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Welcome WELkOM

Cloud computing, cloud management, cloud environment. The term 'cloud' is often used to express 

being on top of technology. To have a solution is one task. To bring data in is another one. For this 

we have to keep our feet on the ground.

To manage data in the cloud we need first measurements on earth. In this edition of InPosition we have 

a wide range of articles for you that show various applications related to earth survey and positioning 

applications. From the recorded land speed record attempt to athletics record measurements, from real 

time monitoring to quarry face recognition. All applications that gather immense sets of data to be used 

in cloud environments.

Sure we offer many solutions to measure positions or 

control machines, we also provide the possibility to com-

pute, manage and store your valuable data in the cloud 

with SiteLink for construction and Magnet for geomatics.

I hope you enjoy this edition!

Cloud computing, cloud management, cloud-omgeving.  

De term ‘cloud’ wordt vaak gebruikt om aan te geven 

dat men vooraan staat in de technologie. Een oplossing hebben is één ding, het verzamelen van  

gegevens is een tweede. Maar daarvoor moeten we wel met beide benen op de grond blijven staan.

Om de gegevens in de cloud te kunnen beheren, hebben we eerst metingen op aarde nodig. In deze 

editie van InPosition vindt u diverse artikelen die in het teken staan van verschillende toepassingen op 

het gebied van aardobservatie en positionering. Van de geregistreerde poging om het snelheidsrecord 

over land te verbreken tot recordmetingen in de atletiek en van realtime bewaking tot het herkennen 

van scheuren in wanden van groeven. Samengevat: allemaal toepassingen die enorme hoeveelheden 

gegevens verzamelen die in cloud-omgevingen worden gebruikt.

Natuurlijk leveren wij tal van oplossingen om posities te meten of machines te besturen, maar wij bieden 

ook de mogelijkheid om uw waardevolle gegevens in de cloud te berekenen, beheren en op te slaan met 

SiteLink voor in de wegenbouw en Magnet voor geomatics.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwste editie!

In the cloud !

PROTECTION WITH POWER
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Reflectorloze meettechniek helpt bij 

de restauratie van het duikboot-

museum in het Zuid-Engelse Gosport. 

Reflectorless measurement 

technology is helping with the 

restoration of the submarine museum 

in Gosport in southern England. 2LS marks a new market 

concept in the laser tools 

business.

2LS markeert een nieuw 

marktconcept op het gebied 

van lasergereedschap.

The research project North American Eagle™ is tasked 

with ensuring the safety of vehicles which travel faster 

than the speed of sound! In the summer of 2010, a team 

of 44 volunteers led by aerospace experts drew up plans 

to break the land speed record of 1230 km/h and at least 

break the sound barrier…

Het onderzoeksproject North American Eagle™ heeft tot  

taak de veiligheid te garanderen van voertuigen die sneller 

zijn dan het geluid! In de zomer van 2010 probeerde een 

team van 44 vrijwilligers onder leiding van ruimtevaartexperts 

het snelheidsrecord over land van 1230 km/h te verbreken 

en daarbij ook meteen de geluidsbarrière te doorbreken…

Perfect wave

CONTENT INHOUD

The port of Marseille-Fos in 

southern France intends to 

double its container transshipment 

capacity to over two million units! 

The site expansion has been  

named '2XL'.

De haven Marseille-Fos in 

Zuid-Frankrijk is van plan 

om haar containerverwerkings-

capaciteit, die nu al meer dan 

1 miljoen eenheden bedraagt, 

te verdubbelen! De uitbreiding 

van de haven heeft de naam 

2XL gekregen.
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Winding up the 
accuracy Opwindende nauwkeurigheid

Eareckson Air Station, located on 

Shemya in the Aleutian Islands off of 

Alaska, is the westernmost U.S. Air Force 

base in the chainand is routinely swept  

by high winds and enveloped in thick fog.

Eareckson Air Station in Shemya, wat 

op de Aleoeten ligt, voor de kust van 

Alaska, is de meeste westelijk gelegen 

Amerikaanse luchtmachtbasis en heeft 

regelmatig te maken met harde wind en 

dichte mist.

In the small coastal village of Borth in western 

Wales, sheer pleasure is not the only thing the 

waves bring. Though the waves attract surfers to 

the area, thereby providing an urgently needed 

economic boost, they also represent a threat to 

survival at the same time.

In order to address both needs, a new construction 

concept was developed: multi-purpose reefs!

Golven brengen het kleine dorpje Borth in het 

westen van Wales niet alleen vreugde. Ze trekken 

surfers naar het gebied en geven zo de lokale eco-

nomie een broodnodige impuls, maar ze bedreigen 

tegelijkertijd ook het voortbestaan van het dorp.

Om zowel de surfers als het dorp te behouden, 

werd een nieuw bouwconcept ontwikkeld:  

multifunctionele riffen!



All-new 
Multi-task 
Laser
With a 400 m operating radius, fast self-levelling motors 

with a range of ±5 degrees and dual slope grade of ±15 %, 

the RL-SV2S is a newly designed laser featuring all new 

components, offering an intuitive experience and incredible 

performance… all at an affordable price point.

Met een werkradius van 400 m, snelle zelfstellende moto-

ren met een bereik van ±5 graden en dubbel afschot met 

van ±15 % is de RL-SV2S een nieuw 

ontworpen laser die beschikt over 

alle nieuwe componenten en een 

intuïtieve ervaring en uitstekende 

prestaties biedt… en dit alles voor 

een betaalbare prijs.
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Connect your W
orld!

Messaging – Embedded 

instant messaging between 

operators and office.

Messaging – Geïntegreerde 

functie voor het versturen 

van tekstberichten tussen 

gebruikers en kantoor.

File transfer – Stream  

files simultaneously to  

all machines.

File transfer – Stream 

bestanden tegelijkertijd naar 

alle machines.  

Remote Support – Eliminate 

downtime. Use instant dis-

tance support and be ahead 

of service. 

Remote Support – Voorkom 

stilstand. Maak gebruik van 

de directe ondersteuning op 

afstand en wees reparatie een 

stap voor. 

Remote Access – Access  

to your machines during 

operating hours. Ideal for  

on demand additional training 

or quick site checks.

Remote Access – Toegang 

tot uw machines tijdens 

bedrijfsuren. Ideaal voor 

aanvullende training of  

snelle controles het werk.

The latest version of our 3DMC software integrates more 

machines than ever before. You can now control wide-

concrete pavers, milling machines and trimmers as well as 

dozers and graders. A number of upgraded features to the 

new graphical software complete this version.

De nieuwste versie van onze 3DMC-software integreert 

meer machines dan ooit tevoren. U kunt nu asfalteerma-

chines, freesmachines, trimmers en ook bulldozers en 

graders besturen. Een aantal verbeterde functies naast de 

nieuwe grafische software maken deze versie compleet.

More machines than ever!

Remote Support

Remote Access

Messaging

File transfer
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Voor een zeer nauwkeurige 

realtime wegprofilering gaat onze 

nieuwe RTP-300 tot het uiterste. Met 

modulaire en geïntegreerde GNSS, 

meerdere op de millimeter nauwkeurige 

lasers en wiel-encoders communiceert 

het systeem met onze Real Time Profile-

software, die draait op de Windows-laptop 

of tablet-pc in uw voertuig, om op deze manier 

uitstekende wegmodellen te creëren met snel-

heden tot 100 km/h. Vervolgens kunnen complete 

oppervlaktemodellen worden verkregen en dwars-

doorsnedeprofielen worden gemaakt precies waar dat 

nodig is, en dat allemaal vanuit uw kantoor.

For real-time high accuracy 

road profiling, our new RTP-300 

takes some beating. With modular 

and integrated GNSS, multiple millime-

tre-grade laser profilers and wheel 

encoders, the system interacts with our 

Real Time Profile software running on your 

vehicle based Windows laptop or tablet PC to 

create incredible road models at up to 100km/h.

Full surface models can then be interrogated and 

cross sectional profiles produced exactly where 

required from the comfort of your office environment.

Remote Working
Topcon has re-invented the total station with the brand 

new ES / OS ranges. No longer standalone devices, 

TSshield connects the instruments to central servers,  

offering innovative security and service functionality. 

To further extend the remote capabilities, the ES & OS 

offer extended range communications in the form of 

LongLINK™. Now, even when working in non-robotic 

mode, the surveyor or engineer can intelligently collect 

field data from where it should be done… at the detail 

pole.

Topcon heeft het totaalstation opnieuw uitgevonden met de gloed-

nieuwe ES- & OS-serie. Geen standalone instrumenten meer: 

TSshield verbindt de instrumenten met centrale servers, wat een 

innovatieve veiligheid en servicefunctionaliteit garandeert. 

Om het gebruikersgemak nog verder uit te breiden, bieden de 

ES & OS communicatie op nog langere afstanden in de vorm van 

LongLINK™. Wanneer nu wordt gewerkt in de niet-robotmodus, 

kan de landmeter of technicus op een intelligente manier 

veldgegevens verzamelen van waar het moet gebeuren… op de 

prismastok.

    New Arrivals
  Nieuw binnen gekomen

High Speed Profiling

 New Arrivals
 Nieuw binnen gekomen
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Looking after you…

T
otalCare is a complete professional after-care  

service for customers to ensure they get the maxi-

mum benefit from their systems and stay productive 

throughout the product’s lifetime. Local support offices 

connected around the globe by a powerful tracking  

system means you can be sure you receive the best  

after-sales care.

TotalCare provides you with access to a unique pool  

of technical knowledge, personal case management  

(via phone, email and web), online quick-guides,  

training material and the latest software downloads.  

Protect your investment by signing up for the best in  

after-care solutions.

T
otalCare is een complete, professionele aftersalesservice 

om onze systemen maximaal te benutten en productief te 

blijven gedurende de hele levenscyclus van de producten. 

De plaatselijke servicekantoren overal ter wereld zijn met elkaar 

verbonden via een geavanceerd traceersysteem, zodat u altijd 

profiteert van optimale aftersales.

Met TotalCare heeft u toegang tot een unieke bron van technische 

kennis, beknopte online gebruiksaanwijzingen, trainingsmateriaal 

en de meest recente software en kunt u tevens ons supportteam 

persoonlijk bereiken (via telefoon, e-mail of internet).  

Bescherm uw investering, schrijf u nu in voor de allerbeste 

aftersalesoplossing.

T
he new professional range of total stations 

from Sokkia include all the features you’d 

expect from such mid-range devices…  

and much more. 

The CX includes an updated graphic user 

interface for speed and ease of use in the 

field, whilst the FX comes as standard 

with Windows CE 6.0 allowing our 

brand new MAGNET Field 

software to aid in all you 

data collection, manage-

ment and processing 

requirements.

 Both instruments also feature our pinpoint high 

precision Red-EX EDM technology.

D
e nieuwe professionele reeks totalstations van 

Sokkia bevat alle functies die u van mid-range-

instrumenten verwacht... en nog veel meer. 

De CX beschikt over een nieuwe grafische gebruikersin-

terface voor een snelle en eenvoudige bediening in het 

veld, terwijl de FX standaard met Windows CE 6.0 wordt 

geleverd, waardoor onze gloednieuwe 

MAGNET Field-software u onder-

steunt bij het verzamelen, beheren 

en verwerken van gegevens.

 Beide instrumenten beschikken 

ook over onze uiterst precieze 

Red-EX EDM-technologie.

On highest Level!
Op hoogste niveau!

    New Arrivals
  Nieuw binnen gekomen

ADVeRTISemeNTADVERTENTIE
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Preserved for the Future.
Geconserveerd voor de toekomst.

S
ubmarine warfare has always been brutal. Towards 

the end of the World War Two, if you headed out 

on board one in the British fleet, there was a 65 % 

chance that you would not make it home again. Commis-

sioned during that period as part of the emergency war 

programme, HMS Alliance entered service in 1945. Over 

its 28 years of active use it operated across the globe. In 

1981 it was raised out of the water in Gosport in Southern 

England as a museum ship and is the official memorial to 

the courageous men who fought in similar boats.

Unique experience
Today it gives people a unique opportunity to experience 

and understand the conditions that submarine crews lived 

and worked in. However corrosion has taken its toll on 

the boats hull. The salty sea water below it damaged the 

bow, stern, faring plates and keel. To make matters worse, 

where holes appeared pigeons started roosting. Their 

droppings made matters much worse and the boat was 

facing irreparable damage. Because it was suspended over 

water, museum staff could not get to the affected areas 

to perform repairs and the future of the museum was in 

jeopardy.

D
uikbotenoorlogen zijn altijd wreed geweest. Wanneer je je tegen het 

einde van de Tweede Wereldoorlog aan boord van een onderzeeër van 

de Engelse vloot begaf, bestond er een kans van 65 % dat je het niet zou 

overleven. HMS Alliance, die tijdens die periode deel uitmaakte van het Emer-

gency War Programme, werd in 1945 in gebruik genomen. De onderzeeboot 

werd meer dan 28 jaar lang actief ingezet over de hele wereld. In 1981 werd de 

boot uit het water gehaald en in Gosport, Zuid-Engeland, als museum in gebruik 

genomen. Sindsdien is de onderzeeër het officiële monument ter nagedachtenis 

aan de dappere mannen die in soortgelijke boten hebben gevochten. 

TRAcKRecoRD TRACkRECORD

Unieke ervaring
Vandaag de dag geeft het mensen de unieke kans om de leef- en werkomstan-

digheden van de bemanning van de onderzeeboot zelf te ervaren en te begrijpen. 

De romp van de boot is echter erg aangetast door corrosie. Het zoute zeewater 

heeft de boeg, achtersteven, gestroomlijnde platen en de kiel beschadigd. En 

tot overmaat van ramp hebben de duiven zich genesteld in de gaten. Hun uit-

werpselen maakte het nog erger. De schade aan de boot was bijna niet meer te 

herstellen. Omdat de onderzeeboot boven het water hangt, konden de medewer-

kers van het museum niet bij de aangetaste delen komen om deze te herstellen. 

De toekomst van het museum was in gevaar.

Het Britse Lottery Heritage Fund schoot het museum te hulp om de HMS Alliance 

te beschermen als onderdeel van de Britse geschiedenis. Een van de meest 

belangrijke stappen was om de boot volledig uit het water te tillen, zodat deze 

gerepareerd en onderhouden kon worden en om verdere corrosie te voorkomen.  

Om dit te kunnen doen werd ervoor gekozen om een terrein af te bakenen met 

damwanden en dit gebied vervolgens op te vullen om zo het land eronder droog 

te leggen.

Landmeten
Traditioneel gezien zou bij deze werkzaamheden het opmeten van het gebied 

een van de grootste uitdagingen zijn geweest. Landmeters komen normaal ge-

sproken voor een heleboel uitdagingen te staan bij het werken in water. Denk 

bijvoorbeeld aan het wachten op het juiste getij om metingen te kunnen verrich-

ten of het treffen van veiligheidsmaatregelen voor degene die in het water werkt. 

Door het gebruik van het robotic total station QSA van Topcon, dat door het 

engelse Phoenix SE werd 

geleverd, zijn al deze pro-

blemen in een keer opge-

lost, verklaart projectleider 

John Cartwright: “Met  

het reflectorloze totalstation  

kan elk punt op grote  

afstand gemeten worden, 

of het nu een prismastok is 

of direct op een rots of een 

damwand. Dit betekende 

dat men veilig vanaf de pier 

metingen kon verrichten. Een veiligheidsboot of wachten op het juiste getij was 

niet meer nodig. En omdat het totalstation meteen klaar voor gebruik is, is alles 

veel gemakkelijker en sneller gedaan.”

Volgens John Cartwright wordt er met de QSA ook aanzienlijk op kosten be-

spaard. “Landmeetkundige werkzaamheden kunnen nu door één persoon wor-

den gedaan. Hierdoor worden duidelijk kosten bespaard. Daarnaast vervallen 

ook de kosten van de veiligheidsboot en is het werk tevens sneller gedaan. Wij 

hebben nu minder tijd nodig om de werkzaamheden uit te voeren, wat betekent 

dat wij meer kunnen doen.”

Wanneer de werkzaamheden aan de HMS Alliance klaar zijn, zal het gewonnen 

gebied onder de onderzeeboot een nieuwe uitkijkplek voor bezoekers worden. 

Voor het eerst zal het algemene publiek de complete romp van de onderzee-

boot van dichtbij kunnen bekijken. En nu de boot niet meer in het zoute 

zeewater ligt, zal hij niet meer door corrosie aangetast worden.

Matt Wragg

The UK Lottery Heritage Fund stepped in to support the 

museum in protecting HMS Alliance as a part of Britain’s 

history. One of the most important steps was to push the 

water back from the boat, so they could repair it, maintain 

it and prevent further corrosion. To do this they opted to 

build a perimeter of sheet piles and back-fill impounded 

area  with imported fill to reclaim the land underneath.

Survey practises
Traditionally one of the biggest challenges with work like 

this would have been surveying the area. Surveyors nor-

mally face a whole raft of challenges working in water, 

ranging from waiting for the right tidal conditions to get 

into position to take measurements, to safety considera-

tions for whoever has to work in the water. As Site Agent 

John Cartwright explains, using a Topcon QSA robotic total 

station as supplied by UK based Phoenix Surveying Equip-

ment solved all of these problems. “With the reflectorless 

total station you can measure any kind of point, whether 

it’s a detail pole and prism, or directly to rock or a sheet 

pile, at great distances. This meant one man could survey 

from the safety of the pier whenever measurements were 

needed. There was no need for a safety boat or waiting for 

the right point of the tide. It made everything much easier 

and, as there was minimal setup time, faster.”

He also found there was a significant cost saving with the 

QSA too. “Surveying is a one man job now, which means 

there is that obvious saving. You can then take out the 

costs of the safety boat and there’s increased speed. Doing 

the job in less time simply means we can get more done.”

