afstand van elkaar 
worden gemeten. Deze hoge meetsnelheid en het kleine hoekincrement leiden ertoe dat beide 
onderzochte faseverschilscanners een object met hoge puntdichtheid kunnen meten. Een hoge 
puntdichtheid is een belangrijk pluspunt van de faseverschilscanner, omdat dit betekent dat van een 
object veel coördinaten bekend zijn. Hoe meer punten op het object bekend zijn, des te nauwkeuriger 
kan het object gemodelleerd worden en des te meer details zijn zichtbaar. 
 Naast de meettijd en de puntdichtheid is ook de meetnauwkeurigheid van de scanner een 
eigenschap die van belang is in de tunnelmetingen. De meetnauwkeurigheid van de 
faseverschilscanner is in grote mate afhankelijk van de afstand. Het precieze verloop van de 
nauwkeurigheid is tamelijk onbekend, maar over het algemeen wordt uitgegaan van een exponentiële 
toename van de onnauwkeurigheid van fasemetingen. Dit betekent dat een meting dichtbij de scanner 
zeer nauwkeurig is, maar dat in een meting op een afstand groter dan 10 [m] betrekkelijk grote 
fouten zit in vergelijking met de pulsscanner. Volgens de specificaties van de onderzochte 
faseverschilscanners is de meetnauwkeurigheid op 10 [m] ongeveer 7 [mm], terwijl een pulsscanner 
op 50 [m] van de scanner nog een nauwkeurigheid van circa 6 [mm] kan halen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de inzet van een faseverschilscanner vooral interessant is bij meting van 
korte afstanden omdat de nauwkeurigheid dan gegarandeerd is. 
 
Kort samengevat: faseverschilscanners zijn zeer snel, behalen een hoge puntdichtheid en kunnen 
gezien de meetnauwkeurigheid afstanden meten tot maximaal 10-20 [m]. 

3.2.2 Pulsscanners 
In het onderzoek zijn vier pulsscanners vergeleken: de Leica HDS2500, Leica HDS3000, MENSI GS200 
en Riegl Z420i. Al deze scanners zijn al langere tijd in productie en er is dan ook van deze scanners 
bekend wat hun capaciteiten zijn. In bijlage A wordt van alle scanners een beschrijving gegeven. 
 
De vier pulsscanners verschillen in grote mate in hun prestaties. In het algemeen zijn pulsscanners in 
staat over grote afstanden met een hoge nauwkeurigheid te meten. Dit betekent dat de scanners een 
groot bereik hebben en vanaf één positie een grote hoeveelheid data kunnen inwinnen. Tussen de 
vier onderzochte scanners zitten nog wel grote verschillen. De HDS2500 en HDS3000 hebben een 
bereik van maximaal 100 [m] en hebben een goede nauwkeurigheid tot circa 50 [m] afstand. De 
MENSI en Riegl scanner worden daarentegen pas interessant bij meting van afstanden groter dan 100 
[m], omdat deze dan goede meetnauwkeurigheden behalen in vergelijking met de Leica scanners. 
 Het bereik van de scanners is van belang in dit tunnelproject, omdat de tunnel maar 7,60 [m] 
breed is. Op grote afstand heeft het signaal daarom een zeer kleine invalshoek met de tunnelwand. 
Door deze invalshoek wordt de resolutie van het signaal slechter, omdat footprints van opeenvolgende 
signalen elkaar overlappen en er dus geen onderscheid tussen beide signalen gemaakt kan worden. 
Tevens wordt van de energie van het signaal maar een zeer beperkte hoeveelheid terug ontvangen 
door de scanner (zie figuur 3.9). Hierdoor is met een lagere nauwkeurigheid vast te stellen welke 
afstand het signaal afgelegd heeft. 
 Een ander nadeel van het grote bereik van de scanners is de meettijd. Een pulsscanner zendt een 
laserpuls uit richting het object en moet vervolgens wachten tot dat signaal terugontvangen is, 
voordat het een nieuw signaal kan uitzenden. Hoe groter dus de te meten afstand, des te meer tijd er 
zit tussen twee opeenvolgende signalen. Voor een volledige 360 [graden] scan hebben deze scanners 
veelal een uur de tijd nodig, in tegenstelling tot de faseverschilscanners die een dergelijke scan in 
enkele minuten kunnen maken. 
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Kort samengevat: pulsscanners kunnen nauwkeurig meten over grote afstanden (>50 [m]), behalen 
een gemiddelde puntdichtheid, maar hebben hiervoor veel tijd nodig. 
 
Van beide typen scanners is nu bekend wat de algemene voor- en nadelen zijn, in hoofdstuk 4 wordt 
toegelicht welke scanner uitgekozen is om de metingen in de tunnel uit te voeren. 
 

3.3 Gemeentewerken Rotterdam 
 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam (GW), Afdeling 
Landmeten en Vastgoedinformatie (LV). In deze paragraaf worden de werkzaamheden van deze 
afdeling toegelicht (3.3.1) en worden vervolgens enkele toekomstige toepassingsmogelijkheden van 
laserscanning binnen GW aangedragen (3.3.2). 

3.3.1 Afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie 
De afdeling LV is verantwoordelijk voor het beheer van grafische vastgoedinformatie en verleent op 
basis hiervan landmeetkundige ondersteuning bij de planning en ontwikkeling van projecten en 
beheeractiviteiten. 
 De afdeling LV heeft twee onderafdelingen (zie figuur 3.10), te weten Verkoop en Productie. De 
onderafdeling Verkoop verzorgt de verkoop van de producten van LV. De onderafdeling Productie 
bestaat uit zes productie-eenheden, waarvan voornamelijk de productie-eenheden Landmeten en 
Constructie- en Deformatiemetingen (CDM) landmeetkundige ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld 
de aanleg van nieuwbouwwijken en werken van het Ingenieursbureau van GW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.10: Organogram afdeling Landmeten & Vastgoedinformatie 
 
Voor de werkzaamheden van LV worden traditioneel de meettechnieken tachymetrie en waterpassen 
ingezet. De laatste jaren is ook GPS gemeengoed geworden. In hoeverre laserscanning de komende 
jaren ingezet kan worden om bepaalde werkzaamheden te ondersteunen of vervangen, zal in de 
volgende paragraaf uiteengezet worden. 

3.3.2 Toepassingsmogelijkheden laserscanning 
De grootste opdrachtgever van de afdeling LV is het Ingenieursbureau van GW. Dit ingenieursbureau 
houdt zich bezig met grootschalige projecten in en om Rotterdam en hierbij is vaak landmeetkundige 
ondersteuning gewenst. Daarnaast zijn ook het Gemeentelijk Havenbedrijf (HbR), de Rotterdamse 
Elektrische Tramwegmaatschappij (RET), Eneco en de Nederlandse Spoorwegen (NS) belangrijke 
opdrachtgevers. Tevens kunnen de productie-eenheden ingehuurd worden door particuliere bedrijven 
zoals aannemers en ingenieursbureaus. 
 Hieronder wordt de situatie geschetst van de werkzaamheden van LV waar vervanging door 
laserscanning mogelijkerwijs interessant is. 
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Bruggen en tunnels 
LV houdt zich bezig met de maatvoering voor (grootschalige) infrastructuurprojecten zoals de 
Erasmusbrug en RandstadRail. Kunstwerken zoals bruggen en tunnels worden voornamelijk 
ingemeten met behulp van tachymetrie met reflectoren. 
 In de ontwerpfase van kunstwerken kan het interessant zijn om laserscanning in te zetten. Stel 
dat een tramlijn ontworpen is die onder een bestaand viaduct door moet. Met laserscanning kan nu 
het viaduct gescand worden, waarmee vervolgens de situatie gevisualiseerd kan worden en bekeken 
kan worden of de doorrijhoogte voldoende is voor de tram. 
 
In de aanleg van tunnels kan laserscanning ook een goed alternatief zijn voor de tachymetrische 
metingen. Met laserscanning kunnen immers in korte tijd, vanaf een beperkt aantal opstelpunten, x-, 
y- en z-coördinaten van het gehele object worden ingewonnen. Op deze manier is direct een overzicht 
van de nieuw aangelegde tunnel beschikbaar en kan uit vergelijking van scans gemaakt op 
verschillende tijdstippen, bijvoorbeeld iets gezegd worden over het vervormingsgedrag van de tunnel. 
Zodoende wordt laserscanning dan ingezet voor een deformatieanalyse van de tunnel. 
 
(Spoor)wegen 
In de (spoor)wegbouw zijn driedimensionaal wegontwerp en terreinmodellering belangrijke 
onderwerpen. Momenteel worden metingen ten behoeve van genoemde onderwerpen verricht met 
tachymetrie en waterpassing. Daarnaast worden vaak nog foto’s gemaakt van bijvoorbeeld 
wegprofielen om de data beter te kunnen interpreteren. 
 Laserscanning kan een goede inwinningstechniek zijn ten behoeve van modellering en meting van 
(spoor)wegen in drie dimensies. Belangrijk voordeel van laserscanning is het feit dat men de 
desbetreffende weg of rails niet hoeft te betreden om de metingen uit te kunnen voeren. Momenteel 
moet een (spoor)weg afgesloten worden wanneer metingen worden uitgevoerd, maar met 
laserscanning kan de meetapparatuur naast de (spoor)weg worden opgesteld en wordt het verkeer 
dus niet gestremd. 
 
In tegenstelling tot de huidige metingen is het met laserscanning niet noodzakelijk foto’s te maken 
van de situatie zodat deze beter beoordeeld kan worden. Het scanresultaat lijkt dusdanig veel op een 
foto dat de scan voldoende mogelijkheid geeft voor de interpretatie van de meetresultaten. Overigens 
hebben de meeste scanners wel de mogelijkheid om foto’s te maken. 
 
Kademuren 
Een groot gedeelte van de werkzaamheden van LV (met name van CDM) bestaat uit de meting van de 
kademuren in het Rotterdamse havengebied. Aan de kademuren worden deformatiemetingen 
uitgevoerd ter bepaling van hoogte- en positieveranderingen van de kademuren. Door waterpassing 
van punten boven op de kademuur kan de verticale deformatie (hoogteverandering) bepaald worden. 
De horizontale deformatie in de richting van het water (wijking) wordt bepaald met behulp van 
tachymetrische metingen van diezelfde punten boven op de kademuur. 
 
Naast de hoogte en positieveranderingen van de kademuren die door LV worden gemeten, 
inventariseert het Rotterdamse Havenbedrijf ook de beschadigingen aan de zijkant van de kademuren. 
Deze taak wordt momenteel sporadisch handmatig uitgevoerd en er is geen bestand beschikbaar 
waarin deze beschadigingen worden opgeslagen. Om een onderhoudsplan voor de kademuren op te 
kunnen stellen (dat overigens nog niet bestaat) moeten de beschadigingen wel bekend zijn. 
 Laserscanning zou voor dit doel wellicht ingezet kunnen worden, omdat laserscanning de 
mogelijkheid biedt om de zijkant van de kademuur te scannen en zodoende de toestand van de 
kademuur vast te leggen. Door meerdere scans te maken op verschillende tijdstippen, kan ook 
bekeken worden hoe de kademuren vervormen en of beschadigingen bijvoorbeeld verergeren. Echter, 
de metingen zullen nogal wat voeten in de aarde hebben, omdat de zijkant van de kademuur het best 
zichtbaar is vanaf het water. Scanning vanaf een schip is niet nauwkeurig vanwege de instabiliteit van 
het schip, terwijl scanning vanaf de wal meestal niet mogelijk zal zijn gezien de grootte van de 
havens. 
 
 
 
 



3   Laserscanning 
 

16 

Gebouwen 
Vervormingen van bestaande bebouwing worden momenteel gemeten met waterpassing. Hiervoor 
worden in de muren van de gebouwen meetbouten geplaatst. Op gezette tijden wordt de hoogte van 
de meetbouten gemeten en kunnen zodoende deformaties ontdekt worden. 
 
Voor deze metingen zou laserscanning mogelijk ook een alternatief bieden in het geval grootschalige 
vervormingen aan een huis verwacht worden. In zo’n geval kan scanning van het pand goed inzicht 
geven in de vervormingen die hebben plaatsgevonden. 
 Een andere interessante toepassing voor laserscanning is het meten van ‘open gaten’. Met een 
‘open gat meting’ wordt de meting van een onbebouwd stuk grond tussen bestaande bouw bedoeld. 
Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen op deze locaties, is het belangrijk om de huidige situatie te 
weten. Veelal worden dergelijke verbouwingsplannen gemaakt op basis van oude tekeningen, zonder 
dat de huidige situatie bekend is. Logischerwijs kunnen beter passende plannen gemaakt worden voor 
nieuwbouw als de bestaande situatie bekend is. In de ontwerpfase kan de bestaande situatie met 
behulp van de laserscans gevisualiseerd worden, zodat een architect een duidelijk beeld krijgt van de 
situatie. De architect kan nu de plannen precies aanpassen aan de werkelijke situatie. 
 
Een belangrijk aandachtspunt in de inventarisatie van de toepassingsmogelijkheden van laserscanning 
is het gewenste eindproduct. 
 
Een tachymetrische meting levert driedimensionale coördinaten op, maar hiervan wordt geen 
driedimensionale visualisatie gemaakt. Deze resultaten worden veelal gebruikt in 2D AutoCAD en 3D 
MX. In deze software wordt met lijnen gewerkt: gemeten punten worden door lijnen met elkaar 
verbonden, waardoor bijvoorbeeld wegen en aslijnen kunnen worden weergegeven. 
 Het resultaat van laserscanning is daarentegen een driedimensionale puntenwolk. In een 
dergelijke puntenwolk wordt met vlakobjecten gewerkt en niet met lijnobjecten. Dit betekent dat de 
data bewerkt zouden moeten worden voordat de informatie gebruikt kan worden met de huidige 
software. 
 Daarom is het noodzakelijk dat duidelijk is wat het gewenste eindproduct van een bepaalde 
meting is. Afhankelijk van het gewenste eindproduct kan laserscanning dan toegepast worden voor 
bepaalde werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4   Meetopzet laserscanning boortunnel 
 

17 

4 Meetopzet laserscanning boortunnel 
 
 
Bij de start van dit afstudeeronderzoek stond de start van de boring van de RandstadRail boortunnel 
gepland voor juli 2005. Echter, lopende het onderzoek is deze startdatum uitgesteld tot eind 2005. 
Hierdoor is het niet mogelijk geweest om metingen uit te voeren in de RandstadRail boortunnel. Om 
toch het onderzoek te kunnen vervolgen, is ervoor gekozen om een testmeting uit te voeren in een 
andere geboorde tunnel die qua vorm en afmetingen op de Randstadrail boortunnel lijkt, te weten de 
2e Heinenoordtunnel. 
 
In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de uitgevoerde testmeting, de voorbereiding hiervan en de 
verwerking van de ingewonnen scandata. Paragraaf 4.1 beschrijft de situatie in de tunnel en de eisen 
en wensen ten aanzien van de meetopzet voor de RandstadRail boortunnel. Vervolgens wordt in 
paragraaf 4.2 een keuze voor de in te zetten laserscanner toegelicht. Hierna wordt in paragraaf 4.3 
ingegaan op de meetopzet voor de meting in de 2e Heinenoordtunnel en wordt een kort verslag van 
de testmeting gegeven. 
 

4.1 Tunnelmetingen 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen en wensen ten aanzien van de meetopzet voor de 
deformatiemetingen in de RandstadRail boortunnel. 

4.1.1 Situatie/ontwerp tunnel 
Voordat een goede meetopzet kan worden gemaakt voor de tunnelmetingen, moet de situatie in de 
tunnel duidelijk zijn. Aangezien nog niet gestart is met de boring van de RandstadRail tunnel, kan de 
werkelijke situatie in de tunnel nog niet bekeken worden. De situatieschets die volgt is dan ook 
gebaseerd op de tunnelontwerpen. 
 
Afmetingen 
De RandstadRail boortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met elk een lengte van ongeveer 2,4 [km], 
een buitendiameter van 6,5 [m] en een binnendiameter van 5,8 [m]. De tunnelbuis is opgebouwd uit 
tunnelringen met een breedte van 1,5 [m]. Elke tunnelring bestaat uit zeven segmenten en een 
sluitsteen. Doordat de segmenten enigszins van vorm verschillen en in veranderende volgorde worden 
geplaatst, is het mogelijk om bochten aan te leggen en zo de richting van de tunnel te veranderen. In 
bijlage B is de ontwerptekening van de verdeling van de tunnelsegmenten binnen een ring te vinden. 
 De tunnelsegmenten worden voordat ze in productie gaan gecontroleerd; zo worden bijvoorbeeld 
de rondheid van de ring en de dikte van de segmenten gemeten. Figuur 4.1 is een foto van drie 
tunnelringen die op de productielocatie zijn opgebouwd ten behoeve van deze metingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: Tunnelringen opgebouwd op productielocatie 
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Helling 
In figuur 4.2 is te zien hoe de tunnel in verticale richting geboord wordt. Uit de ontwerpgegevens 
blijkt dat het maximale hellingspercentage dat in de tunnel voorkomt 4,9 [%] is. Deze helling wordt 
bereikt aan het einde van de tunnel, vlakbij Rotterdam Centraal Station. 
 De helling in de tunnel heeft nauwelijks effect op de metingen met laserscanning omdat de helling 
gelijkmatig is en er met de scanner niet over afstanden van enkele honderden meters wordt gescand. 
Het is nu gewoon mogelijk om het te meten gedeelte van de tunnel te zien vanaf het desbetreffende 
opstelpunt; het zicht van de scanner wordt niet belemmerd door de helling van de tunnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.2: Langsdoorsnede RandstadRail boortunnel 
 
Bocht 
Zoals te zien is in figuur 4.3 maakt de tunnel op twee plaatsen in het tracé een behoorlijk scherpe 
bocht. De straal van de scherpste bocht in de boortunnel is ongeveer 200 [m]. Volgens Huisman 
(2005) is de afstand waarover bij deze straal nog tachymetrisch te meten is in een bocht, circa 80 
[m]. Dit betekent dat de bocht niet voor problemen zal zorgen tijdens het scannen, omdat met de 
laserscanner hoogstens over een afstand van circa 25 [m] wordt gemeten. Echter, in de 
dataverwerking moet wel rekening worden gehouden met deze bochten, omdat zij invloed hebben op 
het resultaat van de berekeningen en analyses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.3: Boortunnel tracé 
 
Voorwerpen langs tunnelwand 
Tijdens de boring van de tunnel vinden er in het zog van de tunnelboormachine allerlei 
werkzaamheden plaats. Zo wordt bijvoorbeeld afgegraven grond vermengd met water en afgevoerd 
door grote buizen en worden tunnelsegmenten aangevoerd over een spoor. Voor al deze 
werkzaamheden worden direct na de boring voorzieningen aangelegd in de tunnelbuis zoals een spoor 
en aan- en afvoerbuizen voor grond, elektriciteit, etc. 
 Deze voorzieningen nemen een groot gedeelte van de ruimte in de tunnel in beslag en 
beïnvloeden op deze manier ook de laserscanmetingen in de tunnel. Aan de tunnelwand zullen op veel 
plaatsen buizen geplaatst worden waardoor het zicht op de tunnelwand beperkt wordt. Dit betekent in 



4   Meetopzet laserscanning boortunnel 
 

19 

de verwerking van de metingen dat het modelleren van de tunnelwand gecompliceerder wordt, omdat 
er gaten zitten in de data van de tunnelwand. 
 
Planning 
Volgens de planning is het de bedoeling dat de tunnelboormachine zes dagen per week aan het boren 
is. De zevende dag wordt gebruikt voor onderhoud aan de boor en voor het uitvoeren van overige 
werkzaamheden in de tunnel. Op deze zevende dag is het waarschijnlijk ook mogelijk om metingen in 
de tunnel uit te voeren. Vanwege de vele (onderhouds)werkzaamheden die moeten worden 
uitgevoerd op deze dag, zal een meetploeg ten eerste niet een lege tunnel tot zijn beschikking hebben 
om in te meten en ten tweede zal het niet mogelijk zijn om de tunnel gedurende bijvoorbeeld een half 
uur af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat de metingen die in de tunnel zullen worden uitgevoerd, 
zowel met laserscanning als met tachymetrie, niet veel tijd mogen kosten. De data inwinning per 
opstelling moet snel gebeuren zodat de metingen geen belemmering vormen voor andere 
werkzaamheden in de tunnel. Een goede planning van de metingen en de inzet van een snelle 
scanner is dan ook essentieel. 

4.1.2 Eisen metingen RandstadRail boortunnel 
Eisen Projectbureau RandstadRail 
Het Projectbureau RandstadRail (PRR) stelt bepaalde eisen aan de deformatiemetingen die worden 
uitgevoerd in de boortunnel, hierop wordt in deze paragraaf ingegaan. Zowel de maatvoerder van de 
aannemer als de productie-eenheid Constructie- en Deformatiemetingen (CDM) voeren deze metingen 
uit. De meetmethoden die de maatvoerders gebruiken kunnen verschillen, maar door beide partijen 
zal worden uitgegaan van dezelfde projectgrondslag. 
 Het PRR heeft bepaald dat in de boortunnel elke 60 [m] een tunnelring volledig moet worden 
ingemeten, zodat vervormingen van deze enkele ring kunnen worden gedetecteerd. In de te meten 
tunnelringen zijn acht meetpunten geplaatst: op de zeven segmenten en het sluitstuk zit een 
meetpunt. Deze acht punten worden door zowel de maatvoerder van de aannemer als door CDM 
herhaaldelijk ingemeten met een inclinometer (hellingshoekmeter) en/of tachymetrie om 
vervormingen te kunnen ontdekken. 
 
De maatvoerder zal de tunnel viermaal meten om zo deformaties van de tunnel te ontdekken. De 
eerste driemaal zal met behulp van een inclinometer de positie van meetpunten worden bepaald, de 
laatste maal worden de meetpunten gemeten met tachymetrie. 
 CDM wil daarentegen naast tachymetrische metingen, ook metingen uitvoeren met laserscanning. 
Omdat het toepassen van laserscanning voor deformatiemetingen nog onbekend terrein is, dienen de 
metingen in de 2e Heinenoordtunnel als test. Over de precieze inzet van laserscanning in de 
RandstadRail boortunnel is nog niets bekend, maar waarschijnlijk zullen laserscanmetingen in het 
eerste gedeelte van de boortunnel worden uitgevoerd en dus niet in de gehele tunnel. 
 
Met laserscanning kunnen gehele tunnelringen worden gescand. Dit is een belangrijke toegevoegde 
waarde van laserscanning: deformaties van gehele oppervlakken kunnen worden bepaald; men is niet 
beperkt tot enkele meetpunten. Het bepalen van deformaties van hele oppervlakken kan in de tunnel 
goed van pas komen. In de boortunnel worden bijvoorbeeld vijf dwarsverbindingen gemaakt tussen 
de twee tunnelbuizen met behulp van een vriestechniek (zie figuur 4.4). De grond op de positie waar 
de dwarsverbinding moet komen, wordt bevroren en op deze manier waterdicht gemaakt. Vervolgens 
kan de grond uitgegraven worden en kan de betonnen dwarsverbinding gemaakt worden. Deze 
bevriezing van de grond kan over een grote afstand de vorm van de tunnel beïnvloeden. In dit geval 
is het dus bijzonder interessant om over een groter gebied de vorm van de tunnel te bekijken, in 
plaats van enkel te kijken naar de vervormingen van één tunnelring. 
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Figuur 4.4: Visualisatie van de dwarsverbinding tussen twee tunnelbuizen 
 
Eisen CDM 
Aan de hand van de eisen van PRR stelt CDM bepaalde voorwaarden op voor de tachymetrische en 
laserscanmetingen wat betreft nauwkeurigheid van de metingen en de deformatiebepaling. Van beide 
meettechnieken worden hierna enkele eigenschappen beschreven. 
 
Met tachymetrie worden afzonderlijke punten met een hoge puntnauwkeurigheid gemeten. Elk punt 
moet (semi-)handmatig worden aangemeten, daarom wordt een relatief klein aantal punten 
ingewonnen. De resultaten van de tachymetrische metingen worden meestal geleverd in de vorm van 
een zogenaamde verschillijst. Op deze lijst wordt per punt aangegeven welke positieverandering het 
punt heeft ondergaan sinds de vorige meting. 
 Met laserscanning daarentegen, wordt een grote hoeveelheid punten gemeten met een 
middelmatige nauwkeurigheid. Dankzij de grote hoeveelheid punten kan door de data een model van 
de tunnelring geschat worden met een hoge nauwkeurigheid. 
 Kortom: de puntnauwkeurigheid van een laserscanmeting is minder hoog dan die van een 
tachymetrische meting, maar door de grote puntdichtheid kan door de laserdata wel een heel 
nauwkeurig model van de tunnel worden geschat. 
 
De tachymetrische metingen die zullen worden uitgevoerd in de RandstadRail tunnel, moeten volgens 
het ontwerpbestek van de tunnel voldoen aan de volgende eisen (zie Huisman, 2005): 
- Puntnauwkeurigheid 1 [mm]; 
- Deformaties ontdekken van 2 [mm] of groter. 
 
De eisen die CDM stelt aan de laserscanmetingen zijn de volgende: 
- Puntnauwkeurigheid circa 6 [mm]; 
- Deformaties ontdekken van 3 [mm] of groter. 
 
Als de puntnauwkeurigheid van de laserscanmeting bekend is, kan berekend worden wat de 
nauwkeurigheid is waarmee een model van een tunnelring geschat kan worden. De 
modelnauwkeurigheid is afhankelijk van het aantal gemeten punten en de nauwkeurigheid van deze 
punten. Aan de hand van de nauwkeurigheid van het model van de tunnelring kan dan ook bepaald 
worden met welke resolutie gescand moet worden om een model te krijgen dat voldoet aan de 
gestelde eisen (zie paragraaf 4.3.1). 
 
Het gewenste eindresultaat van de laserscanmetingen is een ‘slang’ van scans over 400-500 [m] van 
de tunnel. Deze ‘slang’ dient als visualisatie van de tunnel. Daarnaast is het wellicht mogelijk om met 
behulp van de scans deformaties van de tunnel te bepalen. Deze deformatiebepaling zou in elk geval 
moeten worden uitgevoerd in de tunnelringen met de acht vaste meetpunten (elke 60 [m]) zodat een 
vergelijking met de tachymetrische metingen gemaakt kan worden. 
 Door de scans te koppelen aan grondslagpunten in de tunnel, worden de scans in RD-coördinaten 
bekend. Deze koppeling wordt mogelijk gemaakt door de grondslagpunten te scannen die ook 
gemeten worden met tachymetrie. De paspunten die in de tunnel gebruikt worden, zijn waarschijnlijk 
klikbouten met reflectoren. Op de bouten kan in plaats van een reflector ook een bol geplaatst worden 
waarmee de scans aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tevens worden waarschijnlijk in de tunnel 
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stickers geplakt die aangemeten kunnen worden. Op deze manier zijn genoeg bekende punten aan te 
wijzen in de scans die de koppeling met het RD-net mogelijk maken. 
 
Zoals eerder gezegd, zal waarschijnlijk een gebied gescand worden met een lengte van 400-500 [m]. 
Deze afstand komt ongeveer overeen met het eerste rechte stuk van de tunnel, waardoor geen 
rekening hoeft te worden gehouden met het scannen van een scherpe bocht. Voor de meetopzet is 
het van belang te weten hoeveel scans in één meetdag kunnen worden gemaakt en welke afstand dus 
in een dag kan worden afgelegd. Het is de bedoeling dat de tunnel meerdere malen gescand wordt, 
zodat vervormingen in de tijd bepaald kunnen worden. Daarom wordt elke nieuwe meetdag een zo 
groot mogelijk gedeelte van het eerder gescande deel van de tunnel wederom gemeten. 
 In tabel 4.1 is een voorbeeld gegeven van een mogelijke tijdsplanning voor de metingen in de 
tunnel. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in een meetdag 200 [m] gescand kan worden en dat de 
tunnelboormachine 50 [m] per week aflegt. 
 
Tabel 4.1: Mogelijke tijdsplanning tunnelmetingen 
Week Eerste scanpositie [m] Laatste scanpositie [m] 
4 0 200 
5 0 200 
6 100 300 
8 200 400 
10 300 500 
 

4.2 Scannerkeuze 
 
Aan de hand van technische en praktische specificaties van de scanners zoals beschreven in hoofdstuk 
3, moet worden beslist welke laserscanner wordt ingezet bij de vorm- en vervormingsmetingen van de 
RandstadRail boortunnel. Eerst wordt een keuze gemaakt voor het type scanner (puls- of 
faseverschilscanner) en vervolgens voor een specifieke scanner van dat type. Bij de metingen in de 
boortunnel zijn de volgende twee eigenschappen van de scanner het meest belangrijk: 
1. benodigde tijd voor de metingen; 
2. haalbare nauwkeurigheid van zowel de positie als de afstand. 

4.2.1 Scanner eigenschappen 
Benodigde tijd 
Zoals aangegeven in paragraaf 4.1.1 zal er tijdens de aanleg van de boortunnel maar een beperkte 
mogelijkheid zijn om metingen in de tunnel uit te voeren. De tijd waarin de tunnel toegankelijk is, 
moet dan ook zo efficiënt mogelijk worden benut: er moeten zoveel mogelijk metingen worden 
uitgevoerd. 
 De tijd die een meting in beslag neemt, is in grote mate afhankelijk van het type scanner dat 
wordt gebruikt. Een pulsscanner heeft beduidend meer tijd nodig voor het maken van een volledige 
360°-scan dan een faseverschilscanner. Een faseverschilscanner heeft gemiddeld vijf minuten nodig 
om een scan te maken, terwijl een pulsscanner hier al snel een uur voor nodig heeft. 
 Op basis van de benodigde meettijd voor één scan zou daarom moeten worden gekozen voor een 
faseverschilscanner. Echter, faseverschilscanners zijn betrekkelijk nieuwe scanners, waardoor hun 
kwaliteiten nog niet altijd bewezen of bekend zijn. De specificaties genoemd in paragraaf 3.2.1 zijn 
een uitgangspunt, de prestaties in werkelijke meetsituaties kunnen van deze specificaties afwijken. Op 
basis van dit gegeven is het dan ook niet direct mogelijk een keuze te maken tussen de twee 
faseverschilscanners. 
 
Naast de meettijd per scan, heeft het aantal opstellingen invloed op de totale meettijd. Met een 
pulsscanner kan normaal gesproken over grotere afstand gemeten worden dan met een 
faseverschilscanner. Hierdoor zijn voor metingen met een pulsscanner minder opstellingen nodig dan 
met een faseverschilscanner, wat een groot verschil maakt in de totale meet- en opsteltijd. 
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Haalbare nauwkeurigheid 
Deze eigenschap van de scanner is belangrijk met betrekking tot de kwaliteit van de metingen. 
Momenteel wordt voor de tunnelmetingen over het algemeen tachymetrie ingezet; CDM stelt zich ten 
doel met deze meettechniek een meetnauwkeurigheid van circa 1 [mm] te behalen. Terrestrische 
laserscanning vormt pas een goed alternatief voor de tachymetrische metingen wanneer hiermee ook 
hoognauwkeurige metingen uitgevoerd kunnen worden. 
 De nauwkeurigheden van pulsscanners en faseverschilscanners lopen ver uiteen. De 
nauwkeurigheid van een pulsscanner is bijna lineair, zo heeft de HDS2500 (zie bijlage A) een 
nauwkeurigheid van circa 6 [mm] binnen het gehele bereik van de scanner. De nauwkeurigheid van 
een faseverschilscanner is daarentegen sterk afhankelijk van de afstand. De faseverschilscanner scant 
dichtbij de scanner veelal met een hogere nauwkeurigheid dan de pulsscanner, terwijl op een afstand 
van 10 [m] de nauwkeurigheid is opgelopen tot circa 7 [mm] en deze nauwkeurigheid alleen maar zal 
verslechteren op grotere afstand van de scanner. Als dus alleen gekeken wordt naar de haalbare 
nauwkeurigheid, moet worden gekozen voor een pulsscanner. 
 
