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Samenvatting

Gemeentewerken Rotterdam overweegt terrestrisch laserscannen in te zetten voor deformatie monitoring
van de de binnenkort aan te leggen Statenwegtracétunnel. Bij deze techniek wordt in korte tijd een
puntenwolk van xyz data verkregen die het mogelijk maakt de hele tunnelwand in kaart te brengen.
In dit rapport wordt aan de hand van twee datasets van twee verschillende type lasers nagegaan welke
meetnauwkeurigheid in de praktijk haalbaar is en of deformatie monitoring aan de hand van laserscandata
mogelijk is. Op grond van deze analyse worden aanbevelingen gedaan.
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5.3 Nauwkeurigheid binnen één scan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.4 Kwalitatieve vergelijking verschillen tussen scans en model. . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.5 Kwantitatieve vergelijkingen tussen twee scans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.6 Vergelijking laserscan en tachymetrische meetmerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 Scanexperiment met iQsun 880. 24

6.1 Puntdichtheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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1 Introductie

Vanaf 2005 zal tussen Station Kleiweg aan de Hofpleinlijn en Station Rotterdam CS een tunnel wor-
den aangelegd ten behoeve van Randstad Lightrail. Zoals gebruikelijk bij dergelijke projecten zal de
Produktieafdeling Constructie- en Deformatiemetingen (CDM) van de afdeling Landmeten en Vastgoed-
informatie (LV) van Gemeentewerken Rotterdam tijdens de bouw van de tunnel metingen verrichten om
de positionering van de tunnel te controleren en eventuele deformatie van de tunnel te detecteren. Daar
deze metingen tussen de bouwwerkzaamheden door plaatsvinden, is het zaak ze snel en efficiënt uit te
voeren. Bovendien moeten de uitwerkingen van de metingen op korte termijn beschikbaar zijn, zodat,
indien nodig, direct aanpassingen aan de werkzaamheden kunnen worden geı̈nitieerd. Uiteraard worden
hoge kwaliteitseisen aan de metingen gesteld. De traditionele tachymetrie levert metingen van uitste-
kende kwaliteit, maar heeft als nadeel dat het erg arbeidsintensief is, en dat alleen geı̈soleerde punten
ingemeten worden die niet de hele tunnelwand bedekken.

Een alternatief zou zijn om tachymetrie te combineren met, of zelfs te vervangen door, zogenaamd terres-
trisch laserscannen. Bij deze laatste methode wordt, vanuit het standpunt waar de scanner staat opgesteld,
de afstand tussen het in te meten object en de scanner bepaald met behulp van een lasersignaal. Daar de
scanner roteert om zijn verticale as en signalen in alle richtingen van boven naar beneden uitzendt, zal in
korte tijd een hele wolk van metingen rondom het apparaat verkregen worden.

In dit rapport worden twee hoofdvragen beantwoord:

1. Wat is de nauwkeurigheid die met terrestrisch laserscannen gehaald kan worden?

2. Is het mogelijk uit de ruwe laserdata bruikbare conclusies met betrekking tot deformatie monito-
ring te trekken?

Om deze vragen te beantwoorden is een korte literatuurstudie verricht, waar gekeken is naar de specifica-
ties van de fabrikanten van laserscanners, en naar de inzet in het verleden van terrestrische laserscanners
bij zo mogelijk gelijksoortige projecten. Daarnaast zal worden ingegaan op enkele meetkundige aspecten
van het laserscannen, met name op de te verwachten puntdichtheid als functie van de afstand. De con-
clusies van deze analyse kunnen gebruikt worden als eerste aanzet bij het ontwerpen van een meetopzet.
Om inzicht te krijgen in de in de praktijk te behalen nauwkeurigheid worden vervolgens twee datasets
geanalyseerd. De eerste dataset betreft data gescand met de Leica HDS3000 3D pulslaserscanner van een
rechthoekig tunnelsegment in Rotterdam. De tweede dataset betreft data van een Duitse spoorwegtunnel
gescand met de iQsun 880 faselaserscanner. Aan de hand van de gevonden resultaten wordt het rapport
besloten met conclusies en aanbevelingen.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste karakteristieken van de gebruikte laserscanners genoemd en
wordt een kort overzicht gegeven van bestaande literatuur over terrestrisch laserscannen. In hoofdstuk
3 is informatie verzameld over de Statenwegtracétunnel. In hoofdstuk 4 wordt wordt de theoretisch
te verwachten puntdichtheid als functie van de afstand tot de scanner afgeleid en wordt de procedure
van deformatieanalyse toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de data van de Leica HDS3000 van de Wilhel-
minatunnel geanalyseerd. In hoofdstuk 6 wordt data van de iQsun scanner van een tunnel in Bochum
besproken. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken en aanbevelingen gepresenteerd.
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2 Laserscanners en andere scanprojecten.

Er zijn op dit moment drie type laserscanners op de markt. In dit onderzoek wordt data van de Leica
HDS3000, een pulsscanner, en data van de iQsun 880, een fasescanner geanalyseerd. In dit hoofdstuk
wordt eerst kort het verschil tussen de types uitgelegd. Vervolgens wordt ingegaan op de specificaties van
de twee gebruikte scanners. Aan het eind van het hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van relevante
literatuur.

2.1 Verschillende scantechnieken.

Per definitie bepaalt een terrestrische laserscanner de afstand van een groot aantal objectpunten tot de
scanner met behulp van door de scanner uitgezonden laserlicht. Er bestaan echter verschillende manie-
ren om de afstand tot het objectpunt te bepalen, [10]. Zogenaamde korte-afstand (close-range) scanners
bepalen de afstand object-scanner met behulp van driehoeksmeting, waarbij de afstand, op het scanappa-
raat, tussen de emitter en de receiver wordt gebruikt. Dit werkt alleen als deze afstand niet te klein is in
verhouding tot de objectafstand. Voor tunnel-metingen is deze techniek niet geschikt, omdat te scannen
afstanden over het algemeen te groot zijn.

Pulsscanners, zoals de Leica HDS3000, meten de tijd die een laserpuls nodig heeft om van de emitter op
de scanner naar het object te reizen en terug. Als de puls verstrooid wordt door het in te meten object,
doordat bijvoorbeeld de puls bijna rakelings invalt, is het moeilijk deze reistijd eenduidig te bepalen, en
zal de nauwkeurigheid afnemen. Bij deze techniek wordt dus de intensiteit van het lichtsignaal gebruikt
om de terugkomst van het uitgezonden signaal te detecteren.

Fasescanners registreren niet de reistijd van een puls maar bepalen het verschil in fase tussen de puls
bij vertrek en terugkomst. Deze methode wordt toegepast in de iQsun 880 scanner en is gebaseerd op
modulatie. Dat wil zeggen dat in het scan apparaat een soort som wordt gecreëerd van het oorspronkelijke
lasersignaal met één of meerdere golven met een bepaalde, handige golflengte, bijvoorbeeld 50m. Door
nu de fases van de teruggekaatste golven te bekijken, kan de afstand, binnen grenzen, ondubbelzinnig
bepaald worden.

Bij de keuze voor een bepaalde scanner moet naast de nauwkeurigheid als functie van de objectafstand
ook goed gelet worden op het 3D scanbereik (Field of View) en op de scansnelheid.

2.2 De Leica HDS3000 scanner en de Cloudworx software.

Deze pulsscanner is gebruikt bij het scannen van de datasets van de Wilhelminatunnel die in hoofdstuk 5
geanalyseerd worden. De door de fabrikant opgegeven precisie is 6mm op een scanafstand van 50m. De
maximale opgegeven scanafstand is 100m. Het bereik van de scanner is 360 graden rondom (horizontaal)
en 270 graden verticaal, zie ook hoofdstuk 4.1. Behalve de positie van de echo-lokatie, in de vorm van
xyz-data, wordt ook de intensiteit van de teruggezonden echo geregistreerd. Bovendien wordt een kleur
bepaald door middel van een ingebouwde video camera. De kleur wordt geparametriseerd door 3 RGB
parameters, ieder lopend tussen 0, voor geen kleurbijdrage, tot 255 voor volledige kleurbijdrage. Een
bestand bestaande uit deze zeven velden, i.e. (x, y, z, I, R, G, B), per punt wordt door Leica een ‘pts’
bestand genoemd. Als nadeel van deze scanner wordt de relatief lange scantijd genoemd: Een scan in
de hoogste resolutie kost meer dan een uur. Deze scantijd is wel afhankelijk van de door de gebruiker
ingestelde resolutie: het scanhoekinterval is instelbaar. Helaas wordt de scantijd niet expliciet gegeven
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in de specificaties, [8]. Deze scanner en zijn voorlopers zijn wel al volop getest en gebruikt in diverse
projecten, zie verder hoofdstuk 2.4.