Once the work on HMS Alliance is complete, the reclaimed 

land underneath will become a new viewing area for visi-

tors. For the first time the general public will 

get to see the hull of the submarine at close 

quarters and with the salty water held a safe 

distance back, the boat will no longer face the 

constant threat of corrosion.

Matt Wragg
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www.topcon.eu

The first and only imaging station 
with “Through The Lens” technology with 30x optical zoom.

www.topcon.eu

CONSTRUCTION LASER

3 in One !

GUARANTEE
TOPCON

High horizontal accuracy

Slope function

Long range function
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The Port of Marseille-Fos in South France 

is only second to its Normandy based 

counterpart Le Havre and is attempting to 

double its container handling capacity, which 

in 2010 exceeded one million units! The port 

has given the site extension the name 2XL.

De haven Marseille-Fos in Zuid-Frankrijk is na Le 

Havre in Normandië de grootste haven van Frankrijk 

en is van plan om haar containerverwerkingscapaciteit 

– die in 2010 boven de 1 miljoen lag! – te 

verdubbelen. De uitbreiding van de haven heeft de 

naam 2XL gekregen.

F
or five months, teams from Eurovia Mediterranean (Vinci Group) worked 

hard to level the 400,000 m² work site, and the construction of the new 

pavement has just been completed. “When the teams first arrived on site, 

the terrain was far from level… The entire site showed quite large differences 

in structure,” explains Frédéric Matrat, supervisor at Eurovia Mediterranean, 

“to implement the 125,000 m³ of compacted 

concrete road, a thickness between 20 and 

38 cm, and the mix of 6 cm thick, we had to 

shave and reshape some areas with 40,000 m³ 

of untreated gravels to stick to the substrate.”

To do so, officials from Eurovia Mediterranean 

opted for machine control technology which 

is amongst the most advanced on the market  

today… Topcon's Millimetre GPS (mmGPS) 

system. “As we were dealing with large masses 

and had to work on a large area (width of 800 m), the 3D machine control sys-

tem, with the laser corrected height data, has very quickly established itself to 

us,” Frederick Matrat advised. Therefore a 2100 Wirtgen planer, two Volvo G930 

motor graders and a Caterpillar 120 M were equipped with mmGPS.

Millimetre accuracy
Developed by Topcon around 2004, mmGPS is gradually resonating among the 

French labourers. “Even if it leads to changes in some habits, our system is more 

V
ijf maanden lang hebben de teams van Eurovia Mediterranean (Vinci-

groep) hard gewerkt om de locatie van 400.000 m² te nivelleren. De 

aanleg van de nieuwe bestrating is onlangs afgerond. “Toen de teams de 

eerste keer op de locatie aankwamen, was het terrein verre van vlak… De ge-

hele locatie toonde vrij grote verschillen in structuur,” legt Frédéric Matrat, toe-

zichthouder bij Eurovia Mediterranean, uit. “Om het kunstwerk van 125.000 m³ 

verdicht beton te kunnen aanleggen, met een dikte tussen de 20 en 38 cm, en 

er bovenop de mix van 6 cm, moesten we sommige gebieden met 40.000 m³ 

onbehandeld grind opnieuw vormgeven, zodat het beton zich aan de onderlaag 

kon hechten.”

Om dit te kunnen doen, kozen medewerkers van Eurovia Mediterranean voor het 

millimeter-GPS-systeem (mmGPS) van Topcon, een van de meest geavanceerde 

machinebesturingstechnologieën op de markt. “Omdat we te maken hadden 

met grote massa’s en op een groot gebied werkten (van 800 m breed), heeft 

het 3D-machinebesturingssyteem, met door een laser gecorrigeerde hoogtege-

gevens, zich zeer snel bij ons bewezen”, aldus Frederick Matrat. 

Een Wirtgen 2100 asfaltfrees, twee Volvo G930 graders en een 

Caterpillar 120 M werden uitgerust met mmGPS.

Op de millimeter nauwkeurig
mmGPS, in 2004 ontwikkeld door Topcon, wordt geleidelijk aan 

door steeds meer Franse bedrijven gebruikt. “Zelfs wanneer het 

leidt tot een aantal veranderingen in gewoonten, biedt ons systeem 

meer dan wat de meeste klanten van zo’n systeem verwachten”, 

zegt Yves Herrada, manager bij Topcon Positioning Frankrijk. In de 

gemeente Fos-sur-Mer is de Topcon-technologie zeer geliefd bij  

Eurovia vanwege het eenvoudige gebruik. 

Thierry Roux, regiomanager van Aix-en-Provence, legt uit waarom: “De com-

binatie van een laser en het GNSS-systeem maakte het mogelijk om met 

meerdere machines tegelijkertijd te werken. Daarnaast konden landmeters met 

soortgelijke apparatuur in hetzelfde gebied werken met een nauwkeurigheid van 

binnen 1 centimeter. Door deze oplossing waren wij niet meer gebonden aan 

de traditionele werkwijze waarbij elke machine of landmeter een bepaald total-

station moesten gebruiken. Met dit Topcon-systeem werkt alle apparatuur in het 

gebied op hetzelfde niveau, zonder signaalverlies.

Fos 2XL
on mm-control

Zeer nauwkeurige controle van Fos 2XL

TRAcKRecoRD TRACkRECORD TRAcKRecoRD TRACkRECORD
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vertoonden slechts twee afwijkende waarden… het lab was verbaasd!”  

De fantastische resultaten die ter plaatse door Eurovia Mediterranean werden 

verkregen, hebben het bedrijf ook enthousiast gemaakt om dezelfde procedure 

te gebruiken voor andere grote projecten in de regio, zoals bijvoorbeeld voor de 

Grand Stade Nice, A50.

De opzet van dit 2XL-project illustreert ook een nieuwe strategie voor Topcon 

Frankrijk, die nu voor een aantal grote klanten wordt toegepast. Dankzij een 

interne reorganisatie werkt de Franse dochteronderneming van Topcon Europe 

Positioning nu samen met veel grote concerns in de bouwsector. “Wij streven 

ernaar om een sterke partner voor onze klanten te worden, die kunnen vertrou-

wen op onze groeiende ervaring op het gebied van de uitvoering van belangrijke 

projecten zoals deze”, zegt Gael Basseville, verantwoordelijk voor de machine-

besturing bij Topcon Frankrijk. “Meer dan alleen maar producten bieden wij ook 

onze ervaring en methodologische hulp aan om het juiste systeem op de juiste 

plek toe te passen”.

Anthony Laurent

GNSS – GPS en GLONASS
In totaal hadden wij één GNSS-basisstation voor de gehele locatie en vier  

mmGPS-lasers met een bereik van 1,5 km. Deze lasers werden eenvoudig geïn-

stalleerd door het personeel op de locatie – de voorman of de machinebestuur-

ders. De machines schakelden van de ene naar de andere laser over zonder  

onderbreking van de communicatie, waardoor een onbegrensde afstelling met 

een geoptimaliseerde dagelijkse productie mogelijk werden. “Het systeem dat 

werd ontwikkeld biedt talrijke technische voordelen. Een daarvan is de Laser-

Zone-technologie, die het hart van het mmGPS-systeem vormt. In tegenstelling 

tot de traditionele straal van een laser, heeft deze laser een zone-bereik van 

meer dan 300 m, een rotatie van 360° tot op een hoogte van 10 m. “Wij hebben 

de laser geïnstalleerd op een hoogte van 1,6 m bovenop een massief beton-

nen blok, dat speciaal hiervoor was ontworpen”, zegt de manager. Een ander 

voordeel is dat het systeem van Topcon zeer efficiënt is door het gebruik van het 

Amerikaanse GPS-satellietsysteem in combinatie met het Russische GLONASS-

satellietsysteem. “Dit systeem is zeer zeker een realistisch alternatief voor tradi-

tionele 3D-besturing”, aldus Thierry Roux.

Om de verschillende fases van het project te beheren, maten de landmeters 

met behulp van de mmGPS-apparatuur het werk op dat door de machines was 

gedaan, met een nauwkeurigheid binnen 1 centimeter. Na het systeem voor vijf 

maanden gebruikt te hebben, waren de teams zeer enthousiast. “Terwijl afwijkin-

gen van ± 2 cm waren toegestaan, bedroegen deze vaak niet meer dan ± 1 cm”, 

verklaart Frederick Matrat. Hij vervolgt: “Van de 500 bodemonderzoeken  

than most customers in the maturing market,” says Yves 

Herrada, division manager at Topcon Positioning France. 

At Fos-sur-Mer, Topcon technology has been favoured by 

Eurovia for its ease of use. As explained by Thierry Roux,  

regional manager for Aix-en-Provence: “Combining a laser 

transmitter with the GNSS system enables multiple ma-

chines to work at once, as well as allowing similar equipped 

surveyors to carry out tasks in the same working area, all 

receiving the same accuracy level to less than one centi-

metre. This solution allowed us to free ourselves from the 

traditional way of working, with each machine or surveyor 

using a dedicated total station. With this Topcon system, 

all equipment in the working area are on the same basis, 

without loss of signal”.

GNSS – GPS and GLONASS
“In total, we had one GNSS base unit for the entire site, and 

four mmGPS lasers to cover 1.5 km length”. Roux contin-

ued “These lasers were easily installed by site personnel 

- the foreman or machine operators. Machines went from 

one laser to another without any communication interrup-

tion allowing infinite adjustment with an optimised daily 

output. The technical advantages of the system developed 

by the Japanese group are numerous”. 

Among them is the LazerZone technology, which is the real 

heart of the mmGPS system. Unlike the traditional plane of 

a laser, it emits over a radius of more than 300 m, a beam 

at 360° to an elevation of 10 m. “We installed the laser 

at a height of 1.6 m on top of a solid concrete block that 

was designed specifically for the site to serve mmGPS,” 

says the manager. Another plus was that the Topcon sys-

tem benefits from using both the Amerian GPS satellite and 

Russian GLONASS satellite systems making it incredibly 

efficient. “This system certainly brings a realistic alterna-

tive for traditional 3D control,” says Thierry Roux.

To control the different stages of the project, surveyors 

equipped with pole based mmGPS equipment measured 

work done by machinery to an accuracy of less than one 

centimetre. After using the system for five months, the 

system has brought delighted votes from the site crews. 

“While we were asked a tolerance of ± 2 cm, we actu-

ally obtained ± 1 cm on guided walks,” explains Frederick 

Matrat. He continues “Out of 500 core sampling tests, 

only two showed a sub-thickness… the laboratory was 

amazed!” The fantastic results obtained on site by Eurovia 

Mediterranean, has also lead the company to use the same 

process on other major projects in the region, for instance 

the Grand Stade Nice, A50.

The construction of this 

2XL project also illustrates 

a new strategy for Topcon 

France; now working with a 

number of major accounts. 

Taking advantage of an in-

ternal reorganization, the 

French subsidiary of the 

Topcon Europe Positioning 

is now working with many 

large groups in the con-

struction business. “Our 

aim is to be a strong partner 

for our customers who can 

rely on our expanding expe-

rience in the execution of 

important projects such as 

this”, says Gael Basseville,  

responsible Topcon ma-

chine control in France, “More than just products, we bring 

our expertise and methodological assistance to implement 

the right system at the right place”.

Anthony Laurent
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If external forces caused a reservoir dam to fail the consequences 

for people living nearby could be catastrophic.
Als krachten van buitenaf ervoor zorgen dat een stuwdam doorbreekt,  

kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de mensen die er in de buurt wonen.
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Twenty years of Sokkia trust
Kevin moved into his position with Northumbrian Water two 

years ago and Sokkia was his first choice of equipment. After  

using their equipment for twenty years, his explanation is 

simple: “that’s what I could trust, I had confidence in it.” 

He uses the Sokkia SRX1 robotic station for lateral move-

ment and SDL50 digital level with a RAB-coded staff for 

vertical movement. The SRX1 particularly has huge ben-

efits for him, “it is more accurate and saves costs. It of-

fers me a margin of error of just one 

second, even when I’m working with 

a span as big as the dam at Kielder. 

With the robotic system I don’t need 

another person there to survey the 

site so there is obviously that saving, 

but it also means there is no human 

error, which is even more important.” 

It’s not just the technical side of 

things that has kept him with Sokkia 

though, his relationship with Preci-

sion Geomatics Ltd, his local supplier,  

also counted. “Their service is always excellent; they’ve 

really looked after me over the years. I don’t have to send 

my kit to the other end of the country to get it serviced 

or repaired, which means there’s virtually no downtime for 

me,” said Kevin. 

Matt Wragg

twintig jaar en zijn verklaring was simpel: “ik kon erop vertrouwen, het gaf mij 

een zeker gevoel”. 

Voor horizontale bewegingen gebruikt hij het Sokkia SRX1-robotic station en 

voor verticale bewegingen de SDL50 digitale waterpas met RAB-gecodeerde 

baak. Met name de SRX1 biedt hem grote voordelen: “Hij is nauwkeuriger en 

bespaart kosten. Hij heeft een foutmarge van slechts een seconde, zelfs bij 

enorme breedtes als die van de dam bij Kielder. Door het robotsysteem heb 

ik geen extra mensen nodig om de locatie te inspecteren. Dat scheelt vanzelf-

sprekend in de kosten, maar het houdt ook in dat menselijke fouten worden 

uitgesloten, en dat is minstens zo belangrijk.” 

De technische specificaties waren echter niet de enige reden dat hij bij Sokkia  

bleef; zijn relatie met de plaatselijke leverancier, Precision Geomatics Ltd, maak-

te die beslissing nog makkelijker. “Hun dienstverlening is altijd uitstekend; ze 

hebben al die jaren echt goed voor mij gezorgd. Als mijn apparatuur gerepareerd 

moet worden of een onderhoudsbeurt nodig heeft, hoef ik die niet naar de an-

dere kant van het land te sturen. Dat maakt de periode dat ik de apparatuur moet 

missen aanzienlijk korter.”, aldus Kevin. 

Matt Wragg

Dat zet zoden aan de dam!
It`s Dam Good!

A
s the senior technical advisor for dam surveying at 

Northumbrian Water, Kevin Miller is in charge of 

monitoring fifty of them  in North East England and 

in Essex and Suffolk. With sites spanning from Catcleugh 

on the Scottish border to Chigwell on the edge of London  

he is responsible for making sure those catastrophic con-

sequences never happen. And reassuringly for Northum-

brian Water they never have and indeed, dam failure world-

wide is a very rare occurrence. 

Annual Dam Survey
To ensure that event never happens,  Kevin surveys each 

dam every year  for deformation to make sure they are 

holding their position. All dams constantly move as they 

settle, but anything beyond an expected range of move-

ment could show the start of a serious problem. 

Kielder Water, the largest man-made lake in 

Northern Europe, is one of Kevin’s sites and 

the sheer size of its dam makes it one of the 

most challenging to survey, although the 

process is the same for every dam. Kevin 

needs two sets of measurements – one for 

horizontal and another for vertical deforma-

tion. Built into the dam and the surrounding 

area are pillars and control points to work 

from so he can take consistent readings. 

Over its 1.65 km / 1 mile span there are 

six control points to work from and over the 

course of the survey he will take 150 meas-

urements to monitor and assess the condi-

tion of the dam.

K
evin Miller is senior technisch adviseur voor damtoezicht bij Northumbrian 

Water en verantwoordelijk voor het controleren van vijftig dammen in 

Noordoost-Engeland, Essex en Suffolk. De locaties variëren van Catcleugh  

aan de Schotse grens tot Chigwell aan de rand van Londen. Het is de taak 

van Kevin Miller om ervoor te zorgen dat dergelijke dramas nooit gebeuren. En  

gelukkig voor Northumbrian Water is dit nog nooit gebeurd. Wereldwijd komt het 

hoogst zelden voor dat een dam het begeeft. 

Jaarlijks damonderzoek
Om ervoor te zorgen dat dat onfortuinlijke geval zich ook niet voordoet, onder-

zoekt Kevin iedere dam eens per jaar op vervorming om vast te stellen dat hij 

goed op zijn plaats blijft. Een dam is door de grondwerking altijd een beetje in 

beweging, maar als die beweging buiten een bepaalde bandbreedte komt, kan 

dat wijzen op een ernstig probleem. 

Kielder Water – het grootste kunstmatige meer in Noord-Europa – 

is een van de locaties die Kevin controleert. Door de grootte van de 

dam is het een van de lastigste dammen om te onderzoeken, hoe-

wel het proces in feite voor iedere dam gelijk is. Kevin heeft twee 

verzamelingen metingen nodig – een voor de horizontale vervor-

ming en een voor de verticale. In de omgeving van de dam en op 

de dam zelf zijn pilaren en controlepunten aangebracht van waaraf 

hij kan werken, zodat hij altijd consistente waarden krijgt. Er be-

vinden zich zes controlepunten over de totale dambreedte van  

1,65 km / 1 mile en tijdens elk onderzoek worden 150 metingen 

verricht. Zo kan Kevin de conditie van de dam in kaart brengen 

en beoordelen of onderhoud noodzakelijk is.

Al twintig jaar vertrouwen in Sokkia
Kevin kreeg de functie bij Northumbrian Water twee jaar geleden 

en mocht zelf kiezen welke meetapparatuur hij wilde gebruiken: 

Sokkia was zijn eerste keuze. Hij gebruikte hun apparatuur al 



T
he by-products of this challenge have the potential 

to impact high-speed rail, ground effects of high-

speed aircraft in the landing configuration as well 

as deceleration methods utilized by high-speed vehicles. 

The fuels and lubricants utilised during the project are 

also significant. Materials used for the construction of the  

vehicle, and most importantly, the wheels, are critical to the 

project’s success. All phases of this project are continually 

measured against a risk factor. Above all, breaking a land 

speed record must not result in unacceptable risk to the 

driver, crew or spectators.

In the summer of 2010, an all-volunteer team of 44, led by 

Seattle-area aerospace and computer experts, wanted to 

attempt to break the world land speed record of 763 miles 

per hour (1230 km/h) and reach 800 mph (1290 km/h)… 

at least going supersonic. To ensure that the North Ameri-

can Eagle car operates as efficiently and safely as possible, 

the team is capturing reams of performance data from nu-

merous sensors mounted on the car’s body and a Topcon 

Global Navigation Satellite System (GNSS) sensor.