Gezien de eigenschappen van de scanners (zie bijlage A), is de HDS3000 een nauwkeurige scanner op 
korte afstanden, terwijl de GS200 en de LMS-Z420i juist goed presteren op lange afstanden. Hier zal 
dus een afweging moeten worden gemaakt tussen een scanner die meerdere scans moet maken met 
hoge nauwkeurigheid om een afstand van bijvoorbeeld 200 [m] te overbruggen en een scanner die 
dezelfde afstand kan overbruggen met een enkele scan met een lagere nauwkeurigheid. De keuze 
voor het één of ander heeft logischerwijs ook invloed op de benodigde meettijd. 
 
Een derde belangrijke eigenschap van een scanner is de puntdichtheid van een scan. Afhankelijk van 
de bewegingen die de scankop en de spiegels binnenin de scanner kunnen maken, kan een bepaalde 
puntdichtheid behaald worden. Bij een hogere puntdichtheid kan de tunnel beter gemodelleerd 
worden en zodoende neemt de nauwkeurigheid waarmee de tunnel in kaart kan worden gebracht toe. 
Tevens zijn in de scan dan meer details zichtbaar, wat weer interessant is voor de bepaling van 
deformaties van de tunnelring. Faseverschilscanners kunnen een hogere puntdichtheid behalen dan 
pulsscanners, daarom is het vanuit het oogpunt van de puntdichtheid het meest interessant om een 
faseverschilscanner te gebruiken. 

4.2.2 Conclusie 
Op basis van de eigenschappen van de verschillende scanners en de situatie in de tunnel, is ervoor 
gekozen om te gaan scannen met een faseverschilscanner. 
 
De keuze voor een faseverschilscanner is voornamelijk gebaseerd op de benodigde scantijd voor één 
scan. Er is maar beperkte tijd beschikbaar voor het uitvoeren van de metingen in de tunnel en tevens 
moet er tijdens de metingen de mogelijkheid zijn dat andere werkzaamheden in de tunnel ook 
doorgang kunnen vinden. Het is dus niet geoorloofd de tunnel gedurende een periode van 
bijvoorbeeld 30 [min] geheel af te sluiten voor overige werkzaamheden. Aangezien een pulsscanner 
minstens 30 [min] nodig heeft voor het maken van één scan, is de inzet van een pulsscanner niet 
gewenst. Een faseverschilscanner heeft maar enkele minuten nodig voor het maken van een scan en 
is daarom erg geschikt voor gebruik in de tunnel tijdens de aanleg. 
 
Bijkomend voordeel van de faseverschilscanner is de extreem hoge puntdichtheid. Eén scan bevat 
enkele miljoenen meetpunten, op basis waarvan een vrij nauwkeurig model van de tunnel gemaakt 
kan worden. Door de hoge puntdichtheid (ca. 1 [pt/cm2]) is het mogelijk om kleine details te 
onderscheiden in de scans. Hierdoor is het wellicht ook mogelijk om kleine vormveranderingen van de 
tunnelringen te ontdekken. 
 
Een nadeel van de faseverschilscanner is de snelle verslechtering van de puntnauwkeurigheid. Echter, 
door de hoge puntdichtheid is het nog steeds mogelijk om een nauwkeurig model door de puntenwolk 
te schatten en zodoende met een hoge nauwkeurigheid deformaties te ontdekken. 
 Daarnaast is het sowieso niet gewenst om lange afstanden te scannen in de tunnel, omdat de 
RandstadRail tunnel slechts een breedte van 5,8 [m] heeft. Op grote afstand van de scanner is de 
invalshoek van de laserstraal op de tunnelwand hierdoor heel klein. Aangezien de nauwkeurigheid van 
de meting sterk verslechtert bij kleine invalshoeken, is het niet gewenst om grote afstanden te 
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scannen in de tunnel. Gezien de redelijk goede nauwkeurigheden die de faseverschilscanner kan 
behalen op korte afstanden, is de faseverschilscanner dus een heel geschikte scanner voor het 
scanproject in de RandstadRail tunnel. 
 
De twee onderzochte faseverschilscanners HDS4500 en iQsun 880 (zie bijlage A) verschillen weinig in 
hun prestaties en daarom is hier geen voorkeur voor uitgesproken. Uiteindelijk is de testmeting 
uitgevoerd met de HDS4500, omdat alle bedrijven die gevraagd zijn een offerte op te stellen voor de 
uitvoering van de tunnelmetingen, de metingen wilden gaan uitvoeren met de HDS4500 en niet met 
de iQsun 880. 
 Nu een keuze is gemaakt voor de scanner die wordt ingezet voor de tunnelmetingen, wordt in dit 
rapport vanaf nu alleen nog gesproken over de HDS4500 scanner. De behaalde resultaten zijn 
gebaseerd op de metingen uitgevoerd met deze scanner, de overige scanners die beschreven zijn in 
hoofdstuk 3 doen niet meer ter zake. 
 

4.3 Testmeting 2e Heinenoordtunnel 
 
Vanwege vertragingen in de aanleg van de RandstadRail boortunnel is het niet mogelijk gebleken om 
tijdens dit afstudeeronderzoek metingen uit te voeren in de boortunnel. Daarom is ervoor gekozen om 
een testmeting uit te voeren in een tunnel die qua vorm en afmetingen op de RandstadRail boortunnel 
lijkt: de 2e Heinenoordtunnel. Het doel van de testmeting is tweeledig: 
1. data inwinning zodat de prototype software voor deformatieanalyse getest kan worden; 
2. ervaring opdoen met laserscannen in een tunnel voorafgaand aan het scanproject in de 

boortunnel. 
 
In deze paragraaf wordt de voorbereiding, de meetopzet en de uitvoering van de testmeting 
beschreven. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de verwerking van de scandata. 

4.3.1 Algemeen 
Gekozen is om de 2e Heinenoordtunnel te gebruiken als testobject voor de testmeting met 
laserscanning. De 2e Heinenoordtunnel is in 1999 geopend en was de eerste geboorde verkeerstunnel 
in Nederland. De tunnel (zie figuur 4.5) bestaat uit twee buizen: de ene is voor fietsverkeer en de 
ander is voor langzaam verkeer (voornamelijk landbouwverkeer). De tunnelbuis voor langzaam 
verkeer is gekozen als te testen object, omdat in deze tunnelbuis de tunnelsegmenten 
zichtbaar/meetbaar zijn en omdat deze buis ongeveer dezelfde afmetingen heeft als de RandstadRail 
boortunnel. De buitendiameter van de 2e Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer is 8,30 [m], de 
binnendiameter is 7,60 [m] en is daarmee 1,80 [m] breder dan de RandstadRail boortunnel. 

 

Figuur 4.5: 2e Heinenoordtunnel: oostelijke tunnelbuis voor fietsverkeer (links) en westelijke tunnelbuis voor 
langzaam verkeer (rechts) 
 
Zoals in paragraaf 4.2 beschreven is, is de HDS4500 faseverschilscanner ingezet voor het scannen van 
de tunnel. Deze scanner scant in korte tijd een gedeelte van de tunnel met een hoge resolutie. 
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De afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie (LV) heeft zelf geen laserscanner in haar bezit, daarom 
is Fugro-Inpark ingehuurd voor het maken van de scans met behulp van de HDS4500 
faseverschilscanner. Ook heeft Fugro-Inpark de scandata verwerkt en geanalyseerd. 
 
In het kader van een ander project binnen LV is een nieuwe totalstation onderzocht, te weten de 
Leica TCRP1203. Tijdens de testfase is gebleken dat deze totalstation ook beschikt over een 
scanfunctie. De totalstation kan zodanig ingesteld worden dat een aangewezen gebied automatisch, 
met een hoge puntdichtheid, gemeten wordt. De totalstation beschikt over een hoognauwkeurige 
afstandsmeter waardoor de nauwkeurigheid van de aangemeten punten hoog is. 
 Tijdens de testmeting is een klein gedeelte van de tunnel ook met deze nieuwe totalstation 
automatisch gemeten. In de dataverwerking kan het resultaat van deze meting wellicht vergeleken 
worden met de scanresultaten van de HDS4500. 

4.3.2 Meetopzet testmeting  
Voor de testmeting is een meetopzet opgesteld waarop in deze paragraaf wordt ingegaan. De 
definitieve meetopzet en meetopstelling zijn te vinden in bijlage C. De meetopzet is gebaseerd op de 
toekomstige situatie in de RandstadRail tunnel, bij goede resultaten van de testmeting kan deze 
meetopzet ook gebruikt worden tijdens de metingen in de RandstadRail boortunnel. 
 
Afstand tussen de opstellingen 
In de RandstadRail tunnel zal elke 60 [m] een tunnelring tachymetrisch worden ingemeten. Het is 
gewenst dat de scanner met een zo hoog mogelijke resolutie dit gebied scant, zodat de 
tachymetrische meting en de scanmeting nauwkeurig met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit 
betekent, dat de scanner minstens elke 60 [m] opgesteld moet worden. Een afstand van 60 [m] 
tussen twee opstellingen betekent dat vanaf elke opstelling een afstand van minstens 30 [m] moet 
worden gemeten. Omdat de HDS4500 op een afstand van 30 [m] niet met voldoende nauwkeurigheid 
kan scannen, is het noodzakelijk om een extra opstelling te maken halverwege de twee opstellingen, 
dus op 30 [m]. Dit resulteert in een optimale afstand tussen de opstellingen van 30 [m]. 
 Vanwege de snel verslechterende puntnauwkeurigheid waarmee de laserscanner scant, is het niet 
zeker of de nauwkeurigheid (die behaald wordt met opstellingen om de 30 [m]) wel voldoende is om 
deformaties van 3 [mm] te ontdekken. Daarom wordt ook een serie opstellingen gescand met een 
tussenafstand van 25 [m]. In het geval de 30 [m] afstand nu te groot blijkt te zijn, kan worden 
bekeken of een kortere afstand tot betere resultaten leidt. 
 In figuur 4.6 is de meetopzet voor de testmeting weergegeven. In de figuur zijn zowel de 
opstelpunten van de scanner (1-7) als de te plaatsen grondslag- en aansluitingspunten (A-Q) 
getekend. 
 

Figuur 4.6: Meetopzet testmeting 
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Koppeling scans en coördinatenstelsels 
De scans die gemaakt worden van de tunnel, moeten aan elkaar gekoppeld worden, zodat een ‘slang’ 
ontstaat van alle scans in de tunnel. Deze koppeling kan gebeuren op basis van drie twee- of 
driedimensionale targets die in beide scans te zien zijn, gebruik van meer dan drie targets levert een 
controle op van de aansluiting en valt dus aan te bevelen. Voor dit doel zijn bij CDM acht meetpunten 
(bollen met een diameter van ongeveer 11 [cm]) beschikbaar. Fugro-Inpark beschikt daarnaast ook 
over twee- en driedimensionale targets die kunnen worden gebruikt in de aansluiting. 
 De scans kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden op basis van het Iterative Closest Point 
algoritme (ICP) dat gebruik maakt van alle scandata (Besl and McKay, 1992). Dit algoritme berekent 
iteratief voor elk scanpunt het dichtstbijzijnde scanpunt in de andere scan. Zodra de som van deze 
afstanden minimaal is, zijn de twee scans zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld. 
 Aangezien een tunnel aan de binnenkant betrekkelijk glad is en weinig opvallende vormen heeft, 
werkt het ICP algoritme niet erg efficiënt. Daarom is ervoor gekozen om het ICP algoritme te 
combineren met het gebruik van aansluitingspunten. Op basis van de aansluitingspunten worden de 
scans aan elkaar gekoppeld en vervolgens wordt het ICP algoritme gebruikt om de scans heel 
nauwkeurig op elkaar aan te sluiten. 
 
Naast de koppeling van de scans, is het ook gewenst dat de scans gekoppeld worden aan een lokaal 
of landelijk bekend coördinatenstelsel. Deze koppeling kan gerealiseerd worden door enkele 
meetpunten zowel te scannen als tachymetrisch te meten. Als met tachymetrie tevens één of meer 
punten die bekend zijn in het lokale of landelijke coördinatenstelsel worden aangemeten, vormen deze 
tachymetrische metingen de koppeling tussen het scanner-coördinatenstelsel en het bekende 
coördinatenstelsel. 

4.3.3 Uitvoering testmeting 
De testmeting heeft plaatsgevonden in de nacht van 31 augustus op 1 september 2005. Met 
toestemming van Rijkswaterstaat is de tunnel tussen 21.00 [u] en 05.00 [u] gedeeltelijk afgesloten 
voor verkeer; elke 20 [min] is de tunnel tijdelijk opengesteld zodat wachtend verkeer doorgang kon 
worden verleend. 
 
Tijdens de testmeting is tweemaal hetzelfde gedeelte van de tunnel gescand. Omdat het niet in de lijn 
der verwachting ligt dat de 2e Heinenoordtunnel gedurende de meting vervormt, zijn tussen de 1e en 
de 2e meting enkele kunstmatige deformaties tegen de tunnelwand aangebracht. Zo zijn enkele 
houten en piepschuimen platen en een aantal plastic doppen tegen de wand geplaatst (zie figuur 4.7). 
Het is echter niet de verwachting dat deformaties van deze vorm plaats zullen vinden, maar in 
werkelijkheid zullen gehele tunnelsegmenten vervormen of zullen tunnelsegmenten en –ringen ten 
opzichte van elkaar deformeren. Het is niet mogelijk geweest om dit soort deformaties na te bootsen, 
wat betekent dat de uitgevoerde deformatieanalyse de werkelijkheid niet precies benaderd. 
 Tijdens de tweede meting zijn de aangebrachte deformaties gescand. Een vergelijking van de 
scans uit de 1e en 2e meting moet nu aantonen met welke nauwkeurigheid deformaties kunnen 
worden ontdekt in laserscans. 

 

Figuur 4.7: Tegen tunnelwand geplaatste kunstmatige deformaties: witte houten latten (links), piepschuimen 
platen (midden), plastic doppen (rechts) 
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Het is mogelijk dat de verschillende deformaties met een verschillende nauwkeurigheid kunnen 
worden ontdekt in de scans, dit heeft te maken met de objecteigenschappen van de deformaties. Zo 
reflecteert de lasergolf anders op een houten plaat dan op een piepschuimen plaat, dus is het ook 
mogelijk dat deformaties met een verschillende nauwkeurigheid worden bepaald. Aangezien van de 
geplaatste objecten de afmetingen bekend zijn, kunnen de resultaten van de deformatieanalyse 
vergeleken worden met de bekende gegevens. 
 Naast de deformaties uit figuur 4.7 is ook één van de bollen (figuur 4.8) na de eerste meting 
verplaatst. Deze bol is in beide metingen ingemeten met tachymetrie en dus is de verplaatsing van de 
bol heel duidelijk vastgelegd. Aan de hand van deze kunstmatige deformatie kan dan ook heel 
nauwkeurig worden bepaald met welke nauwkeurigheid een deformatie kan worden ontdekt in een 
laserscan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.8: Kunstmatige deformatie, verplaatste bol 
 
Eerste resultaten van de testmeting 
Om een eerste indruk te krijgen van de resultaten van de testmeting, zijn twee (onbewerkte) scans 
weergegeven (figuur 4.9 en 4.10). In de scans zijn objecteigenschappen duidelijk te onderscheiden 
vanwege de hoge puntdichtheid van de scan. De kleur geeft de intensiteit van het gereflecteerde 
signaal weer: rood staat voor een lage intensiteit, blauw voor een hoge intensiteit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.9: Scan gemaakt vanaf positie 1 in de 2e meting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.10: ‘Slang’ van scans, intensiteit in grijswaarden 
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5 Methodes 
 
 
Met laserscanning wordt een grote hoeveelheid data ingewonnen. Deze data hebben een beperkte 
nauwkeurigheid. Vanwege de beperkte nauwkeurigheid van de afzonderlijke datapunten, wordt een 
model geschat gebruikmakend van alle datapunten om zo te profiteren van de grote overtalligheid; de 
nauwkeurigheid van dit nieuwe model is beter dan die van een enkel datapunt. 
 Een geboorde tunnel heeft de vorm van een cirkelvormige cilinder, daarom is in dit onderzoek een 
methode opgezet voor het modelleren van een cirkelvormige cilinder door de scandata. Deze 
modellering gaat in een aantal stappen: 
1. registratie van de laserscans; 
2. initialisatie van de cilinderparameters; 
3. iteratieve schatting van de cilinderparameters. 
 
In de eerste stap worden de laserscans, die gemaakt zijn op verschillende posities, aan elkaar 
gekoppeld. Tevens worden de scans getransformeerd van het scanner-coördinatenstelsel naar een 
lokaal coördinatenstelsel. In de tweede stap worden de cilinderparameters geïnitialiseerd. Hiermee 
wordt bedoeld dat benaderingen voor de cilinderparameters worden bepaald en een eerste 
vereffening wordt uitgevoerd op de scandata. Vervolgens wordt een iteratieve vereffening uitgevoerd, 
omdat ervan uit wordt gegaan dat het resultaat van de initialisatiefase niet optimaal is. In deze 
vereffening wordt een definitieve schatting voor de cilinderparameters en hun nauwkeurigheid 
bepaald. 
 
Wanneer scans gemaakt worden op meerdere tijdstippen, is het mogelijk om deze verschillende 
datasets met elkaar te vergelijken in een deformatieanalyse. Het uitvoeren van een deformatieanalyse 
op scandata is het doel van dit onderzoek. Een deformatieanalyse van laserscans is nog nauwelijks 
uitgevoerd, de enige twee bekende voorbeelden zijn (Schäfer et al, 2004) en (Lindenbergh en Pfeifer, 
2005b). In dit onderzoek is een aantal methodes bedacht en geïmplementeerd voor de analyse van 
laserscans in de verschillende tijdsperiodes (epochen). 
 
In paragraaf 5.1 wordt gestart met de beschrijving van de methode die is gebruikt voor de vereffening 
van de scandata: de kleinste kwadraten methode. Deze methode wordt toegepast in paragraaf 5.2, 
5.3 en 5.4. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 de registratie van de laserscans besproken. Paragraaf 
5.3 behandelt de initialisatie van de cilinderparameters. Daarna beschrijft paragraaf 5.4 de schatting 
van de cilinderparameters. Tenslotte worden in paragraaf 5.5 verschillende methodes voor 
deformatieanalyse van de scandata beschreven. 
 

5.1 Kleinste kwadraten methode 
 
In deze paragraaf zijn de bronnen (Teunissen, 2000a) en (Teunissen, 2000b) geraadpleegd. 
 
In een kleinste kwadraten vereffening worden parameters x bepaald zodanig dat de afstanden tussen 
het model f(x) en waarnemingen y geminimaliseerd worden met betrekking tot het kwadraat van de 
afstanden tussen waarnemingen en model: 
  −∑ 2min ( ( ))ix

i

y f x                  (5.1) 

 
De functie f kan beschreven worden in een functiemodel (ook wel: model van 
waarnemingsvergelijkingen) dat is opgebouwd uit waarnemingen y en onbekenden x. Het verband 
tussen de waarnemingen en de onbekenden wordt weergegeven in de zogenoemde A-matrix A. Naast 
het functiemodel wordt ook een kansmodel opgesteld dat de nauwkeurigheid van de waarnemingen 
beschrijft. 
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Het lineaire functiemodel ziet er in algemene vorm als volgt uit: 
  =E y Ax{ } ;                    (5.2) 

met: 
E y{ }   : verwachting van de vector van waarnemingen 

 
Het kansmodel dat bij dit functiemodel hoort, is: 
  = yD y Q{ }                    (5.3) 

met: 
D y{ }   : dispersie 

Qy    : variantiematrix van de waarnemingen 
 
Het niet-lineaire functiemodel ziet er als volgt uit:  
  =E y A x{ } ( );                    (5.4) 

 
Hierin is A een niet-lineaire functie van de onbekenden x. Het bijbehorende kansmodel is gelijk aan 
(5.3). 
 
Het niet-lineaire functiemodel moet gelineariseerd worden voordat het kan worden opgelost met de 
kleinste kwadratenmethode. Een niet-lineaire waarnemingsvergelijking kan benaderd worden met een 
gelineariseerde waarnemingsvergelijking door een Taylorreeks-ontwikkeling toe te passen. Het 
gelineariseerde model van waarnemingsvergelijkingen ziet er nu als volgt uit: 
  = + ∂ ∆0 0

xE y A x A x x{ } ( ) ( ) ;                (5.5) 

met: 
0x   : vector van benaderde waarden van de onbekende parameters 

∂ 0
x A x( )  : matrix met partiële afgeleiden naar de onbekende parameters 

∆x = − 0x x  
 
Het kansmodel van het gelineariseerde functiemodel is gelijk gebleven (5.3). 
 
A x 0( )  is een constante vector, dus kan het gelineariseerde model van waarnemingsvergelijkingen  
herschreven worden als: 
  ∆ = ∂ ∆0

xE y A x x{ } ( ) ;                  (5.6) 

met: 
∆ = − 0y y A x( )  

 
Het bijbehorende kansmodel beschrijft nu de variantie van het verschil tussen waarneming en 
benadering: 
  ∆ = yD y Q{ }                    (5.7) 

 
De gelineariseerde waarnemingsvergelijking bevat benaderde waarden voor de onbekende 
parameters x 0 . Deze benaderde waarden kunnen veelal uit de waarnemingen zelf bepaald worden. 
 
Nu het gelineariseerde functie- en kansmodel bekend zijn, kan de kleinste kwadraten vereffening 
worden uitgevoerd. Voor de onbekende parameters, de waarnemingen en de residuen worden in deze 
vereffening schattingen bepaald. 
 
De vector met schattingen voor de onbekenden is: 
  0 * 1 0 1 0 * 1ˆ ( ( ) ( )) ( ( ) ( ( )))0 0

x y x x yx x A x Q A x A x Q y A x− − −= + ∂ ∂ ∂ −        (5.8) 

 
De vector met de schatters voor de waarnemingen is: 
  =ˆ ˆ( )y A x                     (5.9) 



5   Methodes 
 

29 

Tenslotte is de geschatte vector voor de residuen: 
  = −e y yˆ ˆ                     (5.10) 

 
Ook voor het kansmodel worden in de kleinste kwadraten vereffening schattingen bepaald. Zo worden 
de variantiematrices van de geschatte onbekende parameters (5.12), van de schatters voor de 
waarnemingen (5.13) en van de geschatte residuen (5.14) berekend: 
  − −= ∂ ∂0 0

x y xxQ A x Q A x* 1 1
ˆ ( ( ) ( ))                (5.11) 

  = ∂ ∂0 0
x xy xQ A x Q A x *

ˆ ˆ( ) ( )                 (5.12) 

  ˆ ˆy yeQ Q Q= −                    (5.13) 

 
Zoals gezegd, worden in het gelineariseerde functiemodel benaderde waarden voor de onbekende 
parameters 0x  gebruikt. In het geval dat deze benaderde parameters niet nauwkeurig bepaald 
kunnen worden, kan ook niet gezegd worden dat de berekende kleinste kwadraten schatting x̂ goed 
is, want dan bevat de schatter een onacceptabele fout. 
 In deze situatie kunnen de benaderde waarden voor de onbekenden verbeterd worden in een 
iteratieprocedure (zie figuur 5.1). Dit houdt in dat de vereffeningsprocedure meerdere malen wordt 
doorlopen om zo in elke iteratiestap een verbetering van de onbekende parameters te verkrijgen. 
Wanneer het verschil tussen opeenvolgende parameterschattingen verwaarloosbaar klein is, kan de 
iteratie worden gestopt en is de laatste schatting de ‘echte’ kleinste kwadraten schatting voor de 
onbekende parameters. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.1: Schema iteratieve kleinste kwadraten vereffening (zie: Teunissen 2000a) 
 
Aan de hand van bovenstaande theorie zullen in paragraaf 5.3 en 5.4 parameters geschat worden 
voor een cilindermodel. Voordat het cilindermodel bepaald kan worden, moeten de laserscans aan 
elkaar gekoppeld worden in een registratie, dit wordt in paragraaf 5.2 behandeld. 
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5.2 Registratie laserscans 
 
Met de registratie van laserscans wordt bedoeld het koppelen van scans aan elkaar en/of aan een 
bekend coördinatenstelsel. Welke methode hiervoor wordt gebruikt, hangt af van de beschikbare data. 
 
Voor het aan elkaar koppelen van scans is het in de meeste gevallen vereist dat er overlap is tussen 
de scans, dat wil zeggen dat een gedeelte van het gescande gebied in beide scans is gemeten. Hoe 
groot de overlap moet zijn, hangt sterk af van de situatie die gescand wordt. In de praktijk wordt er 
vaak van uitgegaan dat de overlap een grootte moet hebben van 20 [%] van de gehele scan 
(persoonlijke mededeling, 31 augustus 2005). 
 Voor het koppelen van de scans aan een bekend coördinatenstelsel, is het noodzakelijk dat van 
enkele gescande meetpunten coördinaten in dit bekende stelsel bepaald zijn. De bepaling van de 
coördinaten van deze meetpunten kan gebeuren met behulp van tachymetrie. Met tachymetrie 
worden deze meetpunten ingemeten en tevens worden enkele vaste punten gemeten waarvan de 
coördinaten in bijvoorbeeld het Rijksdriehoeksstelsel bekend zijn. Omdat nu de afstanden en hoeken 
tussen de aangemeten punten bekend zijn, kunnen de coördinaten van de geplaatste meetpunten 
berekend worden. 
 
De bovenstaande methodes worden hierna nog iets uitgebreider toegelicht. Echter, omdat dit 
onderzoek zich met name richt op de uitvoering van een deformatieanalyse op de scandata, is 
besloten om voor de aansluiting van de scans een bestaand softwareprogramma te gebruiken: Leica 
Cyclone 5.3. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van scandata ingewonnen met 
de Leica laserscanners zoals de HDS4500. Genoemd programma geeft een aantal mogelijkheden voor 
de registratie van de scans, te weten: 
a. aansluiting op basis van paspunten; 
b. aansluiting op basis van de gehele puntenwolk; 
c. aansluiting op basis van paspunten waarvan de coördinaten in een extern stelsel bekend zijn; 
d. aansluiting op basis van een combinatie van bovenstaande. 
 
Bij de methodes a en b wordt gebruik gemaakt van het overlapgebied tussen twee scans. Methode c 
maakt gebruik van een bekend coördinatenstelsel. Methode d is gebaseerd op een combinatie van 
beiden. 
 
Ad a. 
In het meetgebied zijn meetpunten geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van (half)ronde bollen. Deze 
bollen worden gescand vanaf meer dan één opstelpunt en vervolgens wordt door de scanpunten op 
de bol een model geschat. Wanneer gebruik wordt gemaakt van speciale Leica meetbollen, kan 
Cyclone 5.3 deze bollen automatisch herkennen in de scan en vervolgens een bolmodel modelleren. 
 In beide scans zijn nu enkele bollen gemodelleerd. Op basis van de middelpunten van de 
bolmodellen vindt de registratie van de scans plaats. Eén van de scans wordt nu zodanig getransleerd 
en geroteerd dat de gemodelleerde bollen precies passen op de bollen in de andere scan: de bollen 
worden als het ware zo goed mogelijk ‘op elkaar gelegd’. 
 
Ad b. 
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van alle scanpunten die in het overlapgebied van twee scans 
liggen en dus niet alleen van de scanpunten van de geplaatste meetbollen. Deze methode profiteert 
van de grote hoeveelheid scanpunten die wordt ingewonnen met laserscannen. De methode is 
gebaseerd op het Iterative Closest Point algoritme (Besl and McKay, 1992). Dit algoritme 
minimaliseert de afstand tussen de scanpunten in de twee scans. In elke iteratiestap ondergaat één 
van de scans een translatie en een rotatie. Dit proces gaat door totdat de afstand tussen de 
scanpunten niet meer verandert. 
 
Ad c. 
Elke scan wordt geplaatst in een bekend coördinatenstelsel door middel van tachymetrische metingen. 
Deze methode werkt als volgt: op elk meetpunt wordt een prisma geplaatst en deze wordt zodanig 
ingemeten met tachymetrie dat de coördinaten van het punt bepaald kunnen worden. Vervolgens 
wordt op het meetpunt een bol geplaatst en kan de situatie gescand worden. Na het scannen wordt 
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een bol gemodelleerd door de scanpunten die op de bol gereflecteerd zijn en wordt het middelpunt 
van dit bolmodel bepaald. Het middelpunt van dit model komt overeen met het middelpunt van de 
prisma en dus zijn de coördinaten van het punt bepaald. De scan kan vervolgens getransformeerd 
worden naar het bekende coördinatenstelsel. Door dit uit te voeren voor alle scans, zijn deze allemaal 
bekend in hetzelfde stelsel. 
 
Ad d. 
Bij deze methode wordt eerst methode c gebruikt om de scans te transformeren naar een bekend 
coördinatenstelsel. Vervolgens worden de scans volgens methode b met behulp van het ICP algoritme 
nauwkeurig op elkaar gepast. 
 

5.3 Initialisatie cilinderparameters 
 
Door de scandata van de 2e Heinenoordtunnel moet een cilindermodel geschat worden, zodat 
analyses op de scandata kunnen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt de parametrisering van 
een cilinder beschreven (paragraaf 5.3.1) en vervolgens worden twee methodes beschreven voor de 
initialisatie van de cilinderparameters (paragraaf 5.3.2). 

5.3.1 Parametrisering cilinder 
In de gekozen parametrisering wordt een cilinder beschreven door 7 parameters en 2 voorwaarden 
tussen deze parameters (Pfeifer et al, 2004). Deze twee voorwaarden moeten worden opgesteld, 
omdat een cilinder in principe beschreven kan worden door 5 parameters en een cilinder beschreven 
met 7 parameters dus overbepaald is. 
 
De 7 cilinderparameters zijn: 
- de x-, y- en z-coördinaat van een punt P op de cilinderas (3); 
- de vector a die de x-, y- en z-richting van de cilinderas beschrijft (3); 
- de straal r van de tunnel (1). 
 
