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Waar ga ik het over hebben?

▪Waarom dan?

▪Toveren met licht

▪Oorsprong

▪Werking

▪Ontwikkelingen

▪Toepassingen tot heden

▪Monitoring ondergrondse leidingen

▪Krachtsverloop in ankers/palen

▪Temperatuurverloop div. toepassingen

▪Toekomstige toepassingen

▪Conclusies
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Waarom?

▪Engineering lifetime te willekeurig

▪Vervangen: liever niet (hoe later hoe beter)

▪Onderhoud: niet te vroeg maar ZEKER niet te laat!

▪Asset managers willen tools om prioriteiten te stellen

▪Hiaten in kennis

▪Welke belasting komt er nu echt in een paal

▪Extreem lange palen

▪Verdeling paalpunt paalschacht draagvermogen

▪Ontwikkeling actieve wig achter damwand
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Oorsprong

▪Leon Nicolas Brillouin

▪Brillouin, Léon (1922). "Diffusion de la 

lumière et des rayons X par un corps 

transparent homogène". Annales de 

Physique. EDP Sciences. 9 (17): 88–

122

▪Verstrooiingsfrequentie van licht in 

een medium is afhankelijk van rek
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https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Brillouin


Werking 
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Ontwikkeling BOTDR/BOTDA

▪ 2000

▪ Plaatsresolutie 1 m

▪ Rekresolutie 50 microstrain

▪ Meettijd 30 minuten

▪ Interrogator 300k

▪ 2017

▪ Plaatsresolutie 0,25 m

▪ Rekresolutie 6 microstrain

▪ Meettijd 1,5 minuten

▪ Interrogator 70k

▪ 2020

▪ Plaatsresolutie 0,02 m

▪ Rekresolutie 0,02 microstrain

▪ Meettijd 0,5 seconden en zelfs dynamisch

▪ Interrogator 500k
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Waterleiding Evides 2001



Sensor lay-out (BOTDR)



Strain along top of tube



Strain along bottom of tube



Monitoring Euromax kadeconstructie 2003
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Hes Hartel Tank Terminal (HHTT) 2018
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Euromax 2003
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HHTT 2018



Temperatuurprofielen

▪Monitoring hydratatiewarmte in grote betonvolumes

▪Stuwdammen

▪Diepwandpanelen

▪Monitoring stortproces diepwandpanelen

▪Distributed temperature sensing applied during diaphragm 

wall construction (cdnsciencepub.com)

▪Monitoring werking rioolstelsel

▪Monitoring lekkage (dijken, diepwanden)

https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cgj-2014-0522%40cgj-ec.2017.01.issue-6


Nieuwe, verfijndere technieken, nieuwe kansen!

▪Nieuwste apparatuur is sneller en heeft hogere plaats-

en rekresolutie

▪MAAR belangrijker nog:

▪Kan gelijktijdig temperatuur en rek meten en/of rekmeting 

direct corrigeren voor temperatuurseffect

▪Hoogfrequent gedistribueerd meten is mogelijk (frequentie-

analyse van de constructie)

▪Hierdoor worden toepassingen ‘bovengronds’ 

makkelijker en kan dynamisch gedrag worden 

geanalyseerd (eigenfrequentie spectrum, vermoeiing)
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Hoogfrequent meten Res20cm   14Hz 
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Optische hellingmeetbuis



Conclusies

▪Diverse toepassingen mogelijk

▪Optimale inzet blijft (voorlopig nog) maatwerk

▪Ervaring met lijmen/aanbrengen sensoren essentieel

▪BOTDR / BOTDA techniek sterk verfijnd

▪Temperatuurcorrectie is belangrijk maar mogelijk

▪Combinatie temperatuur / rekmeting mogelijk

▪Bouwplaats is geen laboratorium

▪Robuustheid sensoren is desondanks erg goed

▪Sensoren zijn standaard vezels: lage kosten per meter

▪Langetermijn monitoring, sensored city….
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Aanbevelingen

▪Alle nieuwbouw voorzien van sensoren op tactisch 

gekozen posities

▪Bruggen, kades, dijken

▪Funderingselementen (denk bijv. aan extreem lange palen)

▪Erg goed nadenken over

▪Monitoringsfrequentie

▪Data opslag

▪Data verwerking naar INFORMATIE

▪ Informatie koppelen aan AM-systeem/onderhoud/afschrijving

▪GROTE UITDAGING: monitoring van bestaande 

objecten
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Welke toepassing zien jullie?

▪Denk ook aan:

▪ gedistribueerde temperatuurmetingen

▪ het meten van actuele belastingen in constructies

▪ het voorbereiden op toekomstig (her-)gebruik

▪ detectie van scheurvorming
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