Mass data acquisition
Steve Wallace, the team’s data-acquisition engineer, and 

the team have to ensure that the 56-feet-long (17 m), 

13,000 pound (5900 kg) converted Lockheed F-104 Star-

fighter does not burrow into the ground or lift any of its 

wheels whilst in motion, for example, either of which would 

be detrimental to both record-breaking efforts and driver 

safety. 

Analysing the impacts of speed and sound on the car  

requires an enormous quantity of data. Wallace obtains 

the data from two separate information systems: a data-

acquisition system and GNSS.

D
e bijproducten van deze uitdaging kunnen invloed hebben op hogesnel-

heidsrails, op effecten op de grond tijdens de landing van hogesnelheids-

vliegtuigen en op afremmethodes van hogesnelheids-voertuigen. De 

brandstoffen en smeermiddelen die gebruikt worden tijdens het project zijn ook 

belangrijk. Van levensbelang voor het slagen van het project zijn de materialen 

die gebruikt worden bij de bouw van het voertuig, en dan met name bij de wielen. 

Alle fasen van dit project worden continue afgewogen tegen een risicofactor.  

Boven alles mag het breken van het snelheidsrecord over land geen onaccep-

tabele risico’s meebrengen voor de bestuurder, het team en de toeschouwers.

In de zomer van 2010 wilde een team van 44 vrijwilligers, onder leiding van 

ruimtevaart- en computerexperts uit de buurt van Seattle, proberen het snel-

heidsrecord over land, dat 1.230 km/u bedroeg, te verbreken door 1.290 km/u 

te halen… dat is in ieder geval supersonisch. Om er zeker van te zijn dat de 

North American Eagle-wagen zo efficiënt en veilig mogelijk functioneerde, ver-

zamelde het team zo veel mogelijk prestatiegegevens van talloze sensoren, die 

op de carrosserie van de wagen waren gemonteerd, en van een Topcon Global 

Navigation Satellite System (GNSS)-sensor. 

Veel gegevens verzamelen
Steve Wallace, de gegevensverzamelaar van het team, en het team moeten er 

zeker van zijn dat de 17 m lange, 5.900 kg zware, omgebouwde Lockheed F-104 

Starfighter zich niet in de grond boort of een van de wielen van de grond tilt 

tijdens de rit. Beide scenario’s zouden de recordpoging en de veiligheid van 

de bestuurder in gevaar brengen. Voor de analyse van de invloed van zowel 

snelheid als geluid op de wagen is een enorme hoeveelheid gegevens nodig.  
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The purpose of the North American Eagle™ Land Speed 

Program, is to test the capability of a land based vehicle to safely 

transition through supersonic speed.

Het doel van het North American Eagle™ Land Speed Program 

is om de mogelijkheid te testen of een landvoertuig veilig 

supersonische snelheid kan bereiken.
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Extreme situation
The board is designed according to the Eurocard stand-

ard format, i.e., its interface is designed as a very rug-

ged, industry-standard adapter for computing products 

that withstands acceleration up to 30 G-forces. The board 

withstands operating and storage temperatures of -40 ̊C 

to 75 ̊C. Ideal for the North American Eagle to be used on 

the salt lake test area where temperatures vary and where 

obvious forces will be applied to the vehicle once speeding 

up to supersonic levels. 

Although Wallace can access the data in real time, the data 

are also collected on board. After a test run, he downloads 

the data to his computer to correlate the time and location 

data. Each row of data in the spreadsheet reveals the inter-

val (as time-stamped by the 20 Hz data-acquisition system) 

for the car to obtain a GNSS coordinate within a three-

dimensional coordinate system. Elapsed time is converted 

into mph for each dimension and then the data are merged 

into “three-vector velocity” showing the car’s direction and 

speed. 

This data generates charts showing acceleration, which 

may indicate how numerous components and systems on 

the car are performing… vital information for the team to 

even start thinking of breaking a record. 

In het elektronicacompartiment van de wagen is een Euro 160 T mobiele be-

sturingskaart aangebracht, die door Topcon aan het project is geleverd. Een 

GB-1000-ontvanger met dubbele constellatie is vlakbij het testcircuit opgesteld 

om statische referentiegegevens te verzamelen. 

Extreme omstandigheden
Het GPS-board is ontworpen volgens het standaard Eurocard-formaat; dat 

wil zeggen dat de interface is ontworpen als een zeer robuuste adapter voor  

computerproducten, die voldoet aan de industriestandaarden en een versnelling 

tot 30 G kan weerstaan. Dit board is functioneerd bij opslag- en operationele 

temperaturen van -40 ̊C tot 75 ̊C. Daarmee is hij ideaal voor de North American 

Eagle op het testgebied op de zoutvlakte, waar de temperaturen wisselen en  

het voertuig duidelijk bloot komt te staan aan heftige krachten wanneer het  

supersonische niveau bereikt wordt. 

Hoewel Wallace realtime toegang heeft tot de gegevens, worden ze ook aan 

boord opgeslagen. Na een testrit downloadt hij de gegevens naar zijn computer 

om de gegevens over tijd en locatie naast elkaar te leggen. Iedere rij met gege-

vens in de spreadsheet geeft het interval weer (met een tijdcode van het 20 Hz-

systeem dat de gegevens verzamelt) waarmee de wagen een GNSS-coördinaat 

krijgt toegewezen binnen een driedimensionaal coördinatiesysteem. De verstre-

ken tijd wordt voor iedere dimensie omgezet naar km/u en vervolgens worden de 

gegevens samengevoegd in ‘drie-vectorsnelheid’, die de richting en de snelheid 

van de wagen laat zien. 

Uit deze gegevens komen grafieken voort die de versnelling laten zien en aange-

ven hoe talloze componenten en systemen van de wagen presteren… essentiële 

informatie die het team nodig heeft voordat het überhaupt over een recordpoging 

kan gaan nadenken. 

Wallace verkreeg die gegevens via twee verschillende informatiesystemen: een 

systeem dat gegevens verzamelt en GNSS.

Het systeem dat gegevens verzamelt krijgt die gegevens via maar liefst  

70 sensoren, die op belangrijke onderdelen van de wagen zijn gemonteerd. 

Twintig keer per seconde verzamelen een dubbele frequentie en dubbele con-

stellatie antenne en een Euro 160 T OEM-ontvanger, die zich achter de cockpit 

bevindt, positiesignalen van zowel Amerikaanse GPS- als Russische GLONASS-

satellieten; Wallace zegt dat er soms wel signalen van 14 satellieten tegelijkertijd 

zijn verzameld.

De producent geeft aan dat de antenne is ontworpen voor ruige omstandighe-

den, waardoor hij geschikt is voor de hoge snelheid en trillingen van de wagen. 

De antenne en een basisstation die in buurt van het circuit staan opgesteld, ont-

vangen gelijktijdig satellietsignalen over de posities en leveren samen realtime 

kinematische (RTK) positie-informatie voor een driedimensionale weergave van 

de locatie van de wagen.

The data-acquisition system collects data from as many 

as 70 sensors mounted on the car on critical components. 

Twenty times a second, a dual-frequency, dual-constella-

tion Topcon PG-A1 antenna and Euro 160 T OEM receiver 

located behind the cockpit collect positioning signals from 

both American GPS and Russian GLONASS satellites;  

Wallace says that signals have been captured from as 

many as 14 satellites at a time. The manufacturer says that 

it designed the antenna for rugged applications, making it 

a fit for the car’s high speeds and vibration. An antenna and 

base station set up near the track simultaneously receive 

satellite positioning signals and work together to provide 

real-time kinematic (RTK) position information, revealing 

the car’s three-dimensional location.

A Euro 160 T mobile control board, which was donated 

to the project by Topcon, is mounted inside the vehicle’s 

electronics bay. A GB-1000 dual-constellation receiver is 

positioned close to the test track for the purpose of collect-

ing static reference data. 

Topcon 
     Global Navigation 
Satellite System
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Eareckson Air Station, located on Shemya in the Aleutian 

Islands off of Alaska, is the westernmost U.S. Air Force 

base in the chainand is routinely swept by high winds and 

enveloped in thick fog.

Eareckson Air Station in Shemya, wat op de Aleoeten ligt, 

voor de kust van Alaska, is de meeste westelijk gelegen 

Amerikaanse luchtmachtbasis en heeft regelmatig te maken 

met harde wind en dichte mist.

I
t was there that Knik Construction, a heavy construction 

company specializing in remote-site projects, milled a 

nearly two-mile-long airport runway, three taxiways and 

two aprons for resurfacing. They used mmGPS to minimize 

the working time and tackle the tough environments. The 

crew arrived and put up with moderate winds every day. At 

times, the winds reached severe gales and thick fog was a 

job site problem. 

Combining GNSS and Laser
mmGPS combines the high vertical accuracy of laser and 

three-dimensionality of GNSS, increasing accuracy over 

existing 3-D GNSS-enabled machine-control systems from 

a couple of centimeters to millimeter level. In addition to 

Bij Eareckson waren de toegestane hoogteafwijkingen bij de frees- en asfalte-

ringswerkzaamheden zeer krap: 6 mm bij het frezen en 9 mm bij het geasfal-

teerde oppervlak. Om aan de freesspecificaties te kunnen voldoen, installeerde 

Knik Construction het systeem op hun Roadtec RX900-asfaltfrezer. 

LazerZone™
De vier PZL-1-zenders werden op 150 m afstand van elkaar langs de start- en 

landingsbaan opgesteld. Dit zorgde voor de beste ontvangst bij de machines en 

voor maximale nauwkeurigheid. Jim Kirsch, projectmanager bij Knik, schat dat 

het systeem de freestijd met 50 procent terug heeft gebracht. Omdat met dit 

systeem slechts één persoon nodig is in plaats van de twee tot vier die nodig 

zijn bij traditionele methoden, heeft het zichzelf in de eerste fase van het project 

bijna terugverdiend.  

Na de frees- en asfalteringswerkzaamheden wordt het Eareckson Air Station nu 

gebruikt voor bijtankoperaties van het 611 e Air Support Squadron van de USAF. 

De windsnelheden zijn onveranderd, maar de start- en landingsbaan is nog nooit 

zo scherp geweest.
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K
nik Construction, een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in projecten op 

afgelegen locaties, heeft daar de drie kilometer lange start- en landings-

baan, drie taxibanen en twee platformen ontdaan van de toplaag, zodat 

die van een nieuw oppervlak konden worden voorzien. Om de werktijd tot een 

minimum te beperken en vanwege de ruige omstandigheden maakten ze ge-

bruik van mmGPS. Nadat het personeel was gearriveerd, had het iedere dag te 

maken met harde wind. Soms bereikte de wind stormkracht en ook dichte mist 

was een probleem. 

GNSS en laser combineren
mmGPS combineert de hoge verticale nauwkeurigheid van laser met de drie-

dimensionaliteit van GNSS. De nauwkeurigheid ten opzichte van de bestaande 

machinebesturingssystemen die met 3D GNSS zijn uitgerust, verbetert hier-

door van een paar centimeter tot millimeterniveau. Naast een GNSS- 

basis en rover maakt mmGPS gebruik van een PZL-1 Lazer Zone-zender 

en een PZS-MC-machinebesturingssensor of PZS-1-roversensor, die 

geïntegreerd wordt met de GNSS-ontvanger. 

De PZL-1-zender projecteert een zone van laserlicht van 10 m 

hoog en een diameter tot 600 m. De aannemer kan maxi-

maal vier van deze zenders schakelen om een totaal bereik 

te krijgen van bijna 2,5 kilometer en 40 m verticaal. Dit 

bestrijkt de helft van het Eareckson Air Stations-project. 

De PZL-1-zender werkt met verschillende machines, die 

uitgerust zijn om het signaal te ontvangen.

a GNSS base and rover, the mmGPS uses a PZL-1 Lazer 

Zone transmitter and a PZS-MC machine-control sensor or 

PZS-1 rover sensor that gets integrated with the contrac-

tor’s GNSS receiver. 

The PZL-1 transmitter sends out a wall of laser light 10 m 

tall and up to 600 m in diameter. The contractor can link up 

to four transmitters for a total reach of almost two and a half 

kilometres and forty metres vertical. This covers half the 

Eareckson Air Stations project. The PZL-1 transmitter can 

operate multiple machines equipped to accept its signals. 

At Eareckson, the milling and paving elevation tolerances 

were extremely tight: 6 mm on the milling and 9 mm on the 

paved surface. To address the milling specifications, Knik 

Construction installed the system on their Roadtec RX900 

cold planer. 

LazerZone™
The setup of four PZL-1 transmitters alongside the runway 

typically spaced about 150 metres apart. This was to en-

sure maximum reception at the machines and to maximize 

the accuracies. Jim Kirsch, project manager for Knik, esti-

mates that the system reduced milling time by 50 percent. 

Because the system allowed one worker to do the job of 

two to four workers using conventional methods, it almost 

paid for itself during the first phase of the project.

After milling and paving the Eareckson Air Station is now 

used for USAF 611 th Air Support Squadron for refueling 

purposes. The wind speed has not changed, but the run-

way has never been so sharp.

Winding up the accuracy
Opwindende nauwkeurigheid
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The new way of organising your life

De nieuwe manier om uw leven te organiseren

Cloud Computing!
Along with our personal lives, much of what we do within our 

businesses today is making increasing use of internet technolo-

gies and specifically ‘cloud computing’. Your emails and Gmail’s 

are stored online, photographs are displayed to friends using ser-

vices such as Flickr and Picasa. We even communicate increas-

ingly using Facebook and Twitter! So the question is… “why 

should your positioning service businesses be any different?” 

Well now they’re not! With the release of MAGNET, your field 

devices running MAGNET Field are now connected to the Cloud 

via our MAGNET Enterprise servers. Incoming data can be 

observed in MAGNET Office as it is being collected using in-

novative geo-technology. Updated drawing files or coordinates 

can be transfered to site for ‘just-in-time’ stake-out. You can 

also keep in touch with your field crews using the integrated 

real-time internet chat… always ensure that you have what is 

needed from them before they leave site.

Only one package of software modules allows you to do this, 

MAGNET… feel the attraction!

Cloud Computing!
Zowel binnen ons privéleven als op het werk maken we tegen-

woordig steeds vaker gebruik van internettechnologieën waaronder 

met name ‘cloud computing’. Uw e-mails en Gmails worden online 

opgeslagen, uw vrienden kunnen uw foto’s bekijken met diensten 

zoals Flickr en Picasa. We communiceren zelfs steeds vaker met 

Facebook en Twitter! De vraag is nu… “waarom zouden we in onze 

positioneringswereld hier ook geen gebruik van maken?”

En dat doen we nu ook! Met de release van MAGNET zijn uw in-

strumenten in het veld die op MAGNET Field draaien nu verbonden 

met de cloud via onze MAGNET Enterprise-servers. Inkomende ge-

gevens die worden verzameld met een innovatieve geotechnologie 

kunnen worden beheerd in MAGNET Office. Bijgewerkte tekeningen 

of coördinaten kunnen naar de locatie worden verzonden voor het 

“just-in-time” uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. U kunt tevens 

altijd contact houden met uw veldteams door middel van de geïn-

tegreerde realtime chatfunctie. Zo kunt u er altijd voor zorgen dat 

u alle nodige informatie hebt voordat uw teams de locatie verlaten.

Met slechts één softwarepakket bent u in staat om dit allemaal te 

doen, MAGNET… feel the attraction!

HIGH SPEED TRACKING
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Perfect wave
Waves are a mixed blessing for the small 

village of Borth in West Wales.
Golven zijn een gemengde zegen voor het 

kleine dorpje Borth in West-Wales.

W
hile those waves bring surfers to the area, a 

much-needed boost for the local economy, they 

also threaten its very existence. In the 1960s 

sea defences were built to protect the village, but they have 

not stood the test of time. By the turn of the Millennium, 

on “big-weather” days water was breaching the defences 

and damaging buildings. With the defences compromised 

the shingle beach in front of the village was disappearing 

once again and the water was reaching the buildings more 

and more often.

Community involvement 
The local community became heavily involved in shaping 

Borth’s future. They were clear that they did not want tra-

ditional high, concrete walls along the sea front. It would 

have closed the village off from the beach and killed the 

tourism that bought such a boost to local businesses. Con-

ventional off-shore reefs would not have worked either, 

because although they would have kept the beach open, 

they would kill the waves that surfers travelled the length of 

the country to ride. 

Instead they opted for a new idea: multi-purpose reefs. 

Using more complex structures they could achieve three 

things. First and foremost they would break the largest of 

the waves before they reached the shore, they would be 

shaped to encourage the kind of waves that surfers love 

and they would provide a nesting ground for sea birds. This 

would then be accompanied by three other elements. The 

shingle beach was to be extended with 200,000 tonnes of 

new material being shipped in, to literally push the ocean 

back from the village. This was then supported by two 

groynes and two breakwaters to hold the shingle in position 

and stop it being eroded or displaced by the tide.

A
an de ene kant trekken de golven surfers naar het gebied, een zeer 

welkome stimulans voor de lokale economie. Maar aan de andere kant 

bedreigen de golven ook het voortbestaan van het dorp. In de jaren ’60 

werden er zeeweringen gebouwd om het dorp te beschermen, maar die heb-

ben de tand des tijds niet doorstaan. Rond de eeuwwisseling sloeg het water 

op dagen met stormachtig weer een bres in de zeeweringen en werden huizen 

en gebouwen beschadigd. Doordat de zeeweringen hun werk niet meer deden, 

verdween het kiezelstrand, dat direct aan het dorpje was gelegen, en bereikte 

het water de gebouwen steeds vaker.