De beschrijving van de cilinder met behulp van het uitwendig product is: 
  ( ) 0r− × − =iP Q a                  (5.14) 

 
Hierin is Qi een willekeurig scanpunt. Alle punten Q die aan (5.14) voldoen, liggen op de cilinderwand. 
In figuur 5.2 is de genoemde situatie getekend ter verduidelijking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.2: Definitie van de cilinderparameters 
 
In (5.14) wordt het uitwendig product (zie bijlage D) berekend tussen een vector P-Q en de 
eenheidsvector a. Het resultaat van dit uitwendig product is gelijk aan de lengte van f. In het geval 
dat Q op de cilinder ligt, is de straal r gelijk aan de lengte van f en klopt (5.14). Als Q niet op de 
cilinder ligt, is het absolute verschil tussen de straal r en de lengte f gelijk aan afstand d. 
 In het ideale geval liggen de scanpunten Q allemaal op de cilinderwand. Echter door de 
aanwezigheid van bijvoorbeeld ruis in de metingen, zullen altijd kleine verschillen d voorkomen. Deze 
afstanden tot de cilinder worden beschreven door de afstandsfunctie: 
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  = −i id f r ; met ( )if = − ×iP Q a              (5.15) 

 
id  is een functie van de originele waarnemingen (

x y zi i iQ ,Q ,Q ). De cilinderparameters worden 

bepaald door de loodrechte afstand id  van de scanpunten iQ  tot de cilinderwand te minimaliseren. 
De in dit onderzoek gebruikte vereffenings- en toetsingstheorie (Teunissen, 2000a en 2000b) is echter 
gebaseerd op originele waarnemingen en niet op een functie hiervan. Dit betekent dat dus niet de 
loodrechte afstanden id  maar de residuen ie  geminimaliseerd moeten worden. Hier wordt geen 
bewijs geleverd dat de in dit onderzoek beschreven methode hetzelfde resultaat oplevert als de 
methode waarmee de residuen 

x y zi i ie ,e ,e (waarvoor geldt: ˆˆ
i i iQ + e = Q ) geminimaliseerd worden. 

 
Zoals gezegd, worden twee voorwaarden aan de cilinderparameters gesteld. Deze twee voorwaarden 
worden in de vorm van twee extra waarnemingsvergelijkingen toegevoegd aan het gelineariseerde 
model van waarnemingsvergelijkingen (zie 5.21), de laatste twee rijen van deze matrix beschrijven de 
twee voorwaarden. De 2 voorwaarden aan de parameters zijn: 
- de vector a is een eenheidsvector en heeft dus een lengte van 1; 
- punt P ligt op de cilinderas, de coördinaat van P in de richting van de cilinderas wordt 

vastgehouden. 
 
Als vector a geen eenheidsvector is, levert de lengte van het uitwendig product − ×(( ) )iP Q a  niet de 
werkelijke afstand tot de cilinderas op, maar een geschaalde afstand. Dit is de reden waarom de 
voorwaarde wordt gesteld dat vector a een eenheidsvector moet zijn. Als de lengte van de vector 
altijd 1 moet zijn, betekent dit dat de verandering van de vector altijd 0 moet zijn: 

  
2 2 2 1

2 2 2 0
x y z

x x y y z z

a a a

a a a a a a

+ + =

∆ + ∆ + ∆ =
 

 
Voor elk punt P op de cilinderas heeft het uitwendig product − ×(( ) )iP Q a  dezelfde lengte. Dit 
betekent dat een singuliere matrix ontstaat (in het gelineariseerde model van 
waarnemingsvergelijkingen (5.21)) als P in de richting van de cilinderas niet vastligt. Het is mogelijk 
om punt P in de richting van de cilinderas (in dit geval de y-richting) vast te houden door een 
voorwaarde aan de y-coördinaat van P te stellen: 
  yP constant=  

 
Punt P kan nu alleen in een vlak loodrecht op de cilinderas bewegen. Wanneer de x- en z-coördinaat 
van P nu veranderen, levert dit verschillende lengtes van het uitwendig product op en dus is de matrix 
niet meer rangdefect. 
 
Het cilindermodel, in de vorm van de onbekende parameters P, a en r, wordt geschat door (5.15) in 
een kleinste kwadraten schatting te minimaliseren. Omdat vergelijking (5.15) niet lineair is, moet deze 
gelineariseerd worden voordat een kleinste kwadraten vereffening wordt uitgevoerd. In dit geval zijn 
benaderde parameters nodig voor de onbekende cilinderparameters (5.5). Paragraaf 5.3.2 beschrijft 
een tweetal methodes voor de bepaling van deze benaderde waarden. 

5.3.2 Bepaling benaderde waarden cilinderparameters 
In dit onderzoek zijn twee verschillende methodes bedacht ter bepaling van de benaderde waarden 
voor de cilinderparameters: 
A. Bepaling benaderde waarden cilinderparameters met behulp van normaalvectoren (zie Pfeifer, 

2004). 
B. Bepaling benaderde waarden cilinderparameters met behulp van best passende cilinderas. 
 
Van beide methodes wordt hier een stappenplan gegeven dat beschrijft hoe de bepaling van de 
benaderde waarden in zijn werk gaat. 
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Methode A: normaalvectoren 
1. Voor (een gedeelte van) de scanpunten wordt bepaald welke tien punten het meest dichtbij het 

desbetreffende scanpunt liggen. 
2. Door deze tien geselecteerde punten wordt een vlak geschat en vervolgens wordt de 

normaalvector van dit vlak bepaald. De normaalvector wordt gegeven door de minimale 
eigenwaarde (zie bijlage D). 

3. Door al de berekende normalen wordt wederom een vlak geschat en de normaalvector op dit vlak 
(bepaald aan de hand van de minimale eigenwaarde) is gelijk aan de as van de cilinder a. 

4. De cilinderas gaat door het zwaartepunt P (zie bijlage D) van de data. 
5. De straal r wordt gekozen op basis van de ontwerpparameters van de tunnel of op basis van de 

gemiddelde afstand tussen scanpunt en cilinderas. 
 
Methode B: best passende cilinderas 
1. Het zwaartepunt van alle scanpunten wordt berekend. De cilinderas moet door dit punt gaan, dus 

P ligt ook in dit zwaartepunt. 
2. Een aantal datapunten wordt nu geselecteerd en hiervan wordt de maximale eigenwaarde en 

bijbehorende eigenvector bepaald. 
3. Deze eigenvector is een benadering voor de cilinderas, deze geeft de richting van de cilinderas a. 
4. De straal r wordt gekozen op basis van de ontwerpparameters van de tunnel of op basis van de 

gemiddelde afstand tussen scanpunt en cilinderas. 
 
Methode B werkt vooral goed als de breedte van het gescande gedeelte van de tunnel groter is dan 
de diameter van de tunnel. Als dit niet het geval is, zal de schatting van de as veelal schuin op de 
werkelijke richting van de tunnelas staan, omdat de kortste afstanden tot de tunnelas dan berekend 
worden in de dwarsrichting van de tunnel in plaats van in de langsrichting. 
 Methode A levert daarentegen benaderde waarden op die dichter bij de uiteindelijke oplossing 
liggen dan die van methode B. Dit betekent dat er in de vereffening minder iteraties hoeven worden 
uitgevoerd om de onbekende parameters te berekenen, wat veel rekentijd scheelt. Nadeel van 
methode A is dat de methode meer rekentijd nodig heeft voor de bepaling van de benaderde 
waarden. Al met al zal het verschil in rekentijd tussen methode A en B dus betrekkelijk klein zijn, 
daarom is het gewenst de benaderde waarden met methode A te bepalen, omdat deze dichter bij de 
uiteindelijke oplossing liggen. 
 

5.4 Iteratieve schatting cilinderparameters 
 
In paragraaf 5.3 zijn benaderde waarden geschat voor de onbekende cilinderparameters. Nu wordt in 
paragraaf 5.4.1 aandacht besteed aan de linearisering van de cilindervergelijking. In paragraaf 5.4.2 
wordt ingegaan op de iteratieve kleinste kwadraten vereffening. 

5.4.1 Linearisering cilindervergelijking 
In de kleinste kwadratenvereffening voor de cilinderparameters moet de afstandsfunctie (5.15) 
geminimaliseerd worden: 
  2

, ,
min ( )i iP a r

i

d f r= −∑                  (5.16) 

 
De afstandsfunctie kan als een niet-lineaire waarnemingsvergelijking worden geschreven: 
  =E d A P a r{ } ( , , )                   (5.17) 
 
De functie ( )if = − ×iP Q a  beschrijft de lengte van een uitwendig product. Uitschrijven van dit 

uitwendig product levert (Shakarji, 1998): 
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i
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x z z z x x
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f u v w

u a Q P a Q P

v a Q P a Q P
w a Q P a Q P

              (5.18) 

 
Het gelineariseerde waarnemingsmodel (5.7) kan nu ingevuld worden met de cilinderparameters. Dit 
betekent dat het waarnemingsverschil geschreven kan worden als: 
  0( )d d A x∆ = −                   (5.19) 
 
Matrix 0( )x A x∂  bestaat uit de partiële afgeleiden van di naar de onbekende parameters. Omdat er 
zeven onbekende parameters zijn, betekent dit dat er 7 partiële afgeleiden bepaald moeten worden, 
te weten: 
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

, , , , ,i i i i i i i

x y z x y z

d d d d d d d
en

P P P a a a r
 

 
De partiële afgeleide van di naar de onbekende parameter Px wordt hier gegeven, maar op dezelfde 
wijze kunnen ook de andere 6 partiële afgeleiden worden bepaald (zie bijlage E): 

  z yi

x i

va wad
P f

−∂
=

∂
                  (5.20) 

 
Ook in de partiële afgeleiden komen de onbekende parameters P, a en r voor, hiervoor worden in de 
eerste iteratie de benaderde waarden P0, a0 en r0 ingevuld. 
 
De vector ∆x  die bepaald wordt in de vereffening, bevat het verschil tussen de vector van onbekende 
parameters x  en de vector met benaderde waarden x 0 : 
∆ = − 0x x x  
 
Het stelsel van gelineariseerde waarnemingsvergelijkingen voor m waarnemingen ziet er als volgt uit: 
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     (5.21) 

 
Aan het stelsel van waarnemingsvergelijkingen zijn de twee voorwaarden aan de cilinderparameters 
toegevoegd; de laatste twee rijen van matrix 5.21 geven deze voorwaarden. 
 
Het bijbehorende kansmodel heeft de vorm ∆ = yD y Q{ } . De matrix Qy wordt gevuld met de variantie 

van het verschil tussen waarneming en benadering. Aan de voorwaarden aan de waarnemingen zijn 
ook twee varianties toegekend. De voorwaarde aan Py heeft geen invloed op de andere parameters, 
daarom kan de variantie vrij gekozen worden. Hier is gekozen voor een variantie 2 1σ = . 
 De voorwaarde aan de lengte van de vector a moet eigenlijk opgelegd worden aan elke 
waarneming. Immers, voor elke waarneming geldt dat a een eenheidsvector moet zijn. Daarom is 

ervoor gekozen om deze variantie afhankelijk te laten zijn van het aantal waarnemingen m: 2 1
m

σ = . 

Deze variantie is vervolgens nog gekwadrateerd omdat uit de tests is gebleken dat dit betere 
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resultaten oplevert. De variantie van de voorwaarde aan de vector a is zodoende: 2
2

1
m

σ = . Dit levert 

de volgende covariantiematrix voor de waarnemingen op: 
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Oplossen van dit stelsel van waarnemingsvergelijkingen levert een geschatte vector met onbekende 
parameters x̂  op. Deze parameters bepalen de vorm van een best passende cilinder. Het oplossen 
van dit stelsel van waarnemingsvergelijkingen zal iteratief gebeuren en hierop wordt in paragraaf 
5.4.2 ingegaan. 

5.4.2 Iteratieve vereffening 
In paragraaf 5.3 zijn benaderde waarden geschat voor de onbekende cilinderparameters. Beide 
methodes leveren benaderde waarden op die niet geheel goed zijn, daarom is besloten een iteratieve 
vereffening (zie paragraaf 5.1) uit te voeren. In elke iteratiestap wordt een verbeterde schatting  
bepaald voor de onbekende parameters. Het itereren kan worden gestopt wanneer het verschil tussen 
de schatting xi+1 en de schatting xi verwaarloosbaar klein is. De schatting uit iteratiestap xi+1 geeft nu 
de vector met geschatte onbekende cilinderparameters. 
 

5.5 Deformatieanalyse methodes 
 
Een deformatieanalyse houdt in dat data ingewonnen op verschillende tijdstippen met elkaar wordt 
vergeleken. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden of een object stabiel is gebleven in de tijd, dit wordt 
wel een stabiliteitsanalyse genoemd. In het geval dat een object niet stabiel is gebleven, kunnen de 
verschillen die ontstaan zijn tussen de meettijdstippen bijvoorbeeld worden onderzocht in een multi-
epochen analyse (zie Verhoef, 1997). 
 In dit onderzoek wordt eerst een stabiliteitsanalyse uitgevoerd, waarin wordt getest of de tunnel 
in de loop der tijd is vervormd. In het geval dat de tunnel vervormd is, kan aan de hand van de 
afwijkingen ten opzichte van de stabiele situatie een deformatiemodel worden opgesteld. Aangezien in 
de 2e Heinenoordtunnel maar op twee verschillende tijdstippen is gescand, kan alleen onderzoek 
gedaan worden naar deformaties die hebben plaatsgevonden tussen die twee tijdstippen. De 
modellen zijn echter wel uit te breiden zodat deze ook toepasbaar zijn wanneer metingen op 
meerdere tijdstippen zijn uitgevoerd. 
 
Eigenlijk kan gesteld worden dat er verschillende vervormingen kunnen plaatsvinden in de tunnel. Elke 
vervorming behoeft een andere analyse methode, deze methodes zullen elk in een aparte paragraaf 
worden besproken. De vervormingen die in dit onderzoek worden onderscheiden zijn: 
1. vervorming van de tunnel ten opzichte van het tunnelontwerp; 
2. verplaatsing van de cilinderas sinds de aanleg; 
3. vervorming van de tunnel sinds de aanleg. 

5.5.1 Vervorming van de tunnel ten opzichte van het tunnelontwerp 
Een tunnel wordt geboord volgens een bepaald ontwerp, zodoende is van de 2e Heinenoordtunnel en 
de RandstadRail tunnel de ontwerpdiameter van de tunnel bekend. Na de aanleg van de tunnel 
vervormt de tunnelbuis enigszins door de druk van de grond rondom de tunnel. Over het algemeen 
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wordt verwacht dat een tunnelbuis in de loop van de tijd ‘platgedrukt’ wordt. Dit proces wordt ook wel 
de ovalisering van de tunnelbuis genoemd. 
 Het is voor ontwerpers en bouwers van de tunnel interessant om te weten in hoeverre een 
tunnelbuis precies vervormt na de aanleg. Met behulp van laserscanning is het mogelijk de tunnel na 
de aanleg te scannen en vervolgens te bepalen welke vorm de tunnel heeft. Een vergelijking met de 
tunnelontwerpen kan dan uitwijzen hoe de tunnel is vervormd sinds de boring. 
 
De vraag waar in deze deformatieanalyse antwoord op moet worden gegeven is: 
Welke vorm heeft de tunnel op het moment van scannen, en in hoeverre wijkt deze af van het 
ontwerp?  
 
In dit onderzoek is deze vraag beantwoord aan de hand van een cilindermodel dat door de 
scanpunten is geschat. De straal van dit cilindermodel is vergeleken met de straal beschreven in het 
tunnelontwerp en geeft zodoende een indicatie voor de vervorming die heeft plaatsgevonden: 
  = −ontwerp scandeformatie r r                (5.23) 

 
Daarnaast zijn de afwijkingen van de metingen uit de eerste epoche ten opzichte van dit model 
berekend en gevisualiseerd. Aan de hand van deze visualisaties kan bepaald worden of er ook 
daadwerkelijk ovalisering heeft plaatsgevonden. Als bijvoorbeeld aan de bovenkant van de tunnel veel 
punten binnen het cilindermodel liggen en aan de zijkanten juist daarbuiten, is dat een aanwijzing dat 
ovalisering kan hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van deze 
deformatieanalyse besproken. 

5.5.2 Verplaatsing van de cilinderas sinds de aanleg 
De as van de tunnel geeft precies het midden van een tunnel weer en dient vaak als leidraad in de 
ontwerpfase van een tunnel. De ligging van een tunnel wordt altijd bepaald aan de hand van de 
tunnelas, het is dus van belang te weten waar deze as precies gelokaliseerd is. Een verplaatsing van 
de tunnelas zou een afwijking van het tunneltracé in horizontale of verticale richting kunnen 
betekenen. Zo’n afwijking van het tracé kan vervelende gevolgen hebben en dus is het handig 
wanneer deze in een vroeg stadium wordt geconstateerd. 
 
In de eerste epoche worden de cilinderparameters van het tunnelmodel geschat, deze beschrijven 
onder meer de ligging van de as van de cilinder. Vergelijking van de as van dit tunnelmodel met de 
ontwerpas kan aantonen of de as verplaatst is sinds de aanleg. 
 
De vraag die in dit geval moet worden beantwoord is: 
Is de ligging van de geschatte tunnelas veranderd ten opzichte van het tracéontwerp? 
 
Helaas is het niet mogelijk deze vraag in dit onderzoek te beantwoorden. Ten eerste is in het 
onderzoek niet de beschikking geweest over het tracéontwerp van de 2e Heinenoordtunnel, dus is het 
niet mogelijk de huidige situatie te vergelijken met het ontwerp. Ten tweede zijn tijdens het scannen 
geen RD-punten ingemeten, waardoor de scans alleen bekend zijn in een lokaal stelsel en niet in het 
RD-stelsel. Aangezien het alleen mogelijk is de scanresultaten en het ontwerp te vergelijken als 
beiden in hetzelfde coördinatenstelsel bekend zijn, kan de werkelijke verschuiving van de as nu niet 
bepaald worden. 
 In de toekomst zal van de RandstadRail boortunnel het tracéontwerp beschikbaar zijn en tevens 
zullen de scans in het RD-stelsel bepaald worden. Daarom is het in dat geval wel mogelijk de 
werkelijke verplaatsing van de tunnelas te bepalen. 

5.5.3 Vervorming van de tunnel sinds de aanleg 
Zoals eerder genoemd, is het de verwachting dat de tunnel in de loop der tijd vervormt. Het is 
interessant te onderzoeken hoe deze vervorming precies plaatsvindt, zodat mogelijk aanpassingen aan 
het boorproces of tunnelontwerp kunnen worden aangebracht. In voorgaande boortunnelprojecten is 
geconstateerd dat de meeste vervormingen plaatsvinden gelijk na de aanleg van de tunnel. Deze 
vervormingen hebben vaak zelfs al plaatsgevonden voordat de eerste metingen kunnen worden 
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uitgevoerd. Daarom worden in deze derde deformatieanalyse alleen de metingen die zijn uitgevoerd 
op verschillende tijdstippen na de aanleg van de tunnel met elkaar vergeleken. 
 
In deze deformatieanalyse wordt antwoord gegeven op de vraag: 
Hoe is de tunnel vervormd sinds de vorige meting? 
 
Aangezien in verschillende epochen niet precies dezelfde punten worden gescand, moet een methode 
worden bedacht die het mogelijk maakt om toch de data uit twee epochen met elkaar te vergelijken. 
De methode die in dit onderzoek is opgesteld, start met interpolatie van het onderzoeksgebied. De 
scan wordt opgedeeld in kleine gebieden en vervolgens wordt per gebied een nieuw punt berekend 
dat representatief is voor alle punten binnen dat gebied. Deze nieuw berekende scanpunten liggen in 
elke scan op dezelfde locatie en kunnen zodoende met elkaar vergeleken worden. 
 De scanpunten zijn bekend in cartesische x-, y-, z-coördinaten. In het kader van de 
interpolatiemethode zijn de cartesische coördinaten getransformeerd naar een cilindrisch 
coördinatenstelsel ϑ( , , )y r . Hiertoe is eerst een nieuw coördinatenstelsel gedefinieerd waarvan één 
as in de richting van de tunnelas staat en de andere twee assen loodrecht op deze eerste as en op 
elkaar staan. Vervolgens zijn de x-, y- en z-coördinaten van alle scanpunten in dit nieuwe stelsel 
bepaald. Op basis van deze nieuwe cartesische coördinaten zijn met de volgende transformatie de 
cilindrische coördinaten berekend: 
 

  

-1tan

(( ) )
newnew i new

z
x

r P Q a

y y

ϑ
  

=  
  = − ×


=



               (5.24) 

 
Hierin geeft y de coördinaat in de richting van de tunnelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3: cilindrisch coördinatenstelsel 
 
Nu wordt verondersteld dat in een bepaald gebied ϑ ϑ− −( , )eind begin eind beginy y  de straal r constant 

is. In een vereffening kan de gemiddelde straal in het gebied berekend worden. De vereffende straal 
wordt via interpolatie toegekend aan het midden (( ) / 2,( ) / 2)eind begin eind beginy yϑ ϑ− −  van het 

gebied. Op deze wijze ontstaat een grid waarvan op elk gridpunt een vereffende straal berekend is. 
Dit grid vormt de invoer voor de deformatieanalyse methode die in dit onderzoek is opgesteld. 
 
Om aan te tonen hoe de tunnel vervormd is sinds de aanleg of de vorige meting, worden twee 
berekeningen uitgevoerd. Ten eerste wordt per gridpunt uit de eerste epoche het verschil bepaald 
met het tunnelmodel dat geschat is in de eerste epoche. Aan de hand van deze analyse kunnen 
uitspraken worden gedaan over de afwijkingen van de werkelijke tunnel ten opzichte van het model 
van de tunnel. Ten tweede wordt de straal uit de eerste en tweede epoche per gridpunt vergeleken; 
hieruit volgt de vervorming van de tunnel sinds de vorige meting. Kortom: 
1. schatten tunnelmodel uit data eerste epoche; 
2. per datapunt bepalen residuen van data eerste epoche ten opzichte van tunnelmodel; 
3. interpoleren data eerste en tweede epoche; 
4. per datapunt verschil bepalen tussen data eerste en tweede epoche. 

 
θ 

r 

y 
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Bij de berekening van het verschil tussen de twee epochen, zijn twee zaken van belang: 
- de nauwkeurigheid waarmee het verschil is bepaald; 
- de bepaling wanneer een verschil tussen de twee epochen een deformatie is. 
 
Nauwkeurigheid van het berekende verschil 
In (5.1) is beschreven hoe de nauwkeurigheid van een enkel scanpunt berekend kan worden. De 
nauwkeurigheid waarmee de straal in een interpolatiegebied kan worden bepaald, wordt in 5.26 
beschreven. De straal r wordt in een gridhokje constant verondersteld, daarom kan een vereffening 
worden uitgevoerd waarin de gemiddelde straal in het gebied wordt bepaald. De nauwkeurigheid van 
deze vereffende straal 2

r̂σ  is beter dan die van een enkel punt in dat gebied en is afhankelijk van het 

aantal waarnemingen m waarmee de vereffening wordt uitgevoerd: 
  2 * 1 1

ˆ ( )yr A Q Aσ − −=  ; σ= 2
y punt mQ I               (5.25) 

met: 
= L *

1
(1 1 1)

mx
A  

 
Nu is bekend welke nauwkeurigheid het geïnterpoleerde punt heeft. Vervolgens kan de 
nauwkeurigheid bepaald worden waarmee het verschil s tussen epoche 1 en 2 berekend kan worden: 
  

1 2

2 2 2
ˆ ˆs r rσ σ σ= +                    (5.26) 

 
Hierin geeft 

1

2
r̂σ  de variantie van de straal van een geïnterpoleerd datapunt uit epoche 1, en 

2

2
r̂σ  de 

variantie in de tweede epoche. 
 
Bepaling van deformaties 
Om te bepalen of de tunnel vervormd is tussen de meting 1y  in epoche 1  en meting 2y  in epoche 2, 
kan een toetsing worden uitgevoerd. Hiervoor moet een nieuw mathematisch model worden opgesteld 
dat het verband tussen de metingen beschrijft. Vervolgens kan getoetst worden of de waarnemingen 
aan dit model voldoen (Teunissen, 2000b). 
 
Stabiliteitstest 
De eerste test die wordt uitgevoerd is een stabiliteitstest. In deze test wordt per gridpunt getoetst of 
de tunnel in dat gridpunt stabiel is gebleven in de periode tussen epoche 1 en 2. Het mathematisch 
model dat hiervoor is opgesteld is: 
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In de vereffening (zie paragraaf 5.1) wordt nu het gemiddelde x̂  van de waarnemingen berekend en 

worden de residuen ê  tussen de werkelijke waarnemingen y  en de geschatte waarnemingen ŷ  

berekend. 
− − −= y yx A Q A A Q y* 1 1 * 1ˆ ( )  
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                  (5.28) 

 
Met behulp van de residuen van de waarnemingen kan nu de toetsgrootheid bepaald worden. De 
toetsgrootheid qT is afhankelijk van de overtalligheid = −q m n . De overtalligheid is in (5.27) gelijk 

aan = − =2 1 1q . De variantiematrix uit (5.27) levert de varianties van de waarnemingen. 

  * 1ˆ ˆq yT e Q e−=                    (5.29) 
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Aan de hand van een nulhypothese 0H  kan worden getoetst of het mathematisch model uit (5.27) 
voldoet aan de waarnemingen. De eerste toets die hiervoor wordt uitgevoerd is een globale toets. In 
de globale toets wordt onderzocht of de nulhypothese een correcte beschrijving van de werkelijkheid 
is. De bijbehorende toetsgrootheid (5.29) is verdeeld volgens een chi-kwadraat verdeling met q 
vrijheidsgraden: 
  χ = −2

0 : ~ ( ,0)qH T q m n                 (5.30) 

 
De chi-kwadraat verdeling bepaalt de kritieke waarde αk , waarin α de onbetrouwbaarheidsdrempel 
van de toets beschrijft. De nulhypothese (5.30) wordt verworpen als deze groter is dan de kritieke 
waarde αk , dus: 
  Verwerp 0H  als qT kα>                 (5.31) 

 
Als de nulhypothese verworpen wordt, betekent dit dat het onderzochte datapunt niet stabiel is 
gebleven tussen de eerste en de tweede meting. Dit doet vermoeden dat een deformatie heeft 
plaatsgevonden. 
 
Op twee manieren kan nu onderzocht worden wat voor deformatie heeft plaatsgevonden en hoe groot 
deze deformatie is: 
- visualisaties van de toetsresultaten analyseren; 
- uitvoeren van een specifieke deformatietest. 
 
In dit onderzoek is een precieze analyse van de niet-stabiele punten uitgevoerd met behulp van 
visualisaties van de toetsresultaten. Een dergelijke visualisatie laat bijvoorbeeld zien op welke positie 
een verandering heeft plaatsgevonden tussen de eerste en tweede epoche. Aan de hand van de 
positie en de grootte van de deformaties kunnen uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld de 
manier waarop de tunnel is vervormd. 
 De andere mogelijkheid die genoemd is voor de deformatieanalyse van de resultaten, is het 
uitvoeren van een deformatietest. In dit onderzoek is geen deformatietest uitgevoerd, maar is wel een 
methode opgesteld voor de uitvoering hiervan. In een dergelijke deformatietest wordt een model 
opgesteld dat een verwachte vervorming van de tunnel beschrijft en vervolgens wordt voor alle 
punten waarvoor de nulhypothese in de stabiliteitstest verworpen is, getest of deze aan dit nieuwe 
model voldoen. In het geval van de RandstadRail boortunnel zou bijvoorbeeld een model opgesteld 
kunnen worden dat een vervorming van een enkel tunnelsegment beschrijft. Het testen van de 
gedeformeerde punten kan uitwijzen of de vervorming op de beschreven wijze heeft plaatsgevonden. 
 
Deformatietest 
In de deformatietest worden alleen de punten getest die in de stabiliteitstest verworpen zijn. Voor 
deze punten wordt een nieuw mathematisch model opgesteld dat een bepaalde deformatie beschrijft 
van de punten. Het mathematische model in 5.32 beschrijft een situatie waarin alle punten eenzelfde 
deformatie h hebben ondergaan: 
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Uiteraard kan dit model zodanig worden uitgebreid dat ook gecompliceerdere deformaties kunnen 
worden beschreven. 
 
Van (5.32) kan de toetsgrootheid qT bepaald worden volgens (5.29). De toetsgrootheid is verdeeld 

volgens de chi-kwadraatverdeling en de nulhypothese wordt verworpen wanneer de toetsgrootheid 
groter is dan de kritieke waarde. Resultaat van de test is een waarde h die de grootte van de 
deformatie weergeeft die de geteste punten hebben ondergaan. 
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Tenslotte zijn nog een aantal andere methodes bedacht voor de bepaling van deformaties, die in de 
toekomst wellicht ook kunnen worden geïmplementeerd in het berekeningsprogramma: 
 
Methode I 
Het proces van ovalisering van de tunnelbuis maakt het interessant om in plaats van een cirkelvormig 
cilindermodel, een ellipsvormig cilindermodel door de data te schatten. Ook nu kan de data uit de 
verschillende epochen vergeleken worden met een model geschat in de eerste epoche, zoals in de 
beschreven methode is gedaan. 
 
Methode II 
Elke x meter een doorsnede van de tunnel bekijken. Door de data uit de eerste epoche een cirkel- of 
ellipsmodel schatten. De data uit de tweede epoche puntsgewijs vergelijken met het model. 
Afwijkingen zijn een indicatie voor een deformatie. Vervolgens in een groter gebied de deformatie 
bepalen via één van de andere methodes. 
 Deze analyse is tweedimensionaal en heeft daarom minder rekentijd nodig per doorsnede 
berekening. Zodra een locatie is ontdekt waar de data niet past bij het model, kan op die locatie een 
driedimensionale analyse worden uitgevoerd volgens de eerder beschreven methode. 
 
Een nadeel van deze methode is dat maar voor sommige gedeeltes van de tunnel de deformaties 
driedimensionaal worden bepaald. Hiermee wordt het grote voordeel van laserscanning, dat in de 
gehele tunnel metingen worden uitgevoerd, niet optimaal benut. 
 
Voor het uitvoeren van de modelberekening en de deformatieanalyse die in dit hoofdstuk zijn 
beschreven, is een reken- en visualisatieprogramma geschreven in Matlab 7.1 van Mathworks. Het 
script van dit programma is te vinden in bijlage H. 
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6 Resultaten 
 
 
In hoofdstuk 5 is het eerste resultaat van dit afstudeeronderzoek al behandeld: een methode voor de 
bepaling van deformaties met laserscanning. De andere resultaten die dit afstudeeronderzoek heeft 
opgeleverd, worden in dit hoofdstuk beschreven. De twee belangrijkste resultaten zijn een 
procedurebeschrijving voor het uitvoeren van een deformatieanalyse in een geboorde tunnel (zie 
paragraaf 6.1 en bijlage F), en een programma geschreven in Matlabcode waarmee de analyse van de 
scandata kan worden uitgevoerd (zie bijlage H). Naast deze twee resultaten worden in dit hoofdstuk 
de resultaten beschreven en getoond van de deformatieanalyse die, met behulp van de in hoofdstuk 5 
beschreven methodes, is uitgevoerd op de scandata van de 2e Heinenoordtunnel. In paragraaf 6.2 
worden de resultaten van de registratie van de scans besproken. In paragraaf 6.3 worden de 
resultaten van de uitgevoerde deformatieanalyses beschreven. 
 

6.1 Procedure deformatieanalyse 
 
In dit onderzoek is een procedure opgezet die gevolgd kan worden wanneer een deformatieanalyse 
wordt uitgevoerd in een geboorde tunnel. In deze paragraaf wordt de procedure kort uiteengezet, 
maar in bijlage F wordt de procedure uitgebreid beschreven en is tevens een schematische procedure 
beschrijving te vinden. 
 
