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Inleiding
De optische vezel technologie vindt de laatste
jaren steeds meer ingang voor het opmeten van
temperatuur en vervorming. Dit als alternatief voor
klassieke meettechnologieën met bijv. thermo-
koppels en PT100-temperatuursensoren voor 
temperatuur en bijv. elektrische en ‘vibrating wire’
rekstroken voor het opmeten van vervorming. De
wellicht meest toegankelijke en meest gekende
optische vezel technologie is de ‘Fiber Bragg Gra-
ting’ (FBG) technologie, waarbij er typisch 20 à 30
sensoren op een en dezelfde optische vezel kabel
worden aangebracht (‘multipoint sensing’). Het 
laboratorium Geotechniek en Monitoring van 
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf (WTCB) deed de voorbije 10 jaar
heel wat ervaring op met de integratie van 
FBG-sensoren in geotechnische elementen.

Evoluties op het vlak van nauwkeurigheid en kost-
prijs hebben ertoe geleid dat ‘distributed sensing’
technieken, waarbij rek- en/of temperatuur over
de volledige lengte van de sensorkabel wordt 
opgemeten, steeds interessanter worden voor 
geotechnische toepassingen. Sinds een aantal
jaren is WTCB dan ook beginnen experimenteren

met ‘distributed sensing’.
In deze bijdrage wordt eerst een kort overzicht 
gegeven van de belangrijkste optische vezel 
sensortechnologieën voor geotechnische toepas-
singen. Het onderscheid tussen ‘multipoint’ en
‘distributed’ technieken en enkele belangrijke 
begrippen worden geduid en er wordt dieper 
ingegaan op de glasvezel zelf en de verwerking
ervan tot sensorkabel. Vervolgens worden met 2
gevalstudies de mogelijkheden van ‘distributed
sensing’ aangetoond en vergeleken met de FBG-
technologie. In de conclusies wordt de aandacht
gevestigd op een aantal uitdagingen. Ook worden
er enkele algemene richtlijnen gegeven bij de
keuze van de optische vezel technologie voor een
bepaalde toepassing.

Optische vezel sensortechnologie

MULTIPOINT VERSUS DISTRIBUTED SENSING
Een van de grote troeven van optische vezel als 
vervormings- en temperatuursensor is dat er meer-
dere sensoren op eenzelfde kabel kunnen worden
aangebracht. In het geval van multipoint sensing is
dit aantal beperkt tot 20 à 30 meetpunten op door
de gebruiker vastgelegde locaties. De meest 

gebruikte multipoint sensing techniek is de FBG-
technologie. Hierbij worden de sensoren fabrieks-
matig in de glasvezel aangebracht (zogenaamde
‘gratings’). De lengte van een grating is typisch 
ongeveer 10 mm lang. Elke grating reflecteert licht
op een welbepaalde golflengte, die bovendien 
lineair varieert met de heersende rek en/of tempe-
ratuur (figuur 1a). Nadat de gratings op de vezel
zijn aangebracht, kunnen deze niet meer van 
positie worden gewijzigd.

Bij distributed sensing doet de hele optische vezel
dienst als sensor (figuur 1b). Op deze manier 
kunnen bijv. hele grote afstanden afgedekt wor-
den met een relatief lage sensorkost. Maar ook
voor toepassingen op meer beperkte schaal heb-
ben deze systemen hun nut, omwille van het erg
gedetailleerde vervormings- en temperatuurbeeld
dat wordt verkregen (zie toepassingen in paragraaf 
Gevalstudies). Wel is de kostprijs van de data-
acquisitie (DAQ) unit van deze systemen vaak 
relatief duur.

De belangrijkste eigenschappen van de meest 
toegepaste optische vezel sensortechnologieën
in geotechnische toepassingen zijn samengevat
weergegeven in figuur 1. Merk bij deze tabel het
volgende op:
- De optische vezel technologie evolueert voort-

durend waardoor de gegevens en cijferwaarden
louter richtinggevend zijn.

- Bepaalde distributed sensing technieken vereisen
beide kabeluiteinden (‘double-ended’) om de

DISTRIBUTED STRAIN/TEMPERATURE SENSING:
RECENTE ERVARINGEN

Figuur 1 –
Principe van (a) 
‘multipoint’ en (b) 
‘distributed’ optische
vezel technologie 
(op basis van fibrisTerre
Systems, 2015).