Maatschappelijke betrokkenheid 
De lokale gemeenschap werd nauw betrokken bij het vormgeven van de toe-

komst van Borth. Hun standpunt was echter duidelijk: ze wilden geen traditionele 

hoge betonnen muren langs de kust. Dit zou het dorp van het strand afsluiten, 

waardoor het toerisme, waarvan het plaatselijke bedrijfsleven zo afhankelijk is, 

enorm terug lopen. Ook traditionele riffen in zee waren geen optie. Hoewel hier-

door het strand toegankelijk zou blijven, zouden de golven waar surfers het hele 

land voor af willen reizen echter verdwijnen. 

Multi-purpose reef 
Initially there were going to be two multi-purpose reefs for 

the defences, but after modelling the tidal conditions it was 

found that a second one in the area would interfere with 

the creation of waves suitable for surfers. So the decision 

was made to create one multi-purpose reef supported by 

another, more conventional, reef.

Unlike other artificial reefs built in UK, this is the first reef 

which could potentially provide a surfing amenity that has 

been constructed entirely of rock.

Matt Richards section engineer for Principal Contractor 

BAM Nuttall, says “In the past we could not have made 

structures like the ones we are building here. The problem 

is the setting out and surveying: you cannot use traditional 

survey techniques in the ocean. We are working in water 

up to four metres deep with relatively small windows of 

operation that are dictated by the tide. Even if you set out 

the pegs for the inshore structures, there would be little or 

no time to work with them and when the tide came back in 

it would wash it all away and you would have to start all over 

again the next day. As for the offshore reefs; It would just 

not be possible without GNSS machine control.” 

Accurate excavators 
BAM Nuttall is using Topcon GNSS survey equipment and 

X-63 machine control systems on two Komatsu PC450 

excavators and one Topcon dual mast 3DMC bulldozer 

system on a Komatsu D65px supplied from Cyril Norton & 

Sons Plant. Shaun Price, Topcon’s machine control techni-

cian describes the system: “work starts with a design of 

the required area using a digitally-designed terrain model 

that is then converted into a format for the site using a 

GNSS grid, which is an internationally used positioning 

In plaats daarvan kozen ze voor een nieuw idee: multifunctionele riffen. Door het 

gebruik van meer complexe constructies zouden deze riffen drie dingen kunnen 

bereiken: Het belangrijkste was dat ze de grootste golven zouden breken voordat 

deze de kust bereiken. Daarnaast zouden de riffen zo worden ontworpen dat ze 

perfecte golven voor surfers creëren en tevens als broedplaats voor zeevogels 

dienen. Bovendien zouden er drie andere elementen aan worden toegevoegd: 

Het kiezelstrand zou uitgebreid worden met 200.000 ton nieuw aangevoerd  

materiaal om de oceaan letterlijk van het dorp weg te duwen. Daarnaast zouden 

er twee kribben en twee golfbrekers worden geplaatst om ervoor te zorgen dat 

de kiezels niet verplaatst zouden worden door het water. 

Multifunctioneel rif 
Aanvankelijk zouden er twee multifunctionele riffen komen voor de zeeweringen, 

maar na het in kaart brengen van de getijden bleek dat een tweede rif in het 

gebied het ontstaan van golven die perfect zijn voor surfers zou beïnvloeden. 

Dus werd er besloten om één multifunctioneel rif te maken, ondersteund door 

een tweede, meer traditioneel rif.

In tegenstelling tot andere kunstmatige riffen in Wales, is dit het eerste rif dat voor 

de beste surfcondities zou kunnen zorgen en compleet van rotsen is gemaakt. 

Matt Richards, uitvoerder van hoofdaannemer BAM Nuttall, zegt: “In het verle-

den zouden we constructies zoals deze nooit kunnen realiseren. Het probleem ligt 

bij de voorbereiding en het opmeten: je kunt geen traditionele meettechnieken 

gebruiken in de oceaan. Wij werken in het water tot op een diepte van vier meter 

en moeten altijd rekening houden met het getij. Zelfs wanneer je de piketten voor 

de constructies dicht bij de kust uitzet, blijft er maar weinig tijd over om ermee 

te werken. Want als het vloed wordt, zou het water alles wegspoelen en kun je 

de volgende dag weer helemaal opnieuw beginnen. Wat betreft de riffen in zee 

is het gewoonweg onmogelijk om te werken zonder GNSS-machinebesturing.” 

Nauwkeurige graafmachines 
BAM Nuttall gebruikt de GNSS-meetapparatuur en X-63-machinebesturings-

systemen van Topcon op twee Komatsu PC450-graafmachines en één 3DMC-

bulldozersysteem met dubbele masten op een Komatsu D65px geleverd door 
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As a part of the site management team this immediacy has 

other big benefits for Matt. “When the crews get back in, 

they can pass me a USB stick of the day’s work from the 

excavators. This means I am never more than a few hours 

away from having a precise, up-to-date picture of what is 

happening out on site. In terms of assuring the quality of 

the work and tracking our progress, this is a real advantage 

for me.”

Work on the Borth sea defences is well in progress to 

finish on target. Once they are complete the village will 

have a permanent, effective defence from the ravages of 

the Atlantic Ocean, but without losing their community’s 

economic lifeblood. Something that, as Matt is unequivo-

cal about, “would not have been possible without GNSS  

machine control.”

Matt Wragg
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system and then is calibrated to the local grid system. That 

means you have two sets of co-ordinates, one local and 

one global that are being continuously compared against 

each other so you can be sure of the accuracy and position 

of what you are doing with the machines. The global loca-

tion is using the WGS84 standard satellite system and then 

the local grid is surveyed and calibrated to positions around 

the site. Even working underwater, in the oftenrough condi-

tions off the coast of West Wales, the system will give you 

an accuracy of +/- 15 mm.”

For Matt that kind of accuracy is crucial to him, “the suc-

cess of the multi-purpose reef depends entirely on building 

it to a specific shape to create the right kind of waves. 

Because the system is more or less instant the crews can 

survey the work as they go so we always know we are 

working accurately. For example, they can place a rock, 

press the button, check the position there and then and if 

it isn’t right move it. That also means there is no downtime 

for separate surveys of the structure.”

Cyril Norton & Sons Plant. Shaun Price, technicus 

op het gebied van machinebesturing bij Topcon, 

beschrijft hoe het systeem werkt: “Als eerste 

wordt het gewenste gebied in kaart gebracht 

met behulp van een digitaal terreinmodel, dat 

vervolgens in een ander formaat wordt omgezet 

met een GNSS-raster, een internationaal ge-

bruikt positioneringssysteem. 

Als laatste wordt het afgestemd op het plaatselijke 

rastersysteem. Dat betekent dat je twee paar coördi-

naten hebt, een lokaal en een overkoepelend paar, die 

constant met elkaar worden vergeleken, zodat je zo nauw-

keurig mogelijk met de machines kunt werken. De grotere  

locatie maakt gebruik van het standaard WGS84-satellietsysteem, waar-

na het plaatselijke raster wordt opgemeten en afgestemd op posities rondom de  

locatie. Zelfs bij het werken onder water, in de vaak ruige omstandigheden voor 

de kust van West-Wales, is het systeem tot +/- 15 mm nauwkeurig”.

Voor Matt is deze nauwkeurigheid zeer belangrijk: “Het succes van het multi-

functionele rif hangt volledig af van hoe het is gebouwd om de gewenste golven 

te creëren. Omdat het systeem direct gebruikt kan worden, kan de ploeg het 

werk op elk moment meten, waar ze ook zijn. Zo weten we altijd weten dat we 

nauwkeurig werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de positie van een rots contro-

leren door op een knop te drukken. Als de rots verkeerd ligt, kan deze meteen 

weer worden verplaatst. Dat houdt ook in dat er geen tijd verloren gaat door 

afzonderlijke opmetingen van de constructie”.

Dit brengt ook andere grote voordelen met zich mee voor Matt, een van de leden 

van het managementteam. “Wanneer de ploeg klaar is, kunnen ze mij een USB-

stick geven met daarop alle werkzaamheden die die dag zijn uitgevoerd met 

de graafmachines. Dit betekent dat ik altijd een precies, up-to-date beeld heb 

van wat er buiten op de locatie gebeurd. Dit is een groot voordeel, zodat ik de 

kwaliteit kan waarborgen en de voortgang kan volgen.

De werkzaamheden aan de zeeweringen in Borth verlopen volgens schema en 

zullen op tijd klaar zijn. Wanneer de zeeweringen er eenmaal zijn, zal het dorp 

permanent en effectief beschermd zijn tegen de verwoestende krachten van de 

Atlantische Oceaan, maar zonder de economische levensader van de gemeen-

schap te verliezen. Iets wat, en daar is Matt duidelijk over, “niet mogelijk zou zijn 

geweest zonder GNSS-machinebesturing”.

Matt Wragg

Perfect wavePerfect wave
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Thousand and One 
       Measurements!
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Het Mevlana-mausoleum in beeld brengen

Mevlana Celaddiin-i Rumi, or simply Rumi as he is known in 

the west, is a 13th century Muslim saint and Anatolian mystic. 

He is still famous throughout the world for his exquisite poems and 

words of wisdom; in 2002 he was the best-selling poet in the USA.

I
n remembrance of God his followers perform the Dance of 

the Whirling Dervishes, one of the most iconic of images  

in Turkish culture. He died on 17 December 1273 and 

was laid to rest beside his father in Konya, in present day 

Turkey. The Mevlana Mausoleum was erected over their 

remains as a shrine and today it still stands as a museum 

and place of pilgrimage.

Columns cracking
700 years and Turkey’s shifting geology have taken their 

toll on that mausoleum. Last year staff from the museum 

began noticing cracks around the walls and columns. The 

building is of national and historical importance, so they 

needed to take action to protect it. 

Professor Ferruh Yildiz of the Selcuk University was quick to 

look into ways of monitoring the movement of the structure.  

T
er ere van God voeren zijn volgers de dans van de Wervelende Derwisjen 

uit, een van de meest iconische beelden van de Turkse cultuur. Hij stierf 

op 17 december 1273 en werd in Konya, het huidige Turkije, begraven 

naast zijn vader. Het Mevlana-mausoleum werd als tombe over hun graf ge-

bouwd en fungeert tegenwoordig nog steeds als museum en pelgrimsoord.

Krakende pilaren
Inmiddels zijn 700 jaar verstreken en de verschuivende aardplaten in Turkije 

hebben hun invloed gehad op het mausoleum. Vorig jaar zag het personeel dat 

er scheuren zaten in de muren en pilaren. Het gebouw is zowel van nationaal 

als historisch belang, dus ze moesten actie ondernemen om het te beschermen.

Professor Ferruh Yildiz van de universiteit van Selcuk begon onmiddellijk te zoe-

ken naar manieren om de bewegingen van het gebouw in beeld te brengen. 

Paksoy, de Turkse Topcon-leverancier, bracht hem in contact met het bedrijf 

Monitoring Solutions Provider (MSP) uit Singapore om te kijken naar mogelijk-

heden om uit te zoeken wat er precies met het gebouw gebeurde.

Mevlana Celaddiin-i Rumi, of kortweg Rumi zoals hij in het westen beter bekend is,  

is een 13e-eeuwse moslimheilige en Anatolische mysticus. Hij geniet nog steeds 

over de hele wereld bekendheid vanwege zijn prachtige gedichten en wijze 

uitspraken; in 2002 was hij de bestverkopende dichter in de VS.
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cables, but they realised that the length of cable needed to 

connect the unit in the grounds was becoming excessive. 

Instead they opted to use a GPRS connection. The on-site 

computer was then linked to their offices in Singapore over 

the internet and engineers based in those offices set about 

calibrating and testing the equipment.

Working with the museum staff they agreed three trigger 

levels. These were at 10 mm, 15 mm and 20 mm of move-

ment. Using traditional methods of survey monitoring the 

expected margin for error is +/- 3 to 5 mm. For the mu-

seum that could mean the building had reached the critical 

third level, while their measurements were still reporting 

only the second, potentially jeopardising both the structure 

and the safety of people in it. The Topcon MS1AX offered 

them +/- 1 mm, it also provided a greater degree of con-

sistency throughout the measurements. With the fixed 

positions they could be confident that any measurements 

were directly comparable with previous ones and no sys-

tematic or human error had crept in. 

If the building reached the triggers, staff decided they did 

not want an audible alarm system. Rather, they opted for a 

warning light in the control room and text messages to be 

automatically sent out to selected people. Because all the 

information from the station is processed by computer it is 

van het gebouw zou beschadigen, werden alle 48 prisma’s op twee na be-

vestigd met epoxyhars. Oorspronkelijk was het plan om de instrumenten via 

kabels met de computer te verbinden, totdat de ingenieurs beseften hoeveel 

kabel ze daarvoor nodig zouden hebben. In plaats daarvan kozen ze voor een  

GPRS-verbinding. De computer werd vervolgens via het internet met het kan-

toor in Singapore verbonden, zodat de ingenieurs aldaar de apparatuur konden 

kalibreren en testen.

In overleg met het museumpersoneel werden drie alarm-niveaus afgesproken. 

Deze lagen bij bewegingen van 10 mm, 15 mm en 20 mm. Bij traditionele meet-

methoden bedraagt de verwachte foutmarge +/- 3 tot 5 mm. Dit zou voor het  

Oplossing voor vervorming
In mei 2011 bracht MSP haar eerste bezoek om de locatie te bekijken en vast 

te stellen hoe ze de situatie het best in beeld konden brengen. Gebrek aan ge-

schoold personeel was een van uitdagingen waar het museum mee te maken 

had – natuurlijk stonden er geen geschoolde landmeters op de loonlijst. Als 

er mensen aangenomen zouden moeten worden om regelmatig metingen uit 

te voeren, zou hun beperkte budget onder enorme druk komen te staan. Van-

wege het onstabiele terrein zou 24-uursregistratie nodig zijn, iets wat onmogelijk 

is met traditionele inspectiemethoden, omdat daar daglicht voor nodig is. Ook 

nauwkeurigheid was essentieel: om de veiligheid van het gebouw te waarbor-

gen, waren metingen nodig die tot op de millimeter precies waren.

MSP stelde haar automatische deformatieregistratiesysteem RAPID voor. Met 

behulp van twee Topcon MS1AX-units – de eerste aan een muur, de tweede op 

het terrein – zou er 24 uur per dag gecontroleerd kunnen worden. Op belangrijke 

punten rond de instrumenten zouden vervolgens in totaal 48 prisma’s geplaatst 

worden, waarvan drie prisma’s per apparaat als referentiepunt buiten de ver-

wachte bewegingszone. Het systeem zou via een computer op de locatie met 

het internet verbonden worden. Het museumpersoneel kryst actuele verslagen 

online en in geval van beweging een automatisch alarm afgaan. 

Twee dagen om te installeren
In oktober 2011 arriveerde MSP bij het mausoleum met een team dat  

onder meer bestond uit mensen van Topcon en Paksoy. Deze negen mensen 

hadden slechts twee dagen nodig om het systeem op te stellen en klaar te  

maken voor gebruik. Er was een speciaal gemaakte marmeren pilaar op-

gesteld voor het instrument op het terrein, en het instrument aan de muur 

werd op zijn plek bevestigd. Om te voorkomen dat het kostbare oppervlak 

Local Topcon dealer Paksoy introduced him to the  

Singapore-based company Monitoring Solutions Provider 

(MSP) to look at ways to understand what was happening 

to the building.

Deformation solution
In May 2011, MSP made their first site visit to assess the 

location and determine how they could best monitor the 

situation. Part of the challenge the museum faced was a 

lack of skilled staff – naturally there were no trained sur-

veyors on their payroll. The prospect of bringing in contrac-

tors to make frequent assessments would have put their 

limited budgets under huge strain. With Turkey’s volatile 

terrain they needed monitoring around the clock too, which 

would have been impossible with traditional survey moni-

toring, as it relies on daylight. Precision was also vital for 

them – millimetre-precise measurements were required to 

make sure the building was safe.

MSP suggested they use their RAPID Automatic  

Deformation Monitoring System. It would offer 24 hour 

monitoring based around two Topcon MS1AX units – 

one fixed on a wall and the other in the grounds. In total,  

48 prisms would then be mounted around the instruments 

at critical points, with three per unit outside the expected 

zone of movement as reference points. The system would 

be connected to the internet through a computer on-site. 

Instant reports could then be accessed online by museum 

staff and an alarm raised automatically if movement was 

detected.

Two day set up
In October 2011 MSP arrived at Mevlana with a team that 

included people from Topcon and Paksoy. The group of nine 

took just two days to set up and commission the system. 

A specially-made marble pillar had been erected to take 

the station in the grounds and the wall-mounted one was 

bracketed on. Of the 48 prisms, all but two were able to be 

attached using epoxy resin to avoid damaging the precious 

surface of the building. Originally they had planned to con-

nect the monitoring stations to the on-site computer using 
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instantly analysed, meaning there would be virtually no lag 

between making a reading and the alarm being triggered. 

Once the installation and calibration was complete, Paksoy 

and museum staff headed to Ankara for a training day on 

the system. Less than 72 hours after the team arrived on 

site at Mevlana, the units were up and fully operational, 

staff were trained to use them and the project was handed 

over to the museum.

Global support
One thing that surprised the museum staff about MSP was 

their commitment to 24 hour support. With the time differ-

ence between Singapore and Turkey they were concerned 

about whether they would be able to get to speak to an ex-

pert if they had questions or issues. However, being based 

in Singapore, MSP are used to working in the banking cul-

ture and are no strangers to living and sleeping in their  

offices! Managing Director Kenny explains: “We are used 

to providing support when the client needs it, no matter 

what the local time is – it is a very normal thing for us to do. 

One of the big advantages for our customers is that they 

do not need their own technical staff, we can provide that 

support for them around the clock.”

With the system up and running it’s now a tense time 

for the staff at the museum. Over the coming weeks and 

months they will use the information from the system to 

understand what is happening to the building, whether it is 

moving and, if it is, how much. The future of Rumi’s resting 

place is as stable as Turkey’s ever-moving lands, but with 

the MSP system in place there’s now a constant eye on 

its safety.