Verbonden met de Leica scanners is de Cyclone Cloudworx software, zie ook [7]. Deze software kan
de scandata registreren, visualiseren en modelleren met behulp van een serie voorgeprogrammeerde pri-
mitieven zoals bollen, cilinders, splines etc. Om één enkele scan te verwerken lijkt deze software heel
geschikt. Om echter een volledige deformatie-analyse uit te voeren, waarbij profielen uit verschillende
epochen (tijdstippen) vergeleken moeten worden, is het nodig om bewegingsmodellen op te zetten en
hypothesen te testen. Dit is niet mogelijk binnen de Cyclone software, maar kan goed worden uitgevoerd
in een open programmeeromgeving met visualisatie mogelijkheden, zoals Matlab.

2.3 De iQsun 880 scanner.

De iQsun 880 fase-scanner is een nieuwere scanner, met als belangrijk voordeel de veel kortere scantijd.
Het opgegeven meerduidigheidsbereik, waarbinnen een afstand zonder problemen eenduidig bepaald kan
worden, is 76m. Het bereik van de scanner is 360 graden horizontaal en 320 graden verticaal. De opge-
geven nauwkeurigheid bedraagt 3mm op 10m afstand. Om 5000 × 4000 punten te scannen is ongeveer
100 seconden nodig. Voor verdere specificaties zie [6]. Deze scanner opereert in principe onafhankelijk
van software, wat wil zeggen dat geen groot pakket als Cyclone Cloudworx wordt meegeleverd. De
geobserveerde punten worden door de in de scanner aanwezige harddisk opgeslagen en kunnen geëxpor-
teerd worden naar onder meer Microstation en het PDS formaat. Doordat deze scanner nog maar kort
beschikbaar is, zijn er nog geen onafhankelijke testresultaten of gebruikerservaringen beschikbaar.

2.4 Literatuuroverzicht

Terrestrisch laserscannen wordt pas enkele jaren op ruimere schaal toegepast. Daarom is bestaande
literatuur meestal zeer recent en beperkt van opzet. Een overzicht van alle beschikbare laserscanners,
tezamen met een artikel over recente ontwikkelingen is onlangs verschenen in GIM International, [10].
Laserscannen wordt meer en meer ingezet in praktische toepassingen. Voorbeelden zijn bosbouw [9],
monumentenzorg [3], tunnels [12] en deformatie van betonpalen [4].

Aan de Fachhochschule in Mainz is een aantal laserscanners vergeleken aan de hand van een testpro-
gramma, [2]. Ook de Leica HDS 2500 is getest, maar niet de iQsun 880. Voor de HDS 2500 wordt een
meetruis van tussen de 1 en 5 mm gevonden, waarbij scanafstanden tot 90m getest zijn. De nauwkeu-
righeid van de HDS 2500 wordt ook als belangrijkste voordeel opgevoerd. Als nadeel wordt het kleine
scanbereik genoemd (40◦ × 40◦, bij dit model).

Een interessant project met de Leica HDS 2500 is het meten van deformatie aan sluisdeuren in de buurt
van Bratislava, tijdens het vullen met water, [11]. De onderzoekers verwijzen hier ook naar verificatie-
metingen van de TU München, waarbij een vlakke plaat gescand is op 12m afstand. De resulterende
enkel-punts afstandsnauwkeurigheid van de plaat meting bedroeg σ = 2.6mm, terwijl de maximale ge-
vonden fout 9mm was. De metingen aan de sluisdeuren bleken overeen te komen met tachymetrische
metingen, waarbij wel verschillen optraden tot 3mm. Met behulp van de lasermetingen werden deforma-
ties gevonden tussen de 1.5 en 4 cm.
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3 Informatie boortunnel Statenwegtracé.

Figuur 1: Tracé Statenwegtunnel (www.randstadrail.nl).

De meeste informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit gesprekken met Bert Kagie, Theo Koster en
Lennard Huisman, allen werkzaam bij Gemeentewerken Rotterdam.

De Statenwegtunnel, zie Figuur 1, bestaat uit twee parallelle tunnelbuizen van in totaal 2400m lengte,
halverwege onderbroken door Station Blijdorp. Vanaf station Kleiweg zal de tunnel eerst door een klei-
laag heengaan om vervolgens uit te komen op een stabielere zandlaag. In station Blijdorp hebben de
tunnelbuizen 7cm speling om aan te sluiten op de bouwkuip aldaar.

De tunnel zal worden opgebouwd uit pregefrabiceerde betonnen tunnelsegmenten die worden geplaatst
direct na boring. Eenmaal geplaatst vormen de segmenten een cirkelvormige buis. Door zetting zal er
na de plaatsing druk uitgeoefend worden op de bovenkant van de tunnel waardoor de tunnelwand zal
deformeren en de vorm van de tunnel bij benadering eivormig zal worden in plaats van rond, (ovalise-
ring). In het verleden is het gebeurd dat door de druk de tunnelsegmenten bij de sluitnaden beginnen af
te brokkelen.

Traditioneel wordt deze deformatie in de gaten gehouden met behulp van tachymetrie: op regelmatige
afstanden in de tunnel, ongeveer 50m, wordt rondom een profiel uitgezet met behulp van meetstickers
of spiegeltjes, met een interval van ongeveer 1m. Deze profielpunten worden periodiek ingemeten met
tachymetrie, en de resultaten geven een indicatie van de deformatie ter hoogte van de verschillende
profielen. Nadeel van deze methode is dat slechts een beperkt aantal meetpunten beschikbaar is: per
profiel bevinden zich de profielpunten al op grote onderlinge afstand, terwijl tussen de uitgezette profielen
geen metingen plaatsvinden. Meer informatie over vervormingsmetingen in boortunnels met behulp van
tachymetrie kan worden gevonden in een geodetische afstudeerscriptie, [5].

Met behulp van laserscannen wordt het wellicht zelfs mogelijk ieder afzonderlijk tunnelsegment in te
meten. In de wand van elk segment zijn twee inkepingen aangebracht die gebruikt worden om het
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segment te plaatsen. De segmenten worden tegen elkaar geplaatst en met elkaar verbonden met behulp
van bouten. Als de segmenten goed zijn gefabriceerd, ontstaat er nu geen kier; fabrikagefouten echter
kunnen afbrokkelen als gevolg hebben. Om de zoveel segmenten komt wel een dilatatievoeg van circa
1− 2cm zodat de tunnel kan ’werken’.

Elk segment zal voorzien zijn van een serienummer, maar of dit traceerbaar zal zijn op de scans is twijfel-
achtig. De meetpunten aangebracht door CDM worden waarschijnlijk met lichtgevende verf gemarkeerd,
wat het mogelijk zou maken deze punten te traceren door de afwijkende intensiteitswaarde. De plaat-
singsinkepingen en de dilatatievoegen zullen bij voldoende hoge puntdichtheid zeker in de laserdata terug
te vinden zijn.

Bij de deformatieanalyse kunnen deze kleine structuurelementen op de segmenten gebruikt worden om
scans opgenomen op verschillende tijdstippen te registreren, i.e. in het zelfde coördinatensysteem om
te zetten. Aan de andere kant moet er bij vereffening naar een (segment)model rekening mee worden
gehouden dat punten die bijvoorveeld in een inkeping liggen, verder weg liggen dan de andere punten in
het segment en daardoor de vereffening negatief beı̈nvloeden.

Tijdens de bouw van de tunnel zal het zeer beperkt mogelijk zijn metingen uit te voeren. Waarschijnlijk
alleen op zondag. Verwacht wordt dat op één dag hooguit zes scans gemaakt kunnen worden, indien de
HDS3000 scanner zou scannen in de hoogste resolutie. Simultaan met het laserscannen zullen tachyme-
trische metingen worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat de resultaten van de deformatieanalyse van
de laserscandata vergeleken kunnen worden met de tachymetrisch verkregen cirkelprofielmetingen. Om
nog in staat te zijn in te grijpen in het bouwproces, zijn vooral de metingen aan de eerste stukken van de
tunnel van belang.
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4 Meetkundige achtergrond en deformatieanalyse.

In dit hoofdstuk worden een aantal parameters geı̈dentificeerd die de uiteindelijke nauwkeurigheid van
een deformatieanalyse van een tijdreeks van laserdata beı̈nvloeden. Eerst wordt gekeken naar de punt-
dichtheid. Het is duidelijk dat deze afneemt met de afstand tot de scanner, maar in paragraaf 4.1 wordt
deze afname gekwantificeerd. In paragraaf 4.2 worden kort wat opmerkingen gemaakt over het werken
met tachymetrisch verkregen controlepunten. In paragraaf 4.3 schetsen we een geodetische deformatie-
analyse methode om met behulp van meetkundige primitieven veranderingen te modelleren. Een eerste
inzicht in de te verwachten nauwkeurigheid wordt verkregen door de zgn. voortplantingswetten en over-
talligheid van de observaties te beschouwen.