Tabel 1 - Overzicht van de meest toegepaste optische vezel technologieën
in geotechnische toepassingen (op basis van Huybrechts et al., 2016).
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WTCB experimenteert al meer dan 10 jaar met optische vezel technologie voor
het opmeten van vervorming en temperatuur. Aanvankelijk werd nagenoeg 
uitsluitend met de FBG-technologie gewerkt. Een optische vezelkabel met 
FBG-sensoren meet typisch op maximaal 20 discrete locaties met hoge 
nauwkeurigheid de vervorming en/of temperatuur. Innovaties op het vlak van
‘distributed sensing’, waarbij vervorming en/of temperatuur langsheen de 

volledige vezelkabel worden opgemeten, hebben geleid tot steeds hogere 
nauwkeurigheden. Daardoor worden deze meettechnieken steeds interessanter
om in te zetten in geotechnische toepassingen. Deze bijdrage illustreert met 
enkele recente praktijkvoorbeelden het potentieel van optische vezel tech-
nologie in geotechnische toepassingen.

37

beste nauwkeurigheid te kunnen leveren. Bij
sommige technieken is de beschikbaarheid van
beide kabeluiteinden bovendien een absolute
vereiste om een meting te kunnen uitvoeren. Dit
houdt dus ook in dat een kabelbreuk de haalbare
nauwkeurigheid aanzienlijk doet dalen of een
sensorkabel zelfs volledig onbruikbaar kan
maken.

- Bij de meeste technieken is de meetnauwkeurig-
heid die wordt gehaald afhankelijk van een reeks
parameters, zoals o.a. de totale kabellengte, de
spatiale resolutie en de tijd per meting.

- De term spatiale resolutie (afgekort als ‘Spat.
res.’ onder ‘Type meting’ in de tabel) wordt 
verder toegelicht in ‘Spatiale resolutie/nauwkeu-
righeid’.

- Alle optische vezel technologieën, behalve de
Raman-technologie, zijn onderhevig aan zowel
rek- als temperatuurveranderingen. Dit heeft 
belangrijke implicaties voor het sensor- en kabel-
ontwerp (zie ‘Sensorkabel’) en voor de interpre-
tatie van de metingen (temperatuurcompensatie,
zie ‘Uitdagingen’). 

SPATIALE RESOLUTIE/NAUWKEURIGHEID
Erg belangrijke, maar niet altijd even goed begre-
pen termen bij distributed sensing zijn ‘spatiale 
resolutie’ en ‘spatiale nauwkeurigheid’. De spati-
ale resolutie wordt veelal gedefinieerd als de 
minimale afstand tussen 2 ‘stapovergangen’ die
gedetecteerd kan worden door het meetsysteem
(fibrisTerre Systems GmbH, 2015). Dit is dus een
belangrijke parameter om aan te geven in welke
mate een meetsysteem in staat is om bijv. lokale
piekvervormingen te detecteren. De spatiale nauw-
keurigheid is eenvoudigweg de afstand tussen
twee meetpunten in de output van de metingen.
Een hogere spatiale nauwkeurigheid geeft meer
gedetailleerde informatie over de exacte positie 
en de vorm van de fysieke rek- of temperatuur-
veranderingen langsheen de kabel. Beide begrip-
pen worden geïllustreerd in figuur 2. De groene en
oranje metingen hebben beide dezelfde spatiale
resolutie, maar de spatiale nauwkeurigheid van de
groene meting is 5 keer hoger dan bij de oranje 
meting. Dit maakt dat de locatie van de overgangen
in vervormingsniveaus nauwkeuriger wordt op-
gemeten (figuur 2a). Figuur 2b toont dan weer het
belang van de spatiale resolutie. In geen van beide
metingen wordt de vervormingspiek waarheids-

getrouw opgemeten, omdat de lengte van de ver-
vormde meetkabel kleiner is dan de spatiale reso-
lutie van beide metingen.

SENSORKABEL
Een optische vezel is een minuscule glasdraad 
(diameter 8 à 62.5 µm), waaromheen zich een 
bekleding (‘cladding’) met een diameter van 125 µm
bevindt. Over het algemeen zijn dit dezelfde vezels
als gebruikt voor telecommunicatietoepassingen.
Voor sensortoepassingen wordt deze fragiele vezel
verder verstevigd met allerhande coatings (vaak
kunststof, al dan niet glasvezel verstevigd, en
staal), zodat een meer robuuste kabel wordt 
verkregen. Sensorkabels zijn commercieel verkrijg-
baar en hebben typisch een diameter tussen 1 en
10 mm. Afhankelijk van de toepassing is het ene 
kabeltype geschikter dan het andere. Voor toepas-
singen waar de ruimte beperkt is, kan bijvoorbeeld

een (nog steeds erg fragiele) GFRP gecoate kabel
aangewend worden (figuur 3a). Voor kabels die
bijv. rechtstreeks mee in beton worden gestort, 
bestaan er dan weer meer robuuste kabels, even-
tueel met onregelmatig oppervlak om de samen-
werking met het beton te bevorderen (figuur 3b).