Matt Wragg & Peter Roberts

museum kunnen inhouden dat het gebouw het kritische derde niveau al had 

bereikt, terwijl de metingen nog maar het tweede aangaven. Dit zou kunnen 

leiden tot gevaar voor zowel het gebouw als de mensen die erin verblijven. De 

Topcon MS1 maakte een foutmarge van slechts +/- 1 mm mogelijk en bood 

bovendien een grotere mate van consistentie tussen de metingen. Door het  

gebruik van vaste posities konden ze er zeker van zijn dat de metingen direct 

met eerdere vergeleken konden worden en dat het risico op systematische of 

menselijke fouten nihil was. 

Het personeel wilde niet dat er een sirene zou afgaan als een alarm-niveau 

bereikt werd. In plaats daarvan kozen ze voor een waarschuwingslicht in de 

controlekamer en het versturen van een automatisch sms-bericht aan bepaalde 

mensen. Omdat alle informatie van de instrumenten wordt verwerkt door een 

computer en dus direct wordt geanalyseerd, zit er nauwelijks tijdverschil tussen 

het moment van meting en het aanslaan van het alarm. Toen de installatie en  

kalibratie eenmaal was afgerond, gingen Paksoy en het museumpersoneel naar 

Ankara, waar ze een dag lang een opleiding volgden over het systeem. Min-

der dan 72 uur na aankomst van het team was de apparatuur geïnstalleerd en 

operationeel, had het personeel een opleiding gekregen en werd het project 

overgedragen aan het museum.

Wereldwijde ondersteuning
Een aspect dat het museumpersoneel verbaasde was het feit dat MSP 24 uur 

per dag ondersteuning biedt. Vanwege het tijdverschil tussen Singapore en  

Turkije maakten ze zich zorgen of het wel mogelijk was een expert te raadplegen 

als er vragen of problemen waren. Omdat MSP echter in Singapore gevestigd 

is en daarom gewend is aan de bankcultuur, zijn ze niet onbekend met leven en 

slapen op kantoor. Managing Director Kenny legt uit: “Wij zijn eraan gewend on-

dersteuning te bieden op het moment dat de klant daar om vraagt, ongeacht de 

plaatselijke tijd – dat is heel normaal voor ons. Een van de grote voordelen voor 

onze klanten is dat ze zelf geen technisch personeel nodig hebben, wij kunnen 

ze die ondersteuning de hele dag door leveren.”

Nu het systeem draait is het een spannende tijd voor het museumpersoneel. De 

komende weken en maanden zullen ze uit de informatie die het systeem verza-

melt kunnen afleiden wat er met het gebouw aan de hand is: of het beweegt, 

en zo ja, in welke mate. De toekomst van Rumi’s rustplaats is net zo stabiel als 

de altijd bewegende landmassa’s van Turkije, maar met het systeem van MSP 

wordt de veiligheid nu constant in de gaten gehouden.

Matt Wragg & Peter Roberts
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Athletes dedicate their lives to training, to continually improving 

and fine-tuning their performance.
Atleten wijden hun leven aan trainen, om hun prestaties continue 

te verbeteren en te optimaliseren.

T
hey train to be the first, the fastest, jump the highest 

and throw the farthest… all energy goes into the 

pursuit of that perfect moment. 

Once that golden moment has arrived, the athlete feels it 

immediately. Everything fits to that one moment. The fluent 

throw, ultimate control or perfect pace. That latent potential 

is finally realised! 

Surveyor calls the record
Then it’s the wait for the mathematical computations car-

ried out by the operator of that yellow instrument on the 

side of the track… the surveyor that manages the expecta-

tions and has the final call for a personal, national or even 

world record. 

The Czech Athletic Association brought in Geodis Brno, 

spol. s.r.o. who delivered Topcon total stations running  

Geotel s.r.o. dedicated athletic measuring software. This 

combination was used during the recent International  

Indoor Athletics Competition held in Prague on 28 th and 

Z
e trainen om de snelste te zijn, het hoogst te kunnen springen of het verst 

te kunnen gooien… alle energie gaat in het nastreven van dat perfecte 

moment. 

Als dat gouden moment eenmaal is aangebroken, voelt de atleet dat meteen. Op 

dat moment klopt alles – de vloeiende worp, de ultieme controle of het perfecte 

tempo. Het potentieel is eindelijk bereikt! 

Toezichthouder beslist over nieuw record
Dan is het wachten op de bediener van het gele instrument naast de baan die 

de wiskundige berekeningen uitvoert… de toezichthouder die de verwachtingen 

beheert en de laatste beslissing heeft voor het registreren van een persoonlijk of 

nationaal record of zelfs een wereldrecord. 

De Tsjechische atletiekbond heeft de hulp van Geodis Brno, spol. s.r.o ingeroe-

pen. Dit bedrijf levert de instrumenten van Topcon die software voor de atleten 

van Geotel s.r.o. draaien. Deze combinatie van instrumenten en software van 

Geotel s.r.o. werd tijdens de International Indoor Athletics Competition in Praag, 

die op 28 en 29 januari van dit jaar werd gehouden, voor het eerste gebruikt. 

Deze competitie wordt daarnaast ook gehouden in Frankrijk, Groot-Brittannië, 

Nederland en Spanje. 

Internationale normen 
De software van Geotel loopt op het besturingssysteem Windows CE van de  

GPT-7500 instrumenten. Deze software is ontworpen om de prestaties  

en records van verschillende atletische disciplines te meten, waaronder discus-

werpen, speerwerpen, kogelstoten, verspringen, hink-stap-springen en kogel-

slingeren. 

De combinatie maakt het mogelijk om de exacte positie van de speer of kogel  

te registreren. Dit wordt vervolgens met de startpositie vergeleken, waardoor 

de precieze afstand vrijwel direct kan worden berekend. Met deze technologie 

worden de resultaten zeer snel zichtbaar en wordt tevens aan de eisen van de 

29 th January this year. The competition also has other 

rounds in France, Great Britain, The Netherlands and finally 

Spain.

 

International standards 
Geotels Athletics software runs directly on the GPT-7500 

total stations Windows CE operating system. It has been de-

signed to measure performances and records in a number  

of athletic disciplines, including discus, javelin, shot-put, 

long jump, triple jump and hammer throw. 

Using total station technology means that the exact posi-

tion of the javelin, hammer or athlete’s point of impact can 

be recorded, compared to the start point, and an accurate  

distance computed… virtually instantly. This offers an 

incredibly fast results service and perfectly meets the  

International Athletic Federation’s (IAAF) requirements for 

dimension checking to centimetric measurement levels.

As well as being visible to the surveyor on the instruments 

LCD screen, the resulting data and information is also sent 

from the software to the large format display screens on 

the track side to inform both the athlete and the audi-

ence… hopefully to capture, for ever, the magic moment of 

that one perfect attempt.

IAAF (International Association of Athletics Federations) voldaan op het gebied 

van centimeternauwkeurige afstandsmetingen.

De toezichthouder kan de resultaatgegevens en informatie aflezen op het LCD-

scherm van het instrument. De gegevens worden tevens via de software op 

de grote weergaveschermen naast de baan weergegeven om de atleet en het 

publiek te informeren… hopelijk om voor altijd het magische moment van die 

ene perfecte poging vast te leggen.
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Pak het moment ! T
hink of a mine or quarry site as a fifty year construc-

tion project on a very large scale. What is economi-

cally or chronologically unfeasible for the typical 

earthwork construction site can be deployed at a mine 

or quarry where cost and implementation factors can be 

spread out over longer periods of time.

Permanent GNSS reference stations can be installed to 

provide RTK corrections for machine guidance and survey 

rover at centimetric level accuracy. Automated haul trucks 

can operate around the clock to achieve maximum pro-

ductivity based on algorithms that derive the most efficient 

routing; Autonomous drill rigs with GNSS machine control 

place blast holes at precise, pre-determined locations. 

Unmanned ore trains carry excavated material to process-

ing facilities, often located at a considerable distance from  

active mine areas.

Schlüter solution
Since November 2010, Schlüter für Baumaschinen has 

been in partnership with Topcon to distribute machine 

control solutions throughout Germany and offers modern 

construction systems adapted to specialised customer re-

quirements. The company’s business 

model provides exactly the right solu-

tion for complete life-cycle manage-

ment with an emphasis on follow-up 

service and support. 

Labour and machine hours are costly. 

The target on every site is to bring the 

highest quality results with the best 

accuracy, optimise material usage, 

and reduce cost of surveying servic-

es. Topcon’s solutions are the fastest and most ef-

fective available combining powerful machines 

with the latest control technology.

While control of machines can now be 

managed efficiently with positioning 

technology, there are other tasks fun-

damental to mine management that 

can benefit greatly from improvements in safety and 

efficiency. Surveying and mapping missions required on a 

day-to-day basis are labour and cost intensive. Personnel 

on foot at the mine site with GNSS rovers or total stations 

Z
ie een mijn of groeve als een zeer groot bouwproject dat 50 jaar in beslag 

neemt. Wat bij een normale grondwerkbouwlocatie economisch onhaal-

baar is, kan wel uitgevoerd worden bij een mijn of groeve, omdat de kosten 

en implementatiefactoren over een langere periode uitgespreid kunnen worden.

Er kunnen permanente GNSS-referentiestations opgesteld worden die voor RTK-

correcties voor machinesturing zorgen en rovers tot op de centimeter nauwkeu-

rig meten. Maximale productiviteit wordt bereikt door geautomatiseerde vracht-

wagens 24 uur per dag te laten rijden op basis van algoritmes die de meest 

efficiënte route berekenen; zelfstandige boorinstallaties met GNSS-machinebe-

sturing boren zeer precies explosiegaten op van te voren bepaalde locaties. On-

bemande ertstreinen vervoeren ontgonnen grondstoffen naar de verwerkende 

installaties, die zich vaak op aanzienlijke afstand van de 

actieve mijnlocatie bevinden.

Oplossing van Schlüter
Sinds november 2010 werkt Schlüter für Baumaschinen 

samen met Topcon om machinebesturingsoplossingen in 

Duitsland te distribueren en moderne bouwsystemen te 

bieden, die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de 

klant. Het businessmodel van het bedrijf biedt exact de 

juiste oplossing voor een compleet levenscyclusmanage-

ment, waarbij de nadruk ligt op service en ondersteuning 

achteraf. 

Arbeids- en machine-uren zijn kostbaar. Het doel op elke locatie 

is om de hoogste kwaliteitsresultaten met de beste nauwkeurig-

heid te leveren, het benutten van materialen te optimaliseren en de 

kosten van meetdiensten terug te brengen. De oplossingen van Topcon 

zijn de snelste en effectiefste die er zijn; krachtige machines worden gecombi-

neerd met de nieuwste besturingstechnologie.

Hoewel machines nu efficiënt beheerd kan worden met positioneringstechno-

logie, zijn er andere fundamentele taken bij het beheren van een mijn die veel 

kunnen profiteren van verbeteringen in veiligheid en efficiëntie.  Het dagelijks 

The target on every site is to bring the 
highest quality results with the best 
accuracy, optimise material usage,  
and reduce cost of surveying services.

Het doel op elke locatie is om de hoog-
ste kwaliteitsresultaten met de beste 
nauwkeurigheid te leveren, het benut-
ten van materialen te optimaliseren en 
de kosten van meetdiensten terug te 
brengen.
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Large-scale mining operations 

across the globe have frequently 

become developmental sites for 

advanced positioning technologies.

Grote mijnbouwprojecten over de 

hele wereld fungeren regelmatig als 

ontwikkelingslocaties voor geavanceerde 

positioneringstechnologie.

By Richard Rybka and Andrew Evans
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   3D historical site conditions documentation

   Computation of haul road distances, widths,  

slopes / gradients, clearances

   Calculation of all transport costs  

(distance, weight, fuel, time)

   Calculation of volumes changes for material stockpiles  

and active mine faces

   Cross sections for blast hole alignment

   Rapid mapping and assessment of changed conditions

   Complete geospatial site management in a GIS environment

   Comprehensive information for planning expansions  

and modifications

   Historische Documentatie in 3D over locatieomstandigheden 

   Berekening van lengte van aan- en afvoerwegen, breedte, 

helling, open plekken

   Calculatie van alle transportkosten  

(afstand, gewicht, brandstof, tijd)

   Calculatie van volumeverandering van grondstofvoorraden  

en actieve mijnoppervlakken

   Dwarsdoorsnede voor uitlijnen van explosiegaten

   Snel in kaart brengen en beoordelen van gewijzigde 

omstandigheden

   Compleet georuimtelijk locatiebeheer in een GIS-omgeving

   Uitgebreide informatie voor het plannen van uitbreidingen  

en mutaties

The 360° spherical images merged with 
3D point clouds produced by the mobile 
mapping system provides a comprehen-
sive view of current conditions as if the 
viewer were actually standing on site.

De 360°-beelden in combinatie met de 
verzameling 3D-punten van het mobile 
mapping-systeem biedt een uitgebreid 
beeld van de huidige situatie. Het is  
alsof degene die het gebruikt zelf op  
de locatie staat. Combined mobile mapping and scanning has multiple applications:

Het combineren van scannen en mobiel in kaart brengen kent meerdere toepassingen:

must be constantly aware of the movement of huge ma-

chines around them. Their safety is constantly at stake. 

Working in partnership with Topcon, Schlüter has identified 

and deployed cutting-edge survey technology, combining 

terrestrial and mobile LiDAR mapping. These complimen-

tary data sources provide a perfect solution for compre-

hensive site management. Automated machines clearly  

offer significant cost savings and automated survey meth-

ods are producing similar results.

Data Fusion
Topcon’s Mobile Mapping System 

overcomes the challenges of map-

ping linear features and large areas to 

a high level of accuracy. Precise ve-

hicle positions are obtained by three 

technologies: a dual frequency GNSS 

receiver establishes a geospatial po-

sition; an Inertial Measurement Unit 

( IMU) tracks vehicle pose; and a connection to the 

wheel encoders provides odometer informa-

tion. These three technologies work 

together to sustain a highly accurate 

3D position for the vehicle even in 

locations where satellite signals can 

be blocked by obstructions such as 

buildings, bridges, tree lines, or high 

mine-site walls.

This Mobile Mapping system is used by Schlüter in the 

quarry environment to accurately map all haul roads and 

active excavations on site.  An understanding of the qual-

ity, gradient, and length of these roads provides exactly the 

information required to compute costs, plan both haul-road 

repair work and the installation of new routes. The data can 

be accessed in the office almost immediately after a map-

ping run. The 360° spherical images merged with 3D point 

clouds produced by the mobile mapping system provides a 

comprehensive view of current conditions as if the viewer 

were actually standing on site. Detailed investigation and 

analysis can be made within the office environment, facili-

tating management decisions.

Static Scanning
Mobile mapping is of course limited to areas with vehicu-

lar or ATV access. For inaccessible locations, or where a 

greater level of detail is required, mobile mapping infor-

meten en in kaart brengen kost veel tijd en geld. Het personeel dat rondloopt 

op de groeve met GNSS-rovers of instrumenten moet constant letten op de 

bewegingen van de grote machines om hen heen. Hun veiligheid komt continu 

in het geding. 

In samenwerking met Topcon heeft Schütler zeer geavanceerde meettechnolo-

gie vastgesteld en ontwikkeld, waarbij het in kaart brengen vanaf land en mo-

biele LiDAR werden gecombineerd. Deze gegevensbronnen die elkaar aanvullen, 

bieden een perfecte oplossing voor uitgebreid locatiebeheer. Geautomatiseerde 

machines zorgen duidelijk voor kostenbesparingen en  

automatische meetmethoden leiden tot hetzelfde.

Gegevens samenvoegen
Het mobile mapping-systeem van Topcon biedt uitkomst 

wanneer lineaire kenmerken en grote gebieden zeer nauw-

keurig in kaart moeten worden gebracht. De exacte positie 

van een voertuig wordt verkregen met drie technologieën: 

een GNSS-ontvanger met dubbele frequentie stelt de geo-

ruimtelijke positie vast, een inertiële meetunit ( IMU) stelt de 

stand van het voertuig vast, en een verbinding met de wie-

lencoders levert afstandsinformatie. Deze drie technologieën 

werken samen om een zeer nauwkeurige 3D-positie vast te 

stellen voor het voertuig, zelfs op locaties waar satellietsignalen 

geblotekeend worden door obstakels als gebouwen, bruggen, bo-

menpartijen of hoge groevewanden.

Dit mobile mapping-systeem gebruikt Schütler in de groeve om nauwkeurig 

alle wegen die de vrachtwagens gebruiken en de actieve ontginningslocaties in 

kaart te brengen. Kennis over de staat, hellingshoek en lengte van deze wegen 

biedt precies de informatie die nodig is om kosten te berekenen, herstelwerk-

zaamheden aan de wegen in te plannen of nieuwe wegen aan te leggen. Vrijwel 

direct na het in kaart brengen kunnen de gegevens op kantoor bekeken worden. 

De 360°-beelden in combinatie met de verzameling 3D-punten van het mobile 

mapping-systeem biedt een uitgebreid beeld van de huidige situatie. Het is alsof 

degene die het gebruikt zelf op de locatie staat. Op kantoor kunnen gedetailleer-

de onderzoeken en analyses worden  uitgevoerd, die kunnen worden gebruikt 

voor beslissingen van het management.

Statisch scannen
Mobile mapping, oftewel mobiel in kaart brengen, is natuurlijk alleen mogelijk 

in gebieden die bereikt kunnen worden met een voertuig of quad. Voor niet toe-

gankelijke locaties, of gebieden waar meer gedetailleerde metingen nodig zijn, 

kan de mobiel in kaart gebrachte informatie aangevuld worden met de gegevens 

van een statische GLS-1500-laserscanner. Dit systeem op een driepoot levert 

beelden van hoge kwaliteit en laserscans tot een afstand van 500 m met een 

enkele puntnauwkeurigheid van gewoonlijk tussen 4 en 7 mm. De laserscanner-

gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het meten van wanden / hellingen 

die belangrijk zijn voor het plannen van explosies en ontginning, het gedetailleerd 

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
BAANBREkENDE TECHNOLOGIE

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
BAANBREkENDE TECHNOLOGIE



The end result is safer, more efficient, 
and cost effective methods to collect 
essential data for operations, mainte-
nance, and planning. 

