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FOTOGRAMMETRIE
3D metingen onder kwaliteitsborging

Doel
Naarmate sensoren als dGPS/LRK en multibeam steeds
nauwkeuriger worden, neemt de behoefte toe de geometrie ervan
(de onderlinge ruimtelijke posities) beter te willen weten. Waar tot
voor een jaar of tien geleden het nog voldeed de sensoren met
een meetband en timmermanswaterpas in te meten, is dit
tegenwoordig niet meer voldoende nauwkeurig. Niet alleen heeft
men tegenwoordig hogere kwaliteitseisen, de meting dient ook
onder kwaliteitsborging te geschieden en niet te veel tijd in
beslag te nemen.
Teneinde op een goedkope en snelle manier en onder
kwaliteitsborging deze metingen te kunnen verrichten, heeft
Starmountain Survey & Consultancy zich toegelegd op het
inmeten van objecten door middel van fotogrammetrie. De
kwaliteit komt voort uit overtalligheid van de metingen, aangevuld
met jarenlange ervaring bij het geometriemeten met behulp van
total-stations.
Methode en aanpak
Fotogrammetrie is een meetmethode waarbij objecten door
middel van fotografie in drie dimensies (3D) gemeten kunnen
worden. Het te meten object wordt daarbij van retroreflecterende
targets voorzien, die de te meten punten nauwkeurig markeren.
Deze targets zijn speciaal voor deze meetmethode door
Starmountain Survey & Consultancy ontworpen en zijn vanuit elke
willekeurige positie te fotograferen. Nadat de targets zijn
aangebracht, wordt met een gekalibreerde camera een serie
digitale foto’s met een resolutie van tenminste 8 megapixels
genomen.
De foto’s worden met speciale fotogrammetrie-software verwerkt
tot een 3D-puntenwolk. Deze puntenwolk kan zodanig worden
geschaald, geroteerd en getransleerd, dat de gekozen oorsprong
en assenstelsel overeenkomen met de wensen van de
opdrachtgever.
Kalibraties
Starmountain Survey & Consultancy kalibreert ook sensoren voor
helling en koers. De hellingmeters kunnen zowel op land als in het
water gekalibreerd worden, zonder verlies aan nauwkeurigheid.
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Kalibratie van koerssensoren kan fotogrammetrisch worden
gedaan. Hiertoe worden twee of meerdere grondslagpunten of
een lijn met bekende kaarthoek in de meting meegenomen. Uit
de berekening volgt vervolgens de koers van het object, welke
met de uitlezing van de koerssensoren vergeleken kan worden.
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Kwaliteitsborging
Ter controle worden op het object diverse afstandsmaten
gemeten met een nauwkeurige elektronische afstandsmeter. In de
software is het mogelijk direct na de berekeningen de resultaten
op kwaliteit te beoordelen. Hiertoe zijn een aantal
kwaliteitsparameters beschikbaar die uit de vereffening
voortkomen en is het mogelijk de gemeten afstanden met de
berekende waarden te vergelijken. Een hoge betrouwbaarheid
wordt gehaald door overtalligheid in de metingen. Van ieder te
meten punt worden minimaal 6 foto’s uit verschillende richtingen
genomen.
Nauwkeurigheid
Haalbaar is een standaardafwijking (1, 68%) van 1:10.000 of
beter voor X,Y en 1:20.000 of beter voor Z coördinaten
(uitgaande dat de Z-as overeenkomt met de verticaal ter plaatse
van de meting). Bij de hoofdpunten (vaste punten, antenne,
transducer etc.) kan dit oplopen tot respectievelijk 1:20.000 en
1:40.000 of beter. Dit betekent dat bij een object met een
grootste diagonaal van 20 meter een X,Y standaardafwijking voor
de hoofdpunten haalbaar is van 20/20.000 = 0,001 meter of beter
en een Z standaard-afwijking van 20/40.000 = 0,0005 meter
(halve millimeter) of beter.
Het oplijnen van hellingmeters kan met een nauwkeurigheid van
0,05 graden of beter, de koers (en yaw van de hellingmeters) met
circa 0,3 graden.
Rapportage
Het eindresultaat van de meting wordt in een rapport in pdfformaat vastgelegd. In het rapport staan de gebruikte definities,
de resultaten van de meting, de kalibraties en de
kwaliteitscontroles.
Waarom kiezen voor fotogrammetrie?
Als u voor fotogrammetrie kiest, kiest u voor een snelle opname,
een snelle verwerking en uitgebreide kwaliteitscontrole. Doordat
met foto’s gemeten wordt heeft u bovendien een visuele toetsing
van hetgeen gemeten is en kunnen achteraf andere punten voor u
berekend worden zonder de meting te moeten herhalen.
Dit alles zorgt ervoor dat fotogrammetrie een efficiënte, geborgde
en kostenbesparende meetmethode is.
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