Verder dient er een belangrijk onderscheid ge-
maakt te worden tussen temperatuur- en reksen-
soren of -sensorkabels. Terwijl het bij reksensoren
en -sensorkabels belangrijk is dat de rek van de
structuur zo goed mogelijk wordt overgedragen
naar de optische vezel, is het bij temperatuursen-
soren en -sensorkabels net de bedoeling om idea-
liter geen enkele vervorming van de omgeving naar
de optische vezel over te brengen. Voor de Raman-
technologie is dit van geen belang, aangezien deze
technologie rekonafhankelijk is (zie ‘Multipoint
versus distributed sensing’).

Figuur 2 – Illustratie spatiale resolutie/nauwkeurigheid. (a) De lengte van de kabelsectie
onder spanning = 3 x de spatiale resolutie. (b) De lengte van de kabelsectie onder 
spanning = 0.5 x de spatiale resolutie. (bron: fibrisTerre Systems GmbH, 2015)

S A M E N V A T T I N G
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a

Figuur 3 – Voorbeelden van optische vezel sensorkabels. (a) Met een glasvezelversterkte kunststof
coating (diameter 1 mm). (b) De 2 blauwe kabels: met PA-coating en een onregelmatig oppervlak 
(diameter 3.2 mm).
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Gevalstudies
Het WTCB beschikt momenteel over FBG, BOFDA
(Brillouin Optical Frequency Domain Analysis) 
en Raman DAQ-apparatuur. Deze verschillende
technologieën werden de voorbije jaren in heel wat
reële schaal proeven toegepast. Vaak werden
zowel FBG- als BOFDA-sensoren geïnstalleerd,
enerzijds ter vergelijking, anderzijds als redun-
dantie. In volgende paragrafen worden 2 van deze 
projecten uitgelicht.

DIEPWANDPROEF (ANTWERPEN)
De Antwerpse Oosterweelverbinding heeft o.a. als
doel de Antwerpse ring te sluiten om zo de 
doorstroming van het verkeer te bevorderen en
een antwoord te bieden op de fileproblematiek.
Voor een gedeelte van het geplande tracé is een
gestapelde tunnelconstructie voorzien waarvan de 
wanden als diepwand worden gerealiseerd (Couck
et al., 2015).
In opdracht van Lantis (de vroegere Beheersmaat-
schappij Antwerpen Mobiel, kortweg BAM) voerde
WTCB in samenwerking met Loadtest (Fugro Geo-

services Ltd) statische belastingsproeven op druk
uit op 4 diepwandpanelen ter verificatie van het
draagvermogen in de Tertiaire Boomse klei. In de
wapeningskooien van deze panelen integreerde
Loadtest Osterberg-cellen, verplaatsingssensoren
en ‘vibrating wire’ rekstroken (figuur 5). WTCB 
instrumenteerde het gedeelte van de wapenings-
kooien onder de Osterberg-cellen, moten van 2 
en 6 m hoog die zich volledig in de Boomse klei 
bevinden, uitvoerig met FBG- en BOFDA-sensoren.
Aangezien de BOFDA-kabel over zijn volledige
lengte als sensor fungeert, levert deze technologie
ook informatie over het gedeelte van het diep-
wand-paneel boven de Osterberg-cellen dat dienst
doet als reactiemassief. De instrumentatie van de
4 diepwandpanelen was een succes met 100%
overlevingspercentage van de sensoren.

Figuur 6a toont temperatuurmetingen met de
Raman-technologie tijdens het storten van het
beton van een van de diepwandpanelen (lengte
testmoot 2m). De voortgang van het betonneer-
proces kan zeer goed in deze metingen worden 
nagegaan (zie ook Spruit. 2015). In dit geval was 

er bijvoorbeeld een stilstand in het betonneren
tussen 100 en 150 minuten sinds het begin van 
het storten. In figuur 6b is de evolutie van de 
temperatuur tijdens het uitharden van het beton
weer-gegeven voor metingen met zowel de
Raman- als de BOFDA-techniek. Beide technieken
tonen een zeer gelijkaardig beeld. Ook het vijzel-
niveau (tussen -32 en -33 m TAW) is duidelijk te
herkennen aan de lagere toename van de tempera-
tuur. Dergelijke metingen kunnen bijvoorbeeld
nuttig zijn om (grote) defecten tijdens het beton-
neren te detecteren.