4.1 Footprints.

Een laserscanner scant zijn omgeving door een laserpuls uit te zenden vanaf een eindig aantal scanposi-
ties. Al deze verschillende scanposities worden verkregen door twee hoeken te variëren, namelijk β, de
horizontale hoek, dat is de hoek, van boven af gezien, ten opzichte van de tunnelas, en ζ, de verticale
hoek, dat is de hoek vanaf de zijkant gezien, die de laserstraal maakt met de tunnelas, zie Figuur 2.

β

ζ

Figuur 2: Scanner geometrie.

Stel nu dat de tunnel en daarmee de tunnelas horizontaal loopt, en dat de scanner is opgesteld op een
hoogte h boven het grondvlak, of de vloer van de tunnel, die rechthoekig wordt verondersteld, zoals
ongeveer het geval is bij de Wilhelminatunnel. Als de scanner een straal uitzendt met hoeken β en ζ, dan
zal het grondvlak worden getroffen op het punt p := pos(β, ζ) gegeven door

pos(β, ζ) =
h

tan ζ
(tan β, 1) (1)

Neem namelijk de y-as gelijk aan de tunnelas ter hoogte van het grondvlak, de x-as loodrecht op de y-as
in het grondvlak, dan is tan β = x

y
, via het bovenaanzicht, en tan ζ = h

y
, via het zijaanzicht. Oplossen

van deze twee gekoppelde vergelijkingen levert Vergelijking (1).

De scanner scant niet continu, maar kent een hoekinterval ∆β = ∆ζ van bijvoorbeeld 1 graad. Als we
nu ζ laten lopen van 90 naar 0 graden en β van −90 naar 90 graden, dan worden op de eerste 15 meter
van de tunnelvloer vanaf de scanner gezien precies de punten gescand die zijn aangegeven in Figuur 3.
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Figuur 3: Links: gescande punten. Rechts: Aantal punten per m2 als functie van de horizontale afstand
tot de scanner. (Logaritmische schaal)

Uit Figuur 3, links, is het direct duidelijk dat het aantal gescande punten snel afneemt als de afstand
tot de scanner toeneemt. We kunnen dit kwantificeren door bijvoorbeeld het aantal gescande punten te
berekenen voor hokjes van 1m× 1m langs de y-as. Daartoe schrijven we Gelijkheid 1 om in:

β = arctan
x

y
, ζ = arccot

y

h
, (2)

waar cot x gedefinieerd is als 1/ tan x. Een schatting voor het aantal scanpunten in het hokje met
hoekpunten (i− 1,± 1

2
) en (i,±1

2
) wordt dan gegeven door

n(i, h, ∆ζ) =
2 arctan 1

2i
(arccot i−1

h
− arccot i

h
)

(∆ζ)2
(3)

met i de maximale ycoördinaat van het hokje, h de hoogte van de scanner, als boven, en ∆ζ = ∆β het
scanhoekinterval. n(i, h, ∆ζ) schat het aantal scanpunten door na te gaan hoe vaak het scanhoekinterval
in het hokje past. In Figuur 3, rechts, geven de punten het aantal punten per rood hokje in Figuur 3,
terwijl de continue lijn de functie uit Gelijkheid 3 weergeeft voor ∆θ = 1 en h = 2. Het verschil tussen
de grafiek en de punten voor grotere afstand wordt veroorzaakt doordat meetpunten soms wel en soms
niet in een vierkantje vallen.

4.2 Identificatie en Registratie van controlepunten.

Stel dat zowel tachymetrische metingen als laserscanmetingen van een object zoals een tunnelwand be-
schikbaar zijn. Stel bovendien dat de tachymetrisch ingemeten punten herkenbaar zijn op de laserscans,
doordat de meetpunten gedefinieerd worden door spiegeltjes of meetstikkers of meetbollen. In principe
zouden we in dat geval de metingen met elkaar kunnen vergelijken. Er zijn echter twee problemen.

Identificatie Met tachymetrie worden bepaalde punten ingemeten, terwijl bij laserscannen ‘toevallige’
punten ingemeten worden.

Registratie de metingen zullen in verschillende coördinatenstelsels bekend zijn.
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Om bepaalde vaste punten op de tunnelwand te kunnen vergelijken in verschillende metingen, zullen
deze punten eerst geı̈dentificeerd moeten worden. Dit kan gebeuren door een model van het target te
maken (bijvoorbeeld een cirkelschijf) aan de hand van de laserdata. Zo wordt ook meteen geprofiteerd
van de overtalligheid van de laserscandata. Als de puntdichtheid groot genoeg is, vergelijk bijvoorbeeld
Figuur 14, dan zal dit geen problemen opleveren, zie ook [14]. Het registratieprobleem, dat ook optreedt
bij het vergelijken van laserscans opgenomen vanaf verschillende standpunten, kan nu worden opgelost
door een zogenaamde ‘3D gelijkvormigheidstransformatie zonder schaalfactor’ te bepalen. Hierop zal
nader worden ingegaan in hoofdstuk 5.5.

4.3 Geodetische deformatieanalyse, profielen en controlepunten.

De beschikbare datasets zijn op één moment opgenomen, daarom beperken we ons wat betreft het on-
derwerp van de deformatieanalyse tot een korte theoretische beschouwing. Voor het uitvoeren van een
deformatieanalyse kunnen we een aantal stappen onderscheiden, waarbij we er voor het gemak van uit-
gaan dat er per tijdstip één scan beschikbaar is. Ten eerste dienen de scans uit de diverse tijdstippen
geregistreerd te worden, d.w.z. dat we na registratie mogen aannemen dat de diverse scans in hetzelfde
coördinatensysteem beschikbaar zijn. De volgende stap is het identificeren van objecten waarvan we het
deformatiegedrag door de tijd heen willen vaststellen.

Als er alleen tachymetrische metingen beschikbaar zijn, zullen dit losse punten op de tunnelwand zijn of
eventueel profielen opgebouwd uit losse punten met onderlinge afstand van bijvoorbeeld 1m. In beide
gevallen zal de nauwkeurigheid per punt hoog zijn, maar de overtalligheid, oftewel het aantal waarne-
mingen min het aantal te bepalen parameters, laag. Bij laserscannen is het onmogelijk te voorspellen
of een bepaald vast punt gescand zal worden, maar het is wel mogelijk voor de operateur om rond een
meetmerk met grotere resolutie te scannen, zodat plaatselijk de overtalligheid toeneemt en vergelijking
met de tachymetrische punten makkelijker is, vergelijk hoofdstuk 5.6.

Om echter in het algemeen optimaal te profiteren van het grote aantal waarnemingen bij laserscan-
nen, is het gunstiger om niet de deformatie van losse punten of lijnelementen te modelleren maar van
oppervlakte-ëlementen. Eventueel afhankelijk van de afstand tot de scanner, kan bijvoorbeeld steeds één
verticale serie van tunnelsegmenten worden gemodelleerd. Daarnaast kan eerst nog worden bekeken of
losse segmenten goed geplaatst zijn, door de residuen met het tunnelmodel per segment te vergelijken.

Vervolgens kan met behulp van de Delftse methode van deformatieanalyse, [15], worden geanalyseerd
of bijvoorbeeld een verticale serie stabiel is in de tijd. Hiertoe wordt een functioneel en een stochastisch
model opgesteld. Het functionele model betreft het (verwachte) functionele verband tussen de waarne-
mingen en het tunnelmodel als functie van de tijd. Het stochastische model modelleert de onzekerheid in
de waarnemingen. Behalve op stabiliteit wordt ook vaak op blunders, of op een eenvoudig bewegingsmo-
del getest. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand om de te verwachten deformatie (ovalisering) functioneel
te modelleren en te testen. Verschillende functionele modellen kunnen uiteindelijk vergeleken worden
in een testprocedure waarin relatieve testgrootheden (afwijkingen tussen waarnemingen en functioneel
model, met inachtneming van het stochastisch model en de overtalligheid) naast elkaar gezet worden.

Zoals in de hierna besproken data-analyses te zien zal zijn, kan bij grote overtalligheid ook de distributie
van de residuen inzicht geven in de geschiktheid van de gebruikte functionele modellen. Als de resi-
duen netjes normaal verdeeld zijn en men verwacht dat de meetruis ook normaal verdeeld is, zal meer
vertrouwen in het functionele model gesteld worden. Afwijkingen van een verwachte distributie kunnen
gebruikt worden om het functionele model gericht aan te passen.
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5 Scanexperiment met Leica 3000: Wilhelminapleintunnel.