Het eindresultaat is veiligere, efficiën-
tere en goedkopere methoden om es-
sentiële gegevens te verzamelen voor 
uitvoering, onderhoud en planning. 

mation can be supplemented by the data collected using 

a GLS-1500 static laser scanner. This tripod-mounted 

system produces high quality images and laser-scans at a 

range of up to 500 m with single point accuracy typically in 

the 4 – 7 mm range. Laser scanner data is used primarily 

for measuring walls / faces which are critical for blast plan-

ning and excavation, detailed measurement of structures 

(such as buildings and conveyors), and measurement of 

material stockpiles.

Combining high quality digital pho-

tography with x,y,z point data in one 

single hardware system is the signa-

ture feature of Topcon’s positioning 

and imaging products. One source of 

data alone is often insufficient for a 

comprehensive view of target routes 

or areas. Images provide instant 

visual recognition of areas or features 

to be studied. LiDAR point cloud data 

provides geospatial information from 

which surfaces can be derived, slopes can be de-

fined, and other types of engineering analyses 

can be performed.

Accurate and complete information 

of the quarry infrastructure is criti-

cal as an increase of a few percent 

in gradient can dramatically increase 

fuel cost as haul trucks need to use more power to get 

up. Conversely, the speed of the trucks going down can 

get too fast so that brakes wear faster than planned and 

equipment needs to be serviced more often. Every bit of 

tweaking makes a quarry even more profitable; imagine 

the cost savings over a time span of 50 years.

The combination of these surveying and mapping tech-

nologies provides mine and quarry operators with critical 

information on an as-needed basis under compressed time 

schedules. The end result is safer, more efficient, and cost 

effective methods to collect essential data for operations, 

maintenance, and planning. 

in kaart brengen van constructies (zoals gebouwen en transportvoorzieningen), 

en het meten van grondstofvoorraden.

Het combineren van digitale fotografie van hoge kwaliteit met x,y,z-puntenge-

gevens in één hardwaresysteem is de kenmerkende eigenschap van de positio-

nerings- en beeldproducten van Topcon. Een enkele gegevensbron is vaak niet 

voldoende om een uitgebreid beeld te krijgen van een bepaalde route of gebied. 

Bij beelden worden gebieden of onderdelen die bestudeerd moeten worden  

direct herkend. De verzameling punten van LiDAR biedt georuimtelijke informa-

tie waarmee oppervlakken kunnen worden afgeleid, hellingen kunnen worden 

bepaald, en andere soorten technische analyses kunnen 

worden uitgevoerd.

Nauwkeurige en complete informatie over de infrastruc-

tuur van een groeve is essentieel, aangezien een paar gra-

den verschil in hellingshoek enorme gevolgen kan hebben 

voor het brandstofverbruik van vrachtwagens. Hoe steiler 

de weg is, hoe meer kracht ze zullen moeten leveren. An-

dersom kunnen bij een steilere daling de vrachtwagens 

een te hoge snelheid halen, zodat de remmen sneller slijten 

dan gepland en meer onderhoudsbeurten nodig zijn. Iedere 

kleine afstelling levert een bijdrage aan de winstgevendheid 

van een groeve; stelt u zich de kosten eens voor die over een 

periode van 50 jaar bespaard kunnen worden.

  

De combinatie van deze technologieën om zaken te meten en in kaart 

te brengen levert de groeve- en mijnondernemingen de belangrijke infor-

matie die nodig is binnen de strakke tijdschema’s. Het eindresultaat is veilige-

re, efficiëntere en goedkopere methoden om essentiële gegevens te verzamelen 

voor uitvoering, onderhoud en planning. 
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C o n C o r d i a

Unfortunately, on January 13th, 2012, one of Europe’s largest 

cruise ships and the largest Italian cruise ship ever built,  

the Costa Concordia, struck a rock in the Tyrrhenian Sea just off  

the shore of Isola del Giglio, near the western coast of Italy.  

This accident tore a 49 metre long gash in her hull. 

Op 13 januari 2012 raakte een van Europa’s grootste cruiseschepen  

en het grootste Italiaanse cruiseschip ooit gebouwd, de Costa Concordia, 

een rots in de Tyrrheense Zee, vlak voor de kust van Isola del Giglio,  

dat dicht bij de westkust van Italië is gelegen. Door de aanvaring ontstond 

een scheur van 49 meter lang in de romp van het schip.

W
ith 14 decks, the Italian-made Costa Concordia 

cruise ship was a gargantuan-size vessel by any 

accounts. It measured 290 metres in length, 

35.5 metres in width, and weighed 114,500 tons. It was 

the biggest of a half-dozen “dream class cruise ships” 

owned and operated by Costa Crociere, a subsidiary of 

Carnival Corporation and Carnival plc. 

With water flooding in and listing, the capsized cruise ship 

drifted back to Giglio Island, where it grounded, lying on her 

side in shallow water on an underwater ledge with much of 

the vessel’s structure above water, and in danger of shifting 

and sinking. The damaged ship came to an uncertain rest.

Monitoring task
Local authorities with the Italian Civil Defence, who lead 

the rescue operations, contacted land surveyor Mauro 

Alessandroni and charged him with the task of monitor-

ing the possible movements of the ship. They wanted to 

prevent danger to the rescue teams who were searching 

for survivors still stuck inside the wreck.

H
et Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia was met 14 dekken een 

gigantisch groot schip. Het had een lengte van 290 meter, een breedte 

van 35,5 meter en een gewicht van maar liefst 114.500 ton. Het was het 

grootste schip van de zes “dream class” cruiseschepen van de rederij Costa 

Crociere, onderdeel van Carnival Corporation & Carnival plc. 

Vanwege het binnenstromende water en het slagzij raken, dreef het gekapseisde 

cruiseschip terug richting het eiland Giglio en kwam daar op een rif in ondiep 

water op zijn zij te liggen. Het grootste gedeelte van het schip stak boven het 

water uit en de kans dat het schip zou verschuiven en zinken was groot. Het lot 

van het beschadigde schip was onzeker.

Bewakingstaak
De lokale autoriteiten en de Italiaanse Civiele Bescherming, die de reddings-

operatie leidden, schakelden de hulp in van landmeter Mauro Alessandroni om 

mogelijke bewegingen van het schip in kaart te brengen. Hiermee wilden ze 

voorkomen dat de reddingsteams die in het wrak op zoek waren naar overleven-

den in gevaar zouden komen.

Nog geen twee dagen na de ramp, tijdens de dringende zoekacties naar over-

levenden, startte Alessandroni de controlefase voor de beweging van het wrak 

met behulp van een optisch-mechanisch totalstation. Daarvoor installeerde hij 

prisma’s op het schip, waarvan een op de boeg en de andere op de achterste-

ven. Voor de driehoeksmeting werden twee extra prisma’s op het nabijgelegen 

vasteland geplaatst. Tijdens de daaropvolgende dagen voerde hij elke 15 minu-

ten handmatig metingen uit. Alessandroni registreerde de gegevens en down-

loadde deze vervolgens naar de berekeningssoftware om enige beweging van 

het schip vast te kunnen stellen.

Vanwege de behoefte aan een minder arbeidsintensief en betrouwbaar alterna-

tief, bood Geotop S.r.l., gevestigd in Ancona, Italië, Alessandroni een alternatief 

aan – het robotisch totalstation QSA van Topcon. 

TRAcKRecoRD TRACkRECORD TRAcKRecoRD TRACkRECORD

By Jeff Winke and Giuseppe Perrucci

Door Jeff Winke en Giuseppe Perrucci



48 49

On January 18th, five days after the catastrophe, Giuseppe 

Perrucci, Geotop deputy technical manager, brought the 

Topcon QS to Giglio Island and installed four additional 

prisms (one of which was halfway along the ship). There 

was no location where a stable concrete or steel pillar could 

be set, therefore a tripod was used. A checkpoint was es-

tablished on a sailing boat moored inside the harbour at a 

distance of about 800 metres away. 

Additionally, to ensure that Alessandroni was getting 

the most from the Topcon system, a meeting was held 

which included Geotop Monitoring Technical staff, led by  

Giuseppe Perrucci. During the meeting, it was determined 

that the QSA was performing at the required accuracy. In 

addition, it was agreed that Polifemo Monitoring Software, 

from Geotop’s subsidiary, Geopro Software House should 

be used to control the monitoring scheme. Polifemo con-

sists of two parts: Acquirer (installed on board the QSA) 

which can record data with either a pre-set frequency or 

continuous mode, and Monitor which receives in real time 

the information from the Acquirer, and can also use the 

data for charts, analysis and studies. Communication be-

tween the QSA and controlling PC was carried out using a 

Satel Satelline radio modem.

Reporting
Alessandroni reports that the installation operations for the 

Topcon technologies were carried out without difficulties 

and according to the business plan. Particularly important 

has been the Polifemo software feature that automatically 

generates graphical reports of single or grouped points 

hysteresis, according the X, Y, Z, XY, XYZ components. 

These reports were required by the Department of Civil 

Defence.

The monitoring is still being performed and is expected to 

continue for several months, until people researching the 

cause of the catastrophe are no longer on the wreck. 

There are still many questions as to why the Costa Con-

cordia cruise ship, which had departed from Civitavecchia 

(near Rome) and was heading toward the northern coast 

of Italy had changed course to pass near Giglio island;  

although it won’t provide any direct answers to these ques-

tions, at least the rescue teams working on site will be safe 

in the knowledge that they are being given the best protec-

tion possible by the Topcon system.

Op 18 januari, 5 dagen na de ramp, bracht Giuseppe Perrucci, plaatsvervangend 

technisch manager bij Geotop, de Topcon QS naar het eiland Giglio en installeer-

de vier extra prisma’s (waarvan een halverwege het schip). Omdat er nergens 

een betonnen of stalen pilaar stabiel kon worden geplaatst, werd er een statief 

gebruikt. Op een zeilboot die op 800 meter afstand in de haven was afgemeerd, 

werd een controlepunt aangebracht. 

En om ervoor te zorgen dat Alessandroni optimaal gebruik zou kunnen maken 

van het Topcon-systeem, werd er een bijeenkomst gehouden met het technisch 

personeel van Geotop, die werd geleid door Giuseppe Perrucci. Tijdens deze 

bijeenkomst werd vastgesteld dat de QSA met de vereiste nauwkeurigheid 

werkte. Daarnaast werd er afgesproken dat de bewakingssoftware Polifemo van 

Geopro Software House (onderdeel van Geotop) gebruik moest worden om het 

bewakingsschema te controleren. Polifemo bestaat uit twee onderdelen: Acqui-

rer (geïnstalleerd op de QSA) voor de registratie van gegevens met een vooraf 

ingestelde frequentie of een continue modus, en Monitor voor het verkrijgen van 

realtime informatie van Acquirer. Het tweede onderdeel kan ook de gegevens 

gebruiken voor grafieken, analyses en onderzoeken. De communicatie tussen de 

QSA en de computer verliep via een Satteline-radiomodem van Satel.

Rapportage
Alessandroni meldt dat de installatiewerkzaamheden van de Topcon-technolo-

gieën zonder problemen en volgens het businessplan zijn uitgevoerd. Van be-

lang was met name de functie van de Polifemo-software voor het automatisch 

opmaken van grafische rapporten van een hysterese bestaande uit enkele of 

gegroepeerde punten overeenkomstig de componenten X, Y, Z, XY en XYZ. Deze 

rapporten werden vereist door Civiele Bescherming. Het schip wordt momenteel 

nog steeds goed in de gaten gehouden en dit zal zo lang doorgaan totdat de 

mensen die de oorzaak van de ramp onderzoeken zich niet meer in het wrak 

bevinden. 

Er rijzen nog steeds veel vragen over waarom de Costa Concordia, die vanuit 

Civitavecchia (dichtbij Rome) is vertrokken en op weg was naar de noordkust 

van Italië, van koers was gewijzigd en langs het eiland Giglio voer. Hoewel het 

systeem van Topcon niet direct het antwoord op deze vragen kan geven, kunnen 

de reddingsteams er in ieder geval zeker van zijn dat ze de beste bescherming 

krijgen.

Less than two days after the catastrophe, during the urgent 

search efforts, Alessandroni initiated the checking stage 

for movement of the wreck by using an optical-mechanical 

total station, installing two prisms on the ship, one on the 

prow and the other on the stern. For triangulation, two ad-

ditional prisms were placed on nearby dry land. In the fol-

lowing days, he performed manual measurements every 

15 minutes. Alessandroni recorded the data, downloading 

it into calculation software to determine any movements.

However, recognizing the urgency of the need and knowing 

that there is a less labor intensive, reliable alternative, Geo-

top S.r.l., based in Ancona, Italy, offered Alessandroni an 

alternative – the use of a Topcon QSA robotic total station. 

Quick-Lock 
The Topcon QSA system offers the one-touch Quick-Lock 

feature and dual laser integration, which is designed to ex-

pand remote control coverage in order to speed up prism 

search and lock operations. The new robotic total station 

automated the data acquisition and provided a link to a re-

mote computer, which improved the reliability of data qual-

ity and the ability to monitor any movements of the ship.

Quick-Lock 
Het QSA-systeem van Topcon, dat is voorzien van de one-touch Quick-Lock-

functie en twee geïntegreerde lasers, is ontworpen om het bereik van de bedie-

ning op afstand te vergroten en zo sneller prisma’s op te sporen en zich daarop 

in te stellen. Het nieuwe robotis totalstation heeft het verzamelen van gegevens 

geautomatiseerd en kan op afstand verbonden worden met een computer. Hier-

door is de betrouwbaarheid van de gegevenskwaliteit en de mogelijkheid om 

enige beweging van het schip te registreren toegenomen.
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C
ombine Alaska’s vast spaces with high walls and 

large excavation and hauling equipment movement 

inherent in mining, and you don’t exactly have a 

surveyor’s optimal working environment. A leading gold-

mining company recently adopted surveying and digital 

imaging technology that is allowing surveyors to track  

material inventories across those vast spaces. The result is 

major improvements in surveying productivity and safety.

Doubling life-of-mine production
Toronto-based Kinross Gold Corp. acquired the mine in 

1998 and in February 2008, the company’s board of direc-

tors approved the construction of a ‘heap leach’ facility and 

expansion of the open pit mine in order to extend the life 

of the mine from 2012 to 2018. More importantly, the ex-

pansion was projected to double the remaining life-of-mine 

production to 2.9 million gold ounces with the heap leach 

facility adding about 65,000 ounces per year.

M
et de grote open ruimte, de hoge wanden, de grote afgravingen en 

alle mijnbouwmachines die zich verplaatsen, biedt Alaska niet echt de 

ideale werkomstandigheden voor een landmeter. Een toonaangevend 

goudmijnbouwbedrijf is onlangs gaan werken met landmeet- en digitale 

beeldtechnologie, die landmeters in staat stelt grondstofvoorraden 

te volgen in die grote open ruimte. Dit heeft geleid tot enorme 

verbeteringen bij het toezicht op productiviteit en veiligheid.

Verdubbeling van de productie tijdens  
de levensduur van de mijn
Kinross Gold Corp. uit Toronto, Canada, kocht de mijn 

in 1998 en in februari 2008 gaf het bestuur van het 

bedrijf toestemming om een ‘heap leach’-installatie te 

bouwen en de groeve uit te breiden, om zo de levensduur 

van de mijn te verlengen van 2012 tot 2018. Door de uitbreiding 

zou de productie tijdens de resterende levensduur van de mijn verdubbelen tot  

2,9 miljoen ounce (82.000 kg) goud, waarbij de ‘heap leach’-installatie nog eens 

zo’n 65.000 ounce (1800 kg) per jaar zou produceren.

Capturing Reality… Safely
To track the volume of material 

extracted from the mine while boost-

ing the productivity and safety of its sur-

veyors, Kinross is using a Topcon IS Imaging 

Station that provides both long-range surveying 

and scanning. The instrument does reflectorless long-

range surveying in addition to integrated digital imaging 

and three-dimensional modeling.

Kinross needs to keep track of the volume of material  

extracted from the pit and survey the dig faces. Cliff  

Russell, engineer-technician for Kinross, notes that crest-

lines and toes are surveyed. He points out that 

the mine can be a hazardous environment for 

surveying work, though. “It’s an open-pit 

mine and we’ve got a lot of really large 

equipment moving around, so the 

farther back we can stay from 

work areas and not be right 

in the middle of the mix 

of equipment running 

around, and if we can 

have an instrument 

that allows us to stay 

far away and still survey 

the area accurately, it’s a huge 

improvement,” he said. 

The new technology, which has replaced all Global Naviga-

tion Satellite System (GNSS) rovers and conventional total 

stations, allows surveying across longer distances of up to 

1.2 miles or 2 kilometres. At the Fort Knox mine, the instru-

ment is typically used for surveying at distances of 0.2 to 

0.6 miles or 300 meter to 1 kilometre.

De realiteit in 
kaart brengen…  
op een veilige afstand
Om de hoeveelheid grondstoffen die uit de mijn worden ge-

dolven te volgen en tegelijkertijd de productiviteit en veiligheid van de landmeters 

te verbeteren, gebruikt Kinross een Topcon IS Imaging Station, dat zowel op 

grote afstand kan meten als kan scannen. Het instrument kan digitale beelden 

en driedimensionale modellen maken en daarnaast op grote afstand reflector-

loze metingen uitvoeren.