De deformatieanalyse van laserscandata in een geboorde tunnel start met het maken van een 
meetopzet. In deze meetopzet wordt bijvoorbeeld een scannerkeuze gemaakt en worden locaties 
vastgelegd voor de plaatsing van de scanner en de grondslagpunten. Vervolgens wordt de tunnel 
gescand en worden de grondslagpunten ingemeten met tachymetrie. Deze tachymetrische metingen 
zijn vereist om een koppeling met een bekend coördinatenstelsel te kunnen bewerkstelligen. 
 De ingewonnen scandata kan nu met behulp van het bij de scanner geleverde 
verwerkingsprogramma (in dit geval Cyclone 5.3) bewerkt worden. De scandata worden geregistreerd 
zodat alle data in hetzelfde coördinatenstelsel bekend zijn. Daarna wordt de data gefilterd met behulp 
van dit verwerkingsprogramma. Scanpunten die duidelijk niet tot de tunnelwand behoren, worden 
verwijderd uit de dataset omdat deze de bepaling van het tunnelmodel kunnen beïnvloeden. 
 De bewerkte dataset wordt met behulp van een programma, dat geschreven is in Matlabcode, 
geanalyseerd. In bijlage H is het script van dit programma terug te vinden; hier worden nu de 
verschillende verwerkingsstappen beschreven. 
 Voor de bepaling van het tunnelmodel worden eerst benaderde waarden voor de 
cilinderparameters geschat. Aan de hand van deze parameters kan een vereffening van de scandata 
worden uitgevoerd, zo worden cilinderparameters berekend die het tunnelmodel beschrijven dat het 
beste bij de scandata past. Uit een vergelijking van dit tunnelmodel en de scandata kunnen conclusies 
worden getrokken over de afwijkingen van de tunnel ten opzichte van het tunnelmodel. 
 De vergelijking van data uit verschillende metingen kan plaatsvinden wanneer de scandata uit elke 
meting geïnterpoleerd wordt naar een grid. Deze interpolatie en vereffening wordt voor alle metingen 
uitgevoerd. Vervolgens kan per gridpunt de afstand tot de vereffende tunnelas berekend worden en 
kan het verschil tussen deze afstand in de 1e en de 2e epoche worden bepaald. Per gridpunt wordt 
daarna in een stabiliteitstoets bepaald of dit verschil dusdanig groot is dat het een deformatie 
beschrijft. Het resultaat van deze toets is een figuur waarin per gridpunt is aangegeven of het stabiel 
is gebleven in de tijd, van elk gridpunt is tevens bepaald hoe groot de verandering is die zij hebben 
ondergaan. Aan de hand van een dergelijke visualisatie kan geanalyseerd worden welk gedeelte van 
de tunnel een deformatie heeft ondergaan. Eventueel kan op deze punten een nieuwe test uitgevoerd 
worden, waarin wordt bekeken wat voor deformatie precies heeft plaatsgevonden. 
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6.2 Registratie van de scans 
 
De registratie van de scans gemaakt in de 2e Heinenoordtunnel is uitgevoerd met het programma 
Cyclone 5.3. Voor de aansluiting van de scans is registratiemethode d (zie paragraaf 5.2) gebruikt. 
 
In deze methode wordt een transformatie berekend die de scans zodanig transleert en roteert dat de 
aansluitingspunten in de scans en de gehele puntenwolken zo goed mogelijk op elkaar aangesloten 
worden. De nauwkeurigheid waarmee de registratie door Cyclone is uitgevoerd, wordt door het 
programma gegeven als zijnde σ = 3 [mm]. Dit zou betekenen dat de scans zodanig op elkaar zijn 
aangesloten dat de kwadratisch gemiddelde afstand tussen twee dezelfde punten in verschillende 
scans 3 [mm] is. 
 
De genoemde registratiefout wordt beïnvloed door de nauwkeurigheid waarmee de scanner de 
aansluitingspunten kan aanmeten en door mogelijke systematische fouten in de scanner. Des te 
nauwkeuriger de aansluitingspunten zijn aangemeten, des te nauwkeuriger de registratie uitgevoerd 
kan worden. Aansluitingspunten en grondslagpunten die dichtbij de scanner geplaatst zijn, kunnen 
met een hoge nauwkeurigheid worden aangemeten waardoor registratie op basis van deze dichtbije 
punten betere resultaten oplevert dan aangemeten punten op grote afstand van de scanner. 
 Tijdens de meting in de 2e Heinenoordtunnel zijn de aansluitingspunten in het overlappende 
gebied tussen de scanopstellingen geplaatst, deze liggen dus op grote afstand van de scanner en zijn 
daarom met een relatief lage nauwkeurigheid ingemeten. Daarnaast bleek tijdens de verwerking van 
de meting dat de grondslagpunten (die wél dichtbij de scanner geplaatst waren) niet gebruikt konden 
worden in de registratie, omdat deze met een heel lage nauwkeurigheid waren ingemeten. Reden 
hiervoor was de overgevoeligheid van de faseverschilscanner voor het gladde oppervlak van deze 
meetbollen van GW. 
 Dit heeft tot gevolg gehad dat de scans aan de hand van een klein aantal punten in het bekende 
coördinatenstelsel zijn geplaatst. Deze aansluitingspunten lagen bovendien op betrekkelijk grote 
afstand van de scanner en zijn dus met beperkte nauwkeurigheid gescand. 
 
Tenslotte beïnvloedt het overlappende gebied tussen de scans de registratie van de scans met het ICP 
algoritme. Als het overlappende gebied tussen de scans groot is, zijn er meer scanpunten die de 
transformatie bepalen en zodoende is het resultaat nauwkeuriger. Als stelregel wordt een overlap van 
20 [%] van de gehele scan geadviseerd. Deze aanname is ook toegepast in de meting in de 2e 
Heinenoordtunnel. Het is dus niet waarschijnlijk dat de registratienauwkeurigheid negatief beïnvloed is 
door de grootte van het overlappende gebied. 
 
Het effect van de fout in de registratie is dat elk punt met een nauwkeurigheid van gemiddeld 3 [mm] 
in het nieuwe stelsel bekend is. De nauwkeurigheid van een willekeurig scanpunt wordt dus niet alleen 
bepaald door de nauwkeurigheid waarmee het punt is gescand, maar is ook afhankelijk van de 
nauwkeurigheid waarmee de scans zijn geregistreerd. De nauwkeurigheid van een scanpunt uit de 
dataset in de 2e Heinenoordtunnel is nu als volgt opgebouwd: 
- Standaarddeviatie van de meting 7σ = [mm]; aangenomen is dat de nauwkeurigheid van de 

scanner constant is, omdat het verloop van de scannauwkeurigheid niet bekend is. 
- Standaarddeviatie van de registratie 3σ =  [mm]; dit is de gemiddelde nauwkeurigheid die bereikt 

is in de registraties uitgevoerd in Cyclone 5.3. 
 
Omdat zowel de fouten in de metingen als in de registratie toevallig zijn en niet een systematisch 
karakter hebben, kan de variantie van een scanpunt als volgt berekend worden: 
  2 2 2

punt meting registratieσ σ σ= +                 (6.1) 

 
De standaarddeviatie van een scanpunt kan dus benaderd worden met: 

2 27 3 7,62puntσ = + = [mm] 

 
In figuur 6.1 is het resultaat te zien van de registratie die is uitgevoerd op vier scans uit de 1e epoche. 
Elke scan heeft een eigen kleur, hierdoor is duidelijk het overlapgebied tussen de scans te zien. 
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6.3 Geanalyseerde data 
 
Tijdens het meetproject in de 2e Heinenoordtunnel is een grote hoeveelheid data ingewonnen. In deze 
paragraaf wordt een overzicht gegeven van deze data en wordt aangegeven welke data in het 
onderzoek precies geanalyseerd zijn. 
 

6.3.1 Scandata 
In de 2e Heinenoordtunnel is tweemaal een gedeelte van 100 [m] van de tunnel gescand (op de 
hoogst mogelijke resolutie) deze worden in het vervolg de meting in de 1e en 2e epoche genoemd. De 
scans zijn gemaakt vanaf zeven verschillende posities, in beide epochen is de scanner op ongeveer 
dezelfde posities opgesteld. In het gebied rond de 1e scanopstelling zijn na de 1e meting een aantal 
kunstmatige deformaties aangebracht. In figuur 6.2 is een overzicht gegeven van het gescande 
gedeelte van de tunnel. De rode stippen geven de posities aan waar de scanner is opgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.1: Overzicht registratie scans       Figuur 6.2: Overzicht dataset 
 
In figuur 6.1 en 6.2 is aangegeven welke gedeelten van de dataset zijn geanalyseerd. In de analyse 
zijn steeds drie aangrenzende tunnelringen bekeken. De eerste subset (1) is een gedeelte van de 1e 
scan en deze ligt vlak naast de 1e scanopstelling. De tweede subset (2) is wederom een gedeelte van 
de 1e scan en deze ligt precies rondom de 1e scanopstelling. Deze tweede subset bevat dus de 
grootste hoeveelheid scanpunten, omdat de puntdichtheid op deze positie het hoogste is. De derde 
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subset (3) bevindt zich in het overlappende gebied tussen de 1e en 2e scanopstelling, de afstand tot 
beide scanopstellingen is circa 12 [m]. De vierde subset (4) bevindt zich in het overlappende gebied 
tussen de 1e en de 3e scanopstelling, de afstand tot de scanner is circa 15 [m]. In de 1e, 2e en 3e 
subset bevinden zich de kunstmatige deformaties. 
 
Bovenstaande subsets zijn uitgekozen om een aantal zaken te kunnen onderzoeken: 
- bepaling van de afwijking van de tunnel ten opzichte van een cilindermodel; 
- bepaling van de kunstmatige deformaties die aangebracht zijn na de 1e meting; 
- bepaling van de invloed van de afstand tot de scanner op de nauwkeurigheid van de bepaling van 

het cilindermodel en eventuele deformaties. 
 
Het berekeningsprogramma dat geschreven is in Matlabcode, is helaas niet in staat geweest de gehele 
hoeveelheid data te verwerken. De subsets bestaan gemiddeld uit een miljoen scanpunten; het 
programma kon de berekeningen wel uitvoeren, maar had problemen met het plotten van de figuren. 
Een geoptimaliseerde implementatie van het programma kan dit probleem wellicht oplossen. 

Overigens is het aan te bevelen om in het vervolg te scannen met een lagere resolutie dan in de 
2e Heinenoordtunnel. In dit onderzoek is namelijk ook niet de gehele dataset gebruikt voor de 
bepaling van deformaties en dit heeft niet tot problemen geleid. Als daarom in de toekomst gescand 
wordt met een lagere resolutie, zal de meting minder tijd kosten en zal tevens de dataverwerking 
gemakkelijker zijn, omdat de dataset kleiner is. 

6.3.2 Tachymetrische data 
Tijdens het scanproject in de 2e Heinenoordtunnel zijn de grondslag- en aansluitingspunten ingemeten 
met tachymetrie. Aan de hand van deze metingen zijn coördinaten bepaald voor de grondslag- en 
aansluitingspunten en zijn de laserscans getransformeerd naar dit coördinatenstelsel. 
 Daarnaast is met de Leica TCRP1203 een gedeelte van de tunnel semi-automatisch met hoge 
puntdichtheid gemeten. Dit onderzoek heeft zich gefocust op de laserscanmetingen waardoor geen 
vergelijking met deze tachymetrische dataset is uitgevoerd, wellicht is dit in de toekomst mogelijk. 
 
Tijdens de metingen in de 2e Heinenoordtunnel is een meetbol (figuur 4.8) ingemeten en tussen de 1e 
en 2e meting verplaatst. Op basis van de tachymetrische meting is de verplaatsing nauwkeurig 
bepaald. Vergelijking met de scandata zou vervolgens duidelijkheid moeten geven over bijvoorbeeld 
de nauwkeurigheid van de laserscanner. Echter, de genoemde bol is met een zeer slechte 
nauwkeurigheid gescand, daarom is deze vergelijking niet uitgevoerd. 
 

6.4 Iteratieve schatting cilinderparameters 
 
In het afstudeeronderzoek is onderzocht of het mogelijk is een deformatieanalyse uit te voeren op 
laserscandata. Zoals beschreven in paragraaf 6.1 bestaat deze deformatieanalyse uit een aantal 
opeenvolgende stappen. Daarom wordt in deze paragraaf eerst aandacht besteed aan de twee 
methodes die beschreven zijn voor de bepaling van de benaderde waarden (6.4.1). Vervolgens wordt 
de iteratieve vereffening uitgevoerd ter bepaling van de cilinderparameters (6.4.2). 

6.4.1 Bepaling cilinderparameters 
In paragraaf 5.3 is een tweetal methodes beschreven voor de bepaling van benaderde waarden van 
de cilinderparameters. Methode A bepaalt de benaderde waarden aan de hand van normaalvectoren, 
terwijl methode B de best passende lijn in de tunneldata berekent. Methode A levert parameters op 
die dichter bij de definitieve oplossing liggen dan methode B, hierdoor hoeven in de vereffening 
minder iteraties te worden uitgevoerd. 
 
In figuur 6.3 worden de resultaten van beide methodes weergegeven. Van de data uit subset 1 zijn 
met beide methodes benaderde tunnelparameters geschat. De parameters zijn vervolgens in een 
iteratieve vereffening preciezer bepaald. In de figuur is de tunnelas weergegeven, in elke iteratiestap 
heeft de as een andere kleur. Aan de kleuren is duidelijk te zien dat de benadering (groen) van de 
tunnelas geschat met methode A in minder iteratiestappen de eindoplossing bereikt dan de 
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benadering bepaald met methode B. Tabel 6.1 geeft de schattingen voor de cilinderparameters in de 
iteratieve vereffening voor beide methodes. Deze tabel maakt de verschillen tussen de 
iteratiemethodes en de opeenvolgende iteratiestappen duidelijk. 
 

Figuur 6.3: Iteratieve schatting tunnelas, bepaling van de benaderde parameters met methode A (links) en 
methode B (rechts) 
 
Tabel 6.1: Resultaat parameterschattingen in iteratieve vereffening 
 Methode A Methode B 
 Initialisatie initialisatie 
Px Py Px 35.6740   27.0884   6.2325 35.6740   27.0884   6.2325 
ax ay az 0.1478   0.9887   0.0255 0.7295   0.6656   0.1575 
r 3.7587 3.4464 
 1e iteratie 1e iteratie 
Px Py Px 35.6292   27.0884   6.1896 35.6685   27.1095   5.6642 
ax ay az 0.1477   0.9886   -0.0304 0.2630   0.9640   0.0391 
r 3.7825 3.6583 
 2e iteratie 2e iteratie 
Px Py Px 35.6290   27.0884   6.1841 35.6457   27.1094   6.1995 
ax ay az 0.1477   0.9886   -0.0303 0.1419   0.9895   -0.0283 
r 3.7894 3.7427 
 3e iteratie 3e iteratie 
Px Py Px 35.6290   27.0884   6.1841 35.6321   27.1094   6.1834 
ax ay az 0.1477   0.9886   -0.0303 0.1477   0.9886   -0.0302 
r 3.7894 3.7893 
 4e iteratie 4e iteratie 
Px Py Px 35.6290   27.0884   6.1841 35.6321   27.1094   6.1834 
ax ay az 0.1477   0.9886   -0.0303 0.1477   0.9886   -0.0303 
r 3.7894 3.7894 
 5e iteratie 5e iteratie 
Px Py Px - 35.6321   27.1094   6.1834 
ax ay az - 0.1477   0.9886   -0.0303 
r - 3.7894 
 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat in de RandstadRail boortunnel waarschijnlijk veel voorwerpen tegen 
de tunnelwand worden geplaatst, waardoor de laserscanner niet de gehele tunnelwand kan scannen. 
Dit betekent dat de cilinderparameters geschat moeten worden aan de hand van minder scanpunten. 
Verwacht wordt dat het model nauwkeurig geschat kan worden zolang een gedeelte van de 
bovenkant, de zijkant en de onderkant van de tunnel gescand is. Maar als alleen één kant van de 
tunnel gescand is, is het niet gegarandeerd dat het geschatte model een optimale weergave van de 
werkelijkheid is. 
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6.4.2 Nauwkeurigheid cilinderparameters 
De iteratieve vereffening van de cilinderparameters wordt gestopt afhankelijk van het quotiënt van de 
gekwadrateerde residuen in twee opeenvolgende iteraties k : 
  − −= ∆ − ∂ ∆1 1ˆ ˆ( )k k k ke y A x x                (6.2) 

  *
1̂ ˆ( )k k

mf e e= L                  (6.3) 

  = *B f f                     (6.4) 
 
Iteratie stoppen als voor iteratie k geldt: 
  61 ( 1) ( ) 1 1 10B k B k −< − < + ⋅                (6.5) 
 
Wat een dergelijk verschil in de cilinderparameters voor gevolgen heeft voor de afstand tussen cilinder 
en scanpunten op grote afstand van punt P, is niet onderzocht. 
 
Het stopcriterium (6.5) dat hier wordt gebruikt, garandeert niet dat de gevonden oplossing de kleinste 
kwadraten oplossing is. In het geval van een langzame convergentie zal dit criterium de iteratie 
stoppen voordat de kleinste kwadraten oplossing bereikt is. Voor de kleinste kwadraten oplossing 
geldt dat de residuen loodrecht op het model moeten staan, oftewel ˆ ( )k

xe A x⊥ ∂ . Aan de hand 
hiervan kan een stopcriterium worden opgesteld dat garandeert dat de iteratie gestopt wordt wanneer 
de kleinste kwadraten oplossing berekend is (Teunissen, 1990): 

  * 1 * 1 * 1( ( ) ( )) ( ( ) ( ))k
k k k k

x y x yx
A x Q e x Q A x Q e x ε− − −∂ ∂ <          (6.6) 

 
Dit is equivalent aan: 

  1 * 1 1( ) ( )k
k k k k

x
x x Q x x ε+ − +− − <               (6.7) 

waarin: 
1 ˆk k kx x x+ − = ∆  

 
De tolerantiewaarde ε  moet voldoende klein gekozen worden, in dit geval is gekozen voor de 

tolerantiewaarde 81 10ε −= ⋅ . Deze waarde is gekozen aan de hand van verschillende experimenten 
die zijn uitgevoerd met de gebruikte datasets. Deze experimenten hebben aangetoond dat ε  niet 

kleiner wordt dan 91 10−⋅ , dit kan verklaard worden door de eindelijke nauwkeurigheid van de 
berekeningen die door de computer zijn uitgevoerd. 
 
Ter controle van de uitgevoerde vereffening, is de iteratieve vereffening voor zowel methode A als 
methode B nogmaals uitgevoerd, maar nu met het nieuwe stopcriterium (6.7). Methode A bereikt in 
dit geval na 4 iteraties dezelfde oplossing als met het ‘oude’ stopcriterium (6.5), dit betekent dat de 
oplossing uit tabel 6.1 daadwerkelijk de kleinste kwadraten oplossing is. Methode B bereikt met het 
nieuwe stopcriterium na 6 iteraties de juiste oplossing. Dit betekent dat de iteratieve vereffening met 
het oude stopcriterium eigenlijk één iteratie te vroeg is gestopt, maar gezien de waarden in tabel 6.1 
heeft dit geen invloed op het eindresultaat gehad. 
 Bovenstaande laat zien dat stopcriterium 6.5 ook de kleinste kwadraten oplossing heeft gevonden, 
ondanks dat dit criterium dat niet garandeerd. Aangezien stopcriterium 6.7 wel de garantie geeft dat 
de kleinste kwadraten oplossing wordt gevonden, kan in de toekomst beter gerekend worden met 
(6.7). 
 
De nauwkeurigheid waarmee de parameters zijn berekend, wordt bepaald door de covariantiematrix 
van de schatting voor de onbekenden x̂Q . De covariantiematrices voor de parameters bepaald met 

methode A en B zijn hieronder weergegeven. De matrices zijn niet geheel symmetrisch, dit is 
waarschijnlijk veroorzaakt door kleine afrondingsfouten in de berekening. 
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Methode A 
10 11 11 10

12 14 12 13

11 11 9 8

ˆ

0, 0223 0,1494 0, 0046 3, 705 10 5, 696 10 5, 262 10 4, 836 10

0,1494 1, 0000 0, 0306 1, 560 10 7, 593 10 5,131 10 1,147 10

0, 0046 0, 0306 0, 0009 3, 542 10 6, 045 10 1, 802 10 2, 991 10

3xQ

− − − −

− − − −

− − − −

− − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

− − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

− − − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

−= 10 17 11 8 9 11 11

11 18 11 9 10 10 11

11 19 9 11

, 701 10 2, 044 10 3, 566 10 1, 241 10 1, 853 10 2, 711 10 8, 286 10

5, 691 10 3, 081 10 6, 049 10 1, 853 10 2, 870 10 3, 319 10 2, 060 10

5, 318 10 8, 671 10 1, 802 10 2, 711 10 3,

− − − − − − −

− − − − − − −

− − − −

⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 10 8 10

10 17 8 11 11 10 8

319 10 1, 097 10 2, 684 10

4, 836 10 7, 384 10 2, 991 10 8, 286 10 2, 060 10 2, 684 10 2, 676 10

− − −

− − − − − − −

⋅ ⋅ − ⋅

− ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
Methode B 

10 11 11 10

11 12 12 13

11 11 9 8

ˆ

0, 0223 0,1494 0, 0046 1, 015 10 1, 678 10 5, 256 10 4, 818 10

0,1494 1, 0000 0, 0306 1, 575 10 2, 469 10 3, 806 10 1, 992 10

0, 0046 0, 0306 0, 0009 3, 620 10 6, 772 10 2, 035 10 2, 992 10

1xQ

− − − −

− − − −

− − − −

− − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

− − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

− − − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

−= 10 17 11 8 9 11 11

11 18 11 9 10 11 11

11 17 9 11

, 003 10 6, 213 10 3, 629 10 1, 241 10 1, 853 10 2, 711 10 8, 287 10

1, 659 10 9, 678 10 6, 773 10 1, 853 10 2, 870 10 3, 319 10 2, 060 10

5, 270 10 1, 293 10 2, 035 10 2, 711 10 3,

− − − − − − −

− − − − − − −

− − − −

⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 10 8 10

10 16 8 11 11 10 8

319 10 1, 097 10 2, 684 10

4, 818 10 1, 600 10 2, 992 10 8, 287 10 2, 060 10 2, 684 10 2, 676 10

− − −

− − − − − − −

⋅ ⋅ − ⋅

− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
De parameters van punt P hebben de grootste variantie, deze blijken voor beide methodes gelijk te 
zijn. Oorzaak hiervan is dat aan P de voorwaarde is gesteld dat de y-coördinaat constant is. Echter, de 
richting van de as is niet exact constant in de y-richting maar heeft een kleine afwijking in de x- en de 
z-richting. Dit betekent dat de voorwaarde aan P in de y-richting indirect ook een voorwaarde stelt 
aan de parameters van P in de x- en z- richting. Deze afwijkingen werken door in de variantie van 
deze parameters, vandaar dat de varianties van de x- en z-coördinaat van P niet zo klein zijn als die 
van de andere parameters. 
 De (co)varianties van de andere parameters zijn wel zeer klein, dit betekent dat deze zeer 
nauwkeurig bepaald zijn. Deze nauwkeurigheden zijn eigenlijk te optimistisch, vanwege de grote 
overtalligheid worden de nauwkeurigheden namelijk heel hoog, maar in werkelijkheid zijn deze 
waarschijnlijk lager. De nauwkeurigheid waarmee de straal van het model bepaald is, is bijvoorbeeld 
0,16 [mm], dit lijkt een te optimistische waarde. 
 
Invloed kansmodel op bepaling cilinderparameters 
De nauwkeurigheid waarmee de onbekende parameters geschat zijn, hangt af van het gekozen 
kansmodel voor de waarnemingen. In dit onderzoek is uitgegaan van een constante 
meetnauwkeurigheid: de nauwkeurigheid is onafhankelijk van de gescande afstand. Zodoende hebben  
alle punten een gelijk gewicht en tellen deze allen even zwaar mee in de modelbepaling. 
 In het geval dat de nauwkeurigheid wel degelijk afhankelijk is van de afstand tot de scanner, 
heeft dit invloed op de bepaling van het cilindermodel. De nauwkeurigheid van de punten zal slechter 
zijn op grote afstand van de scanner dan dichtbij de scanner, hierdoor is het gewicht van deze punten 
lager. Dit resulteert in een schatting van het cilindermodel die voornamelijk gebaseerd is op de punten 
dichtbij de scanner, de punten op grotere afstand tellen minder zwaar mee in de de modelbepaling. 
 

6.5 Deformatieanalyse 
 
Het tunnelmodel dat geschat is in paragraaf 6.4 wordt gebruikt in de deformatieanalyse. In de 
deformatieanalyse is een tweetal situaties onderscheiden: 
- deformatie ten opzichte van de oorspronkelijke vorm van de tunnel (paragraaf 6.5.1); 
- deformatie tussen twee opeenvolgende metingen (paragraaf 6.5.2). 
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6.5.1 Vervorming ten opzichte van tunnelontwerp 
In de eerste deformatieanalyse die op de data is uitgevoerd, is een antwoord gezocht op de vraag: 
Welke vorm heeft de tunnel op het moment van scannen en in hoeverre wijkt deze af van het 
ontwerp? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in een vereffeningsprocedure de cilinderparameters van 
een tunnelmodel geschat. De straal geschat voor dit model is vervolgens vergeleken met de straal 
beschreven in het tunnelontwerp (5.23). De 2e Heinenoordtunnel is ontworpen met een straal van 
3,80 [m]. Per subset is een straal voor het tunnelmodel geschat (zie tabel 6.2). 
 
Tabel 6.2: Geschatte straal op basis van 1 [%] van de totale dataset 

 
Tabel 6.2 laat een verschil tussen de ontwerpstraal en de geschatte straal zien van enkele millimeters.  
 
Naast de berekening van de straal, is per scanpunt de afstand tot de geschatte cilinder bepaald. Aan 
de hand van deze afstanden kan bepaald worden hoeveel de tunnel lokaal afwijkt van een cilinder en 
of de tunnel wellicht geovaliseerd is. In figuur 6.4 is dit resultaat gevisualiseerd. De kleuren geven de 
afstand (in [m]) van de scanpunten tot de cilinder weer. 
 

Figuur 6.4: Afstand [m] van scanpunten tot cilinder in 1e epoche, visualisatie (links), histogram (rechts) 
 
Uit figuur 6.4 (links) blijkt niet dat de tunnel geovaliseerd is. Het is namelijk niet zo dat de punten aan 
de bovenkant van de cilinder een negatieve afstand tot het model hebben en dat de punten aan de 
zijkanten een positieve afstand hebben (of andersom). 
 Wel toont figuur 6.4 (links) dat de tunnelringen van subset 2 een systematisch afwijking hebben: 
ze liggen niet volledig op een lijn. De ringen lijken gekanteld te zijn ten opzichte van het geschatte 
model. De drie tunnelringen vertonen allen een positieve afwijking aan de ene kant van de ring (geel) 
en een negatieve afwijking aan de andere kant (blauw). Deze kanteling is ook duidelijk te zien in 
figuur 6.5 (links). De oorzaak voor deze kanteling kan wellicht gevonden worden waneer meer 
datasets onderzocht worden. 
 Tenslotte maakt de vergelijking van de beide bovenaanzichten uit figuur 6.5 duidelijk dat de 
willekeurig verdeelde positieve (rode) afstanden van de scanpunten tot de cilinder, veroorzaakt zijn 
door de grijpgaten in de tunnelsegmenten die goed te zien zijn in de originele scan. 
 
 
 
 
 
 
 

 Subset 1 Subset 2 Subset 3 Subset 4 
Geschatte straal [m] 3,7952 3,7943 3,8056 3,8046 
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Figuur 6.5: Bovenaanzicht tunnel in visualisatie afwijkingen tunnelmodel (links) en in originele scan (rechts) 
 
De schatting van het tunnelmodel is afhankelijk van de hoeveelheid tunnelringen waardoor dit model 
geschat wordt. Het model zal beter bij de tunnelringen passen naarmate het model door minder 
tunnelringen wordt geschat. Bij een schatting door veel tunnelringen is de kans groter dat er een 
bocht of een helling in de tunnel zit, hierdoor kan een rechte cilinder nooit precies door de data 
worden geschat en is het model dus een minder goede benadering van de werkelijkheid. De tunnelas 
heeft dan een grote invloed op het te schatten model. 
 In het geval dat juist per tunnelring een model wordt geschat, zal het model per tunnelring 
nauwkeurig passen, immers er wordt verondersteld dat de tunnelring rond is. Echter, nu kan geen 
uitspraak worden gedaan over de ligging van de tunnelringen ten opzichte van elkaar. 
 
In dit onderzoek is een cilindermodel geschat door drie aangrenzende tunnelringen. Zodoende kan 
enerzijds de ligging van de ringen ten opzichte van elkaar visueel worden bepaald en anderzijds is de 
uitsnede van de tunnel dusdanig klein dat verwacht mag worden dat de ringen op een rechte lijn 
liggen. Hierdoor zal het geschatte cilindermodel goed passen bij de tunnelringen en zullen geen grote 
afwijkingen gedetecteerd worden die te wijten zijn aan een slechte schatting van het model. Voor een 
numerieke bepaling van de ligging van de ringen ten opzichte van elkaar is het beter een 
cilindermodel per tunnelring te schatten, maar in dit geval is de voorkeur gegevan aan een visuele 
interpretatie van het resultaat. 
 
Uit het voorgaande kan vastgesteld worden dat het belangrijk is de modelgrootte afhankelijk te laten 
zijn van het doel van de modelbepaling en de deformatieanalyse. Wanneer het doel van de 
cilinderschatting het verkrijgen van een algemeen overzicht van de tunnel is, kan een model geschat 
worden door een groot gedeelte van de tunnel, bijvoorbeeld 10-15 m. Uit deze modelschatting kan nu 
de trend in de tunnelvervorming bepaald worden, maar kan niet een gedetailleerde uitspraak worden 
gedaan over de mogelijke deformatie. 
 Als echter precieze vervormingen van de tunnelbuis aangetoond moeten worden, is het 
interessanter om een klein gedeelte van de tunnel te bekijken, omdat het model dan beter bij die 
ringen zal passen. 

6.5.2 Vervorming tunnel sinds aanleg 
In de tweede deformatieanalyse die op de data is uitgevoerd, is een antwoord gezocht op de vraag: 
Hoe is de tunnel vervormd sinds de vorige meting? 
 
Ter beantwoording van deze vraag is de scandata bewerkt. De scandata is in een grid geïnterpoleerd 
en vereffend zoals beschreven in paragraaf 5.5.3. In elke epoche is op hetzelfde gridpunt een 
coördinaat bekend. Coördinaten van dezelfde gridpunten uit verschillende epochen zijn met elkaar 
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vergeleken om verschillen tussen de metingen te detecteren. De vergelijking van de data is uitgevoerd 
aan de hand van een stabiliteitstest (5.27). 
 
Hypothese toetsing 
De stabiliteitstest toetst per gridpunt of deze voldoet aan de gestelde nulhypothese. De nulhypothese 
stelt dat het gridpunt stabiel is gebleven in de tijd, het punt heeft in beide metingen dezelfde 
coördinaten. De nulhypothese is getest aan de hand van de toetsgrootheid qT : 

χ = −2
0 : ~ ( ,0)qH T q m n  

 
Wanneer de toetsgrootheid van een gridpunt niet voldoet aan de nulhypothese, wordt de 
nulhypothese voor dat punt verworpen. De test is uitgevoerd met een onbetrouwbaarheidsdrempel 

0,05α = . Dit betekent dat met een zekerheid van 95 [%] vastgesteld is dat een gridpunt al dan niet 
voldoet aan de nulhypothese. 
 