In het verleden zijn door Gemeentewerken Rotterdam al verschillende experimenten verricht met laser-
scannen. Het experiment dat we hier nader zullen bekijken, betreft een tunnel die het Wilhelminaplein
met het Luxor theater verbindt. Deze tunnel is ongeveer 6m breed, heeft rechthoekige wanden en be-
vat een tamelijk scherpe bocht van enkele tientallen meters lang. In totaal zijn drie verschillende scans
beschikbaar, genummerd 4, 5 en 6. Scans 4 en 5 zijn vanaf ongeveer dezelfde positie gescand, met een
verschil van een paar decimeters, terwijl bij scan 5 de scanner ongeveer 20m verderop stond. De oriënta-
tie van de scanner, gedefinieerd in analogie met de horizontale richting van 0 graden van een theodoliet,
was hetzelfde voor alle drie de scans, binnen een foutenmarge van 10◦. Dit betekent dat de assen van het
lokale coördinatensysteem van de drie scans parallel zijn, binnen de gegeven tolerantie althans.

Voor elke scan zijn per punt zeven parameters beschikbaar: een xyz positie binnen het locale coördina-
tenstelsel, een intensiteitswaarde en een kleur, gecodeerd met behulp van drie RGB waardes. Naast de
drie scans is ook een lijst van 29 tachymetrisch ingemeten controlepunten beschikbaar.

Tijdens de analyse van de scans hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op het plafond. Het stuk
plafond dat ingescand is, is erg lang, zie ook de foto in Figuur 4, links. Daardoor is het mogelijk
een heel bereik van scanafstanden (van 1m tot meer dan 50m) en scanhoeken (van bijna loodrecht tot
bijna horizontaal) te analyseren binnen één segment: Het plafond kan namelijk min of meer beschouwd
worden als een vlak, een eenvoudig model dat verder verwerken van de data aanzienlijk vergemakkelijkt.

5.1 Onderzoek naar de nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de scanner wordt op verschillende manieren onderzocht. Zo verkrijgen we infor-
matie over de specificaties van het apparaat met betrekking tot bijvoorbeeld het aantal ingemeten punten
per oppervlakte-eenheid, de nauwkeurigheid van het inmeten van een enkel los punt, de reproduceerbaar-
heid van metingen in verschillende epochen en de invloed van de positie van de scanner. De volgende
vier paragrafen volgen dit paradigma. In de paragrafen 5.2 en 5.3 wordt één scan bekeken. Eerst wordt
in paragraaf 5.2 de puntdichtheid als functie van de afstand en scanhoeken beschouwd. Deze informatie
kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de onderlinge afstand van de scanposities in een eventuele meetop-
zet voor de Statentunnel te bepalen. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 punten gemeten op het plafond
vergeleken met het plafond gemodelleerd als vlak. Dit geeft een eerste indicatie van de te behalen nauw-
keurigheid en van de invloeden van de scanafstand op de meetnauwkeurigheid. In paragraaf 5.4 worden
de drie scans tegelijk beschouwd. Elke (plafond-)scan afzonderlijk wordt kwantitatief vergeleken met
een gemodelleerd plafond. Vervolgens worden de gevonden afwijkingen in de verschillende scans met
elkaar vergeleken. In paragraaf 5.5 worden de afstanden tussen twee reconstructies van hetzelfde pla-
fond uit twee verschillende scans naast elkaar gehouden. Tenslotte wordt in paragraaf 5.6 gekeken hoe
meetmerken in de scans verschijnen en wat de kwalitatieve verschillen zijn tussen enerzijds de laserscans
en anderzijds de tachymetrisch ingemeten meetpunten.

Om de scandata, bestaande uit miljoenen punten, snel te kunnen analyseren worden de punten eerst ge-
groepeerd aan de hand van een bepaald homogeniteitscriterium. Dit is de segmentatiestap. Punten die tot
hetzelfde segment behoren zijn homogeen in de zin dat ze bijvoorbeeld in hetzelfde vlak passen. Voordat
we beginnen met de nauwkeurigheidsanalyse, geven we eerst een korte beschrijving van het gebruikte
segmentatie-algoritme, zie ook [16]. Eerst berekent het algoritme in elk punt een normaalvector. In de
volgende stap ontstaan segmenten, door punten te groeperen die tot hetzelfde vlak lijken te behoren. Een
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Figuur 4: Links: foto van recht stuk van de de Wilhelmina tunnel (Gemeentewerken Rotterdam). Rechts:
resultaten van een segmentatie van één tunnelscan. De punten in de twee verschillende tinten blauw en
rood behoren steeds tot één segment (vier in totaal). Voor de groene punten werd geen segment gevonden.
Het minimale aantal punten in een segment is hier op 10 000 gezet. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom
de punten rechts in de nissen geen segment kunnen vormen: hun aantal is te laag. Duidelijk te zien is dat
alle punten op het plafond, met uitzondering van een aantal punten aan de randen, één segment vormen.

punt wordt aan een segment toegevoegd als het aan drie eisen voldoet: de richting van een normaalvector
mag niet te veel afwijken van de normaal van het vlak; de afstand tot het vlak mag niet te groot zijn en
de σ0 van de lokale vlak-fit, die gebruikt wordt om de normaalvector te bepalen mag niet te groot zijn.
Het resultaat van zo’n segmentatie is te zien in Figuur 4, rechts. Daar is te zien dat alle punten die tot
het plafond behoren in één segment terecht zijn gekomen.

5.2 Puntdichtheid.

Eerst wordt bekeken of de puntdichtheid van de echte data overeenkomt met de puntdichtheden zoals
die gevonden zijn in hoofdstuk 4.1. Daartoe selecteren we de xyz data van één min of meer horizontaal
tunneldeel en bepalen we voor elk datapunt de afstand

√

x2 + y2 + z2 tot de scanner. We zijn daarbij
als volgt te werk gegaan. Eerst is een uitgedunde versie van dataset 5 gemaakt, door middel van een
programmaatjes remDblPoint waarbij ‘dubbele’ punten verwijderd worden met een zekere tolerantie
ε. Door ε op bijvoorbeeld 1m te zetten, zal een dataset gecreëerd worden met een puntdichtheid van één
punt per m2. Vervolgens worden van deze relatief kleine dataset alle punten met positieve y-coördinaat
geselecteerd, waarna in een paar kleinste-kwadraten stappen, [13], een vergelijking voor een vlak door
het dak van de tunnel wordt geschat, zie Figuur 5.

Uiteindelijk levert deze procedure een vergelijking voor een vlak dat net onder het dak van de tunnel
loopt. Dit vlak wordt uiteindelijk gebruikt om± 450 000 van de 2 800 000 punten van de oorspronkelijke
data set te selecteren die waarschijnlijk tot het te analyseren stuk dak van de tunnel behoren. Van deze
450 000 punten hebben we een histogram gemaakt van de afstanden tot de oorsprong, zie Figuur 5. Het
zo gevonden histogram blijkt goed overeen te komen met het theoretisch te verwachten aantal punten
volgens Vergelijking 3. De afwijkingen tussen de histogram waarden en de blauwe lijn op kortere afstand
kunnen verklaard worden door ondermeer de grove selectie methode van dakpunten, en doordat het dak
niet perfect vlak loopt. Op zeer korte afstand worden geen punten gescand, zoals goed te zien is links-
onder in Figuur 5. Blijkbaar stond de scanner zo afgesteld dat niet recht omhoog werd gescand.
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Figuur 5: Links: punten onder en boven een vlak dat een een eerste benadering geeft van het tunneldak.
In de volgende stap worden de punten rechts verwijderd en wordt een nieuw vlak geschat door de over-
gebleven punten. Rechts: Histogram van de afstanden van de gescande punten tot de Leica scanner. De
blauwe lijn geeft het theoretisch aantal punten weer volgens Gelijkheid 3, met een scanhoogte van 2m
en een scanhoekinterval van .12◦.

Deze analyse laat zien dat het goed mogelijk is van tevoren het te verwachten aantal punten in te schatten.
Dit is van belang voor het ontwerp van een meetopzet: met behulp van een dergelijke analyse kan bepaald
worden welke puntdichtheid gehaald kan worden bij gegeven scanlocaties. Zo kan verzekerd worden dat
bepaalde tunnel-elementen door een minimaal aantal scanpunten getroffen worden.

5.3 Nauwkeurigheid binnen één scan.

De segmentatie van scan 5 geeft vijf grote segmenten, vier op het plafond en één op de grond. Voor elk
van deze vijf segmenten hebben we het best passende vlak bepaald, en vervolgens de verschillen tussen
de segmentpunten (scanpunten dus) en het vlak. Het aantal punten in elk segment, een histogram van
deze residuen en de standaarddeviatie van de kleinste-kwadraten fit zijn weergegeven in Figuur 6. Uit de
histogrammen is het duidelijk dat de residuen over het algemeen niet normaal verdeeld zijn. Dit betekent
dat de modellering als een plat vlak dubieus is of anders gezegd, dat het segmentatiealgoritme tamelijk
tolerant is. Aan de andere kant zijn de gevonden standaarddeviaties allen onder de 6mm, en verwacht
mag worden dat de meetruis hier nog onder ligt. In segment 273 lijken de residuen wel aardig normaal
verdeeld, en hier is de standaarddeviatie ook maar 2mm. Dit is natuurlijk wel het kleinste segment en
bovendien ligt dit segment vlakbij de scanner.