Kinross moet de graafoppervlakken meten en de hoeveelheid gedolven grond-

stoffen bijhouden. Cliff Russell, ingenieur-technicus bij Kinross, merkt op dat 

zowel de toppen als de voeten worden gemeten. Hij geeft aan dat de mijn echter 

een gevaarlijke omgeving voor een landmeter kan zijn. “Het is een groeve en er 

rijdt veel zeer zwaar materieel rond, dus hoe verder we ons van het gebied waar 

wordt gewerkt en waar allerlei machines zich verplaatsen af kunnen bevinden, 

hoe beter. Een instrument dat ons de mogelijkheid biedt om ver weg te blijven 

maar waarmee we nog steeds het gebied nauwkeurig kunnen meten, is een 

enorme verbetering”, zegt hij. 

Met de nieuwe technologie, die alle Global Navigation Satellite System (GNSS)-

rovers en traditionele totaalstations heeft vervangen, zijn metingen mogelijk tot 

over een afstand van 2 kilometer. Bij de Fort Knoxmijn wordt het instrument 

normaal gesproken gebruikt voor metingen op een afstand van 300 meter tot 

1 kilometer.

The Fort Knox open pit mine, located near Fairbanks, Alaska, 

United Stated of America, produces about 330,000 ounces of 

gold annually, close to 9500 kilograms and is one of the largest 

gold-producing areas in Alaska.

De groeve Fort Knox, nabij Fairbanks, Alaska (VS) produceert 

jaarlijks 330.000 ounce goud, wat overeenkomt met bijna 

9.500 kilogram. Het is daarmee een van de grootste 

goudproducerende gebieden in Alaska.

Gold rush in Fairbanks...
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David Quandt, chief mine engineer for Kinross, reports that 

the mine has experienced major increases in productivity 

and safety since adopting the new technology. He esti-

mates that surveying time has decreased by about one-

third because fewer redeployments of the instrument are 

needed. 

Quandt illustrates the less-productive method of surveying 

the mine the old way. “Our surveyors would have to physi-

cally walk the area from crest-line and toe-line, stop and 

take a shot every 25 metres,” he says. “If you were using 

the conventional total station, you would have a man at 

the gun and a rod man with a prism doing the same thing: 

stopping and taking a shot at the same distances.”

One capability that Kinross eventually may utilize more is 

controlling the instrument wirelessly. The ImageMaster IS 

software’s functionality includes WLAN control of the in-

strument, working in conjunction with a wireless network 

card. Taking advantage of this functionality would give 

management the ability to control the instrument using a 

desktop or laptop computer from the surveyors’ vehicle or 

even the office. This would be the safest way of surveying 

around here.

David Quandt, hoofd mijnbouwingenieur bij Kinross, meldt dat de productiviteit 

en veiligheid van de mijn enorm is toegenomen sinds de nieuwe technologie 

wordt gebruikt. Hij schat dat de meettijd ongeveer met een derde is gedaald, 

omdat er minder plaatsen nodig zijn om de instrumenten op te stellen. 

Quandt beschrijft de minder productieve meetmethode van de mijn van vroeger. 

“Onze landmeters moesten fysiek het gebied van boven tot beneden aflopen, 

stoppen en om de 25 meter een meting doen”, zegt hij. “Als je het traditionele 

totaalstation gebruikte, had je een persoon bij het instrument en een man met 

een prisma die hetzelfde deed: stoppen en bij dezelfde afstanden een meting 

verrichten.”

Een functionaliteit die Kinross in de toekomst wellicht nog vaker zal gebruiken, 

is het draadloos besturen van het instrument. WLAN-besturing van het instru-

ment, in combinatie met een draadloze netwerkkaart, maakt onderdeel uit van 

de functionaliteit van de ImageMaster IS-software. Met deze functionaliteit zou 

het management het instrument met een desktop of laptop vanuit het voertuig 

van de landmeter of zelfs vanuit kantoor kunnen bedienen. Dat is op deze plek 

de veiligste manier om te meten.
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States of Jersey Police use 

      Laser Scanner at Crash Scene.
Politie van Jersey gebruikt 

       laserscanner op plaats van ongeval.

L
ocated some 100 miles south of mainland Britain, 

Jersey is the most southerly island of the British 

Isles. In fact it is closer to France being only 14 miles 

from its coast. Jersey covers only 45 sq miles and has a 

population of only 98,000 people. However, the fact that 

over 700,000 people visit Jersey each year and use the 

450 miles of road on the island means that the Jersey  

Police have their fair share of road crashes to deal with.

Jersey Police has been a Topcon customer for several 

years and have been using robotic total station equipment 

at road crash incidents and crime scenes to capture foren-

sic evidence. Recently, they took the decision to purchase 

a Topcon GLS-1500 3D laser scanner to ensure that they 

were able to take advantage of cutting edge technology in 

the field of forensic investigation. In doing so they are one 

of the first forces in the British Isles to utilise 3D laser scan-

ners at forensic road crash scenes.

The acquisition of the scanner will allow the police to cap-

ture all items of evidence at a forensic scene within min-

J
ersey is het meest zuidelijk gelegen Britse eiland en ligt zo’n 160 km van 

het vasteland van Groot-Brittannië. Het ligt zelfs dichter bij Frankrijk –  

op slechts 22 kilometer afstand. Jersey heeft een oppervlakte van  

116 vierkante kilometer en slechts 98.000 bewoners. Maar omdat ieder jaar 

700.000 mensen Jersey bezoeken en gebruikmaken van de 724 kilometer aan 

wegen die het eiland telt, heeft de politie van Jersey toch te maken met een 

behoorlijk aantal verkeersongevallen.

De politie van Jersey is al een aantal jaren klant van Topcon en maakt  

gebruik van robotic total stations bij verkeersongevallen en op plaatsen delict 

om forensisch bewijsmateriaal vast te leggen. Onlangs schaften ze een Topcon  

GLS-1500 3D-laserscanner aan om bij hun forensisch onderzoek verzekerd te 

zijn van de allernieuwste technologie. Hiermee zijn zij een van de eerste korpsen 

van de Britse Eilanden die 3D-laserscanners toepassen bij het forensisch onder-

zoek bij ongevallen op de weg.

Met de aangeschafte scanner kan de politie nu binnen enkele minuten al het be-

wijsmateriaal op een plaats delict vastleggen. Hierdoor kunnen de onderzoekers 

een moment als het ware ‘bevriezen in de tijd’, zodat het eenvoudig verwerkt en 

gebruikt kan worden om de crash te reconstrueren of om als bewijsmateriaal te 

dienen bij gerechtelijke acties. De toegevoegde waarde van 3D-gegevens is het 
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utes. This allows investigators to capture a moment “frozen 

in time” that can be easily processed and used for recon-

structing the crash, or for providing evidence for judicial 

proceedings. The added value of 3D data provides the abil-

ity to view a scene from any position and complex issues 

can be easily explained to the non-specialist.

Simon Clarke, Senior Collision Investigator for Jersey 

Police said, “The new equipment will provide us with en-

hanced functionality to quickly capture evidence at incident 

scenes. Not only will we be able to work faster but we will 

now have the ability to capture and view evidence in three 

dimensions. This, along with the ability to construct simula-

tions, will help us present evidence to the courts.”

The police have a requirement to be able to use the scan-

ner at a variety of different types of forensic scene and to 

incorporate the data with their existing robotic instrument. 

Topcon provided a bespoke training package designed to 

equip the police with the necessary skills; concentrating 

not only on the operation of the scanner and the utilisation 

of the software, but also the practical aspects of scanning 

challenging and demanding scenes.

Jon Skelton, Topcon’s Business Development Manager for 

forensics said, “The States of Jersey Police have been a 

valued customer of Topcon Great Britain for many years 

and we are delighted to provide them with a state of the art 

forensic solution. The laser scanner is ideal for this type of 

work as it is easy to use, quick and highly accurate.”

Jersey police officers have already used the scanner at 

a number of forensic scenes and have commented on its 

ease of use and the quality of the data collected. They have 

identified how 3D technology brings huge advantages in 

increased speed, accurate large scale data collection and 

the reconstruction of incidents.

feit dat een locatie vanuit iedere positie bekeken kan worden en dat ingewikkelde 

kwesties eenvoudig uitgelegd kunnen worden aan mensen die geen specialist 

zijn.

Simon Clarke, senior onderzoeker Aanrijdingen bij de politie van Jersey, zei: “De 

nieuwe apparatuur voorziet ons van meer functies om bewijsmateriaal op de 

plaats van het ongeval snel vast te leggen. Daardoor kunnen we niet alleen snel-

ler werken, het wordt nu ook mogelijk om het bewijsmateriaal in drie dimensies 

vast te leggen en te bekijken. In combinatie met de mogelijkheid om simulaties 

te vervaardigen helpt dit ons bij het presenteren van bewijsmateriaal aan de 

rechtbank.”

De politie stelde als eis dat zij de scanner op verschillende soorten plaatsen 

delict moest kunnen gebruiken en dat de gegevens geïntegreerd zouden kunnen 

worden met die van haar bestaande robotinstrument. Topcon zorgde voor een 

speciaal opleidingspakket om de politie de nodige vaardigheden bij te brengen; 

daarbij werd niet alleen gelet op de bediening van de scanner en het gebruik van 

de software, maar ook op praktische zaken die komen kijken bij het scannen van 

een moeilijk en veeleisend plaats delict.

Jon Skelton, Business Development Manager Forensisch Onderzoek van Topcon, 

 zei: “De politie van de Staten van Jersey is al vele jaren een zeer gewaardeerde 

klant van Topcon Groot-Brittannië en we zijn zeer blij dat we haar de allermo-

dernste forensische oplossing hebben kunnen bieden. De laserscanner is een-

voudig in gebruik, snel en zeer nauwkeurig, en daardoor ideaal voor dit werk.”

Het politiekorps van Jersey heeft de scanner al op een aantal forensische plaat-

sen delict gebruikt en is enthousiast over de eenvoudige bediening en de kwa-

liteit van de verzamelde gegevens. Ze constateerden de grote voordelen van 

de 3D-technologie wat betreft snelheid, het nauwkeurig verzamelen van grote 

hoeveelheden gegevens en het reconstrueren van ongevallen.

Crash sCene IMagIng 
CsI:
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Ready, Ready, Steady.Steady.
Row!Row!

For the ninth consecutive year, the Goudian mile has been 

organised. This popular boat-race of exactly 1609 metres returns 

annually to a lake near Gouda in the Netherlands and draws  

over one hundred partieipating teams. 

Voor de negende achtereenvolgende keer is de Goudse Mijl 

georganiseerd. Jaarlijks keert deze populaire bootrace van exact 

1609 meter terug op de ’s-Gravenbroekse plas in de buurt  

van Gouda en trekt meer dan honderd teams aan.

L
eden van de plaatselijke Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ gebruiken  

180 boeien om de vier banen over de hele plas te markeren. Dit is geen 

gemakkelijke klus, want de baan moet voor elk team precies gelijk zijn en 

natuurlijk zijn er ook geen vaste punten op de plas! Met andere woorden: heel 

wat werk voor deze jaarlijkse happening van één dag…

Combinatie van moderne en traditionele methoden
De leden van de vereniging gebruiken een modern mobiel GNSS-systeem, de 

Topcon GRS-1, om het creëren van de 65 van tevoren berekende ‘vaste punten’ 

op de plas te vergemakkelijken. Ze dienen als referentiepunten bij het uitzetten 

van de banen. Deze punten moeten worden uitgezet en gemarkeerd met behulp 

van houten latten, die door stukken ondiep water in de bedding van de plas 

worden geduwd. De banen worden nogmaals gecontroleerd door met het blote 

oog te kijken of de latten op één lijn liggen. Vanzelfsprekend kan dit slechts voor 

delen van de banen worden gedaan, omdat het moeilijk is om latten die een 

kilometer ver weg liggen duidelijk te zien. Het kost het team dat de banen uitzet 

meer dan een halve dag om dit te doen.

Als de latten eenmaal op hun plaats en op één lijn liggen, worden de grote 

boeien door touwen met elkaar verbonden. De vakken worden verder gevuld 

met kleinere boeien en uiteindelijk worden de houten latten verwijderd. Daar-

naast worden coördinatiepunten gemarkeerd, zodat elk van de zes boten vaste 

referentiepunten heeft bij start en finish, om zeker te zijn van een eerlijke race.

Touwen worden vastgemaakt
Om stabiel te blijven wordt elke boei verzwaard, want stroming, wind en verschil 

in diepte van het water kunnen ervoor zorgen dat de boeien afdrijven. Eerst wordt 

line-of-sight of the laths. Of course this can only be done 

for parts of the lanes as the laths which are up to a kilom-

eter away are difficult to see clearly. It takes the stake-out 

team over half a day to stake out.

Once the laths are in position and have been lined 

up, the large buoys are stringed together. The 

sections are then further filled-in with smaller 

buoys and then the wooden laths are removed. 

Additionally, coordination points will be marked so 

that the six boats each have fixed reference points at the 

start and finish to ensure fair racing. 

Strings attached
Each buoy has weights to ensure stability, as differences in 

water-depth, current and wind causes drifting. One heavy 

weight is thrown off first of all and settles into the mud. 

A second counterbalance weight keeps the buoys ‘play-

area’ to approximately one metre. This is not an easy call 

as the length to each weight-string needs to accurately fit 

its purpose. If it’s too long on the counterbalance, then this 

one will also disappear into the mud, if it’s too short and 

the buoys playing area is too large, then orientation for the 

rowers will be compromised.

However, taking the buoys and laths out is a lot easier! 

It’s a simple matter of picking them up and storing them 

safely for next year’s Goudian mile.

een zwaar gewicht in het water gegooid, dat zich in de modder zal vastzetten. 

Een tweede, zogenaamd tegenwicht, zorgt ervoor dat de ‘speelruimte’ van de 

boeien ongeveer één meter bedraagt. Dit is geen gemakkelijke opdracht, want 

de lengte van elk gewichtstouw moet exact aan het doel beantwoorden. Als het 

bij het tegenwicht te lang is, zal dit ook in de modder verdwijnen; als het te kort is 

en daardoor de speelruimte van de boeien te groot, zullen de roeiers zich minder 

goed kunnen oriënteren.

Het opruimen van de boeien en latten is echter een stuk gemakkelijker! ’Het is 

simpelweg een zaak van oppakken en veilig bewaren voor de Goudse Mijl van 

volgend jaar. 

M
embers of the local rowing and sailing association 

‘Gouda’ employ 180 buoys to mark out the four 

lanes across the lake. This is not an easy job as 

the lanes for each team needs to be exactly the same and 

of course, there are no fixed points on the lake! In other 

words, a lot of work for this single day annual event… 

Combining modern and traditional methods
The association members use a modern mobile GNSS  

solution, the Topcon GRS-1, to facilitate the creation of the 

pre-calculated 65 ‘fixed points’ on the lake that will serve 

as reference points for laying the lanes. These points need 

to be staked out and marked using wooden laths which are 

pushed through the shallow waters in the bed of the lake. 

Double-checking of the lanes is carried out by eying in the 

Op uw plaatsen, klaar… roei!
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Global Network
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Topcon Sales Corporation
Tokyo

Sapporo Topcon Sales Co., Ltd.
Hokkaido

Sokkia Sales Co., Ltd.
Tokyo

Topcon 
Positioning 
Systems, Inc.

Develops and 
manufactures GNSS 
and MC products. 
The Columbus office 
also develops soft-
ware for surveying 
equipment.
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Sales, marketing and technical support centre for Europe, 
Russia and former CIS countries and South Africa.

Verkoop, marketing en ondersteuning in Europa, Rusland, 
voormalige GOS-landen en Zuid-Afrika. 

Topcon Corporation
 
Topcon headquarters comprehensively over-
sees the development and manufacturing of all 
business sectors. Topcon Sokkia develops and 
produces total stations and applied equipment 
for lasers. Fukushima Sokkia manufactures 
positioning related parts for the Topcon group.

Het hoofdkantoor van Topcon ziet toe op de 
ontwikkeling en productie in alle bedrijfs-
onderdelen. Topcon Sokkia ontwikkelt en 
produceert totaalstations en laserapparatuur. 
Fukushima Sokkia produceert positionerings-
onderdelen voor de Topcon Groep.

Topcon Positioning  
Systems Pty Ltd.

Develops machine  
control software

Ontwikkelt software voor 
machinebesturing.

Tierra S.p.A
DESTURA s.r.l.

Telematics related 
development.

Ontwikkelt telematica 
toepassingen.

Topcon Technology Center

Develops GNSS Signals receivers, 
software and hardware.

Ontwikkelt GNSS-ontvangers, 
software en hardware.

Global Research & Development, Manufacturing, Sales & Marketing Network. Wereldwijd netwerk voor onderzoek & ontwikkeling, productie, distributie, verkoop en marketing.

Topcon Singapore Positioning Sales 
Pte. Ltd./Singapore
Sokkia Singapore Positioning Sales 
Pte. Ltd./Singapore
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P
roject manager Alexander Frigoli of STRABAG 

looks back over his profession’s long tradition. Fol-

lowing rainfall or melting snow, floods have always 

threatened the river valleys of his Swiss homeland for as 

long as anyone can remember. The small river Linth also 

swelled tremendously at regular intervals and flooded  

the surrounding region from the mountains to Lake  

Zurich – with devastating consequences for the population, 

agriculture and infrastructure. That’s why Swiss master 

builders managed an exemplary achievement 

some 200 years ago. With two canals, 

they tamed the Linth from Lake Walen 

and beyond to Lake Zurich. After two 

centuries, however, the banks of the 

canals have become decrepit. This is 

why they are now being significantly 

reinforced and widened.

Switzerland’s biggest water engineering 

project today has already reached the halfway 

point. Above Lake Walen, the Escher canal (originally 

named for Hans Conrad Escher, the venerable site man-

ager of the historical construction project) has already 

been completely renovated. Now work is proceeding 

downstream at full speed along the 17-km-long Linth canal  

between Lake Walen and Lake Zurich.

