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Deformatiemetingen

Naast RTK dienstverlening biedt 06-GPS ook consul-
tancy aan met betrekking tot deformatiemetingen. De
vele referentiestations van 06-GPS vormen een uitste-
kende basis voor het monitoren van infrastructurele
werken en het meten van bodemdaling met mm-nauw-
keurigheid.

NAM Waddenzee
Eén van de projecten waarvoor 06-GPS de bereke-
ningen uitvoert is het monitoren van bodemdaling in de
Waddenzee t.b.v. de NAM. Hiertoe verwerkt 06-GPS
maandelijks GPS-data van een drietal permanente
monitoringsstation. Daarnaast worden eenmaal per jaar
extra punten in de Waddenzee gemeten. Hiervoor zijn
speciale meetpalen ontworpen die gedurende een week
op een verankerd punt GPS-data verzamelen.

Techniek
Berekeningen voor deformatie metingen worden door
06-GPS uitgevoerd doormiddel van het Geo++ software-
pakket 'GNSMART', dezelfde software waarmee ook de
real-time correcties worden berekend. In Post-
Processing modus is het mogelijk extra stations aan het
06-GPS netwerk toe te voegen. Op basis een Multi-
stations oplossing wordt voor deze stations een nauw-
keurige 3D-positie berekend. Alle foutenbronnen, zoals
ionosfeer, troposfeer en baanfouten, worden door het
netwerk nauwkeurig gemodelleerd. Ouderwetse basis-
lijnvereffeningen, waarbij wordt getracht genoemde
foutenbronnen te elimineren, zijn hierdoor niet langer
nodig.

Diverse metingen hebben inmiddels aangetoond dat een
herhaalbaarheidsnauwkeurigheid van 1 mm gerealiseerd
wordt. De hiervoor benodigde meettijd bedraagt voor
hoogtemetingen 5 dagen, terwijl in het horizontale vlak al
binnen 1 dag mm-nauwkeurigheid haalbaar is.

-   1 mm nauwkeurig
-   Zowel in hoogte als horizontale vlak-   Geen terrestrische metingen nodig

Voordelen

Arcadis HSL
Een ander project is het uitvoeren van berekeningen
voor het monitoren van de HSL in opdracht van Arcadis.
In dit geval is het juist de horizontale positie die van
belang is. Arcadis heeft hiervoor verankeringen in het
tracé aangebracht waar tijdelijk GPS-antennes op
geschroefd kunnen worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