Voor een meer lokale analyse is elk segment verder opgesplitst in deel-segmenten van ongeveer 2m bij
4m. Voor elk deel-segment is het vereffende vlak en de a posteriori standaarddeviatie σ0 met betrekking
tot dit gevonden vlak bepaald. Als wordt aangenomen dat deze kleine segmenten in werkelijkheid ook
vlak zijn, dan levert deze vlakvereffenings-nauwkeurigheid precies de meetnauwkeurigheid. In Figuur
7, links, zijn de gevonden waarden voor σ0 uitgezet tegen de afstand van het segment tot de scanner. De
afstand van een segment is hier gedefinieerd als de afstand van het zwaartepunt van het segment tot de
(scanner)oorsprong. Uit het figuur concluderen we dat
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Figuur 6: Relatieve positie, histogrammen en standaarddeviaties van de vijf segmenten.

• De lokale vlakvereffenings-nauwkeurigheid ligt tussen de 1mm en 1cm.

• De vlakvereffenings-nauwkeurigheid vermindert met de afstand. Dit kan verklaard worden door-
dat de hoek tussen de invallende laserstraal en het plafond steeds kleiner en daarmee ongunstiger
wordt, wat vervorming van het signaal tot gevolg heeft.

Figuur 7, links, kan gebruikt worden om een maximale scanafstand vast te stellen, gegeven een bepaalde
nauwkeurigheidsdrempel. De zwarte lijn geeft de lineaire regressie weer tussen de gevonden nauw-
keurigheidswaarden als functie van de afstand. Als bijvoorbeeld geëist wordt dat een σ van 3mm niet
overschreden mag worden, dan is de maximaal mogelijke scanafstand 30m. (In de gegeven logaritmi-
sche schaal bevindt 0.0031 zich midden tussen 0.001 and 0.01 in. De doorsnijding tussen de horizontale
σ0 = 0.003-lijn en de regressielijn levert een afstandswaarde van 30m. )

Uit het rechter beeld in Figuur 7 leiden we af dat het aantal punten dat gebruikt wordt per vlakvereffening,
en daarmee de nauwkeurigheid, afneemt met de afstand. Als gevolg zijn de nauwkeurigheidsschattingen
voor grotere afstanden minder betrouwbaar.
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Figuur 7: Links: nauwkeurigheid van vlakvereffening versus afstand tot scanner. De eenheden zijn in
meters. De zwarte lijn is de regressielijn van de nauwkeurigheid tegen de afstand. Rechts: Aantal punten
per segment.

5.4 Kwalitatieve vergelijking verschillen tussen scans en model.

In dit hoofdstuk onderzoeken we de vraag of de scans dezelfde oneffenheden, als kleine bultjes of deuk-
jes, zichtbaar maken, of dat juist willekeurige of systematische fouten deze oneffenheden domineren.

Het uit de data bepaalde plafond is te zien in Figuur 8. Bij scans 4 en 6 correspondeert het plafond precies
met één segment van het segmentatie-algoritme, terwijl voor scan 5 vier segmenten tezamen het plafond
vormen. Dit komt doordat de limiet in het algoritme op de segmentgrootte kleiner is dan het totale aantal
plafond-punten in scan 5. Dezelfde reden veroorzaakt het ontbreken van een paar kleine stukjes plafond
bij scan 5. De andere gaten zijn ontstaan omdat zich daar echt objecten bevonden buiten het plafondvlak
(‘sleutelgat’ rechts) of door de scannerinstelling (scande niet recht omhoog).

De kleur van de punten is een maat voor de afwijking van het best passende vlak door de plafondpunten.
Voor elke scan is één vlak bepaald. Blauw geeft aan dat een punt zich 1 of meer cm onder het vlak
bevindt, terwijl rood aangeeft dat een punt minstens 1 cm boven het vlak zit. Het aantal punten, de
maximale afwijkingen van het plafondvlak en de nauwkeurigheid van de vlak-fit worden voor elke scan
gegeven door:

Scan # plafond punten Maximale afwijking kleinste kw. fout
4 134 698 54 mm 7.3 mm
5 267 930 109 mm 6.5 mm
6 95 738 149 mm 7.3 mm

Het is op het eerste gezicht al duidelijk dat dezelfde karakteristieken (ovalen) terug te vinden zijn in
alle drie de scans. Scans 4 en 6 zijn vanaf ongeveer dezelfde positie ingescand, op een paar decimeter
verschil na, en laten dezelfde ‘deformaties’, dat wil zeggen afwijkingen van het plafondvlak zien. Ook
scan 5, die ongeveer 20m verderop werd verkregen, vertoont precies hetzelfde deformatiepatroon. Dit
toont aan dat de gekleurde ovalen kenmerken zijn van het plafond en niet veroorzaakt worden door een
of andere systematische fout. De waargenomen afwijkingen van het plafondvlak zijn groter dan 1cm.
Bovendien is ruis zichtbaar, veroorzaakt door willekeurige meetfouten van de laserscanner. Er zijn grote
gebieden waar de afwijking meer dan ± 1cm bedraagt. Hieruit concluderen we dat het plafond niet vlak
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Figuur 8: Plafond uit scan 4, onder, scan 5, midden en scan 6, boven. Blauw geeft aan dat een punt zich
1 of meer cm onder het vereffende vlak bevindt, terwijl rood een afwijking van 1 of meer cm naar boven
aangeeft. De tussenkleuren (paarstinten) zijn bepaald door middel van lineaire interpolatie.

is. Gemiddeld is de kleinste-kwadraten-fout van de vlak-fit in de orde van 7mm, maar daar het plafond
niet recht is, mogen we aannemen dat de nauwkeurigheid van de scanner beter is.

5.5 Kwantitatieve vergelijkingen tussen twee scans.

Scans 4 en 5 zijn geörienteerd met betrekking tot elkaar met behulp van het zogenaamde ‘Iterative Clo-
sest Point’ algoritme, (ICP, zie ook [1]). Hier wordt met ‘oriëntatie’ bedoeld dat een translatie en rotatie
bepaald wordt zodanig dat de punten uit scan 5 in hetzelfde coördinatensysteem getransformeerd worden
als de punten uit scan 4. In de literatuur worden voor dit proces ook de termen ‘alignment’, co-registratie,
consolidatie en relatieve oriëntatie gebruikt. De oriëntatie kan bepaald worden aan de hand van ijkpun-
ten, als meetbollen of meetstickers, of aan de hand van het hele of gedeeltelijke ingemeten oppervlak.
Het ICP algoritme bestaat er uit om voor punten in de tweede scan het dichtstbijzijnde punt in de eerste
scan te bepalen waarbij de gewone laserscanmetingen worden gebruikt. Vervolgens wordt die 6 para-
meter gelijkvormigheids-transformatie toegepast die de som van de kwadraten van de verschillen tussen
corresponderende punten minimaliseert. Dit proces wordt iteratief toegepast totdat de verschillen niet
meer afnemen. De reden om voor de ICP methode te kiezen is dat deze alleen gebruik maakt van de
standaard laserscanmetingen waardoor eventuele systematische problemen met de ijkpunten vermeden
worden, vergelijk ook hoofdstuk 5.6. Als resultaat van de ICP procedure is in Figuur 9 het overlappende
deel van het plafond in scans 4 en 5 te zien.

We vergelijken de twee scans, nu in hetzelfde coördinatensysteem, als volgt. Gegeven zijn, als eerder, de
plafondpunten van scan 4. Deze worden getrianguleerd, wat wil zeggen dat steeds driehoekjes worden
gedefinieerd tussen drie naburige punten, zodanig dat uiteindelijk een volledig 3D oppervlak bestaande
uit driehoeken ontstaat. Vervolgens wordt voor elk (geregistreerd) punt van scan 5 de verticale afstand
tot dit oppervlak bepaald. Als er geen meetfouten en geen registratiefouten zouden zijn, dan zouden al
deze verschillen nul zijn. De distributie van de verticale afstanden is gegeven in Figuur 10. De afstanden
variëren tussen de -0.199m en de 0.253 meter. Het eerste en het derde kwantiel bevindt zich echter op
0mm en 3mm, resp., wat laat zien dat de verschillen dicht liggen bij het verwachte verschil van 0mm. De
waardes voor het gemiddelde, 2.3 mm, en voor de mediaan, 2mm, duiden op een kleine systematische
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Figuur 9: Overlap op het plafond tussen scans 4 (groen) en 5 (rood).

Figuur 10: Distributie van de verticale afstanden tussen de plafondpunten van scan 5 en scan 4 na regi-
stratie. De balkbreedte van het histogram is 1mm. De eenheid van de horizontale as is meter.

verschuiving. De standaarddeviatie van de verticale afstanden bedraagt 6mm.