De vraag die beantwoord moet worden, is of de nulhypothese een goede beschrijving is van de 
werkelijke situatie. Dit betekent dat in 95 [%] van de gevallen de nulhypothese moet worden 
geaccepteerd omdat een onbetrouwbaarheidsdrempel 0,05α =  is gekozen. Uit de resultaten van de 
test die is uitgevoerd voor de vier subsets blijkt dat de hypothese een goede beschrijving van de 
werkelijkheid is. Tabel 6.3 laat zien dat het percentage verworpen punten in de buurt van de 
onbetrouwbaarheidsdrempel ligt; dit percentage verworpen punten is zelfs iets lager dan 5 [%]. 
 
Tabel 6.3: resultaat stabiliteitstest uitgevoerd op subset 2 

 
Verwerping nulhypothese 
De stabiliteitstest is uitgevoerd voor allevier de subsets. Uit een visuele analyse van de toetsresultaten 
(figuur 6.6) blijkt dat het mogelijk is om de aangebrachte deformaties in de scandata te ontdekken: 
de nulhypothese wordt verworpen voor de scandata op de deformaties. Echter, naast verwerping van 
de nulhypothese voor de gedeformeerde gridpunten, wordt de nulhypothese ook verworpen voor  
gridpunten die geen deformatie hebben ondergaan. Deze onterechte verwerping is ingecalculeerd in 
de toets, de onbetrouwbaarheidsdrempel stelt immers dat 5 [%] van de waarnemingen verworpen 
wordt terwijl de nulhypothese juist is (fout van de 1e soort). 
 Op basis van de resultaten van de stabiliteitstest kan dus niet de conclusie worden getrokken dat 
elk verworpen datapunt een deformatie representeert. Figuur 6.6 toont het resultaat van de test 
uitgevoerd op subset 2. In de figuur is duidelijk zichtbaar dat niet alleen voor de gedeformeerde 
scanpunten de nulhypothese verworpen wordt, maar ook voor gridpunten waarvan bekend is dat deze 
stabiel zijn. Drie mogelijke redenen voor de onterechte verwerping van de nulhypothese zijn: 
1. registratiefout; 
2. ongelijke verdeling van scanpunten in een grid; 
3. grootte van het grid is niet optimaal. 
 
Ad 1. 
In geval van een foutieve registratie zal de vergelijking van de scans die zijn ingewonnen op 
verschillende tijdstippen, problemen opleveren. De registratie veroorzaakt in dit geval een 
verschuiving van de ene scan ten opzichte van de andere scan en zodoende worden niet dezelfde 
scanpunten met elkaar vergeleken. In dit geval worden dus wél dezelfde gridpunten vergeleken, maar 
zijn deze gridpunten berekend op basis van verschillende scanpunten. Deze verschuiving heeft vooral 
aan de rand van de tunnelsegmenten en grijpgaten invloed op de stabiliteitstest. Het is dan 
bijvoorbeeld mogelijk dat in epoche 1 het gridpunt bepaald is uit scanpunten in het grijpgat, terwijl de 
registratiefout er in de tweede epoche voor zorgt dat het gridpunt berekend is uit scanpunten naast 
het grijpgat. Dit kan een groot verschil, en dus een verwerping van de nulhypothese, tot gevolg 
hebben. 
 
 
 

 Subset 1 Subset 2 Subset 3 Subset 4 
Percentage verworpen punten [%] 1,8 3,0 2,3 5,7 
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Ad 2.  
Vergelijking van het resultaat van de test en de originele scan toont aan dat de onterecht verworpen 
gridpunten veelal in de omgeving van de grijpgaten in de tunnelsegmenten liggen. Dit geeft 
aanleiding om de bepaling van de gridpunten data onder de loep te nemen. 
 Bij de berekening van de gridpunten worden de scanpunten binnen een bepaald gebied vereffend, 
zodat één coördinaat bekend is voor dat gebied, deze coördinaat wordt toegekend aan desbetreffend 
gridpunt. Als in epoche 1 veel datapunten in een grijpgat zijn gescand, zal de vereffende straal van dit 
gebied groter zijn dan de straal van de tunnel. Immers, het grijpgat ligt buiten de tunnel en heeft dus 
een grotere afstand tot de tunnelas. Wanneer nu in de tweede epoche in datzelfde gebied minder 
punten in het grijpgat gescand zijn en meer punten rondom het gat, zal de vereffende straal de 
grootte van de tunnelstraal benaderen. Vergelijking van de twee gridpunten kan nu een verwerping 
van de nulhypothese opleveren, terwijl in werkelijkheid geen verandering heeft plaatsgevonden, maar 
alleen ietwat verschillende punten zijn gescand. 
 
Ad 3. 
Tenslotte bepaalt de grootte van het grid de hoeveelheid onterecht verworpen punten. Een fijner grid 
geeft minder mogelijkheid tot het ontstaan van de ongelijke verdeling van de scanpunten genoemd bij 
2. In een fijner grid is het waarschijnlijk minder goed mogelijk dat in de twee epochen grote 
verschillen tussen de scanpunten ontstaan, toch zal het probleem aan de randen van gaten en 
segmenten nog steeds blijven bestaan. 
 
Bovenstaande problemen zouden in de toekomst opgelost moeten worden om de uitkomst van de 
stabiliteitstest betrouwbaarder te laten zijn. Het eerste probleem kan opgelost worden door een zeer 
nauwkeurige registratie uit te voeren, paragraaf 6.2 bespreekt de mogelijkheden hiervoor. 
 Voor het tweede probleem zou een methode bedacht moeten worden waarmee de data aan de 
rand van de tunnelsegmenten en de grijpgaten uit de dataset gefilterd worden. Op deze manier zullen 
de vereffende gridpunten in opeenvolgende epochen minder verschillen. 
 Het derde probleem kan eenvoudig worden opgelost door de interpolatie en vereffening van de 
scanpunten in een kleiner grid uit te voeren. De enige voorwaarde is dan wel dat genoeg scanpunten 
binnen het gridhokje vallen, want als de vereffening wordt uitgevoerd over een beperkt aantal punten 
kan hetzelfde probleem zich wederom voordoen. De optimale gridgrootte is afhankelijk van de grootte 
van de verwachte deformatie en van de puntdichtheid. 
 
Een compleet andere methode voor het oplossen van het probleem is het definiëren van de verwachte 
vervormingen. De verwachting is dat gehele tunnelsegmenten en tunnelringen vervormen en dat de 
tunnel dus niet in een klein gebied vervormt. In dit geval moet de nulhypothese verworpen worden 
voor een groot gebied, de verwerping van een enkel datapunt kan dan niet veroorzaakt zijn door een 
dergelijke deformatie. Zodoende kunnen losse verworpen punten direct aangewezen worden als 
zijnde uitschieters en missers, terwijl de verwerping van de nulhypothese voor meerdere 
aangrenzende datapunten een indicatie is voor een deformatie die heeft plaatsgevonden. 
 
Al met al lijkt het goed mogelijk deformaties in de scandata te ontdekken door middel van een 
stabiliteitstest. In de volgende alinea wordt het toetsresultaat uitgebreid besproken en wordt tevens 
ingegaan op de nauwkeurigheid waarmee de deformaties bepaald kunnen worden. 
 
Analyse toetsresultaten 
Zoals gezegd lijkt het op het eerste gezicht mogelijk om deformaties te bepalen gebruikmakend van 
een stabiliteitstest. Echter, uit de visualisatie van de toetsresultaten wordt een aantal dingen nog niet 
direct duidelijk: 
- hoe groot ( )ϑ , y  moet het gedeformeerde object zijn om gedetecteerd te worden; 
- hoeveel moet een object gedeformeerd zijn ( )∆r  om ontdekt te worden in de stabiliteitstest; 
- is het resultaat afhankelijk van het materiaal van het object; 
- met welke nauwkeurigheid kan de deformatie van het object bepaald worden. 
 
Bovenstaande vragen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van de stabiliteitstest die is 
uitgevoerd op subset 2. 
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Figuur 6.6: Resultaat stabiliteitstest subset 2; nulhypothese geaccepteerd (blauw), nulhypothese verworpen 
(rood). De posities waar deformaties zijn geplaatst, zijn omcirkeld: plastic doppen (A), houten lat (B), 
piepschuimen plaat (C). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.7: Resultaat stabiliteitstest subset 2; toetsgrootheid per gridpunt 
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In subset 2 bevinden zich drie kunstmatige deformaties, namelijk een rechthoekige plank (afmetingen 
circa 30x40x3 [cm]), een smalle lat (dikte circa 2 [cm]) en enkele plastic doppen (zie figuur 4.7). Deze 
aangebrachte deformaties zijn gedeeltelijk terug te vinden in figuur 6.6 (omcirkelde punten): de 
rechthoekige plank valt direct op. Ook de smalle lat is te zien, maar vanwege de geringe breedte van 
deze lat (10 [cm]) en de grootte van het grid (15 x 15 [cm]) is deze slechts gedeeltelijk te ontdekken. 
De plastic doppen met een maximale diameter van circa 13 [cm] zijn daarentegen niet duidelijk door 
de stabiliteitstest gedetecteerd. 
 Deze resultaten geven een indicatie voor de grootte die een object moet hebben om gedetecteerd 
te worden: het object moet in principe groter zijn dan de grootte van het grid. Immers, de plank is 
groter dan het grid en wordt duidelijk gedetecteerd door de test, terwijl de lat en de plastic doppen 
kleiner zijn dan de gridgrootte en hooguit gedeeltelijk worden ontdekt. 
 Echter, de grootte van de deformatie ( )∆r  is ook van belang voor de detecteerbaarheid: des te 
groter de deformatie, des te sneller wordt deze gedetecteerd. Dus zelfs objecten die kleiner zijn dan 
de gridgrootte kunnen worden ontdekt als zij veel zijn gedeformeerd. Aangezien verwacht wordt dat 
in werkelijkheid gehele segmenten zullen vervormen, moet de eis aan de grootte van het object geen 
problemen opleveren. 
 Van de testresultaten is ook een histogram gemaakt; figuur 6.8 geeft het aantal verworpen en 

geaccepteerde punten weer per grootte van de deformatie van een gridpunt. 
Figuur 6.8: Histogram testresultaten (links) en uitsnede hiervan (rechts) 
 
In figuur 6.8 (links) is te zien dat de hypothese voor het grootste gedeelte van de punten 
geaccepteerd wordt. Verschillen groter dan 15 [mm] worden daarentegen door de test altijd 
verworpen. In een vergelijkbare situatie moet het dan ook mogelijk zijn om deformaties groter dan 15 
[mm] met behulp van deze stabiliteitstest te detecteren. Deformaties tussen de 10 en 15 [mm] zullen 
vaak ook worden ontdekt, maar dit is afhankelijk van de overtalligheid in het gridhokje en de 
nauwkeurigheid van het vereffende gridpunt. 
 Hierbij moet worden aangemerkt dat bovenstaande resultaten behaald zijn op basis van 1 [%] 
van de ingewonnen data. Wanneer meer data wordt gebruikt, zal het hoogstwaarschijnlijk mogelijk 
zijn om deformaties te ontdekken die kleiner zijn dan 15 [mm]. 
 
Figuur 6.8 (rechts) toont enkele kleine ‘toppen’ voor de verworpen hypotheses, onder andere bij 
deformatiegroottes van 2 [cm] en 3 [cm]. Deze toppen geven een indicatie voor de deformatie van de 
lat en de plank, waarvan de dikte respectievelijk circa 2 [cm] en 3 [cm] is. Het is duidelijk dat de 
grootte van de deformaties niet heel nauwkeurig kan worden bepaald aan de hand van een dergelijk 
histogram. Naast deze visuele interpretatie zijn uiteraard ook de numerieke uitkomsten van de 
stabiliteitstest beschikbaar, deze kunnen duidelijkheid verschaffen over de precieze verschillen tussen 
de gridpunten. Daarnaast is het waarschijnlijk mogelijk om de grootte van de deformatie met behulp 
van een deformatietest nauwkeurig te bepalen. Tevens kan de deformatiegrootte beter worden 
bepaald als de stabiliteitstest uitgevoerd wordt met een grotere hoeveelheid datapunten. 
 



6   Resultaten 
 

54 

De intensiteit van de geretourneerde laserpuls is sterk afhankelijk van de objecteigenschappen (zie 
paragraaf 3.1.2). Tijdens de testmeting zijn objecten van verschillende materialen tegen de wand 
geplaatst, bijvoorbeeld piepschuimen en houten platen. Het is goed mogelijk dat de detectie van de 
deformatie afhangt van het materiaal waarvan de deformatie gemaakt is, omdat de intensiteit 
waarmee de objecten gemeten worden verschilt. Dit verschil in intensiteit kan een afstandsverschil tot 
gevolg hebben. Echter, dit probleem is niet relevant in dit onderzoek, omdat in het algemeen gekeken 
wordt naar de vervorming van de tunnelwand en niet naar losse objecten gemaakt van verschillend 
materiaal. Het materiaal waarvan de tunnelwand gemaakt is, is uniform en dus speelt het 
intensiteitsverschil geen rol in de deformatiebepaling. 
 
Uit de analyse blijkt dat deformaties die groter zijn dan 15 [mm] ontdekt worden, wat dus vele malen 
groter is dan de door LV gewenste 3 [mm]. Dit betekent echter nog niet dat de methode ongeschikt is 
voor LV. 
 Ten eerste is voor deze analyse slechts 1 [%] van de dataset gebruikt. Op basis van deze kleine 
dataset worden dus al deformaties van 15 [mm] ontdekt. Wanneer een groter gedeelte van de data 
wordt geanalyseerd, zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om kleinere deformaties te ontdekken. 
 Ten tweede detecteert de stabiliteitstest inderdaad alleen deformaties groter dan 15 [mm], maar 
op basis van de visualisaties van de resultaten kunnen ook al uitspraken worden gedaan over 
mogelijke vervormingen (zie bijvoorbeeld figuur 6.4 en 6.7). Het geheel van de laserscanmetingen 
geeft, in tegenstelling tot de tachymetrische metingen, een uitgebreid overzicht van de tunnel en van 
mogelijke vervormingen. Daarom is het wellicht helemaal niet noodzakelijk om deformaties van 3 
[mm] te kunnen ontdekken. 
 
De nauwkeurigheid waarmee de deformatie bepaald kan worden is afhankelijkheid van de 
nauwkeurigheid van een gridpunt en is daarom sterk afhankelijk van het kansmodel. Daarom zal in de 
volgende alinea’s worden ingegaan op de keuze van dit kansmodel. 
 
Kansmodel 
In dit onderzoek is er van uitgegaan dat de laserscanner met een constante nauwkeurigheid meet, 
omdat geen gegevens bekend zijn over het nauwkeurigheidsverloop van de scanner. Echter, de 
testresultaten bevestigen het vermoeden dat het verloop niet constant is. Tabel 6.4 toont enkele 
resultaten. 
 
Tabel 6.4: Overzicht testresultaten 

 
In tabel 6.4 is onder andere het gemiddelde verschil tussen een scanpunt in epoche 1 en 2 
weergegeven, dit is in subset 4 beduidend hoger dan in subset 3. Dit verschil duidt op een 
systematische fout, deze zou veroorzaakt kunnen zijn door de registratie van de scans. Subset 3 
bestaat uit scandata ingewonnen vanaf scanopstelling 1 en 2, terwijl subset 4 bestaat uit scandata 
ingewonnen vanaf scanopstelling 1 en 3. De afstand tussen de opstellingen is in subset 4 dus enkele 
meters groter dan in subset 3, waardoor het aantal punten en de nauwkeurigheid van de punten in 
het overlappende gebied in subset 4 lager is. Hierdoor wordt de registratie uitgevoerd aan de hand 
van punten met een lagere nauwkeurigheid en dus is het resultaat van de registratie minder 
nauwkeurig. Dit resulteert tenslotte in een groter gemiddeld verschil tussen twee scanpunten in 
subset 4 dan in subset 3. 
 Het gemiddelde verschil dat in tabel 6.4 genoemd wordt, is dus indirect afhankelijk van de 
meetnauwkeurigheid. Daarom wordt het kansmodel nu onder de loep genomen. 
 
Voor de vergelijking van twee epochen is een vereffening uitgevoerd zodat de scanpunten in een grid 
bekend zijn. Het kansmodel dat toegepast wordt op de scandata beïnvloedt de nauwkeurigheid van 
een gridpunt: 

  
2

2 scanpunt
gridpunt

σ
σ

ρ
=                  (6.8) 

 Subset 1 Subset 2 Subset 3 Subset 4 
Deformatie geplaatst (ja/nee) Ja Ja Ja Nee 
Gemiddeld verschil tussen epoche 1 en 2 [m] 0,0006 0,0002 -0,0026 -0,0048 
Percentage verworpen punten [%] 1,8 3,0 2,3 5,7 
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De variantie van het gridpunt is dus gelijk aan de variantie van het scanpunt gedeeld door de 
puntdichtheid van het grid ρ . Bij gebruik van bijvoorbeeld 1 [%] van de data en een gridgrootte van 
15 x 15 [cm] wordt een gridpunt bepaald op basis van gemiddeld 4 scanpunten. De variantie van een 

gridpunt is in dit geval: σ +
= ≈

2 2
2 7 3 1,90

4gridpunt .  

 De genoemde variantie geldt alleen in de voorbeeldsituatie; de variantie van het gridpunt is sterk 
afhankelijk van de puntdichtheid, daarom kan geen eenduidige variantie worden gegeven. 
 
De deformaties worden bepaald aan de hand van de verschillen tussen gridpunten, hierbij wordt de 
nauwkeurigheid van het gridpunt meegenomen als gewicht. Des te onnauwkeuriger de meting, des te 
lager het gewicht en hoe minder die meting ‘serieus’ moet worden genomen. 
 Dichtbij de scanner zijn de meetnauwkeurigheid en puntdichtheid het hoogste, op grote afstand 
van de scanner zijn deze laag. Dit betekent dat de onnauwkeurigheid van het gridpunt zeer snel 
toeneemt met de afstand tot de scanner, want 2

scanpuntσ  wordt groter en ρ  wordt kleiner. In dit 

onderzoek is echter alleen uitgegaan van een puntdichtheidsverandering en niet van een 
nauwkeurigheidsverandering. Dit betekent dat de situatie te optimistisch is bekeken, want de 
gebruikte nauwkeurigheid is verondersteld beter te zijn dan deze in werkelijkheid is. De 
nauwkeurigheidsverschillen tussen de gridpunten zijn in werkelijkheid dus groter en dus zit er 
vervolgens een groter verschil in de nauwkeurigheid van de deformatiebepaling. 
 In het geval dat de afstandsafhankelijkheid van de meetnauwkeurigheid wel wordt meegenomen, 
is de variantie van punten dichtbij de scanner vele malen beter dan die ver van de scanner. De 
stabiliteitstest zal nu op grotere afstand van de scanner minder punten onterecht verwerpen. Tevens 
geldt dat deformaties dichtbij de scanner met een hogere nauwkeurigheid kunnen worden bepaald 
dan deformaties op grote afstand van de scanner. Dit zou kunnen betekenen dat deformaties op grote 
afstand van de scanner groter moeten zijn voordat deze ontdekt worden dan deformaties dichtbij de 
scanner. Hoe dichterbij de scanner, des te kleinere deformaties ontdekt kunnen worden. 
 
Vergelijking subset 3 en subset 4 
In dit onderzoek is geprobeerd de optimale afstand tussen twee scanopstellingen te bepalen. Hiertoe 
zijn subset 3 en 4 bekeken, deze subsets bestaan uit scandata die is ingewonnen op scanopstellingen 
die respectievelijk 25 [m] en 30 [m] uit elkaar liggen. 
 In deze paragraaf is reeds aangetoond dat de registratie een systematische fout oplevert die veel 
groter is voor subset 4 dan voor subset 3. Dit geeft aanleiding om een afstand van 25 [m] tussen de 
scanopstellingen te prefereren boven een afstand van 30 [m]. 
 De meetnauwkeurigheid bepaalt deze fout in de registratie. De meetnauwkeurigheid van de 
scanner verslechtert zeer sterk met de afstand, waardoor punten op grote afstand met een lagere 
nauwkeurigheid worden gemeten. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van de punten in subset 4 
slechter is dan de punten in subset 3 en dat hiermee het eindresultaat negatief beïnvloed wordt. 
Daarom wordt aanbevolen dat de afstand tussen de scanners niet te groot is. Een optimale afstand 
kan in dit onderzoek niet worden gegeven, maar het verdient wel de voorkeur om scanopstellingen 
maximaal 25 [m] uit elkaar te plaatsen. 
 
Scanresolutie 
De Leica HDS4500 scanner kan met verschillende resoluties scannen (zie tabel 6.5). De keuze voor de 
resolutie heeft uiteraard invloed op de puntdichtheid, maar ook op de meettijd en de bestandsgrootte. 
 
Tabel 6.5: Resolutie instellingen Leica HDS4500 
 Afstand tussen punten 

[mm x mm] op 20 [m] 
Meettijd [min] Bestandsgrootte [Mb] 

Low 100 x 100 1:24 25 
Medium 25 x 25 2:55 325 
High 13 x 13 5:30 1200 
Highest 6 x 6 15:00 4500 
 
In de 2e Heinenoordtunnel is met de ‘high’ resolutie gescand. Vanwege de grootte van het bestand, is 
de scan uitgedund, zodat onder andere de berekeningen sneller kunnen worden uitgevoerd. In 
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Cyclone 5.3 is 11 [%] van de punten van de originele scan geselecteerd. Bovendien is deze 
uitgedunde scan met behulp van het Matlab programma nog verder uitgedund, vaak is maar 1 [%] 
van de data uit de uitgedunde scan gebruikt. Uiteindelijk is dus ongeveer 0,1 [%] van de originele 
scan gebruikt. 
 Aangezien een beperkt gedeelte van de originele scandata is gebruikt, is het interessant om in de 
toekomst wellicht op een lagere resolutie te scannen. Een ‘medium’ resolutie scan bevat bijvoorbeeld 
25 [%] van de punten van de ‘high’ resolutie scan. Dit is nog steeds een grotere hoeveelheid punten 
dan is gebruikt in de analyses beschreven in dit rapport, maar de data inwinning en de voorbewerking 
van de scandata zal minder tijd kosten. Gezien het korte tijdsbestek waarin de metingen in de 
RandstadRail tunnel kunnen worden uitgevoerd, is een dergelijke tijdsbesparing zeer gunstig. 
 
Vernieuwde meetopzet 
Uit de resultaten van het onderzoek kan opgemaakt worden dat de meetopzet die opgesteld is voor 
de testmeting in de 2e Heinenoordtunnel niet optimaal is. Daarom is deze meetopzet op enkele punten 
aangepast om zodoende optimale resultaten te kunnen behalen in de RandstadRail boortunnel. De 
volgende aanpassingen zijn uitgevoerd: 
• aansluitingspunten moeten worden geplaatst dichtbij de scanner; 
• de maximale afstand tussen twee opstellingen is 25 [m]; 
• het is aan te raden om niet op de ‘high’ resolutie te scannen, maar op een ‘medium’ resolutie (zie 

tabel 6.5). 
 
Figuur 6.9 geeft de meetopzet zoals deze kan worden gebruikt voor de metingen in de RandstadRail 
boortunnel, hierin zijn bovenstaande aanpassingen verwerkt. Per opstelpunt moeten tenminste drie 
punten worden gemeten waarmee de scan in een bekend coördinatenstelsel kan worden geplaatst. 
Als het mogelijk is om meer dan drie van dit soort transformatiepunten per opstelling te scannen is dit 
gewenst. Bovendien is het aan te raden om per opstelling ook aan de rand van het scangebied een 
transformatiepunt te scannen, zodat rotatie van de scans door de registratie wordt beperkt. 

Figuur 6.9: Vernieuwde meetopzet voor de meting in de RandstadRail boortunnel 
 
De verwachting is dat het scannen op één opstelpunt ongeveer 15 [min] zal duren, inclusief het 
scannen van de transformatiepunten en het verplaatsen van de scanner. Dit betekent dat 100 [m] van 
de tunnel in minder dan 1,5 [uur] gescand moet kunnen worden. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt de conclusies en aanbevelingen die gedaan kunnen worden naar aanleiding 
van dit onderzoek. 
 

7.1 Conclusies 
 
De conclusies die kunnen worden getrokken uit de resultaten van het onderzoek, zijn onderverdeeld in 
conclusies ten aanzien van: de toepassingsmogelijkheden voor laserscanning bij Gemeentewerken 
Rotterdam (7.1.1), de meetopzet en de data inwinning (7.1.2), de dataverwerking (7.1.3) en de 
resultaten van de dataverwerking (7.1.4). Tenslotte wordt in paragraaf 7.1.5 een conclusie getrokken 
over de geschiktheid van laserscanning voor deformatieanalyse in de RandstadRail boortunnel. 

7.1.1 Mogelijkheden laserscanning GW 
Laserscanning kan ingezet worden voor de meting en visualisatie van kunstwerken en gebouwen. 
Losse scans leveren as-built informatie van het desbetreffende kunstwerk of gebouw, terwijl 
vergelijking van meerdere scans informatie kan geven over vervormingen van het object. 
 
Laserscanning kan ingezet worden voor driedimensionaal ontwerp van wegen en spoorwegen. 
Belangrijk voordeel van laserscanning in vergelijking met waterpassing en tachymetrie is dat de 
(spoor)weg niet betreden hoeft te worden om metingen uit te voeren, waardoor het verkeer niet 
gestremd wordt. 
 
De controle van de zijkanten van kademuren kan wellicht worden uitgevoerd met laserscanning, zodat 
beschadigingen van de kademuren geïnventariseerd kunnen worden. 
 
Binnen GW wordt in software voornamelijk met lijnobjecten gewerkt terwijl laserscanning punten en 
vervolgens vlakobjecten oplevert. Voor gebruik van laserscanresultaten zullen de huidige software en 
verwerkingsmethodes dus moeten worden aangepast, daarom is het noodzakelijk dat duidelijk is welk 
eindproduct gewenst is voordat laserscanning wordt ingezet. 

7.1.2 Meetopzet en data inwinning 
De registratie van de scans kan het meest nauwkeurig worden uitgevoerd als de aansluitings- en 
grondslagpunten dichtbij de scanner worden geplaatst, want hier kunnen de punten met de hoogste 
nauwkeurigheid worden ingemeten. 
 
De meetbollen van Gemeentewerken Rotterdam zijn niet geschikt als meetpunten bij gebruik van een 
faseverschilscanner. Deze meetbollen hebben een heel glad oppervlak. De faseverschilscanner is 
overgevoelig voor gladde oppervlakken; hierdoor bevatten de metingen naar de bollen fouten van 
enkele centimeters. 
 
Een faseverschilscanner is een geschikte scanner voor metingen in een tunnel. Bij scanning met dit 
type scanner ondervinden andere werkzaamheden weinig hinder van de meetwerkzaamheden 
vanwege de snelheid waarmee de scanner meet. 
 Bij inzet van een faseverschilscanner moet rekening worden gehouden met de gevoeligheid van 
de scanner voor bepaalde materialen en oppervlakken. 
 
Het scannen van de tunnel vanaf één scanopstelling op de resolutie instelling ‘high’, heeft gemiddeld 
20 [min] gekost. Deze meettijd kan worden verkort door met een ‘medium’ resolutie te scannen. De 
verwachting is dat  100 [m] tunnel dan in minder dan 1,5 [uur] gescand kan worden. 
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7.1.3 Dataverwerking 
De nauwkeurigheid van de scandata neemt sterk af met de afstand. Daarom is de aansluiting van de 
scans uitgevoerd op basis van de scandata tot een afstand van 20 [m]. Alle punten die op een grotere 
afstand dan 20 [m] van de scanner liggen, zijn niet gebruikt in de aansluiting en verdere verwerking 
van de data. 
 
Na registratie van de scans in Cyclone 5.3 wordt de kwadratisch gemiddelde afstand tussen twee 
dezelfde punten in verschillende scans door het programma gegeven als zijnde 3 [mm]. 
 
Voor de bepaling van benaderde cilinderparameters kunnen beide onderzochte methodes ingezet 
worden. Echter, methode A levert benaderde waarden op die dichter bij de uiteindelijke oplossing 
liggen dan de parameters bepaald met methode B. Dit heeft tot gevolg dat in de iteratieve vereffening 
minder iteraties hoeven worden uitgevoerd als methode A is ingezet dan wanneer methode B is 
gebruikt. Daarentegen is de rekentijd van methode B korter dan die van methode A. 
 
Het kansmodel dat is gebruikt voor de beschrijving van de nauwkeurigheid van de meting is geen 
goede beschrijving van de werkelijke situatie. De meetnauwkeurigheid van de scanner is niet constant 
met de afstand maar is in grote mate afhankelijk van de te meten afstand. Als het precieze verloop 
van de scannauwkeurigheid bekend is, moet deze in het kansmodel worden geïmplementeerd. 
 
Een deformatie dichtbij de scanner kan met een hogere nauwkeurigheid worden bepaald dan een 
deformatie op grote afstand van de scanner. Dit kan betekenen dat deformaties op grote afstand van 
de scanner groter moeten zijn voordat deze gedetecteerd worden dan deformaties dichtbij de 
scanner. 
 
Het berekeningsprogramma dat geschreven is in Matlabcode heeft moeite met het plotten van de 
miljoenen meetpunten. De berekeningen aan de dataset kunnen uitgevoerd worden, maar de 
visualisatie van de resultaten levert problemen op. Een sneller rekenprogramma en/of een efficiëntere 
rekenmethode kan deze problemen wellicht oplossen. 

7.1.4 Resultaten dataverwerking 
Er is nauwelijks verschil tussen beide methodes voor de benadering van de cilinderparameters wat 
betreft de nauwkeurigheid van de vereffende cilinderparameters. De cilinderparameters kunnen in de 
iteratieve vereffening nauwkeurig worden bepaald, maar de resultaten geven waarschijnlijk een te 
optimistisch beeld van de behaalde nauwkeurigheden vanwege de hoge overtalligheid. 
 
Uit de vergelijking van de scanpunten met het geschatte cilindermodel blijkt dat de 2e 
Heinenoordtunnel niet geovaliseerd is. Uit de vergelijking komt wel naar voren dat de tunnelringen 
enigszins gekanteld zijn om de as loodrecht op de tunnelas. 
 
In de stabiliteitstest uitgevoerd op 1 [%] van de dataset van de 2e Heinenoordtunnel worden 
deformaties groter dan circa 15 [mm] door het programma gedetecteerd. In een vergelijkbare situatie 
moet het ook mogelijk zijn om dergelijke vervormingen aan te tonen. Bij gebruik van een groter 
gedeelte van de dataset zal het hoogstwaarschijnlijk mogelijk zijn om kleinere deformaties te 
detecteren. 
 
De nulhypothese wordt veelal verworpen voor de scandata van de deformaties, maar daarnaast ook 
voor punten waar geen deformatie heeft plaatsgevonden. Een foutieve registratie, ongelijke verdeling 
van de scanpunten in een grid en een niet-optimale gridgrootte zijn mogelijke redenen voor 
onterechte verwerping van de nulhypothese. 