P
rojectmanager Alexander Frigoli van STRABAG blikt terug op de lange 

traditie van zijn beroep. De rivierdalen in zijn Zwitserse woonplaats wer-

den altijd al bedreigd door overstromingen na het vallen van veel regen 

of het smelten van sneeuw. Ook de kleine rivier de Linth trad regelmatig buiten 

zijn oevers, waardoor de omliggende regio van de bergen tot aan het meer van 

Zürich overstroomde – met verwoestende gevolgen voor de bevolking, landbouw 

en infrastructuur van dien. 200 jaar geleden leverden Zwitserse architecten al 

uitstekende prestaties om de kans op overstromingen te beperken. De loop van 

de rivier de Linth werd in die tijd met twee kanalen tot aan het Walenmeer en het 

meer van Zürich geleid. Na twee eeuwen zijn de kanaaldijken echter 

aan vernieuwing toe. Daarom zullen ze nu ze aanzienlijk versterkt 

en verbreed worden.

Inmiddels is de helft van het momenteel grootste Zwitserse 

waterbouwproject, de renovatie van de Linth, afgerond. Bo-

ven het Walenmeer is de renovatie van het Escherkanaal al 

voltooid. Dit kanaal is vernoemd naar Hans Conrad Escher, de 

eerbiedwaardige uitvoerder van het historische bouwproject. 

Er wordt nu volop stroomafwaarts gewerkt aan het 17 km lange 

Linthkanaal tussen het Walenmeer en het meer van Zürich.

Precisie in vier kanalen
Het gevaar van overstromingen in de Linthebene dreigde hier vanuit meerdere 

richtingen. Het totale waterbouwwerk is daarom bijna net zo complex als een 

Zwitsers horloge. Zo nauwkeurig werkt later ook de bescherming tegen over-

stromingen in de Linthebene. Het water zal dan als voorheen via het gereno-

  Construction manager Andreas Baur, measurement engineer Tamás Matlag and construction site 
manager Alexander Frigoli discuss the next phase of the project. The excavator operators will receive all 
of the specifications later on a USB flash drive 
  Uitvoerder Andreas Bar, landmeter Tamás Matlag en locatiemanager Alexander Frigoli bespreken de 
volgende projectfase. De graafmachinebestuurders ontvangen later alle richtlijnen op een USB-stick

LIke 
SwISS 

cLock
work

Swiss engineers and equipment operators are 

restoring the historic Linth canal to its former 

glory. Along its six-kilometre-long construction 

section, hydraulic excavators are forming the new 

canal banks rapidly and precisely with excavator 

control systems from Topcon. Once completed, 

the renovation project will mitigate the danger of 

flooding in the region to the east of Zurich.

Zwitserse ingenieurs en machinebestuurders 

brengen het historische Linthkanaal weer in vorm. 

Op de zes kilometer lange bouwkavel worden de 

nieuwe kanaaldijken snel en precies aangelegd 

met behulp van hydraulische graafmachines met 

graafmachinebesturingen van Topcon. Na de 

renovatie zal het overstromingsrisico ten oosten van 

Zürich afnemen.

Excavator operator Hubert Schmid and his 
colleagues work consistently with geodata 
and planning data from the machine control 
system
Graafmachinebestuurder Hubert Schmid  
en zijn collega’s werken consequent  
met geo- en planningsgegevens van  
de machinebesturing

Als een Zwitsers uurwerk
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ening safety, of course. As this will also widen the banks 

of the main canal, its side canals must be shifted to the 

left and to the right – a tremendous challenge for everyone 

involved with the project, from the planning and measure-

ment all the way to the excavator operators.

Exact digital specifications
Precise measurement and construction – ARGE Linth-

Grynau, which comprises STRABAG AG, Marti Matt, Linth 

Stz and Beat Rüdisüli AG, is achieving these overarching 

objectives through the consistent use of digital data. First 

the entire construction site was digitised. The Topcon GR-3 

receiver used for this purpose meanwhile serves together 

with two other identical instruments as a reference sta-

tion along the six-kilometre section for the Topcon X-63 

machine control system. That means all 17 of ARGE’s  

hydraulic excavators are equipped. 

The operators of the 30-tonne units receive up-to-date 

geo-data on a handy USB storage device along with the 

digital terrain model of their project section. They use 

this to store the machine control system in their cabs 

and execute their digital terrain model from there. After-

wards the survey engineer records the terrain once again  

using a GR-3 receiver and compares the work performed  

versus the target specifications from the planning office. 

So recordkeeping and their own quality control are largely 

watertight as well. 

These highly demanding technological standards are the 

only means of satisfying the requirements of the overall un-

dertaking, says Alexander Frigoli: “After all, we are carrying 

63

Precision in four canals
The risk of flooding here threatens the Linth plain from sev-

eral different directions at once. That’s why the design of 

the whole hydraulic engineering system is almost as com-

plex as a Swiss watch. And the flood protection system in 

the Linth plain will also work with no less precision later, 

when the renovated main canal conveys the water 

of the Linth from Lake Walen to Lake Zurich. 

Two other smaller canals to its immedi-

ate left and right collect rainwater and 

meltwater of the surrounding region. 

And finally, a fourth canal drains the 

neighbouring arable land.

Alexander Frigoli, construction manager 

with ARGE Linth-Grynau, explains the im-

plementation of the planning requirements for 

his six kilometre long section: “The middle main-

canal is being completely renovated and reinforced. In ad-

dition, solid stone blocks are also being used to protect and 

reinforce its banks. 

Later on we will use flat river banks with gravel and indi-

vidual platforms to give it a natural profile – without threat-

veerde hoofdkanaal vanaf het Walenmeer naar het meer van Zürich stromen. Het 

regen- en smeltwater afkomstig uit de omliggende regio zal in twee andere klei-

nere kanalen direct links en rechts naast het hoofdkanaal stromen. Een vierde 

kanaal zal ten slotte voor de ontwatering van de aangrenzende akkers zorgen.

Alexander Frigoli, locatiemanager van ARGE Linth-Grynau, licht de realisatie van 

de geplande maatregelen voor het zes kilometer lange trajectgedeelte 

verder toe: “Het middelste hoofdkanaal wordt grondig gerenoveerd 

en versterkt. De dijken worden daarnaast door massieve stenen 

blokken tegen erosie beschermd. Later geven wij het kanaal 

met een grindoever en afzonderlijke kribben een natuurlijk 

profiel – dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan de veilig-

heid”. Aangezien de dijken van het hoofdkanaal daardoor 

breder worden, moeten de zijkanalen naar links en rechts 

verschoven worden – een enorme uitdaging voor iedereen die 

betrokken is bij het project, van de planning en opmeting tot aan 

de bestuurders van de graafmachines.

Exacte digitale richtlijnen
ARGE Linth-Grynau, bestaande uit de firma’s STRABAG AG, Marti Matt, Linth 

Stz en Beat Rüdisüli AG, is verantwoordelijk voor een precieze meting en bouw-

uitvoering door middel van het consequente gebruik van elektronische gege-

vens. De eerste stap was het digitaliseren van de totale bouwlocatie. De Topcon 

GR-3-ontvanger die hiervoor werd gebruikt, dient ondertussen samen met twee 

  A total of 17 hydraulic excavators (a full 14 of 
which are STRABAG machines) are participating 
in the construction of the new embankments 
along the Linth canal
  In totaal worden er 17 hydraulische 
graafmachines (14 machines van STRABAG) 
ingezet bij de bouw van de nieuwe dijktaluds 
van het Linthkanaal

andere soortgelijke apparaten als referentiestation voor de machinebesturing 

Topcon X-63 op het zes meter lange traject. Alle 17 hydraulische graafmachines 

van ARGE zijn hiermee uitgerust. De bestuurders van de 30-tonners ontvangen 

de actuele geografische gegevens en het digitale terreinmodel van hun bouw-

locatie op een handige USB-stick. De gegevens en het model worden in de 

machinebesturing in de cabine ingevoerd, waarna de graafmachinebestuurders 

op basis daarvan hun werkzaamheden uitvoeren. 

Ten slotte voert de landmeter met een GR-3-ontvanger het terrein nogmaals 

in en vergelijkt de uitgevoerde werkzaamheden met de doelstellingen van het 

planningsbureau. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de documentatie 

en de eigen kwaliteitscontrole als het ware ook waterdicht zijn. Alleen met deze 

hoge technologische standaard kan aan de dimensies van het totale project wor-

den voldaan, aldus Alexander Frigoli: “Wij werken hier immers aan het momen-

teel grootste waterbouwproject van Zwitserland, wat een massabeweging met 

The largest hydraulic engineering project in 
Switzerland is the renovation of the Linth canal 
between Lake Walen and Lake Zurich 
Photo: Markus Jud, Linthverwaltung
De renovatie van het Linthkanaal tussen het 
Walenmeer en het meer van Zürich is het  
grootste waterbouwproject van Zwitserland
Foto: Markus Jud, Linthbeheer
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out the largest hydraulic engineering project in Switzerland 

at the moment. That already gives you an idea of the scale 

of what we’ve got to move. About one million cubic metres 

of soil, subsoil, sand, gravel and stone must be transferred 

at our ARGE building section alone.” 

Major construction site with 30 people
ARGE Linth-Grynau actually manages to run the whole 

construction project with a minimum of labour. “Our  

excavator operators build the canal banks completely  

autonomously using the electronic planning and terrain 

data,” says Alexander Frigoli. “In other words, our entire 

30-person team at this construction section no longer in-

cludes anyone at all who simply stands around with a level-

ling staff.” This alone saves the participating construction 

firms 15 people as ground support personnel. In addition, 

the volume calculations can be calculated with much great-

er speed and precision. According to the measurement  

engineer Tamás Matlag, the error rate approaches zero. 

According to calculations by René Billaud, the general 

manager of Fieldwork (a partner firm of Topcon Europe), 

the investment paid off for STRABAG long before the end 

of the construction project. The major construction project 

of the Linth renovation is scheduled for completion by the 

end of March 2013. So far the work has proceeded accord-

ing to plan. As of early 2012 the participating construction 

firms had even achieved a comfortable margin of about six 

months ahead of schedule. 

And when Strabag removes its machines from the cur-

rent hydraulic engineering construction site upon conclu-

sion of their work, the machines will continue to work with 

the excavator control systems from Topcon. Yet another 

technological edge will bring even more flexibility then, 

however. The hydraulic excavators will then receive their 

positional data independent of the current operating loca-

tion via fixed reference stations from Swisstopo, the centre 

of competence for the Swiss Confederation responsible for 

geographical reference data.

zich meebrengt. Alleen al op de bouwlocatie van ARGE moet er zo’n 1 miljoen  

kubieke meter aarde, grondlaag, zand, grind en stenen verplaatst worden”. 

Grote bouwplaats met 30 personen
Voor het totale bouwproject heeft ARGE Linth-Grynau slechts met een minimum 

aan additionele personeelskosten te maken. “Onze graafmachinebestuurders 

bouwen de kanaaldijken volledig zelfstandig aan de hand van de elektronische 

plannings- en terreingegevens”, zegt Alexander Frigoli. “In feite staat niemand 

van onze 30 medewerkers meer buiten met de meetlat in zijn hand”. Hierdoor 

hebben de betrokken bouwondernemingen alleen al 15 personen minder nodig 

bij het grondpersoneel. Ook verloopt de berekening van de kubieke inhoud veel 

sneller en preciezer. Volgens de landmeter Tamás Matlag worden er nu nauwe-

lijks meer fouten gemaakt. 

Volgens berekeningen van René Billaud, bedrijfsleider van Fieldwork, de Zwit-

serse partneronderneming van Topcon, heeft de investering van STRABAG al 

lang voor het einde van dit bouwproject zijn vruchten afgeworpen. Tegen het 

einde van maart 2013 zal de renovatie van de Linth volledig afgerond zijn. Tot 

die tijd gaan de werkzaamheden volop door. De betrokken bouwfirma’s hebben 

zelfs aan het begin van 2012 een comfortabele voorsprong van zo’n 6 maanden 

weten te realiseren. 

Wanneer Strabag de machines na afronding van de werkzaamheden van de 

huidige waterbouwlocatie weghaalt, zullen de machines 

daarna ook nog met de graafmachinebesturing van 

Topcon blijven werken. Een nieuwe technologi-

sche sprong voorwaarts zorgt voor nog meer 

flexibiliteit. De hydraulische graafmachines 

ontvangen hun positiegegevens nu onafhan-

kelijk van de huidige locatie via vaste refe-

rentiestations van Swisstopo, het Zwitserse 

centrum voor geografische informatie.
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H
igh quality positioning products 

that bridge the gap between 

“do-it-yourself” laser gadg-

ets and industrial-quality laser and 

surveying instruments used on large 

construction and civil engineering 

projects. Align yourself with the stars. 

Align yourself with 2LS.

 

Five star products
Our tools are ideally suited for home 

builders, remodelers, concrete form-

ers, mechanical contractors, drywall 

and ceiling installers – anyone who 

needs reliable, accurate elevation and 

alignment control, all at an affordable 

price.

A family affair
As a member of the Topcon group 

of brands, 2LS products incorporate 

many advanced product features not 

available in other budget laser and 

optical products. For example, only 

2LS includes a true digital automatic 

level, Orion+ that electronically dis-

plays the current elevation reading to minimize human 

reading errors. And what about the Gemini which features 

a high-visibility GreenBeam® with remote control for maxi-

mum productivity on interior job sites. 

Feel free to check out our current products: Leo series line 

Lasers; Taurus rotating laser system; Gemini series interior 

Lasers; and the Orion automatic level series. 

You can find us at your local tool shop or on the internet at 

www.2LS-tools.com.

2LS. Align with the stars.

P
ositioneringsproducten van hoge kwaliteit die de 

kloof overbruggen tussen “doe-het-zelf”-lasers 

en industriële laserinstrumenten en landmeet-

kundige instrumenten die voor grote bouwprojecten 

en in de civiele techniek worden gebruikt. Vertrouw op 

de sterren. Vertrouw op 2LS.

 

5-sterrenproducten
Onze producten zijn ideaal voor huizenbouwers,  

renoveerders, betonmakers, werktuigbouwkundige 

aannemers en installateurs van gipskartonwanden en 

plafonds – kortom voor iedereen die een betrouwbare 

en nauwkeurige controle van de hoogte en uitlijning 

voor een betaalbare prijs nodig heeft.

Een familieaangelegenheid
Als één van de Topcon-merken beschikken de pro-

ducten van 2LS, in tegenstelling tot andere budget 

lasers en optische producten, over veel geavan-

ceerde producteigenschappen. Alleen 2LS beschikt 

bijvoorbeeld over een automatisch digitaal water-

pasinstrument, Orion+, dat de hoogte elektronisch 

weergeeft om zo menselijke leesfouten tot een  

minimum te beperken. En niet te vergeten de Gemini-

lijnlaser voor gebruik binnen, met een uiterst zichtbare 

groene straal ‘GreenBeam®’ en afstandsbediening 

voor een maximale productiviteit op de werklocatie. 

Neem gerust een kijkje in ons huidige productassortiment: Leo lijnlasers, Taurus 

roterende laser, Gemini interieur laser, en de Orion-serie waterpasinstrumenten. 

U kunt ons vinden in uw plaatselijke vakhandel 

of op internet op www.2LS-tools.com.

2LS. Align with the stars.

2LS marks a new market concept 

in the laser tools business. 
2LS markeert een nieuw marktconcept op 

het gebied van lasergereedschap. 

T
opcon on the move marks a 

new approach in giving you an 

overview of what is available 

in the Topcon world of positioning. 

We aim to keep you in the comfort 

zone whether this is at an inspiring 

location in your region, at a real site, 

in a large key note session or small 

hands- on groups. 

 

Invest your time with us and in return 

you will get a complete insight on 

the latest trends and technologies in 

the wide range of positioning solu-

tions that Topcon has to offer. In an 

efficient and convenient way you will 

receive information that is relevant 

for you today and sets your direction 

for the future.

T
opcon on the move is onze 

nieuwe manier om u op de 

hoogte te houden van wat er 

zich in de positioneringswereld van 

Topcon afspeelt. Wij streven ernaar 

om u zich op uw gemak te laten 

voelen, of dit nu op een inspirerende 

plek in uw regio is, op een echte 

bouwlocatie in een grote keynote 

sessi, e of in kleinere groepen. 

 

Met een kleine tijdsinvestering zult 

u een compleet inzicht krijgen in de 

nieuwste trends en technologieën 

op het gebied van de uiteenlopende 

positioneringsoplossingen van  

Topcon. Op een efficiënte en 

eenvoudige manier zult u informatie 

ontvangen die vandaag de dag voor  

u van belang is en tevens richting 

geeft aan de toekomst.
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Catch the moment

A Facelift for Quarry Management

Groevemanagement krijgt facelift

SOS Concordia

Monitoring the Concordia

Het bewaken van de Concordia

Like Swiss clockwork

Hydraulic engineering with Swiss precision

Waterbouw met Zwitserse precisie



+++ OFFSHORE · WIND FARMS · DRILLING PLATFORMS · CONSTRUCTION · DYNAMIC POSITIONING +++ 

Precise Offshore Positioning +++ 

www.topcon.eu

Providing precise positioning and heading solutions 
for challenging marine environments.

d
e
si

gn
: 

gr
af

it-
w

e
rb

e
ag

e
n
tu

r.d
e


	New Arrivals | Nieuw binnen gekomen
	Submarine History
	XXL Port
	It's Dam Good! | Dat zet zoden aan de dam!
	High Speed RTK
	Winding up the Accuracy | Opwindende nauwkeurigheid
	Perfect Wave
	Thousand and One Measurements! | Het Mevlana mausoleum in beeld brengen
	Going for Gold
	Catch the moment! | Pak het moment!
	SOS Concordia
	Gold Rush in Fairbanks
	CSI: Crash Scene Imaging
	Ready, Steady. Row!
	Like Swiss Clockwork | Als een Zwitsers uurwerk
	New Stars in the Sky