Op het eerste gezicht duiden deze getallen op een systematische afwijking van 2mm en een nauwkeu-
righeid van 6mm. Dit is echter te pessimistisch. Zoals te zien is in Figuur 10, bevindt de modus van
het histogram zich op +1mm en niet rond de 2mm, zoals de mediaan en het gemiddelde. De distributie
is asymmetrisch, met een lange staart aan de positieve kant. Uit de spatiele distributie van de verticale
afstanden, zie Figuur 11, blijkt dat grotere verschillen optreden rond bepaalde karakteristieken, zoals bij-
voorbeeld het gat in het midden. Het zijaanzicht en het detailbeeld, Figuren 12 en 13 resp. verhelderen
dit. Er zijn ook grote verschillen bij de nokken tussen de plafondplaten en bij de randen van het plafond.
Met name rond zulke karakteristieke punten wordt steeds de scanafstand beı̈nvloed door de specifieke
opstelling van de scanner.

Een systematische fout van 1mm is nog steeds niet verklaard. Het kan niet zonder meer gezegd worden

Figuur 11: Spatiele distributie van de verticale afstanden tussen scan 5 en scan 4. Waardes onder de -
2cm worden blauw, waardes boven de +2cm worden rood weergegeven. Tussenin zijn de kleuren lineair
geı̈nterpoleerd.
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Figuur 12: Nevenaanzicht van de verticale afstanden tussen scan 5 en 4. Grote verschillen (-20cm
en +25cm) treden op bij kleine objecten die wel in de ene scan maar niet in de andere scan worden
ingemeten, zoals punten bij het ‘gat’ in het plafond en bepaalde punten op de wand.

Figuur 13: Dit detail beeld laat zien dat grote verschillen ook optreden bij een spleet tussen twee betonnen
platen. Doordat de scanner onder verschillende hoeken heeft gescand worden kier- en plaat-punten
anders gemixt.

of deze resterende fout veroorzaakt wordt door een registratiefout en/of door een systematische fout in de
scanner. Voor een registratiefout pleit het argument dat de hele puntenwolk voor de registratie gebruikt
is. Binnen het ICP algoritme kan niet gegarandeerd worden dat alleen punten van dezelfde oppervlakken
gebruikt worden voor de registratie. De grootte van 1mm van de resterende fout blijft een verschuiving
waarmee rekening moet worden gehouden bij een verdere deformatieanalyse.

Gezien bovenstaande discussie over de asymmetrie van de distributie van de verticale afstanden en de
verklaring daarvan, concluderen we dat de nauwkeurigheid van de scanner, opererend vanuit verschillen-
de scanposities (!), binnen de 6mm ligt. Een visuele interpretatie van de linker staart van de distributie
in Figuur 10 suggereert een standaarddeviatie rond de 3-4 mm. Twee omstandigheden moeten bij deze
conclusie in ogenschouw worden genomen.

1. De relatieve oriëntatie is bepaald met behulp van het ICP algoritme en niet met de ijkpunten.
Daarom zou het interessant zijn dit onderzoek te herhalen, maar dan gebaseerd op een relatieve
oriëntatie van de ijkpunten.

2. De twee scanposities lagen ongeveer 20m uit elkaar, waardoor systematische effecten aan de ran-
den van oppervlakken ontstonden doordat bijvoorbeeld uitstekende objecten vanuit een bepaalde
scanpositie meer of minder zichtbaar voor de scanner zijn. Door scans verkregen vanaf ongeveer
dezelfde positie, te vergelijken kan meer inzicht in de nauwkeurigheid verkregen worden.

De conclusies die uit deze paragraaf getrokken kunnen worden zijn de volgende.

• Alleen punten in het inwendige van segmenten moeten gebruikt worden voor deformatieanaly-
se. Metingen van stralen die door meer dan één oppervlaksegment worden teruggekaatst dienen
vermeden/verwijderd worden.

• De hoogste nauwkeurigheid kan worden gehaald bij scans die vanaf dezelfde scanpositie zijn ver-
kregen, omdat zo scheer- en afscherm-effecten vermeden worden.

In deze paragraaf is de volgende vraag niet behandeld: ‘Hoe nauwkeurig is relatieve oriëntatie van de
twee scans indien die gebaseerd wordt op de meetmerken’. Meer over dit onderwerp kan wel gevonden
worden in hoofdstuk 5.6.
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5.6 Vergelijking laserscan en tachymetrische meetmerken.

In deze paragraaf vergelijken we de tachymetrisch verkregen meetpunten met de laserscandata. De
vergelijking is vooral kwalitatief van aard. We bekijken alle meetpunten tegelijk, vervolgens worden
er vier meetpunten uitgelicht. We beginnen echter met een korte analyse van hoe een meetmerk in een
laserscan verschijnt.

↓

↑

Figuur 14: Laserscandata van een meetmerk, van voren en van opzij.

Een meetmerk in de laserscan. In Figuur 14 is de scan van een retro-reflectief meetmerk te zien. De
kleinste-kwadraten fout van het vlak dat op deze punten gefit is, bedraagt 2.3mm. In het zijaanzicht kun-
nen twee verschillende systematische fouten onderscheiden worden. Ten eerste is een punt te zien in het
midden ‘boven’ het gemiddelde meetpuntvlak, en ten tweede bevinden zich een aantal punten rond het
midden juist onder het vlak. Dit zijn bekende effecten bij het werken met retro-reflectief materiaal, [14].
De verhoogde hoeveelheid teruggekaatst licht veroorzaakt systematische afwijkingen in de afstandsme-
tingen. Dit kan weer systematische fouten als gevolg hebben wanneer dit soort meetmerken gebruikt
wordt voor de onderlinge oriëntatie van de scans. De invloed van zulke effecten in de vergelijking van
verschillende scans kan verminderd of zelfs geëlimineerd worden door

• steeds te scannen vanaf (ongeveer) dezelfde posities,

• en steeds dezelfde meetmerken te gebruiken voor de oriëntatie.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, mag verwacht worden dat de systematische invloeden steeds
hetzelfde zijn en daardoor tegen elkaar weg vallen als het verschil tussen twee epochen wordt beschouwd.
Deze aanname moet echter nog in de praktijk geverifiëerd worden.

29 meetpunten. In Figuur 15 zijn de data van scan 4 in roze en de data van scan 5 in blauw gegeven. De
29 virtuele bollen van 1m doorsnee geven de posities van de tachymetrisch ingemeten paspunten aan. Dit
plaatje is verkregen door de laserscan data te registreren met de tachymetrische data. De parameters van
deze transformatie zijn ter beschikking gesteld door Gemeentewerken Rotterdam (Bestand ‘Registratie
scanworld 4 & 5.txt’) en zijn in de vorm van een translatie en een rotatie om een as. De gebruikte
parameters zijn:

Translatie Rotatie-as Rotatie-hoek
Scan 4 (93319.270, 435779.971, -0.521) m (-0.0037, 0.0049, -1.0000) 56.067 deg
Scan 5 (93345.398, 435804.809, -0.350) m (-0.0035, 0.0055, -1.0000) 48.134 deg
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Figuur 15: De bolletjes geven de positie van de tachymetrische meetpunten aan, in het midden van de
laserscans 4, in roze, en 5, in blauw.

Omdat de parameters slechts met 4 cijfers achter de komma zijn gegeven, kan in de rotatie een fout van
de order 10−5 worden verwacht. Dat betekent, dat voor objecten op 100m afstand, verstoringen van
1mm kunnen optreden. De ligging van de 29 paspunten is gegeven in het bestand ‘Scan20-04-2004-
tunnel.cor’. De paspunten zijn volgens dit bestand onder te verdelen in drie groepen: 19 ‘Target’ punten,
met nummers tussen 1001 - 2102; 6 ‘Bol’ punten met nummers tussen 5001 - 5006 en 4 ‘As aannemer’
punten met nummers tussen 9000 - 9003. De figuur laat zien dat we de transformatie op de juiste manier
hebben toegepast.

4

5
merk

vanuit 4 vanuit 5

van opzij van boven

Figuur 16: Meetpunt 1001. Scan 4 data in groen, scan 5 data in rood.

Meetpunt 1001 In Figuur 16 is vier keer de gecombineerde scan van scan 4 en scan 5 data te zien
vanuit verschillende gezichtspunten, maar steeds rond meetmerk 1001. Bovendien is een situatieschets
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gegeven. Meetmerk 1001 is een ronde schijf die om zijn as gedraaid kan worden in de meetmerkhouder.
De schets geeft aan dat het meetmerk gelegen is tussen de scanposities 4 en 5. De data van scan 4 zijn in
groen, die van scan 5 in rood. Idealiter zouden de scandata perfect gemixt zijn (evenveel groene als rode
punten zichtbaar). Maar het blijkt in de figuren dat bepaalde kleuren lokaal domineren. Dit komt doordat
punten die dichtbij zijn de punten die verder af zijn afdekken, zoals geı̈llustreerd in de situatieschets.
Het plaatje midden-links laat de scanpunten zien vanuit scanpositie 4. Hier domineren in het midden de
rode scan 5 punten. Blijkbaar veroorzaakt de reflectie op het meetmerk dat de centrale punten verder
weg lijken te staan. En inderdaad is het omgekeerde effect te zien in het plaatje midden-rechts, met de
scanpunten gezien van scanpositie 5. Merk op dat onderin de schijfjes de met de meetmerkhouder en de
ring tussen de bevestiginspunten te herkennen zijn.