7.1.5 Deformatieanalyse RandstadRail boortunnel met laserscanning 
De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat het mogelijk is om een deformatieanalyse uit te 
voeren met laserscanning. Laserscanning kan dus een goede vervanging of aanvulling van de 
tachymetrische deformatiemetingen in de RandstadRail tunnel zijn. Met laserscanning kan bijna elk 
willekeurig object gescand worden, fysieke aanraking van het object is, in tegenstelling tot 
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tachymetrie, niet nodig. Scanning van de RandstadRail boortunnel zal dan ook geen grote problemen 
opleveren. 
 Het grote voordeel van laserscanning boven tachymetrie is de mogelijkheid voor uitgebreide 
visuele interpretatie van de situatie in de tunnel. Met laserscanning wordt een enorme hoeveelheid 
data ingewonnen; hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een overzicht van de tunnel te krijgen, 
maar ook kunnen details ontdekt worden in de scans. 
 
Bij de inzet van laserscanning moet echter wel rekening worden gehouden met het volgende: de 
verwerking van laserscandata is gecompliceerd en arbeidsintensief, omdat er (nog) geen officiële 
software bestaat die een geodetische deformatieanalyse kan uitvoeren. 
 
Bovenstaand probleem kan gedeeltelijk opgelost worden door de data inwinning en –verwerking door 
een extern bureau te laten uitvoeren. Op deze manier krijgt LV het eindresultaat in handen en heeft 
zodoende beschikking over meetgegevens van de tunnel. Dergelijke bureaus zullen vooral veel 
ervaring hebben met het modelleren van de scandata en het maken van as-built visualisaties. De inzet 
van laserscanning ter verkrijging van as-built informatie van de tunnel is dan ook goed mogelijk, 
externe bureaus zijn in staat deze dataverwerking uit te voeren. 
 Het uitvoeren van een geodetische deformatieanalyse met laserscanning zal voor deze externe 
bureaus daarentegen waarschijnlijk problemen opleveren. Deformatieanalyse met laserscanning staat 
nog in de kinderschoenen en daarom is nog geen software op de markt voor de uitvoering van een 
dergelijke analyse. Hierdoor zal ook de kennis van de externe bureaus op het gebied van de 
uitvoering van een geodetische deformatieanalyse te kort schieten. 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek toont aan dat het goed mogelijk is om een geodetische 
deformatieanalyse uit te voeren op laserscandata. De methode en het rekenprogramma die 
ontwikkeld zijn, zijn in staat om deformaties te ontdekken in laserscandata. Echter, deze methode en 
de software moeten nog verder ontwikkeld worden voordat deze op grote schaal in de praktijk 
toegepast kunnen worden. De bepaling van deformaties door vergelijking van twee laserscans is 
vanwege het gebrek aan software en de arbeidsintensieve handelingen die moeten worden verricht 
nog niet goed mogelijk. Daarentegen kan laserscanning wel degelijk ingezet worden voor het maken 
van as-built visualisaties en voor de bepaling van de vervorming van de tunnel ten opzichte van het 
tunnelontwerp. 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de inzet van laserscanning voor deformatieanalyse van de 
RandstadRail boortunnel wel degelijk haalbaar is, maar dat deze inzet in grote mate afhankelijk is van 
het type deformatieanalyse dat wordt uitgevoerd. 
 

7.2 Aanbevelingen 
 
De aanbevelingen die kunnen worden gedaan voor verder onderzoek zijn onderverdeeld in 
aanbevelingen ten aanzien van de meetopzet en de data inwinning (paragraaf 7.2.1) en ten aanzien 
van de dataverwerking (paragraaf 7.2.2). 

7.2.1 Meetopzet en data inwinning 
Voor een optimaal resultaat van de registratie van de scans moeten de grondslagpunten dichtbij de 
scanneropstelling worden geplaatst. De grondslagpunten worden nu met een hoge nauwkeurigheid 
ingemeten en vervolgens kunnen de scans op basis van deze punten met een hoge nauwkeurigheid 
getransformeerd worden naar een bekend coördinatenstelsel. 
 Het gebruik van aansluitingspunten is in dit geval overbodig, want de scan kan op basis van de 
grondslagpunten nauwkeuriger naar het bekende stelsel getransformeerd worden dan wanneer 
aansluitingspunten in het overlappende gebied (op grote afstand van de scanner) worden gebruikt. 
 Na de transformatie naar het bekende coördinatenstelsel kunnen de scans met behulp van het ICP 
algoritme nog preciezer aan elkaar worden gerekend. 
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De meetbollen van GW die gebruikt zijn in dit onderzoek kunnen in een volgende meting met een 
faseverschilscanner alleen worden gebruikt als deze dof en minder glad worden gemaakt. Het is aan 
te raden voorafgaand aan de meting te testen hoe de scanner en software reageren op de gekozen 
meetbollen. 

7.2.2 Dataverwerking 
In het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het zeer belangrijk is om informatie te hebben 
over het nauwkeurigheidsverloop van de gebruikte scanner. Een kansmodel dat een goede 
beschrijving van de werkelijkheid is, beïnvloedt de resultaten van de deformatieanalyse positief. Het 
verdient dan ook aanbeveling om te onderzoeken wat het verloop van de meetnauwkeurigheid van de 
HDS4500 faseverschilscanner precies is. 
 
Het is onbekend hoe de registratie van de scans in Cyclone 5.3 precies is uitgevoerd. Een onderzoek 
naar de registratiemethodes die in verschillende verwerkingssoftware zijn geïmplementeerd kan de 
resultaten van de deformatieanalyse positief beïnvloeden. 
 
De dataset bevat een behoorlijke hoeveelheid scanpunten die niet tot de tunnelwand behoren, zoals 
scanpunten aan de rand van de tunnelringen en de grijpgaten. Deze scanpunten beïnvloeden de 
bepaling van het tunnelmodel en de deformatieanalyse in negatieve zin. Het valt aan te bevelen een 
methode te bedenken om deze data uit de dataset te verwijderen, zodat de deformatieanalyse beter 
kan worden uitgevoerd. 
 
De analyse van de scandata laat een kanteling van de tunnelringen in de onderzochte subsets zien. 
Een oorzaak hiervoor kan echter niet worden gegeven. In verder onderzoek zou de gehele dataset 
kunnen worden onderzocht om zodoende een patroon te ontdekken in deze kanteling en de oorzaak 
hiervan te achterhalen. Wellicht toont een dergelijke analyse ook andere deformatiepatronen aan. 
 
Tijdens de meting in de 2e Heinenoordtunnel is een gedeelte van de tunnel semi-automatisch 
ingemeten met de Leica TCRP1203 totalstation. In een vervolgonderzoek kan deze dataset vergeleken 
worden met de scandata om zodoende inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van beide 
meetmethodes. 
 
Het uitvoeren van een gedetailleerde deformatieanalyse kost veel tijd. Daarom is het wellicht 
interessant om eerst een grove deformatieanalyse uit te voeren op de gehele dataset. Vervolgens kan 
een gedetailleerde analyse uitgevoerd worden op de posities waar in de grove analyse deformaties 
zijn ontdekt. 
 
Het rekenprogramma geschreven in Matlabcode is niet optimaal. Het programma heeft veel rekentijd 
nodig en heeft problemen met het plotten van figuren. Een geoptimaliseerde implementatie valt dan 
ook aan te bevelen. 
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Bijlage A: Laserscanners 
 
 
In deze bijlage zijn twee tabellen weergegeven waarin de technische specificaties van respectievelijk 
de faseverschilscanners (tabel A.1) en de pulsscanners (tabel A.2) staan. Daarnaast geeft deze bijlage 
voor alle in de tabellen genoemde scanners een uitgebreidere beschrijving. De gegevens in de 
tabellen is afkomstig uit de specificaties van de scanners en uit een vergelijking van Lemmens (2004). 
Tevens is een website bezocht voor extra informatie over de scanners (www.pobonline.com). 
 
Tabel A.1: Technische specificaties iQsun 880 en IMAGER 5003 
Fabrikant iQvolution Zoller + Frohlich 

Leica 
Zoller + Frohlich 
Leica 

Product iQsun 880 IMAGER 5003 
HDS4500 

IMAGER 5003 
HDS4500 

  Max. afstand 25,2m Max. afstand 53,5m 
Laser golflengte (nm) 785 780 780 
Laser sterkte (mW) 10 23 32 
Straal diameter 3mm op 0m 3,5mm op 1m 3,5mm op 1m 
Gem. data inwinning 
snelheid (pps) 

240.000 125.000 125.000 

Max. data inwinning 
snelheid (pps) 

240.000 625.000 500.000 

Scantijd hoogste 
resolutie 

1u10m  6m45s 

Afstands 
nauwkeurigheid 

3mm op 10m <3mm op 0,4-25,2m <5mm op 0,4-53,5m 

Positienauwkeurigheid 3,5mm op 10m 7mm op 25,2m <14mm op 0,4-
53,5m 

Hoeknauwkeurigheid 
(graden) 

0,007 +/- 0,01 +/- 0,01 

Maximale afstand 76m 25,2m 53,5m 
FoV verticale hoek 
(graden) 

320 310 310 

FoV horizontale hoek 
(graden) 

360 360 360 

Min. verticale scan 
increment (graden)1 

0,0011 0,018 0,018 

Min. horizontale scan 
increment (graden) 

0,00076 0,01 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Het minimale scanincrement is veelal niet een maatstaaf voor het al dan niet inzetten van het instrument, 
omdat de bij dat hoekinterval behorende aantal ingewonnen datapunten vaak niet verwerkt kan worden door de 
computer en/of software. 
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Tabel A.2: Technische specificaties HDS2500, HDS3000, MENSI GS200 en Riegl Z420i 
Fabrikant Leica/Cyra Leica/Cyra MENSI Riegl  
Product HDS2500 HDS3000 MENSI GS200 Riegl Z420i 
     
Laser golflengte (nm) 532 532 532 near infrared 
Laser sterkte (mW) <1 <1 <1 1 
Straal diameter <6mm van 0-

50m 
<6mm van 0-
50m 

3mm op 50m 10mm op 50m 

Spiegelsysteem    roterende 
spiegel 

Gem. data inwinning 
snelheid (pps) 

1000 1000 5000 8000 

Max. data inwinning 
snelheid (pps) 

1000 1000 5000 12000 

Scantijd hoogste 
resolutie 

 6u50 1u30m  

Afstands- 
nauwkeurigheid 

+/-4mm op 
50m 

+/-4mm op 
50m 

1,5mm op 
50m 

10mm op 
800m 

Positienauwkeurigheid +/-4mm op 
50m 

+/-4mm op 
50m 

1,5mm op 
50m 

6mm op 100m 

Hoeknauwkeurigheid 
(graden) 

0,0034 
(+/-60 micro 
radialen) 

0,0017 
(+/-30 micro 
radialen) 

0,0018 
(6,6 sec) 

0,0025  

Maximale afstand 100m 100m 350m 800m 
FoV verticale hoek 
(graden) 

40 270 60 80 

FoV horizontale hoek 
(graden) 

40 360 360 360 

Min. verticale scan 
increment (graden) 

0,00029 
(0,25mm op 
50m) 

0,0014 
(1,25mm op 
50m) 

0,0018 
(6,6 sec) 

0,008  

Min. horizontale scan 
increment (graden) 

0,00029 
(0,25 mm op 
50m) 

0,0014 
(1,25mm op 
50m) 

0,0018 
(6,6 sec) 

0,01  
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iQsun 880 faseverschilscanner 
 
Het Duitse bedrijf iQvolution (www.iqvolution.com) heeft een faseverschilscanner op de markt 
gebracht onder de naam iQsun 880. In Nederland zet ingenieursbureau Passe-Partout deze scanner 
voor commerciële doeleinden af en toe in. 
 
Het resultaat van de metingen met de iQsun scanner is een x-, y- en z-coördinaat. Tevens wordt de 
intensiteit van de terugontvangen laserpuls bepaald. 
 
Hardware 
De iQsun 880 (zie figuur A.1) is een faseverschilscanner die is opgebouwd uit een aantal losse 
componenten. De afstandssensor, de spiegel-as en de computer zijn verwisselbare modules. In het 
geval dat één van de componenten defect is, of een vernieuwde module ontwikkeld is (afstandssensor 
met hogere nauwkeurigheid of langere meetafstanden), kan een nieuwe component geplaatst 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.1: IQsun 880 faseverschilscanner 
 
De iQsun 880 wordt opgesteld op een normaal statief dat ook gebruikt wordt voor tachymetrische 
metingen en waterpassingen. Er hoeft dus geen speciaal statief te worden aangeschaft waarop de 
scanner kan worden opgesteld. 
 De laserscanner is via één enkele kabel gekoppeld aan zowel een laptop als de stroomvoorziening 
(accu of stopcontact). Deze kabel is voldoende lang (ca. 15 [m]), zodat de scanner vrij verplaatst kan 
worden zonder dat de laptop en eventuele accu verplaatst moeten worden. Dit maakt de hele 
opstelling goed handelbaar en werkbaar. 
 De iQsun 880 is uitgerust met een nauwkeurige inclinometer die de hoek van de sensor met het 
waterpasvlak meet. De oriëntering van de scanner in het z-vlak is hiermee bekend en de scans 
worden automatisch georiënteerd in het waterpasvlak. 
 Bij de iQsun scanner worden speciale paspunten meegeleverd in de vorm van witte bollen. Met 
behulp van deze bolvormige paspunten kunnen scans aan elkaar gekoppeld worden. Deze bollen 
worden gemonteerd op schroeven waarop ook reflectoren geplaatst kunnen worden. Dit systeem is 
zodanig geconstrueerd dat het middelpunt van de bol en de reflector op dezelfde plek zit. Bij 
tachymetrische meting van de reflector wordt dus gelijk het middelpunt van de bol bekend. Op deze 
wijze kunnen de scans gekoppeld worden aan een bekend coördinatenstelsel. 
De scanner wordt in zijn geheel vervoerd in een koffer (afmetingen 40 x 16 x 28 [cm]). De scanner 
heeft een gewicht van ongeveer 18 [kg], de accu (afmetingen 15 x 7 x 3,5) daarentegen weegt maar 
0,6 [kg]. Deze afmetingen en gewichten maken dat de scanner gemakkelijk te vervoeren is. 
 
Software 
Met de scanner wordt software meegeleverd (iQscout, iQscene en iQworks) voor de controle van de 
scanner tijdens het scannen en het bekijken, meten en analyseren van de scans. Tevens kan met de 
software de data verwerkt worden en kunnen objecten in de scans worden herkend; dit laatste is niet 
automatisch mogelijk maar moet handmatig gebeuren. 
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IMAGER 5003 / HDS4500 faseverschilscanner 
 
Het Duitse bedrijf Zoller + Fröhlich (www.zf-laser.com) heeft de IMAGER 5003 faseverschilscanner 
ontwikkeld. In 2003 heeft Zoller + Frohlicht een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 
Zwitserse Leica Geosystems (http://hds.leica-geosystems.com). Leica verkoopt de IMAGER 5003 
sindsdien onder de naam Leica HDS4500. Voor het gemak wordt in deze paragraaf alleen gesproken 
over de HDS4500, echter alle opmerkingen gelden ook voor de IMAGER 5003. 
 De IMAGER 5003/ HDS4500 wordt onder andere door het Nederlandse bedrijf Delfttech ingezet 
voor projecten. 
 
Het resultaat van de metingen met deze scanner is een x-, y- en z-coördinaat per scanpunt. Tevens 
wordt de intensiteit van de terugontvangen laserpuls bepaald. 
 
Hardware 
De HDS4500 (zie figuur A.2) is een faseverschilscanner en voert richtingsmetingen uit met behulp van 
een roterende spiegel en rotatie van de scanner om de verticale as. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.2: IMAGER 5003 (links) en HDS4500 (rechts) faseverschilscanners 
 
Een faseverschilscanner is beperkt in de te meten afstand door de golflengte van de draaggolf. De 
HDS4500 is uitgevoerd in een versie met een maximaal te meten afstand van 25,2 [m] en één met 
een maximaal te meten afstand van 53,5 [m]. De specificaties van deze scanners verschillen 
enigszins, dit is ook terug te vinden in tabel A.1. 
 De scanner is via twee aparte kabels verbonden aan de accu en de laptop. Deze kabels zijn 
verbonden met het roterende gedeelte van de scanner en draaien dus enigszins om het statief heen 
als de scanner scant. 
 Leica levert verschillende paspunten bij de scanner: vierkante en ronde paspunten en halve 
bollen. Vooral de halve bollen zijn belangrijk voor de aansluiting van scans die gemaakt zijn vanaf 
verschillende posities, omdat met deze bollen zowel in het platte vlak als op een bol oppervlak een 
aansluiting uitgevoerd kan worden. 
 De HDS4500 is de kleinste scanner van Leica met zijn afmetingen van 18 x 30 x 35 [cm], de 
scanner weegt 16 [kg]. De accu is kleiner dan de scanner en heeft de afmetingen 24 x 26 x 30 [cm], 
de accu weegt ook 16 [kg]. 
 
Software 
De verwerking van de scandata kan gebeuren met behulp van het softwarepakket Cyclone van Leica 
Geosystems. Door de grote hoeveelheden scandata moet de data ingewonnen met de HDS4500 
voorbewerkt worden voordat de werkelijke verwerking kan plaatsvinden. Door de grote hoeveelheid 
data worden hoge eisen gesteld aan de computer die de verwerking uitvoert. 
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Leica HDS2500 pulsscanner 
 
De pulsscanner HDS2500 is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Cyra Technologies. Het Zwitserse 
bedrijf Leica Geosystems (http://hds.leica-geosystems.com) heeft Cyra Technologies overgekocht en 
dus is de scanner nu bekend onder de naam Leica HDS2500. 
 In Nederland werken verschillende ingenieursbureau, zoals Fugro-Inpark en Oranjewoud met de 
HDS2500. 
 
Het resultaat van de metingen met deze scanner is een x-, y- en z-coördinaat. Tevens wordt de 
intensiteit van de terugontvangen laserpuls bepaald. Ook maakt de scanner een kleurenbeeld van het 
meetgebied: de Rood/Groen/Blauwwaarden worden ingewonnen. 
 
Hardware 
De HDS2500 is een pulsscanner (zie figuur A.3). De scanner wordt opgesteld op een extra stevig 
statief dat speciaal voor deze scanner is gemaakt. Het is niet mogelijk om de scanner op een 
standaard statief op te stellen, het gebruik van hetzelfde statief voor laserscanner en totalstation is 
dus niet mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.3: Leica HDS2500 pulsscanner 
 
De scanner is via een dikke kabel verbonden aan een accu en wordt zo voorzien van stroom. 
Daarnaast wordt de scankop via een ethernet kabel verbonden aan een laptop, zodat de data 
overdracht plaats kan vinden. 
 De scanner heeft een bereik van 40° x 40°. Vanwege dit relatief kleine bereik moet de scankop 
gedraaid worden op het statief om een volledig panoramabeeld te verkrijgen. Bij de verdraaiing moet 
voor voldoende overlap tussen de opeenvolgende scans worden gezorgd. In vergelijking met de 
panoramascanners heeft de HDS2500 veel meer tijd nodig om hetzelfde gebied te scannen, de 
verdraaiing van de scankop heeft hier een belangrijk aandeel in. Doordat de scanner gedraaid wordt 
op het statief draaien de twee kabels die in de scanner zitten om het statief heen. 
 De scanner en de accu worden vervoerd in twee aparte, grote koffers. De scanner weegt 20,5 
[kg] en is 40,1 x 33,7 x 42,9 [cm] groot. De accu (afmetingen 31 x 28 x 24 [cm]) is nog zwaarder dan 
de scanner en weegt 21 [kg]. Doordat vooral de accu zwaar is en de koffers erg groot, is de HDS2500 
niet gemakkelijk vervoerbaar en handelbaar. 
 Leica levert verschillende soorten paspunten bij de scanner. Zo zijn er vierkante en ronde 
paspunten en halve bollen. Deze paspunten kunnen op een magneet geschroefd worden, zodat ze op 
stalen oppervlakken geplaatst kunnen worden. Tevens heeft Leica statieven waarmee prisma’s 
opgesteld kunnen worden boven bekende punten. 
 
Software 
Het software pakket Cyclone is door Cyra Technologies en Leica ontwikkeld. Dit pakket kan gebruikt 
worden voor de dataverwerking van faseverschil- en pulsscanners. Daarnaast is ook een koppeling 
mogelijk met bijvoorbeeld laseraltimetrie data. 
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Leica HDS3000 pulsscanner 
 
De HDS3000 pulsscanner (zie figuur A.4) is de opvolger van de HDS2500. Voor de nadelen van de 
HDS2500 zijn alternatieven gevonden, terwijl de voordelen van de HDS2500 juist behouden zijn in de 
HDS3000. 
 
Het resultaat van de metingen met deze scanner is een x-, y- en z-coördinaat. Tevens wordt de 
intensiteit van de terugontvangen laserpuls bepaald. Ook maakt de scanner een kleurenbeeld van het 
meetgebied: de Rood/Groen/Blauwwaarden worden ingewonnen. 
 
Hardware 
De HDS3000 kan, in tegenstelling tot de HDS2500, opgesteld worden op een standaard statief. Er 
hoeft geen apart statief te worden aangeschaft om de scanner te kunnen gebruiken. 
 De scanner is met een kabel verbonden aan de accu en via een ethernet kabel wordt de scanner 
gekoppeld aan een laptop. Deze kabels zijn verbonden aan het niet-roterende deel van de scanner, 
zodat de scanner zelf vrij kan bewegen. 
 Het bereik van de HDS3000 is 360° x 270°, het is een panoramische scanner die werkt met een 
enkele, roterende spiegel. De scankop draait rond, waardoor het horizontale bereik van de HDS3000 
360° is. Daarnaast wordt de laserpuls via twee verschillende vensters uitgezonden, waardoor de 
scanner een groot verticaal bereik heeft van 270°. Hoewel het gebruikelijk is om dit systeem van 
richtingsmeting te combineren met een faseverschilmeting, werkt de HDS3000 met pulsmetingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.4: Leica HDS3000 pulsscanner 
 
Met de HDS3000 is op twee manieren aan te geven welk gebied gescand moet worden. Dit kan 
enerzijds door de scanner te richten op de linkerboven- en rechteronderhoek van het te scannen 
gebied om zo het gebied te begrenzen. Anderzijds kan met de ingebouwde camera een foto gemaakt 
worden en kan in deze foto het scangebied worden aangegeven. Deze foto’s vormen in het verdere 
proces de achtergrond van de scan, wat bij de verwerking handig is. 
 Een belangrijk voordeel van de HDS3000 is de mogelijkheid op de scanner op te stellen boven, of 
te oriënteren op, een in coördinaten bekend punt. Tevens bevat de scanner een hoogtemeter zodat 
de hoogte van de scanner boven het bekende punt gemeten kan worden. Hierdoor is de ligging van 
de gemeten punten direct in een bekend coördinatenstelsel vastgelegd en hoeven in principe geen 
extra metingen te worden uitgevoerd om de coördinaten van de punten te verkrijgen. 
 De HDS3000 scanner en accu zijn kleiner en lichter dan de versies van de HDS2500. Zo weegt de 
scanner 16 [kg] en is hij 26,5 x 37 x 51 [cm] groot. De accu is 16,5 x 23,6 x 21,5 [cm] groot en weegt 
bijna de helft minder dan de accu van de HDS2500, namelijk 12 [kg]. Door de nieuwe maten is de 
HDS3000 makkelijker in gebruik dan zijn voorganger. 
 Net als bij de HDS2500 kunnen ook bij de HDS3000 vierkante en ronde paspunten worden 
geleverd, als ook halve bollen. 
 
Software 
Voor de verwerking van de scans gemaakt met de HDS3000 kan gebruik gemaakt worden van de 
Cyclone software van Leica. De mogelijkheden van deze software zijn te lezen op de Leica-website 
(http://hds.leica-geosystems.com). 
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MENSI GS200 pulsscanner 
 
Het Amerikaanse bedrijf Trimble (gespecialiseerd in GPS technologie) heeft in 2003 het Franse bedrijf 
MENSI (gespecialiseerd in 3D laserscanning) opgekocht. De laserscanner MENSI GS200 is daarom ook 
wel bekend onder de naam Trimble GS200. 
 Het Nederlandse bedrijf Geometius zet deze MENSI GS200 in voor laserscanprojecten. 
 
Hardware 
De MENSI GS200 scanner (figuur A.5) is vooral geschikt voor lange afstandsmetingen. De maximale 
afstand die de scanner kan meten is 350 [m], maar de aanbevolen maximale afstand is 200 [m]. Tot 
op deze afstand behaalt de scanner heel nauwkeurige resultaten. 
 De GS200 kan worden opgesteld op een standaard statief en is via twee aparte kabels verbonden 
aan de accu en de laptop. Deze kabels zijn verbonden aan het niet-roterende deel van de scanner, 
zodat de scanner vrij om de eigen as kan bewegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.5: Mensi GS200 pulsscanner 
 
De scanner draait om de eigen as en maakt voor de richtingsmetingen gebruik van twee bewegende 
spiegels. Hierdoor is het scangebied van de GS200 360° x 60°. 
 De GS200 scanner heeft de afmetingen 34 x 27 x 42 [cm] en weegt 13,6 [kg]. Echter, de scanner 
wordt vervoerd in een grote koffer met een gewicht van 12,8 [kg]. Daarbij komt ook dat de accu van 
de GS200 behoorlijk zwaar (18 [kg]) en groot (41,5 x 33 x 17,5) is. Dit maakt dat de scanner lastig te 
vervoeren is. Om het vervoer enigszins te vergemakkelijken wordt een rugzak meegeleverd. De 
scanner kan in deze speciale rugzak vervoerd worden. 
 Het is mogelijk om met een camera beelden te maken van het scangebied. Tevens kan een GPS-
ontvanger op de scanner geplaatst worden, zodat de positie van de scanner in coördinaten bepaald 
kan worden. 
 Speciale Trimble paspunten worden meegeleverd met de scanner, dit zijn reflecterende stickers. 
Met deze speciale stickers is een driedimensionale koppeling van de verschillende scans mogelijk. 
 
Software 
Voor de data inwinning in het veld is het software programma PointScape beschikbaar. Via de laptop 
kan met dit programma de laserscanner worden bediend. 
 Met het software programma Real Works Survey kunnen de laserscandata worden verwerkt. 
Uitgebreide specificaties van deze software kunnen gevonden worden op de MENSI-website 
(www.mensi.com). 
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Riegl LMS-Z420i pulsscanner 
 
Riegl is een Oostenrijks bedrijf dat onder meer de LMS-Z420i pulsscanner op de markt heeft gebracht 
(www.riegl.com). De LMS-Z420i scanner is in staat om grote afstanden te meten, wat interessant is in 
het kader van de tunnelmetingen. 
 
Hardware 
De Riegl LMS-Z420i pulsscanner (figuur A.6) is uitgerust met een lange afstand 3D-laserscanner 
(laserklasse 1) met hoge nauwkeurigheid en een gekalibreerde digitale camera. De maximale afstand 
die de scanner kan meten is 800 [m], maar bij een afstand van 250 [m] worden nauwkeuriger 
resultaten behaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur A.6: LMS-Z420i pulsscanner    Figuur A.7: Technische tekening LMS-Z420i 
 
De scanner kan worden opgesteld op een standaard statief. De drie kabels die de scanner en de 
camera verbinden met de laptop en de stroomvoorziening zijn bevestigd aan het niet-roterende 
gedeelte van de laserscanner. De kabels vormen zodoende geen belemmering voor de beweging van 
de scanner. Om de verschillende onderdelen van de scanner aan elkaar te koppelen zijn drie kabels 
nodig. 
 De LMS-Z420i is een panaromascanner: het scanbereik is 80° x 360° (zie figuur A.7). De scanner 
kan gekanteld worden om de verticale as, zodat het verticale scanbereik groter wordt. Dit betekent 
uiteraard dat meerdere handelingen nodig zijn om een volledig beeld in verticale richting te verkrijgen. 
 De scanner heeft een diameter van 21 [cm], een hoogte van 46,3 [cm] en een gewicht van 14,5 
[kg]. De scanner is dus niet erg groot, wat het vervoer vergemakkelijkt. De stroomvoorziening vindt 
plaats door middel van een oplaadbare batterij met een gewicht van 4,1 [kg]. 
 Bij de scanner kunnen cilindrische retro-reflectoren (bedoeld om te gebruiken in combinatie met 
GPS-metingen) en platte retro-reflectoren (bedoeld om te gebruiken in combinatie met tachymetrische 
metingen) geleverd worden die kunnen dienen als paspunten. Door deze paspunten niet alleen te 
scannen maar ook met GPS of tachymetrie in te meten, kunnen de scandata georiënteerd worden in 
een bekend coördinatenstelsel. 
 
Software 
Bij de LMS-Z420i laserscanner wordt verwerkingssoftware geleverd genaamd RiSCAN PRO. Met deze 
software kan de scanner worden bediend en kan de data worden ingewonnen, gevisualiseerd, 
gemanipuleerd en opgeslagen. In deze software kunnen ook de digitale foto’s die gemaakt worden 
met de camera boven op de scanner, gekoppeld worden aan de ingewonnen scandata. 
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Bijlage B: Tekening tunnelsegmenten 
 
 
Deze bijlage toont een weergave van de opbouw van de tunnelringen zoals deze in de 
ontwerptekeningen van de RandstadRail tunnel staat. De segmenten hebben verschillende codes, 
omdat elk segment een unieke vorm heeft en de plaatsing van een segment de boorrichting van de 
tunnel beïnvloedt. 
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Bijlage C: Meetopzet testmeting 
 
 
In deze bijlage staat de meetopzet voor de testmeting uitgevoerd in de 2e Heinenoordtunnel. 
 
 
Testmeting laserscanning 2e Heinenoordtunnel 
31 augustus 2005 21u-5u 
 
De 2e Heinenoordtunnel is de eerste geboorde tunnel in Nederland. De tunnel bestaat uit twee 
afzonderlijke tunnelbuizen: de westelijke is voor langzaam (landbouw) verkeer en de oostelijke buis 
wordt gebruikt door fietsverkeer. De tunnelbuis voor landbouwverkeer is uitgekozen als meetlocatie. 
De westelijke tunnelbuis is uitgekozen, omdat in deze buis de segmenten waaruit de tunnel is 
opgebouwd duidelijk zichtbaar zijn, wat niet het geval is in de tunnelbuis voor fietsverkeer. 
 
De tunnel heeft een buitendiameter van 8,55 [m], de binnendiameter is ongeveer 7,75 [m]. Dit 
betekent dat de tunnelbuis 2 [m] breder is dan te boren RandstadRail boortunnel die een 
binnendiameter van 5,80 [m] zal hebben. Omdat de afmetingen van de twee tunnels dus niet veel 
verschillen, is het mogelijk om de meetopzet zoals deze is opgesteld voor metingen in de RandstadRail 
boortunnel in grote lijnen te gebruiken voor de testmeting in de 2e Heinenoordtunnel. 
 

Figuur C.1: 2e Heinenoordtunnel: oostelijke tunnelbuis (links) en westelijke tunnelbuis (rechts) 
 
Op basis van de resultaten van vooronderzoek is gekozen om te gaan scannen met een faseverschil 
scanner. Het voornaamste voordeel van dit type scanner is de hoge snelheid waarmee de metingen 
worden uitgevoerd: in korte tijd kunnen vele punten worden gescand. 

Vanwege de geringe diameter van de tunnel, wordt de hoek waarmee de laserstraal op de 
tunnelwand invalt, snel kleiner bij toenemende afstand tot de scanner. Omdat het waarschijnlijk is dat 
de nauwkeurigheid van de metingen verslechtert bij kleinere invalshoeken vanwege onvoldoende 
reflectie, is het gewenst dat over niet al te lange afstand wordt gemeten in de tunnel. Vandaar dat het 
prettig is dat de inwinningssnelheid van de faseverschilscanner zo hoog is: er kunnen in korte tijd 
meerdere opstellingen worden gemaakt, zodat de hoek van inval niet te klein hoeft te worden. 
 
Bij het gebruik van een pulsscanner zou de genoemde eis voor de hoek van inval in grote mate de 
meetopzet bepalen, omdat met een pulsscanner grote afstanden gemeten kunnen worden. Met een 
faseverschilscanner is dit echter niet het geval, omdat de meetnauwkeurigheid van deze scanners snel 
afneemt bij toenemende afstanden en er dus niet over lange afstanden gemeten wordt vanwege de 
nauwkeurigheid. 

De meetnauwkeurigheid van de faseverschilscanner is goed tot een afstand van ongeveer 15 [m], 
op dat moment is de puntnauwkeurigheid circa 6 [mm]. Een lagere puntnauwkeurigheid is niet 
gewenst, daarom is de meetopzet gebaseerd op een maximaal te meten afstand van ongeveer 15 
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[m]. Afstanden gemeten over een afstand groter dan 15 [m] zijn alleen bruikbaar als het gescande 
gebied in twee scans zichtbaar is, waardoor de modelnauwkeurigheid verbetert. 
 
Tijdens de testmeting zullen in de tunnel grondslagpunten geplaatst worden. Deze punten worden 
zowel met laserscanning als met tachymetrie ingemeten om zo de laserscans aan de tachymetrische 
metingen (lokaal stelsel) te kunnen koppelen. 

Daarnaast worden aansluitingspunten geplaatst, die gebruikt worden voor het aan elkaar koppelen 
van opeenvolgende scans. Voor de aansluiting van twee scans moeten in het overlapgebied tenminste 
vier aansluitingspunten geplaatst worden om de scans te kunnen koppelen met een hoge 
nauwkeurigheid. De aansluitpunten moeten zodanig in het overlapgebied geplaatst worden dat de 
punten niet in één vlak liggen. De scans worden vervolgens aan elkaar gekoppeld gebruikmakend van 
deze aansluitingspunten en het Iterative Closest Point (ICP) algoritme. Genoemd algoritme wordt 
bijvoorbeeld gebruikt in de Cyclone software behorend bij de Leica HDS4500 faseverschilscanner. 

De grondslagpunten die gebruikt worden, zijn driedimensionaal: er wordt gebruik gemaakt van 
bollen. Voor de aansluitingspunten wordt zowel van bollen (3D) als van meetstickers (2D) gebruik 
gemaakt. 
 
Tijdens het scannen worden niet alleen punten op de tunnelwand gescand, maar worden ook andere 
objecten zoals lampen en kabels gescand. Alle scanpunten op objecten die niet tot de tunnelwand 
behoren, moeten gefilterd worden uit de data zodat het tunnelmodel enkel en alleen bepaald wordt 
op basis van scanpunten op de tunnelwand. Deze filtering van de scandata wordt ook wel 
segmentatie genoemd. Voor de segmentatie van de scandata is software beschikbaar bij de TU Delft. 
 
Meetopzet 
 
De vervorming van de tunnelringen van de RandstadRail boortunnel zal elke 60 [m] bepaald worden. 
Dit betekent dat elke 60 [m] meetpunten zullen worden aangebracht in de tunnelsegmenten en dat 
deze tunnelring met tachymetrie wordt gemeten, zowel door de aannemer als door Gemeentewerken 
Rotterdam. Tevens is Gemeentewerken Rotterdam voornemens om deze ringen extra nauwkeurig te 
scannen. 
 
Nauwkeurigheid 
In de specificaties van de faseverschilscanners (Leica HDS4500 en iQsun880) is beschreven dat de 
nauwkeurigheid van de scanner tot een afstand van ongeveer 10 [m] kleiner is dan 6 [mm]. Bij het 
meten van grotere afstanden zal de puntnauwkeurigheid dusdanig afnemen dat deze niet meer 
voldoende is voor deformatiemetingen. 

De nauwkeurigheid waarmee het tunnelmodel geschat kan worden, hangt samen met de 
puntnauwkeurigheid en het aantal gemeten punten. Om nu te testen in hoeverre de 
modelnauwkeurigheid afhankelijk is van de puntnauwkeurigheid, worden scans gemaakt over 
verschillende afstanden en met verschillende overlap gebieden. Door de resultaten van deze scans te 
vergelijken, kan worden aangetoond hoe zeer de nauwkeurigheid van het tunnelmodel afhangt van de 
puntnauwkeurigheid. Op basis van de uitkomsten van deze analyse zal besloten worden hoe groot de 
afstand tussen twee opstelpunten optimaal is tijdens het scanproject in de RandstadRail boortunnel. 
 
De ene opstellingserie (zie figuur C.2) is gebaseerd op de wens om elke 60 [m] een tunnelring te 
meten in de RandstadRail boortunnel. Omdat de puntnauwkeurigheid dusdanig afneemt met 
toenemende afstand, dat meten over 30 [m] niet nauwkeurig is, is ervoor gekozen om een extra 
opstelpunt te plaatsen op 30 [m]. Vanaf elke opstelling wordt nu 20 [m] gemeten zodat een overlap 
gebied ontstaat van 10 [m]. Of de grootte van het overlap gebied voldoende is om ICP succesvol toe 
te passen is (nog) onbekend. 
 De andere opstellingserie (figuur C.2) wordt gebruikt om de grootte van het benodigde overlap 
gebied te bepalen en het verloop van de modelnauwkeurigheid te analyseren voor de meetopzet voor 
de RandstadRail boortunnel. Vanaf elk opstelpunt wordt 20 [m] gemeten, wat resulteert in een 
overlap gebied van 15 [m]. Door in de verwerking te variëren met dit overlap gebied, kan het verloop 
van de modelnauwkeurigheid gemodelleerd worden. 
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Puntdichtheid 
Per opstelling wordt een gebied van 20 [m] rondom de scanner in beeld gebracht. Vanwege de radiele 
verspreiding van het laserlicht neemt de afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten toe bij een 
toenemende afstand tot de scanner. Voor deze meting is een puntdichtheid van 1 punt per cm2 
gewenst in de omgeving van de scanner. Het scanincrement dat bij deze puntdichtheid hoort, is 0,19 
[graden]. Dit betekent op een afstand van 20 [m] een puntdichtheid van ongeveer 1 punt per 44 cm2. 
Dicht bij de scanner is de puntdichtheid beduidend hoger, waardoor de tunnelringen in de buurt van 
het opstelpunt met zeer hoge nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. 
 
Deformatieanalyse 
Er wordt in de tunnel gescand in twee epochen. In de 1e epoche wordt de huidige situatie van de 
tunnel gescand (nulsituatie) en vervolgens wordt in de 2e epoche bepaald hoe zeer de tunnel 
vervormd is sinds de 1e epoche. 
 Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er tijdens de metingen in de 2e Heinenoordtunnel 
deformaties optreden in de tunnel. Om desondanks toch te kunnen testen of de prototype software 
geschikt is voor deformatieanalyse, zullen tussen de 1e en 2e epoche (minstens) twee kunstmatige 
deformaties aangebracht worden op de tunnelwand. De ene deformatie wordt aangebracht in het 
overlap gebied tussen twee scans, de andere deformatie wordt geplaatst in het gebied dat alleen 
zichtbaar is in 1 scan. Deze kunstmatige deformaties worden uitgevoerd door houten en piepschuimen 
planken tegen de wand te plaatsen. Het is de bedoeling dat deze deformaties gedetecteerd worden in 
de scans en dat met de prototype software een deformatieanalyse kan worden uitgevoerd. 
 
Grondslagpunten 
In de tunnel zullen minstens 8 grondslagpunten (bollen) geplaatst worden, zowel aan de wand als op 
het asfalt. De posities van deze punten worden met tachymetrie ingemeten. In de scans zullen de 
bollen ook te zien zijn, zodoende kunnen de scans worden getransformeerd naar een lokaal stelsel. 

Na de 1e epoche zullen de bollen losgekoppeld worden, waarna ze in de 2e epoche weer op de 
grondslagpunten geplaatst worden. Deze ontkoppeling vindt plaats om twee onafhankelijke metingen 
te simuleren. 
 
Aansluitingspunten 
Aansluitingspunten (bollen, meetstickers) worden geplaatst in het overlappende gebied tussen twee 
scans. In dit gebied moeten minstens vier aansluitingspunten worden geplaatst om een voldoende 
nauwkeurige aansluiting van de scans te kunnen garanderen. Deze aansluitingspunten kunnen 
verwijderd worden op het moment dat het overlappende gebied niet meer in een scangebied ligt. Dit 
betekent dat minstens 16 aansluitingspunten beschikbaar moeten zijn tijdens het scannen. Deze 
aansluitingspunten worden geleverd door het bedrijf dat de scans maakt. 
 Tijdens elke nieuwe opstelling zullen dus opnieuw enkele aansluitingspunten geplaatst moeten 
worden. 
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Figuur C.2: Meetopzet laserscanmetingen, bovenaanzicht 
 
Tijdsplan 
 
0. In tunnel op de grond met krijt afstanden aangeven, elke 5 [m] een streep. 
 
1e Epoche 
1. Plaatsen en inmeten grondslagpunten. 

De punten worden evenredig verdeeld over het scangebied (0-100 [m]). 
2. Opstelling 1a/1b 

Plaatsen aansluitingspunten in scangebied 1a/2 en in scangebied 1b/3. 
Scan maken vanaf 1a en 1b. 

3. Opstelling 2 
Plaatsen aansluitingspunten in scangebied 2/4 en in scangebied 3/5. 

 Scan maken. 
4. Opstelling 3 

Scan maken. 
5. Opstelling 4 

Verplaatsen aansluitingspunten van scangebied 1a/2 en 1b/3 naar scangebied 4/6 en 5/7. 
Scan maken. 

6. Opstelling 5 
Scan maken. 

7. Opstelling 6 
Scan maken. 

8. Opstelling 7 
Scan maken. 
Ontkoppelen grondslagpunten en aansluitingspunten. 

 
2e Epoche 
9. Plaatsen kunstmatige deformaties. 1e deformatie plaatsen op 8 [m] vanaf opstelpunt 1a, 2e 

deformatie plaatsen op 14 [m] vanaf opstelpunt 1a. 
10. Loskoppelen/verwisselen grondslagpunten. 
11. Herhalen metingen vanaf (2). 
 
Attentiepunten: 
Grondslagpunten blijven in beide epochen gelijk, enkel de bollen worden ontkoppeld om een nieuw 
epoche te simuleren. 
Aansluitingspunten moeten gelijkmatig verdeeld worden over het overlap gebied. 
Scans moeten duidelijk gearchiveerd/genummerd worden zodat geen onduidelijkheid bestaat over 
positie waar scan gemaakt is. 
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Tabel C.1: Tijdsplanning testmeting 
Tijd Actie 
21.00 Tunnel ‘open’ 
21.15 Plaatsen/boren grondslagpunten (reflectors op positie A-G, ) 

Plaatsen aansluitingspunten 
21.45 Inmeten grondslagpunten 

Opstellen laserscanner 
22.00 Verwisselen reflectoren voor bollen 
22.10 Scannen opstelling 1 
22.30 Verplaatsen grondslagpunten (A, à H,J) 
22.40 Scannen opstelling 2 
23.00 Scannen opstelling 3 
23.20 Verplaatsen grondslagpunten (B,C,D,E à K,L,M,N) 
23.30 Scannen opstelling 4 
23.50 Scannen opstelling 5 
00.10 Verplaatsen grondslagpunten (H,J à P,Q) 
00.20 Scannen opstelling 6 
00.40 Scannen opstelling 7 
01.00 Loskoppelen/verwisselen grondslagpunten 

Plaatsen kunstmatige deformaties 

Plaatsen grondslagpunten (A-G, ) 
01.30 Scannen opstelling 1 
01.50 Verplaatsen grondslagpunten (A, à H,J) 
02.00 Scannen opstelling 2 
02.20 Scannen opstelling 3 
02.40 Verplaatsen grondslagpunten (B,C,D,E à K,L,M,N) 
02.50 Scannen opstelling 4 
03.10 Scannen opstelling 5 
03.30 Verplaatsen grondslagpunten (H,J à P,Q) 
03.40 Scannen opstelling 6 
04.00 Scannen opstelling 7 
04.20 Opruimen meetspullen 
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Bijlage D: Terminologie 
 
 
In deze bijlage wordt een aantal wiskundige termen dat in het rapport is genoemd, uitgelegd. De 
begrippen uitwendig product, zwaartepunt en eigenvector worden achtereenvolgens toegelicht. 
 
Uitwendig product 
In de parametrisering van een cilinder wordt gebruik gemaakt van het uitwendig product van twee 
vectoren. Ter verduidelijking wordt hier toegelicht hoe dit uitwendig product berekend wordt. 
 
Het uitwendig product van twee vectoren a en b is een vector a b× . De precieze definitie van het 
uitwendig product is te vinden op (http://mathworld.wolfram.com). 
 
De lengte a b×  van het uitwendig product wordt gegeven door: 

  sina b a b ϕ× =                   (D.1) 

met: 
ϕ  = ingesloten hoek tussen vector a en b 
 
De vector a b×  staat loodrecht op zowel vector a als vector b en heeft een lengte die gelijk is aan de 
oppervlakte van het parallellogram dat beschreven wordt door de vectoren a en b. Wanneer één van 
de twee vectoren, a1, een lengte van 1 heeft, wordt de oppervlakte van het parallellogram dus alleen 
bepaald door de andere vector, b1. Het resulterende uitwendig product heeft nu een lengte die gelijk 
is aan de lengte van de vector die verkregen word door projectie langs a1 van b1 op de lijn in het vlak 
opgespannen door a1 en b1, loodrecht op a1. 
 
Bovenstaande wordt toegepast op de situatie in de tunnel, in figuur D.1 is deze situatie gevisualiseerd. 
Het uitwendig product tussen de vector P-Qi  en de eenheidsvector a, is een vector met lengte gelijk 
aan: 

ϕ ϕ− × = − = −( ) ( ) sin ( ) sini i iP Q a P Q a P Q  

 
Hierin is Qi een willekeurig scanpunt en P een vast gekozen punt op de cilinderas (P hoeft dus niet de 
projectie van Q op de tunnelas te zijn). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur D.1: Visualisatie van de cilinderparameters 
 
De lengte van het uitwendig product is gelijk aan het ingesloten parallellogram (rood) dat bepaald 
wordt door de vectoren a en P-Qi ; de lengte is dus onafhankelijk van de ingesloten hoek ϕ  . In dit 

geval geldt dat 1a = , waardoor de lengte van het uitwendig product alleen gegeven wordt door de 

lengte van de vector P-Qi . De oppervlakte van het rode parallellogram en de blauwe rechthoek uit 
figuur D.1 is gelijk, want de basis en hoogte van beiden zijn hetzelfde: 

rood rood blauw blauwOppervlakte b h b h= ⋅ = ⋅  
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Hieruit volgt dat de lengte van het uitwendig product gelijk is aan f. Tevens kan uit figuur D.1 worden 
opgemaakt dat de lengte van het uitwendig product gelijk is aan de straal r van de cilinder als 
scanpunt Qi  precies op de tunnelwand ligt. 
 
Zwaartepunt 
Het geometrisch zwaartepunt van een verzameling punten is de gemiddelde positie van die 
verzameling punten. In drie dimensies betekent dit dat het gemiddelde van alle x-, y- en z-
coördinaten van de scanpunten het zwaartepunt van de verzameling punten geeft: 

  { }, , , ,i i ix y z
x y z

n n n

  =  
  

∑ ∑ ∑              (D.2) 

 
Als bovenstaande wordt toegepast op de scandata van de tunnel, ligt het zwaartepunt van de 
scandata hoger dan de as van de tunnel. Reden hiervoor is het gebrek aan scandata van de vloer van 
de tunnel. De gemiddelde z-coördinaat van de scandata zal dus groter zijn dan de z-coördinaat van de 
tunnelas. 
 
Eigenvectoren 
In het kader van dit onderzoek is vooral de geometrische betekenis van eigenvectoren interessant. 
Voor een beschrijving van de daadwerkelijke berekening van de eigenvectoren en eigenwaarden 
wordt verwezen naar Lay (1998).  
 
Stel: matrix A is een m x 3-matrix die m punten (x-, y- en z-coördinaten) bevat. Van elk punt wordt 
het zwaartepunt afgetrokken en vervolgens worden van de gekwadrateerde A-matrix *B A A=  de 
eigenvectoren en de eigenwaarden bepaald (zie (Lay, 1998)). Bij elke eigenvector hoort een unieke 
eigenwaarde. Geometrisch gezien kan de eigenwaarde λ  behorend bij een eigenvector v , 
beschreven worden als (zie (Shakarji, 1998)): 
  2( afstand( ))punt vlakλ  = −∑               (D.3) 

 
Hierin is het ‘vlak’ normaal op de eigenvector v. 
 
De kortste afstand van een punt tot een vlak is de loodrechte afstand van het punt tot het vlak. Dus 
als vergelijking D.3 minimaal is, is de eigenvector waartoe de minimale eigenwaarde λ  behoort de 
normaalvector van het vlak. Het tegenovergestelde geldt voor de maximale eigenwaarde. In dit geval 
zijn de afstanden van de punten tot het vlak maximaal en is de eigenvector waartoe de maximale 
eigenwaarde behoort een vector die in het vlak ligt. 
 
Bovenstaande kan ook in formulevorm worden beschreven: 
Gegeven: ;ix  ∈ =3; 1,...,ix i mR  

  
1

m

i
i

x x m
=

= ∑                    (D.4) 

  

*
1

*

( )

( )m

x x
A

x x

 −
 

=  
 − 

M                   (D.5) 

  *B A A=  waarin: 3 3B = × -matrix             (D.6) 
  Bv vλ=                     (D.7) 
 
  1 2 3λ λ λ≤ ≤  
 
De kleinste eigenwaarde, 1λ , behoort tot de eigenvector v1; deze eigenvector is de normaalvector van 
het vlak door de verzameling punten xi . De grootste eigenwaarde, 3λ , behoort tot de eigenvector v3; 
deze eigenvector is een vector in het vlak door de verzameling punten xi . 
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Bijlage E: Partiële afgeleiden 
 
 
In deze bijlage wordt een aantal partiële afgeleiden beschreven dat toegepast is in hoofdstuk 5. 
 
 
De partiële afgeleiden die worden gebruikt in dit onderzoek zijn: 
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

, , , , ,i i i i i i i

x y z x y z

d d d d d d d
en

P P P a a a r
 

 
Al deze partiële afgeleiden kunnen worden geschreven als: 

  z yi

x i

va wad
P f

−∂
=

∂
                  (E.1) 

  i x z

y i

d wa ua
P f

∂ −
=

∂
                  (E.2) 
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                  (E.3) 
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Bijlage F: Procedure deformatieanalyse 
 
 
Deze bijlage beschrijft de procedure voor de deformatieanalyse van scandata in een geboorde tunnel. 
Figuur F.1 geeft deze procedure schematisch weer. Elk onderdeel van de procedure wordt vervolgens 
toegelicht. 
 
 

Figuur F.1: Schematische procedurebeschrijving deformatieanalyse scandata 
 
Stap 1: Meetopzet 
De analyse start met het maken van een meetopzet voor de metingen. In deze meetopzet is 
beschreven: 
- welke scanner gebruikt wordt 
- waar de scanner wordt opgesteld en hoeveel opstellingen nodig zijn 
- waar aansluitingspunten geplaatst worden ten behoeve van de registratie van de scans 
- waar grondslagpunten gemeten worden ten behoeve van de aansluiting op een bekend netwerk 
 
In deze meetopzet moet ook een tijdsplanning worden gegeven van de uit te voeren metingen. Op 
deze manier is voorafgaand aan de metingen duidelijk hoeveel tijd besteed kan worden aan een 
bepaald onderdeel van de meting. Dit verduidelijkt de gang van zaken tijdens de meting en voorkomt 
onnodige vertragingen. 
 
 
 

Procedure deformatieanalyse laserscanning

2   Data inwinning

Laserscanning
Tachymetrische metingen

1   Meetopzet

Bepaling van:
Laserscanner
Posities opstelpunten scanner
Grondslag- en aansluitingspunten

3   Dataverwerking
3.1 Programma laserscanner

Registratie laserscans
Filtering data

3.2 Programma tunneldeformaties
3.2.1 Tunnelmodel bepaling

Bepaling benaderde waarden modelparameters
Iteratieve vereffening ter bepaling modelparameters

3.2.2 Deformatie bepaling

Bepaling vormverandering t.o.v. ontwerp
Bepaling plaatsverandering tunnelas t.o.v. ontwerp
Bepaling vormverandering in tijd d.m.v.:
- interpolatie scandata in grid
- stabiliteitstest
- visuele analyse testresultaten (en evt. deformatietest)
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Stap 2: Data inwinning 
Zodra de tunnel toegankelijk is voor de meetploeg, kan de data inwinning plaatsvinden. De data 
inwinning omvat laserscanning en tachymetrische metingen. 
 De tunnel wordt gescand met de gekozen laserscanner. Hierbij worden ook grondslag- en 
aansluitingspunten gescand. Indien nodig worden deze punten in aparte scans op een extra hoge 
resolutie gescand, zodat de punten heel precies gemeten zijn. Dit verhoogt in het algemeen de 
nauwkeurigheid waarmee de scans in een bekend coördinatenstelsel geplaatst kunnen worden. 
 Voor deze koppeling aan een bekend coördinatenstelsel is het noodzakelijk om tachymetrische 
metingen uit te voeren. Met tachymetrie worden de grondslag- en aansluitingspunten ingemeten en 
wordt tevens een aantal RD-punten buiten de tunnel gemeten. Op deze wijze kan de gehele meting 
gekoppeld worden aan een bekend coördinatenstelsel zoals het Nederlandse Rijksdriehoeksstelsel. 
 
Stap 3: Dataverwerking 
De ingewonnen scan- en tachymetrische data wordt in twee programma’s verwerkt: 
- programma laserscanner 
- programma tunneldeformaties 
 
Stap 3.1: Programma laserscanner 
Bij elke laserscanner wordt een verwerkingsprogramma geleverd waarmee de ingewonnen data 
verwerkt kunnen worden. Met behulp van dit programma kan de data geregistreerd, geanalyseerd en 
gevisualiseerd worden. 
 De laserscanner bepaalt de ligging van de scanpunten in het scannerstelsel. Elke scan is dan ook 
bekend in dit scannerstelsel en niet in een algemeen bekend coördinatenstelsel. Doordat tijdens de 
meting ook grondslag- en aansluitingspunten gemeten zijn met tachymetrie, is het toch mogelijk de 
scans te plaatsen in een bekend stelsel, dit gebeurt in de registratie. In de registratie wordt elke scan 
getransleerd en geroteerd aan de hand van de coördinaten van de grondslag- en aansluitingspunten. 
Het resultaat van de registratie is een geheel van scans die allen in hetzelfde coördinatenstelsel 
bekend zijn. 
 Na de registratie is het mogelijk om in dit programma de dataset te filteren. Dit betekent dat 
scanpunten die de bepaling van het tunnelmodel beinvloeden uit de dataset verwijderd worden. Zo 
beinvloeden scanpunten op bijvoorbeeld de vloer van de tunnel de bepaling van het model van de 
tunnelwand. 
 
Stap 3.2: Programma tunneldeformaties 
De geregistreerde en gefilterde dataset kan nu met behulp van een programma geschreven in 
Matlabcode geanalyseerd worden. Deze analyse kan wederom verdeeld worden in twee stappen: 
- tunnelmodel bepaling 
- deformatie bepaling 
 
Stap 3.2.1: Tunnelmodel bepaling 
Een geboorde tunnel wordt gebouwd als zijnde een ronde tunnel. Het is mogelijk dat de tunnel 
vervormt na de aanleg, deze vervorming wordt ovalisering genoemd. Ter bepaling van deze 
vervormingen ten opzichte van het ontwerp, wordt een model geschat door de scandata. Dit 
tunnelmodel is een cirkelvormige cilinder. Het model wordt geschat voor een beperkt aantal 
tunnelringen; op deze manier wordt de invloed van bochten en hellingen in de tunnel op de bepaling 
van het model geminimaliseerd. 
 Een cirkelvormige cilinder kan beschreven worden door een niet-lineaire vergelijking. Vanwege 
deze niet-lineariteit moet de vergelijking gelineariseerd. Vervolgens worden benaderde waarden voor 
de cilinderparameters geschat. Aan de hand van deze parameters kan een vereffening van de 
scandata worden uitgevoerd. In deze vereffening worden cilinderparameters berekend die het 
tunnelmodel beschrijven dat het beste bij de scandata past. 
 
Stap 3.2.2: Deformatie bepaling 
In stap 3.2.1 is het tunnelmodel bepaald. Vergelijking van dit model en de scandata levert inzicht in 
de vervorming van de tunnel ten opzichte van het ontwerp. Tevens kan aan de hand van de 
cilinderparameters bepaald worden in hoeverre de ligging van de tunnelas afwijkt van het 
tracéontwerp. 
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Vergelijking van de data uit verschillende metingen kan vervolgens duidelijkheid verschaffen over de 
vervorming van de tunnel in de tijd. De vergelijking van laserdata kan alleen plaatsvinden wanneer de 
data geïnterpoleerd wordt naar een grid, omdat met laserscanning nooit precies dezelfde punten 
worden aangemeten. Daarom zou vergelijking van scanpunten die ongeveer op dezelfde positie zijn 
gemeten, geen goede resultaten opleveren. 
 De interpolatie en vereffening wordt voor alle metingen uitgevoerd. Per gridpunt wordt een 
verschil bepaald tussen de straal uit de 1e en de 2e meting. Daarna wordt in een stabiliteitstest 
bepaald of dit verschil dusdanig groot is dat het een deformatie beschrijft. Het resultaat van deze 
toets is een figuur waarin per gridpunt is aangegeven of het desbetreffende punt stabiel is gebleven 
tussen de 1e en 2e meting. Aan de hand van een dergelijke visualisatie kan geanalyseerd worden welk 
gedeelte van de tunnel een deformatie heeft ondergaan. Eventueel kan op deze punten een nieuwe 
test uitgevoerd worden, waarin wordt bekeken wat voor deformatie precies heeft plaatsgevonden. 
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Bijlage G: Resultaten deformatieanalyse 
 
 
In deze bijlage zijn enkele figuren opgenomen die het resultaat zijn van de deformatieanalyse die is 
uitgevoerd op de scandata van de 2e Heinenoordtunnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur G.1: Afstand [m] gridpunt tot cilindermodel in 1e epoche (subset 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur G.2: Afstand [m] gridpunt tot cilindermodel in 2e epoche (subset 2). Vergelijking van figuur G.1 en G.2 laat 
zien dat de afstanden tot het cilindermodel in de 2e epoche groter zijn, maar dat deze afwijkingen wel in beide 
epochen op dezelfde locatie te zien zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door onnauwkeurigheden in de registratie. 
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Figuur G.3: Afstand [m] scanpunten tot cilindermodel, gebruikmakend van 1 [%] van de dataset (subset 3). 
Verdrukking van een geheel segment is zichtbaar (coördinaten (40,5 , 36)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur G.4: Afstand [m] scanpunten tot cilindermodel, berekend op basis van alle scanpunten (subset 3). 
Verdrukking van een geheel segment is zichtbaar (coördinaten (40,5 , 36)). 
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Figuur G.5: Afstand [m] scanpunten tot cilindermodel (subset 4). Afwijkingen zouden bijvoorbeeld veroorzaakt 
kunnen zijn door registratiefouten of ovalisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur G.6: Plot van gridpunten ( )ϑ , r voor alle waarden van y (subset 4). De kleur van het gridpunt geeft de 
afstand [m] van het gridpunt tot de tunnelas weer. In de figuur is te zien dat de maximale afstand tot de 
tunnelas wordt bereikt rechts en links van ϑ = 0 (bovenkant tunnel). De afstand is minimaal aan beide zijkanten 
van de tunnel, ϑ = ±90 . 
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Bijlage H: Matlab script 
 
 
In deze bijlage is de Matlabcode van het geschreven berekeningsprogramma gegeven. Het 
programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
A. Aansturingsprogramma 
B. Initialisatie, methode A 
C. Initialisatie, methode B 
D. Vereffening 1e epoche 
E. Inkorten dataset 2e epoche 
F. Vereffening 2e epoche 
 
 
A. Aansturingsprogramma 
 
% AANSTURINGSPROGRAMMA 
  
% 1e EPOCHE 
  
% welke file wordt bekeken? 
filename=['E1251.asc']; 
E1=load(filename); 
  
% INITIALISATIE 
% aantal punten gebruikt in initialisatie: 
elk 'P'e punt, dit resulteert in E1short 
P=100; 
% grove benadering straal: BS  
BS=3.80; 
% hoeveelheid punten waardoor vlak wordt 
geschat in eerste bepaling normaalvectoren: 
NP 
NP=10; 
% hoeveelheid punten waardoor vlak wordt 
geschat in bepaling bestfit: X 
X=10; 
  
% welke methode wordt gebruikt? 
E1normfit/E1linefit 
E1normfit; 
  
% ADJUSTMENT 
% aantal punten gebruikt in vereffening: 
E1short of E1 (alle punten) 
E1adj=E1short; 
% variantie van de waarnemingen 
(puntnauwkeurigheid) 
SDmeting=0.007 

SDreg=0.003 
varpunt1=SDmeting^2+SDreg^2; 
varpunt2=SDmeting^2+SDreg^2; 
  
% aantal iteraties in vereffening: h 
h=7; 
% interpolatie 
thetamin=-120; 
thetamax=120; 
thetaint=3;  
ymin=-3; 
ymax=4.5; 
yint=0.25; 
% uitvoeren vereffening 
E1adjust; 
  
% 2e EPOCHE 
filename=['E2251.asc']; 
E2=load(filename); 
  
% E2 inkorten (alleen als dataset 
gedeeltelijk wordt gebruikt) 
E2kort; 
  
% aantal punten gebruikt in vereffening: 
E2short of E2 (alle punten) 
E2adj=E2short; 
  
% onbetrouwbaarheidsdrempel alfa 
alfa=0.05; 
% uitvoeren vereffening 2e epoche 
E2adjust; 

 
 
B. Initialisatie, methode A 
 
% 1E EPOCHE, BEPALING BENADERDE WAARDEN 
  
% VOORBEWERKEN DATASET 
% inlezen coordinaten scanpunten 
x=E1(:,1); 
y=E1(:,2); 
z=E1(:,3); 
n=length(E1); 
  
% selecteren elk Pe punt (vanwege grote 
hoeveelheid data) 
for i=1:P:n; 
    [E1new(i,:)]=[x(i) y(i) z(i)]; 
end 
  

k=1; 
for i=1:length(E1new); 
    if (E1new(i,1))==0 & (E1new(i,2))==0 & 
(E1new(i,3))==0 
    else 
        [E1short(k,:)]=E1new(i,:); 
        k=k+1; 
    end 
end 
  
clear E1new 
  
% coordinaten (uit de selectie) inlezen 
x=E1short(:,1); 
y=E1short(:,2); 
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z=E1short(:,3); 
  