Helemaal links is een zijaanzicht gegeven. Tijdens de vereffening zullen de draaipunten zoveel als moge-
lijk met elkaar gematcht zijn. Daardoor overlapt het groene en rode zijaanzicht ongeveer in het midden.
De fout zou gekwantificeerd kunnen worden door de afwijking, in het midden, tussen de groene as en
de rode as te bepalen. Het plaatje rechts is een bovenaanzicht. De bol is weer het tachymetrische con-
trolepunt, getekend met een doorsnee van 6mm. Door de scandata met de bol te vergelijken, zien we
dat de ruis ongeveer 3mm bedraagt Ook is te zien dat de bol zich een beetje aan de linkerkant van de
puntenwolk bevindt, terwijl men zou dat hij in het midden zit.

vooraanzicht

zijaanzicht

Figuur 17: Meetpunt 1002. Scan 4 data in groen; scan 5 data in rood.

Meetpunt 1002. Dit meetmerk, zie Figuur 17, zou een plaatje kunnen zijn, dat vlakbij de muur staat
opgesteld. Weer zijn de scan 4 data in groen en de scan 5 data in rood weergegeven. In het vooraanzicht
zijn de fijnscangebieden duidelijk herkenbaar. Het controlepunt, het balletje, lijkt zich in het midden
te bevinden, maar dat kan schijn zijn, daar dit alleen visueel is ingesteld door de operator. Om de
juiste positionering te controleren, zouden ook de intensiteiten geanalyseerd moeten worden. In het
zijaanzicht is een systematisch verschil tussen de punten van scan 4 en 5 van ongeveer 5mm waar te
nemen (doorsnede bol=6mm). Dit kan veroorzaakt worden doordat punt 1002 alleen een paspunt was
tijdens de registratie van scan 4. Daardoor is er tijdens de registratie van scan 5 geen zware ‘druk’
uitgeoefend op scanpunten in de omgeving van het meetmerk om te matchen met de scanpunten van
scan 4.
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overzicht

meetpunt
←bovenaanzicht meetpunt

bovenaanzicht meetpunt, detail

Figuur 18: Meetpunt 2006. Data binnen een halve meter van het meetpunt is voor Scan 4 in groen
aangegeven en voor scan 5 in rood.

Meetpunt 2006. Dit controlepunt, zie Figuur 18, bevindt zich op de tunnelwand, zoals te zien is in
het overzichtsplaatje. Duidelijk herkenbaar is de positie van scanner 4 aan de twee schijven, op dak en
plafond, waar geen punten gescand zijn. De roze punten zijn afkomstig van scan 4. Het controlepunt
bevindt zich op de wand rechtsonder. In groen zijn alle punten van scan 4 die zich op een afstand van
minder dan een halve meter van het controle punt bevinden en in rood hetzelfde voor scan 5. In de twee
figuren links is ingezoomd op het controlepunt. Zoals uit het bovenaanzicht linksonder blijkt, is hier niet
gefijnscand voor scan 4 maar wel voor scan 5. In dit geval matchen de rode en groen punten goed. In
het detailplaatje, linksboven, is het controlepunt moeilijk te herkennen, maar dit komt juist omdat het
controlepunt midden in de puntenwolk zit.

zijaanzicht vooraanzicht, 10 cm vooraanzicht, 11cm zijaanzicht, 10cm

Figuur 19: Meetpunt 5003.

Meetpunt 5003. In Figuur 19 is het meetmerk een bol. De diameter is bij benadering 11cm. Links
is een zijaanzicht gegeven. De rode punten zijn van scanner 5. Het knopje aan de voorkant wordt
veroorzaakt door een systematische meetfout: een lasersignaal dat min of meer loodrecht invalt, zal
grotendeels loodrecht teruggekaatst worden en daardoor een relatief sterke echo veroorzaken, waardoor
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het voor de laserscanner lijkt alsof het kaatspunt zich dichterbij bevindt dan in werkelijkheid het geval is.
De data vormen links geen bol omdat de scanner rechts van de bol stond opgesteld en dus niet achter de
bol kon scannen. De groene punten zijn afkomstig van scan 4, maar niet in fijnscanmode. Midden links is
een bol van 10 cm geplaatst binnen in de puntenwolk (vooraanzicht). Deze bol lijkt goed te passen. Maar
bij een bol van 11 cm (midden rechts) zijn systematische afwijkingen zichtbaar. Sommige scanpunten
bevinden zich binnen het boloppervlak, andere er buiten en dit is duidelijk spatieel gecorreleerd. Rechts
is tenslotte het zijaanzicht te zien waar weer een bol van 10cm in de puntenwolk is geplaatst.

We trekken de volgende conclusies over de aansluiting tussen de tachymetrische punten en de laserscans.

• Het is mogelijk de laserscans en de tachymetrische punten gezamenlijk te vergelijken. Hierbij on-
derscheiden we twee stappen. Ten eerste een oriëntatie-stap. De metingen dienen in een gemeen-
schappelijk coördinatensysteem getransformeerd te worden. Ten tweede een identificatie-stap. In
de laserscan dienen de locaties van de controle punten geı̈dentificeerd te worden.

• Voor een kwantitatieve foutenanalyse is meer nodig zoals de intensiteitsmetingen (die al beschik-
baar zijn) en meer informatie over de meetmerken. Het is nodig te weten wat er precies gemeten
wordt, zowel in de tachymetrie als tijdens het laserscannen, vergelijk ook [14].

• Het is interessant om de twee verschillende registraties met elkaar te vergelijken: de ICP registra-
tie, vergelijk hoofdstuk 5.5 en controlepunten registratie, uitgevoerd door de Cyclone-software.
Dezelfde methode die in hoofdstuk 5.5 is gebruikt om de verschillende scans te vergelijken zou
ook hier gebruikt kunnen worden.

• De uiteindelijke conclusie is dat zowel een foutenanalyse en een deformatieanalyse waarbij de
tachymetrische controlepunten betrokken worden, mogelijk is, en waarschijnlijk goede resultaten
geeft, als alle relevante parameters beschikbaar zijn.
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6 Scanexperiment met iQsun 880.

Een belangrijk nadeel van de Leica 3000 scanner is de relatief trage scansnelheid. Zeker gezien de
beperkt beschikbare meettijd kan het aan te bevelen zijn een snellere scanner te gebruiken. Zo’n scanner
is de iQsun 880 fase-laserscanner. Deze scanner is echter nog niet zo lang op de markt, waardoor weinig
of geen objectieve analyses van meetresultaten beschikbaar zijn. Ingenieursbureau Passe-partout heeft
ons echter voor dit project data van een tunnel in Bochum beschikbaar gesteld. We zullen hier een aantal
tests herhalen die we ook met de Leica 3000 data hebben gedaan in hoofdstuk 5. Passe-partout heeft
ons twee datasets van de Bochum tunnel beschikbaar gesteld. De eerste bestaat uit meer dan 25 miljoen
punten, de tweede uit ruim 5 miljoen punten. Per punt zijn vier parameters gegeven: xyz waarden en een
intensiteit. Gezien de beperkt beschikbare tijd hebben we ons geconcentreerd op het tweede bestand.

6.1 Puntdichtheid.

5 10 15
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Figuur 20: Grootste segment Bochum tunnel en aantal punten als functie van de afstand tot de scanner
in de strip met positieve x-coördinaten en 0 ≤ y ≤ .4.

In Figuur 20, links is het grootste segment te zien uit de scan die we analyseren, bestaande uit 1 290 081
punten. De punten zijn ‘gekleurd’ volgens de intensiteitswaarde. Duidelijk zichtbaar zijn de naden tussen
verschillende plafondplaten en ook is weer de scannerpositie te herkennen aan de cirkel links waar lokaal
geen punten gescand zijn. Van deze data hebben we alle 95 474 punten geselecteerd in een smalle strip
van 40cm breed parallel aan de lange rand rechts. Rechts in Figuur 20 is een histogram van de afstanden
van de punten in deze strook te zien en dit lijkt, zoals verwacht, weer sterk op het theoretische histogram
als afgeleid in hoofdstuk 4.

6.2 Nauwkeurigheid binnen één scan.

Om de nauwkeurigheid binnen één scan te beoordelen, hebben we in eerste instantie naar de zes grootste
segmenten binnen de puntenwolk gekeken, verkregen volgens het segmentatiealgoritme als beschreven
in hoofdstuk 5. Voor elk segment is het kleinste-kwadraten vlak bepaald en daarmee ook de residuen
tussen dit vlak en de segmentpunten. De relatieve posities van deze segmenten is weergegeven in Figuur
21. Vervolgens zijn van elk segment het aantal punten behorend tot het segment, het histogram van
de residuen en de standaardafwijking van de residuen gegeven. Het blijkt dat de standaardafwijkingen
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Figuur 21: Relatieve posities, residu-histogrammen en standaard afwijkingen van de zes grootste seg-
menten.

onderling nogal verschillen, van 2.4mm tot 22cm. Waarschijnlijk worden deze verschillen veroorzaakt
doordat het gebruikte segmentatiealgoritme tamelijk tolerant is in het creëren van de segmenten. Dit
blijkt ook uit de histogrammen die niet allemaal normaal, of tenminste symmetrisch verdeeld zijn, zoals
men zou mogen verwachten indien de scanpunten van een werkelijk vlak segment afkomstig zouden zijn.

25



Wel geeft het feit dat de standaarddeviatie van het grootste segment slechts 2.4 mm bedraagt vertrouwen
in de iQsun data.
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Figuur 22: Links: standaardafwijking van vlakmodel versus afstand s. Rechts: aantal punten per blokje
van 1 m2.

Vervolgens hebben we de data van het grootste segment in blokjes van 1m × 1m verdeeld, en per blokje
de standaardafwijking van de kleinste-kwadraten fit en het aantal punten in het blokje bepaald. De
resultaten zijn weergegeven in Figuur 22. Als bij de Leica data neemt de nauwkeurigheid duidelijk af
met de afstand. Rond de 15m afstand bedraagt de nauwkeurigheid 7mm in tegenstelling tot de Leica
data waar deze nauwkeurigheid binnen de 3mm blijft. Men moet hier natuurlijk erg voorzichtig zijn
met het vergelijken van resultaten die verkregen zijn op verschillende scanoppervlakken. Wat opvalt aan
beide plaatjes in Figuur 22 is de knik rond de 8m. Deze knik zou veroorzaakt kunnen zijn doordat het
segment niet in alle richtingen even ver doorloopt, vergelijk Figuur 20, links. Ook valt het op dat er voor
de grotere afstanden verschillende trends lijken op te treden in Figuur 22. Dit zou onderzocht kunnen
worden door de standaardafwijkingen van het kleinste-kwadratenvlak zowel als functie van de afstand
als functie van de hoek te analyseren. Een ook hier zou nog naar de distributie van de residuen gekeken
kunnen worden, zoals in Figuur 8.

6.3 Rekentijd.

De scans met iQsun 880 data zijn tamelijk groot. De kleine scan is ruim 200 megabyte en bevat 5.3
miljoen punten, de grote scan is 1.089 gigabyte groot en bestaat uit 27 miljoen punten. Het gebruikte
segementatie-algoritme had op een computer met gemiddelde capaciteiten een paar uur nodig om de
kleine scan te segmenteren, terwijl dezelfde computer vast liep op de grote scan.

Toch verwachten wij dat de grootte van de scans geen problemen veroorzaakt indien er verstandig mee
wordt omgesprongen. Gebruik van een relatief snelle in plaats van een gemiddelde computer zal de door-
looptijd al aanzienlijk verkorten. Het gebruikte segmentatiealgoritme is ontworpen en geı̈mplementeerd
op het segmenteren van datasets met kleine segmenten, waarmee bedoeld wordt dat een enkel segment
niet meer dan een paar procent van de totale dataset bevat. Het grootste segment in de kleine iQsun
scan bevat echter al zo’n 20 procent van alle data in de scan. Voordat met segmenteren wordt begonnen,
kan de scan al op een geschikte manier in stukken worden verdeeld, zodat minder geheugen nodig is.
Bovendien kan begonnen worden met het segmenteren van een uitgedunde dataset, waarbij bijvoorbeeld
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van alle 100 punten er in eerste instantie 99 worden weggegooid. Zo’n eerste segmentatie kan vervolgens
gebruikt worden om heel gericht punten behorend tot één bepaald segment te bepalen. Een voorbeeld
van een dergelijke benadering wordt gegeven in Paragraaf 5.2.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Disclaimer: Gezien de beschikbare tijd hebben we helaas maar beperkte mogelijkheden gehad om de
iQsun 880 data te analyseren. Daardoor zijn wij van mening nog geen goed oordeel over data van deze
scanner te kunnen vellen: onze resultaten kunnen makkelijk negatief beı̈nvloed zijn doordat we ongewild
naar minder vlakke segmenten gekeken hebben.

Nauwkeurigheid.

• De Leica HDS 3000 scanner is langzaam maar heeft een goede nauwkeurigheid. Een eerder model,
de Leica HDS 2500, heeft zich reeds bewezen in de praktijk.

• De iQsun 880 scanner is nieuw en snel. Een goede nauwkeurigheid is nog niet bewezen.

De door de fabrikant opgegeven nauwkeurigheid van de Leica HDS 3000 scanner is 6mm op 50m. Wij
vinden een nauwkeurigheid die oploopt van 2mm op 10m tot 6mm op 50m bij het Wilhelminatunnel
experiment, waarbij gebruik is gemaakt van dit model scanner. Onafhankelijke experimenten van derden
met een eerder model, de Leica HDS 2500, geven nauwkeurigheden tussen de 1 en 5 mm, in één geval
met een scanafstand tot 90 m, in het andere geval bij een scanafstand van 12.6m.

De door de fabrikant opgegeven nauwkeurigheid van de iQsun 880 scanner bedraagt 3mm op 10m scan-
afstand. In onze test, die zeer beperkt van opzet is, vinden we een nauwkeurigheid van 7.5mm op 10m
bij analyse van een ‘vlak’.

Voor beide scanners geldt dat als de scanafstand toeneemt, dat dan de puntdichtheid en daarmee de
nauwkeurigheid afneemt. Deze afname blijkt echter eenvoudig te kwantificeren.

Beheersbaarheid.

• Terrestrisch laserscannen is een geschikte methode voor deformatieanalyse.

• Wij verwachten dat lokale deformaties in de orde van grootte van 3mm aantoonbaar zullen zijn.

De verkregen nauwkeurigheid is voldoende voor deformatieanalyse. Gezien de hoge puntdichtheid, is te
verwachten dat deformaties in de orde van 3mm gedetecteerd kunnen worden. Deze voorlopige waarde
is echter nog niet in de praktijk getest.

Leica scans opgenomen vanaf verschillende posities kunnen onderling georiënteerd worden, zowel di-
rect via de ICP methode, als indirect, via identificatie van de tachymetrisch ingemeten meetmerken. Bij
matchen met de ICP methode is door ons een maximale systematische fout van 2mm en een standaard-
afwijking van minder dan 6mm gevonden.

Het vergelijken van de plafondpunten voor verschillende Leica scans toont steeds dezelfde afwijkingen,
zoals plaatselijke oneffenheden op dezelfde locatie. Deze afwijkingen van een vlak plafondmodel zijn
groter dan 1cm.

Het hele proces van deformatieanalyse is uitvoerbaar: voor zover de beschikbare datasets en tijd dat
toelieten konden we zonder problemen de gewenste stappen uitvoeren. Met de overige stappen is al
in andere projecten ervaring opgedaan. Wel moet vermeden worden dat datasets onhandelbaar groot
worden.
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Aanbevelingen.

• Gebruik in eerste instantie laserscannen in combinatie met tachymetrie.

• Scan in alle epochen vanaf dezelfde positie en vermijd punten op de grenzen van objecten..

• Gebruik Matlab of een andere open programmeeromgeving.

Vaste meetpunten kunnen gebruikt worden om verschillende scans te registreren. Om systematische
fouten zoveel mogelijk te vermijden, dient steeds vanaf dezelfde positie gescand te worden. Ook dienen
de meetmerken gedurende alle epochen beschikbaar en op hoge resolutie gescand te worden.

Punten die zich in de buurt van randen van segmenten bevinden, vertonen vaak afwijkend gedrag door
een slechte reflectie-geometrie. Daarom dienen zulke punten zoveel mogelijk vermeden te worden in een
deformatieanalyse.

Naast de eventueel door de fabrikant geleverde software (Cyclone Cloudworx in geval van de Leica
scanner) dient het aanbeveling om een open programmeeromgeving ter beschikking te hebben. Matlab
is een geschikt voorbeeld. Zo’n programmeeromgeving kan gebruikt worden om zelf componenten toe
te voegen, zoals voor het testen van tijdreeksen van data op deformatie.

Bij het opstellen van de meetopzet dient rekening te worden gehouden met de verwachte puntdichtheid
en nauwkeurigheid als functie van de afstand. Gezien de huidige resultaten zal er met de iQsun vaker
gescand moeten worden dan met de Leica scanner.

Juist bij een ‘object bedekkende’ methode als laserscannen verdient het aanbeveling steeds de spatiële
correlatie van de verkregen resultaten te integreren in een deformatieanalyse.
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