% scanpunten (uit de selectie) plotten 
figure(1) 
plot3(x,y,z,'.g','LineWidth',1.0) 
axis equal 
hold on 
  
% zwaartepunt van de data berekenen 
cogxnew=mean(x); 
cogynew=mean(y); 
SS=sort(z); 
S=flipud(SS); 
cogznew=mean(S(1:10))-(BS);  
[cognew1]=[cogxnew cogynew cogznew]; 
  
clear SS 
clear S 
  
% zwaartepunt (selectie) plotten 
figure(1) 
plot3(cogxnew,cogynew,cogznew,'*k') 
title('schatting tunnelas in iteratieve 
vereffening') 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
hold on 
  
% BEPALING CILINDERPARAMETERS 
l=length(E1short); 
h=waitbar(0,'Effe wachten...'); 
for k=1:l; 
    puntp=E1short(k,:); 
  
    % bepalen afstand van ELK punt naar 
ALLE andere punten (uit de selectie) 
    for i=1:l; 
        [distpx(i,4)]=sqrt((puntp(1,1)-
x(i))^2+(puntp(1,2)-y(i))^2+(puntp(1,3)-
z(i))^2); 
        [distpx(i,1)]=(x(i)); 
        [distpx(i,2)]=(y(i)); 
        [distpx(i,3)]=(z(i)); 
    end 
  
    % bepalen normaalvector: 
    % 1) sorteren dichtstbijzijnde punten 
    distsort=sortrows(distpx,4); 
    NP=5; 
    [closest10]=distsort(1:NP,:); 
    % 2) bepalen zwaartepunt van het vlak 
    cogx=mean(closest10(:,1)); 
    cogy=mean(closest10(:,2)); 
    cogz=mean(closest10(:,3)); 
    [cog]=[cogx,cogy,cogz]; 
    % 3) bepalen normaalvector van het vlak 
    
closest10new=[(closest10(:,1)),(closest10(:
,2)),(closest10(:,3))]-
ones((length(closest10)),1)*cog; 
    
[eigvect,eigvalue]=eig(closest10new'*closes
t10new); 
    eigv=eigvalue*[1;1;1]; 
    [egv,j]=min(eigv); 
    normaal=eigvect(:,j); 

    
[normtot(k,:)]=[normaal(1,1),normaal(2,1),n
ormaal(3,1)]; 
    waitbar(k/l) 
end 
close(h) 
  
clear distpx 
clear distsort 
  
% berekenen zwaartepunt van ALLE normalen 
normtotcogx=mean(normtot(:,1)); 
normtotcogy=mean(normtot(:,2)); 
normtotcogz=mean(normtot(:,3)); 
normtotcog=[normtotcogx normtotcogy 
normtotcogz]; 
  
% van elke normaal het zwaartepunt van de 
normalen aftrekken 
normnew = normtot-
ones(length(normtot),1)*normtotcog; 
  
% berekenen normaal op vlak door alle 
normalen, dit geeft de cilinder-as 
[eigvect,eigvalue]=eig(normnew'*normnew); 
eigv=eigvalue*[1;1;1]; 
[egv,j]=min(eigv); 
normaal=eigvect(:,j); 
normaalnew1=abs(normaal) 
  
clear normtot 
clear normtotcog 
  
% plotten van benadering cilinder-as, deze 
gaat door het zwaartepunt van de data 
Xline=[cogxnew-
3*normaalnew1(1,1);cogxnew+3*normaalnew1(1,
1)]; 
Yline=[cogynew-
3*normaalnew1(2,1);cogynew+3*normaalnew1(2,
1)]; 
Zline=[cogznew-
3*normaalnew1(3,1);cogznew+3*normaalnew1(3,
1)]; 
figure(1) 
line(Xline,Yline,Zline,'Color','g','LineWid
th',2.0) 
hold on 
  
% plotten histogram dat de afstand tot de 
cilinder-as weergeeft 
for i=1:l; 
    
pointdist(i)=norm(cross((normaalnew1),(E1sh
ort(i,:)-cognew1))); 
end 
straal1=mean(pointdist); 
  
figure(2) 
subplot(4,2,1);  
hist(pointdist-straal1,100) 
title('ehat voor 1e iteratie') 
xlim([-0.35 0.35]) 
ylim('auto') 
xlabel('afstand scanpunt tot cilinder 
[m]','FontSize',8) 
ylabel('aantal scanpunten','FontSize',8) 

 
 
C. Initialisatie, methode B 
 
% 1E EPOCHE, BEPALING BENADERDE WAARDEN 
  
% VOORBEWERKEN DATASET 

% inlezen coordinaten scanpunten 
x=E1(:,1); 
y=E1(:,2); 
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z=E1(:,3); 
n=length(E1); 
  
% selecteren elk Pe punt (vanwege grote 
hoeveelheid data) 
for i=1:P:n; 
    [E1new(i,:)]=[x(i) y(i) z(i)]; 
end 
  
k=1; 
for i=1:length(E1new); 
    if (E1new(i,1))==0 & (E1new(i,2))==0 & 
(E1new(i,3))==0 
    else 
        [E1short(k,:)]=E1new(i,:); 
        k=k+1; 
    end 
end 
  
clear E1new 
  
% coordinaten (uit de selectie) inlezen 
x=E1short(:,1); 
y=E1short(:,2); 
z=E1short(:,3); 
  
% scanpunten (uit de selectie) plotten 
figure(1) 
plot3(x,y,z,'.g','LineWidth',1.0) 
axis equal 
hold on 
  
% zwaartepunt van de data berekenen 
cogxnew=mean(x); 
cogynew=mean(y); 
SS=sort(z); 
S=flipud(SS); 
cogznew=mean(S(1:10))-(BS); % BS is een 
BENADERING voor de straal! 
[cognew1]=[cogxnew cogynew cogznew]; 
  
clear SS 
clear S 
  
% zwaartepunt (selectie) plotten 
figure(1) 
plot3(cogxnew,cogynew,cogznew,'*k') 
title('schatting tunnelas in iteratieve 
vereffening') 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
hold on 
  
% BEPALING CILINDERPARAMETERS 

% de afstand tussen datapunt en zwaartepunt 
berekenen voor alle datapunten 
l=length(E1short); 
for i=1:l; 
    [xyzcog(i,1)]=[x(i)-cogxnew]; 
    [xyzcog(i,2)]=[y(i)-cogynew]; 
    [xyzcog(i,3)]=[z(i)-cogznew]; 
end 
xyzcog; 
  
% X datapunten selecteren en hiervan de 
maximale eigenvector bepalen; 
% deze eigenvector geeft een benadering 
voor de cilinder-as 
[firstX]=xyzcog(1:X,:); 
firstX = firstX-
ones(length(firstX),1)*cognew1; 
[eigvect,eigvalue]=eig(firstX'*firstX); 
eigv=eigvalue*[1;1;1]; 
[egv,j]=max(eigv); 
normaalnew1=eigvect(:,j); 
  
% plotten benadering cilinder-as, deze gaat 
door het zwaartepunt van de data 
Xline=[cogxnew-
3*normaalnew1(1,1);cogxnew+3*normaalnew1(1,
1)]; 
Yline=[cogynew-
3*normaalnew1(2,1);cogynew+3*normaalnew1(2,
1)]; 
Zline=[cogznew-
3*normaalnew1(3,1);cogznew+3*normaalnew1(3,
1)]; 
figure(1) 
line(Xline,Yline,Zline,'Color','g','LineWid
th',2.0) 
hold on 
  
% plotten histogram dat de spreiding van de 
straal (afstand tot cilinder-as) weergeeft 
for i=1:l; 
    
pointdist(i)=norm(cross((normaalnew1),(E1sh
ort(i,:)-cognew1))); 
end 
straal1=mean(pointdist); 
  
figure(2) 
subplot(4,2,1);  
hist(pointdist-straal1,100) 
title('ehat voor 1e iteratie') 
xlim([-0.35 0.35]) 
ylim('auto') 
xlabel('afstand scanpunt tot cilinder 
[m]','FontSize',8) 
ylabel('aantal scanpunten','FontSize',8) 

 
 
D. Vereffening 1e epoche 
 
% 1E EPOCHE, ITERATIEVE VEREFFENING 
  
n=length(E1adj); 
r01=straal1; 
  
% ITERATIEVE VEREFFENING 
for k=1:h; 
    norm(normaalnew1) 
    for i=1:n; 
        % vullen A-matrix met partieel 
afgeleiden 
        u=normaalnew1(3,1)*(E1adj(i,2)-
cogynew)-normaalnew1(2,1)*(E1adj(i,3)-
cogznew); 

        v=normaalnew1(1,1)*(E1adj(i,3)-
cogznew)-normaalnew1(3,1)*(E1adj(i,1)-
cogxnew); 
        w=normaalnew1(2,1)*(E1adj(i,1)-
cogxnew)-normaalnew1(1,1)*(E1adj(i,2)-
cogynew); 
        fi(i,1)=sqrt(u^2+v^2+w^2); 
         
        [dA(i,1)]=((v*normaalnew1(3,1))-
(w*normaalnew1(2,1)))/fi(i,1); 
        [dA(i,2)]=((w*normaalnew1(1,1))-
(u*normaalnew1(3,1)))/fi(i,1); 
        [dA(i,3)]=((u*normaalnew1(2,1))-
(v*normaalnew1(1,1)))/fi(i,1); 
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        [dA(i,4)]=(v*(E1adj(i,3)-
cogznew)+w*(-E1adj(i,2)+cogynew))/fi(i,1); 
        [dA(i,5)]=(w*(E1adj(i,1)-
cogxnew)+u*(-E1adj(i,3)+cogznew))/fi(i,1); 
        [dA(i,6)]=(u*(E1adj(i,2)-
cogynew)+v*(-E1adj(i,1)+cogxnew))/fi(i,1); 
        [dA(i,7)]=-1; 
  
        % vullen vector van waarnemingen 
        [deltay(i,1)]=-fi(i,1)+r01; 
%minimaliseren van fi-r01 
        % vullen variantiematrix 
        Qyvar1(i,1)=varpunt1; 
    end 
     
    % toevoegen voorwaarden aan de 
cilinderparameters 
    dA(n+1,:)=[0 1 0 0 0 0 0]; 
    deltay(n+1,1)=0; 
    Qyvar1(n+1,1)=1^2; 
    dA(n+2,:)=[0 0 0 n*normaalnew1(1,1) 
n*normaalnew1(2,1) n*normaalnew1(3,1) 0]; 
    deltay(n+2,1)=0; 
    Qyvar1(n+2,1)=0.0001^2; 
     
    % inverteren variantiematrix 
    for i=1:n+2; 
        Qvin1(i,1)=1/Qyvar1(i,1); 
        QA1(i,:)=Qvin1(i,1)*dA(i,:); 
    end 
     
    % uitvoeren vereffening 
    Qxhat1=inv(dA'*QA1); 
    deltaxhat1=Qxhat1*(QA1'*deltay); 
    x01=[cogxnew cogynew cogznew 
normaalnew1(1,1) normaalnew1(2,1) 
normaalnew1(3,1) r01]' 
    xhat1=deltaxhat1+x01; 
     
    % ehat bepaalt het verschil tussen de 
berekening en de waarnemingen 
    ehat1=deltay-dA*deltaxhat1; 
         
    % herbenoemen cilinderparameters 
    cogxnew=xhat1(1,1); 
    cogynew=xhat1(2,1); 
    cogznew=xhat1(3,1); 
    [cognew1]=[cogxnew; cogynew; cogznew] 
    normnorm = 
sqrt(xhat1(4,1)^2+xhat1(5,1)^2+xhat1(6,1)^2
); 
    normaalnew1(1,1)=xhat1(4,1)/normnorm; 
    normaalnew1(2,1)=xhat1(5,1)/normnorm; 
    normaalnew1(3,1)=xhat1(6,1)/normnorm; 
    r01=xhat1(7,1)/normnorm; 
  
    deltayhat1=dA*deltaxhat1; 
    dinew=deltay-deltayhat1; 
     
    % plotten cilinder-as na k iteraties 
(elke iteratie andere kleur) 
    Xline=[cogxnew-
3*normaalnew1(1,1);cogxnew+3*normaalnew1(1,
1)]; 
    Yline=[cogynew-
3*normaalnew1(2,1);cogynew+3*normaalnew1(2,
1)]; 
    Zline=[cogznew-
3*normaalnew1(3,1);cogznew+3*normaalnew1(3,
1)]; 
  
    figure(1) 
    if k==1 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,1,0],'Lin
eWidth',2.0) 
    elseif k==2 

        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0.8,0],'L
ineWidth',2.0) 
    elseif k==3 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0.6,0],'L
ineWidth',2.0) 
    elseif k==4 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0.4,0],'L
ineWidth',2.0) 
    elseif k==5 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0.2,0],'L
ineWidth',2.0) 
    elseif k==6 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0.1,0],'L
ineWidth',2.0) 
    elseif k==7 
        
line(Xline,Yline,Zline,'Color',[1,0,0],'Lin
eWidth',2.0) 
    end 
    hold on 
  
    % histogram van de residuen 
    figure(2) 
    if k==1 
        subplot(4,2,2); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 1e iteratie') 
    elseif k==2 
        subplot(4,2,3); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 2e iteratie') 
    elseif k==3 
        subplot(4,2,4); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 3e iteratie') 
    elseif k==4 
        subplot(4,2,5); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 4e iteratie') 
    elseif k==5 
        subplot(4,2,6); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 5e iteratie') 
    elseif k==6 
        subplot(4,2,7); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 6e iteratie') 
    elseif k==7 
        subplot(4,2,8); hist(ehat1,100) 
        title('ehat na 7e iteratie') 
    end 
    xlim([-0.35 0.35]) 
    ylim('auto') 
    xlabel('afstand scanpunt tot cilinder 
[m]','FontSize',8) 
    ylabel('aantal 
scanpunten','FontSize',8) 
  
    [B1(k)]=(ehat1'*ehat1); 
    if k>=2; 
        if B1(k-1)/B1(k)>=1 && B1(k-
1)/B1(k)<1+1e-6; 
            break 
        end 
    end 
end 
['aantal iteraties is ' int2str(k)] 
  
% % plotten residuen (buiten cilinder 
blauw, binnen cilinder rood) 
m=1; 
n=1; 
for j=1:(length(ehat1)-2); 
    if ehat1(j)>0 % punt ligt buiten 
cilinder 
        
[posehat1(m,:)]=[E1adj(j,1),E1adj(j,2),E1ad
j(j,3),ehat1(j)]; 
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        m=m+1; 
    else 
        
[negehat1(n,:)]=[E1adj(j,1),E1adj(j,2),E1ad
j(j,3),ehat1(j)]; 
        n=n+1; 
    end 
end 
  
% plotten punten met positief/negatief 
residu (blauw/rood) 
figure(3) 
plot3(posehat1(:,1),posehat1(:,2),posehat1(
:,3),'.b') 
axis equal 
hold on 
plot3(negehat1(:,1),negehat1(:,2),negehat1(
:,3),'.r') 
axis equal 
hold on 
  
% plotten punten met positief/negatief 
residu (oplopende kleuren) 
figure(7) 
scatter3(posehat1(:,1),posehat1(:,2),poseha
t1(:,3),5,posehat1(:,4),'filled') 
caxis([-0.02 0.03]) 
axis equal 
title('verschil tussen scanpunten en 
cilindermodel') 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
hold on 
scatter3(negehat1(:,1),negehat1(:,2),negeha
t1(:,3),5,negehat1(:,4),'filled') 
caxis([-0.02 0.03]) 
axis equal 
hold on 
  
% TRANSFORMATIE NAAR CILINDRISCH 
COORDINATENSTELSEL 
  
% uitklappen cilinder door definieren nieuw 
cilindrisch coordinaatstelsel 
% cilinder-as gegeven door normaalnew, nu 
vector a genoemd 
% punt D op as gegeven door cognew 
% z-element uit normaalnew is het kleinste, 
daarom wordt de as loodrecht op 
% de as van de cilinder gedefinieerd als 
vector b=[ay -ax 0], deze moet nog 
% genormaliseerd worden zodat de vector 
lengte 1 heeft. 
% de 3e vector in het nieuw te definieren 
coordinaatstelsel wordt bepaald 
% uit het uitwendig product van vector a en 
b, ook deze vector moet 
% genormaliseerd worden. 
  
[a]=normaalnew1; 
[bq]=[normaalnew1(2,1);-
normaalnew1(1,1);0]; 
normb=sqrt(bq(1,1)^2+bq(2,1)^2+bq(3,1)^2); 
[b]=[normaalnew1(2,1)/normb;-
normaalnew1(1,1)/normb;0/normb]; 
[c]=cross(a,b); 
  
% Nu moeten de xyzcoordinaten opnieuw 
berekend worden in het nieuwe stelsel 
% dit kan door per punt de x,y en 
zcoordinaat te bepalen met het inwendig 
% product. znew=(P-D) x a, xnew=(P-D) x b, 
ynew=(P-D) x c 
% met de berekening atan2(y,x) vind ik nu 
de hoek theta per punt 

  
for i=1:length(E1adj); 
    [zd(i)]=dot((E1adj(i,:)-cognew1'),c); 
    [xd(i)]=dot((E1adj(i,:)-cognew1'),b); 
    [yd(i)]=dot((E1adj(i,:)-cognew1'),a); 
    [pt(i,:)]=[xd(i) yd(i) zd(i)]; 
    
[theta(i)]=((atan2(zd(i),xd(i)))+pi/2)/pi*1
80; 
    % normaal in nieuwe stelsel is in y-
richting dus [0 1 0] 
    % hier niet uitgaan van oude normaal 
want die ligt in een ander stelsel 
    R(i)=norm(cross([0 1 0],pt(i,:))); 
    if theta(i)>180 
        theta(i)=theta(i)-360; 
    end 
end 
  
Fnew=[theta' yd' R']; 
  
% plotten cilindrische coordinaten, kleur 
bepaalt straal 
figure(8) 
scatter(theta,yd,5,R,'filled') 
caxis([3.78 3.83]) 
title('afstand van scanpunt tot tunnelas') 
xlabel('theta') 
ylabel('y') 
zlabel('R') 
set(get(gca,'ylabel'),'Rotation',0.0) 
  
% vaststellen gridgrootte 
m=((thetamax-thetamin)/thetaint)+1; 
n=((ymax-ymin)/yint)+1; 
ZX=zeros(m,n); 
e=0; 
r=1; 
figure(5) 
  
% bapaling scanpunten in grid 
for c=thetamin:thetaint:thetamax; 
    Fs=[]; 
    j=1; 
    for d=1:length(Fnew);  
        if Fnew(d,1)>=c & 
Fnew(d,1)<c+thetaint 
            [Fs(j,:)]=Fnew(d,:); 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    [G,H]=size(Fs); 
    if G>=1; 
        s=1; 
        for e=ymin:yint:ymax; 
            Fstot=[]; 
            i=1; 
            for f=1:G; 
                if Fs(f,2)>=e & 
Fs(f,2)<e+yint; 
                    [Fstot(i,:)]=Fs(f,:); 
                    i=i+1; 
                end 
            end 
            if isempty(Fstot)==0 
                [AA,BB]=size(Fstot);  
                [ZX(r,s)]=mean(Fstot(:,3)); 
                %nauwkeurigheid van ZX(r,s) 
bepalen 
                A=ones(AA,1); 
                Qyvak1=varpunt1*eye(AA); 
                
[Qyint1(r,s)]=inv(A'*inv(Qyvak1)*A);                 
                if ZX==0; 
                else 
                    % plotten afstand 
geinterpoleerd punt tot tunnelas 
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scatter3((c+0.5*thetaint),(e+0.5*yint),ZX(r
,s),5,ZX(r,s),'filled') 
                    caxis([3.78 3.83]) 
                    title('afstand van 
geinterpoleerd punt tot tunnelas') 
                    xlabel('theta') 
                    ylabel('y') 
                    zlabel('R') 
                    
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
                    hold on 
                end 
            end 
            s=s+1; 
        end 
    end 
    r=r+1; 
end 
  
[U,V]=size(ZX); 
diff1=zeros(U,V); 
Qydiff1=zeros(U,V); 
i=1; 
for u=1:U; 
    for v=1:V; 
        if ZX(u,v)~=0 
        diff1(u,v)=ZX(u,v)-r01; 
        [Qydiff1(u,v)]=Qyint1(u,v); 
        [xi(u)]=-((thetamin+(u-
0.5)*thetaint)/180*pi)+pi/2; 
        [yi(v)]=ymin+(v-0.5)*yint;  
        [zdnew(i)]=-(ZX(u,v)*sin(xi(u))); 
        [xdnew(i)]=ZX(u,v)*cos(xi(u)); 

        [ydnew(i)]=yi(v); 
        radius1(i)=diff1(u,v); 
        radius11(i)=ZX(u,v); 
        i=i+1; 
        end 
    end 
end 
  
% plotten afwijkingen van model 
figure(6) 
scatter3(xdnew,ydnew,-
zdnew,5,radius1,'filled') 
caxis([-0.02 0.03]) 
title('verschil tussen geinterpoleerd punt 
en cilindermodel (ZX-r)')  
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
axis equal 
  
% plotten geinterpoleerde waarden in ZX 
figure(26) 
scatter3(xdnew,ydnew,-
zdnew,5,radius11,'filled') 
caxis([3.78 3.83]) 
title('afstand van geinterpoleerd punt tot 
tunnelas') 
xlabel('theta') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
axis equal 

 
 
E. Inkorten dataset 2e epoche 
 
% inlezen coordinaten scanpunten 
x=E2(:,1); 
y=E2(:,2); 
z=E2(:,3); 
n=length(E2); 
  
% selecteren elk Pe punt (vanwege grote 
hoeveelheid data) 
for i=1:P:n; 
    [E2new(i,:)]=[x(i) y(i) z(i)]; 
end 
  
k=1; 
for i=1:length(E2new); 
    if (E2new(i,1))==0 & (E2new(i,2))==0 & 
(E2new(i,3))==0 

    else 
        [E2short(k,:)]=E2new(i,:); 
        k=k+1; 
    end 
end 
clear E2new 
clear E2 
  
% scanpunten (uit de selectie) plotten 
figure(1) 
plot3(E2short(:,1),E2short(:,2),E2short(:,3
),'.m') 
axis equal 
hold on 

 
 
F. Vereffening 2e epoche 
 
% data 1e epoche geven benaderde waarden 2e 
epoche 
  
normaalnew2=normaalnew1; 
cognew2=cognew1; 
r02=r01; 
n=length(E2adj); 
  
% TRANSFORMATIE NAAR CILINDRISCH 
COORDINATENSTELSEL 
  
% uitklappen cilinder door definieren nieuw 
cilindrisch coordinaatstelsel 
% cilinder-as gegeven door normaalnew, nu 
vector a genoemd 
% punt D op as gegeven door cognew 

% z-element uit normaalnew is het kleinste, 
daarom wordt de as loodrecht op 
% de as van de cilinder gedefinieerd als 
vector b=[ay -ax 0], deze moet nog 
% genormaliseerd worden zodat de vector 
lengte 1 heeft. 
% de 3e vector in het nieuw te definieren 
coordinaatstelsel wordt bepaald 
% uit het uitwendig product van vector a en 
b, ook deze vector moet 
% genormaliseerd worden. 
  
[a]=normaalnew2; 
[bq]=[normaalnew2(2,1);-
normaalnew2(1,1);0]; 
normb=sqrt(bq(1,1)^2+bq(2,1)^2+bq(3,1)^2); 
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[b]=[normaalnew2(2,1)/normb;-
normaalnew2(1,1)/normb;0/normb]; 
[c]=cross(a,b); 
  
% Nu moeten de xyzcoordinaten opnieuw 
berekend worden in het nieuwe stelsel 
% dit kan door per punt de x,y en 
zcoordinaat te bepalen met het uitwendig 
% product. znew=(P-D) x a, xnew=(P-D) x b, 
ynew=(P-D) x c 
% met de berekening atan2(y,x) vind ik nu 
de hoek theta per punt 
  
for i=1:length(E2adj); 
    [zd(i)]=dot((E2adj(i,:)-cognew2'),c); 
    [xd(i)]=dot((E2adj(i,:)-cognew2'),b); 
    [yd(i)]=dot((E2adj(i,:)-cognew2'),a); 
    [pt(i,:)]=[xd(i) yd(i) zd(i)]; 
    
[theta(i)]=((atan2(zd(i),xd(i)))+pi/2)/pi*1
80; 
    % normaal in nieuwe stelsel is in y-
richting dus [0 1 0] 
    % hier niet uitgaan van oude normaal 
want die ligt in een ander stelsel 
    R(i)=norm(cross([0 1 0],(pt(i,:)-[0 0 
0]))); 
    if theta(i)>180 
        theta(i)=theta(i)-360; 
    end 
end 
  
Fnew=[theta' yd' R']; 
  
% plotten cilindrische coordinaten, kleur 
bepaalt straal 
figure(18) 
scatter(theta,yd,5,R,'filled') 
caxis([3.78 3.83]) 
title('afstand van scanpunt tot tunnelas') 
xlabel('theta') 
ylabel('y') 
zlabel('R') 
set(get(gca,'ylabel'),'Rotation',0.0) 
  
% vaststellen gridgrootte 
m=((thetamax-thetamin)/thetaint)+1; 
n=((ymax-ymin)/yint)+1; 
ZX2=zeros(m,n); 
e=0; 
r=1; 
figure(15) 
  
% bepaling scanpunten in grid 
for c=thetamin:thetaint:thetamax; 
    Fs=[]; 
    j=1; 
    for d=1:length(Fnew);  
        if Fnew(d,1)>=c & 
Fnew(d,1)<c+thetaint 
            [Fs(j,:)]=Fnew(d,:); 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    [G,H]=size(Fs); 
    if G>=1; 
        s=1; 
        for e=ymin:yint:ymax; 
            Fstot=[]; 
            i=1; 
            for f=1:G; 
                if Fs(f,2)>=e & 
Fs(f,2)<e+yint; 
                    [Fstot(i,:)]=Fs(f,:); 
                    i=i+1; 
                end 
            end 

            if isempty(Fstot)==0 
                [AA,BB]=size(Fstot); 
                
[ZX2(r,s)]=mean(Fstot(:,3)); 
                 
                % nauwkeurigheid van 
ZX(r,s) bepalen 
                A=ones(AA,1); 
                Qyvak2=varpunt2*eye(AA); 
                
[Qyint2(r,s)]=inv(A'*inv(Qyvak2)*A);       
                if ZX2==0; 
                else 
                    % plotten afstand 
geinterpoleerd punt tot tunnelas 
                    
scatter3(c,e,ZX2(r,s),5,ZX2(r,s),'filled') 
                    caxis([3.78 3.83]) 
                    title('afstand van 
geinterpoleerd punt tot tunnelas') 
                    xlabel('theta') 
                    ylabel('y') 
                    zlabel('R') 
                    
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
                    hold on 
                end 
            end 
            s=s+1; 
        end 
    end 
    r=r+1; 
end 
  
% bepaling afwijkingen van cilindermodel 
[U,V]=size(ZX2); 
diff2=zeros(U,V); 
Qydiff2=zeros(U,V); 
i=1; 
j=1; 
s=1; 
t=1; 
for u=1:U; 
    for v=1:V; 
        if ZX2(u,v)~=0 
            diff2(u,v)=ZX2(u,v)-r02; 
            [Qydiff2(u,v)]=Qyint2(u,v); 
            [xi(u)]=-((thetamin+(u-
1)*thetaint)/180*pi)+pi/2; 
            [yi(v)]=ymin+(v-1)*yint; 
            [zdnew2(i)]=-
(ZX2(u,v)*sin(xi(u))); 
            
[xdnew2(i)]=ZX2(u,v)*cos(xi(u)); 
            [ydnew2(i)]=yi(v); 
            radius2(i)=diff2(u,v); 
            i=i+1; 
        end 
        % stabiliteitstest 
        if ZX(u,v)~=0 && ZX2(u,v)~=0 
            y=[ZX(u,v);ZX2(u,v)]; 
            A=[1;1]; 
            Qyint=[Qyint1(u,v), 0 ; 0 , 
Qyint2(u,v)]; 
            
xhat=inv(A'*inv(Qyint)*A)*(A'*inv(Qyint)*y)
; 
            yhat=(A*xhat); 
            ehat=y-yhat; 
            Qxdef(j)=inv(A'*inv(Qyint)*A); 
            Tq(j)=ehat'*inv(Qyint)*ehat; 
            kalfa=chi2inv(1-alfa,1); 
            defo(j)=ZX2(u,v)-ZX(u,v); 
             
            if Tq(j)>kalfa % test verwerpen 
                Tqr(s)=Tq(j); 
                defor(s)=defo(j); 
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                Qxdefr(s)=Qxdef(j); 
                % plotten verworpen 
gridpunten 
                figure(100) 
                plot3(xdnew2(i-1),ydnew2(i-
1),-zdnew2(i-1),'.r') 
                axis equal 
                hold on 
                % plotten toetsgrootheden 
verworpen gridpunten 
                figure(200) 
                scatter3(xdnew2(i-
1),ydnew2(i-1),-zdnew2(i-
1),5,Tq(j),'filled') 
                hold on 
                axis equal   
                s=s+1; 
            else 
                Tqa(t)=Tq(j); 
                defoa(t)=defo(j); 
                Qxdefa(t)=Qxdef(j); 
                % plotten geaccepteerde 
gridpunten 
                figure(100) 
                plot3(xdnew2(i-1),ydnew2(i-
1),-zdnew2(i-1),'.b') 
                axis equal 
                hold on 
                % plotten toetsgrootheden 
geaccepteerde gridpunten 
                figure(200) 
                scatter3(xdnew2(i-
1),ydnew2(i-1),-zdnew2(i-
1),5,Tq(j),'filled') 
                hold on 
                axis equal 
                t=t+1; 
            end 
            j=j+1; 
        end 
    end 
end 
  
% histogram verschillen tussen epoche 1 en 
2 
figure(301) 
hist(abs(defo),50) 

hold on 
xlabel('deformatie [m]') 
ylabel('aantal punten') 
  
% histogram resultaat stabiliteitstest 
bl=0:0.0005:max(abs(defo)); 
figure(300) 
hist(abs(defoa),bl) 
h=findobj(gca,'Type','patch') 
set(h,'Facecolor','g') 
hold on 
hist(abs(defor),bl) 
hold on 
xlabel('deformatie [m]') 
ylabel('aantal punten') 
legend('hypothese geaccepteerd','hypothese 
verworpen') 
  
% histogram toetsgrootheden 
stabiliteitstest 
bl2=0:0.1:max(Tq); 
figure(400) 
hist(Tqa,bl2) 
h=findobj(gca,'Type','patch') 
set(h,'Facecolor','g') 
axis([0 max(Tq) 0 80]) 
hold on 
hist(Tqr,bl2) 
hold on 
xlabel('toetsgrootheid') 
ylabel('aantal punten') 
legend('hypothese geaccepteerd','hypothese 
verworpen') 
  
% plotten afwijkingen van model 
figure(16) 
scatter3(xdnew2,ydnew2,-
zdnew2,5,radius2,'filled') 
caxis([-0.02 0.03]) 
title('verschil tussen geinterpoleerd punt 
en cilindermodel (ZX-r)') 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
set(get(gca,'zlabel'),'Rotation',0.0) 
axis equal 
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