Figuur 7 toont de rekmetingen tijdens de verschil-
lende stappen van de belastingsproef op een van
de panelen (lengte testmoot 6m). De metingen van
zowel FBG’s, vibrating wire rekstroken als BOFDA-
sensorkabels zijn weergegeven (gemiddelde van 4
sensoren per niveau) en geven zeer gelijkaardige
resultaten. In het gedeelte boven het vijzelniveau
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Figuur 4 – Illustratie van (a) een temperatuur-en 
(b) een reksensorkabel. (bron: fibrisTerre Systems
GmbH, 2015)

Figuur 6 – (a) Temperatuurmeting met BOFDA-systeem tijdens het storten van het beton.
(b) Temperatuurmeting met (links) Raman-systeem en (rechts) BOFDA-systeem tijdens het
uitharden van het beton. De aangegeven uren zijn het aantal uur na storten van het beton.

Figuur 7 – Evolutie van de opgemeten 
vervormingen (FBG, SG: vibrating wire rekstroken,
BOFDA 0.5m gemiddeld) in een diepwandpaneel
met een testmootlengte van 6m tijdens de 
opeenvolgende stappen van de belastingsproef.

a

b

Figuur 5 – Osterberg-cellen geïntegreerd in de diepwanden (diepwandproef Lantis Antwerpen).

a b c
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toont de BOFDA-meetkabel mooi het verloop van
de vervormingen in het reactiemassief.

DRUKPROEVEN OP DIEPE MICROPALEN
Een ander interessant voorbeeld waar zowel FBG-
als BOFDA-metingen werden uitgevoerd, is tijdens
een proefcampagne op 67 m diepe micropalen
(Bottiau en Huybrechts, 2019). De micropalen 
werden uitgevoerd met een vrije lengte van 50 m
met de bedoeling de bovenbelasting af te dragen
naar dieper gelegen lagen en grote zettingen in 
de erg samendrukbare lagen tussen ongeveer -35
en -51 m NAP te vermijden. Doel van de proef-
campagne was enerzijds om een aantal verschil-
lende uitvoeringsmethodes voor de realisatie van
deze vrije lengte uit te testen en anderzijds om de
effectiviteit van de vrije lengte te controleren.
FBG- en BOFDA-sensoren werden na installatie van
de micropaal in het verse grout in de centrale holle
ruimte van de micropaal geplaatst. Ook hier door-
stonden alle sensoren succesvol de installatie.
De proefresultaten (vervorming in functie van de
diepte) van 2 micropalen uitgevoerd volgens 2 
verschillende uitvoeringsmethodes zijn weerge-
geven in figuur 8. De metingen in de vrije lengte
worden beïnvloed door variaties in de paalsectie
(moffen elke 2 m) en door buigeffecten op de 
sensoren (de positie van de sensoren in de holle
ruimte van de micropaal varieert). De metingen
laten toe een betrouwbaar normaalkrachten-
verloop af te leiden en tonen duidelijk dat de vrije
lengte voor het micropaalsysteem in figuur 8a veel
effectiever werkt dan voor het systeem in figuur
8b, waar er zelfs bij de maximale proefbelasting
geen krachtsoverdracht plaatsvindt naar de 
wortellengte rond -51 mNAP. 

Conclusies

UITDAGINGEN
De 2 gevalstudies tonen het potentieel van opti-
sche vezel metingen aan. Toch zijn er nog heel wat
uitdagingen bij gemoeid, o.a.:
- Het is niet bij elke toepassing even evident om de

sensorkabels in de (geotechnische) structuur te 
integreren. Enerzijds moeten de sensoren/sen-
sorkabels de installatie overleven en moet deze
dus voldoende robuust zijn. Anderzijds moet de 
betrouwbare overdracht van de vervormingen

van de structuur naar de sensorkabel verzekerd zijn.
- Zoals aangegeven in de overzichtstabel (figuur 1)

zijn alle optische vezel rekmetingen ook onder-
hevig aan temperatuurveranderingen. Bij on-
diepe of (gedeeltelijk) bovengrondse toepas-
singen dient men dus over de volledige kabel-
lengte ook betrouwbare temperatuurmetingen
te voorzien. Deze zijn nodig om de rekmetingen
te kunnen compenseren voor temperatuureffec-
ten op de meting. Zeker bij de distributed tech-
nieken (behalve Raman) dient er nagegaan te
worden in welke mate de temperatuurkabel
daadwerkelijk rekonafhankelijk is. Bij de FBG-
technologie zijn er de laatste jaren wel heel wat
commercieel beschikbare sensoren bijgekomen
die betrouwbare temperatuurmetingen leveren.

- Vooral bij de distributed technieken is de kwali-
teit van eventuele lassen tussen optische vezel-
kabels (‘splices’) en de properheid van connec-
toren van erg groot belang om de beste meet-
nauwkeurigheid mogelijk te maken. Zeker in
werfomstandigheden en bij langetermijnmetin-
gen vraagt dit bijzondere aandacht.

- De distributed technieken leveren een schat aan 
informatie, maar ook een enorm volume aan data.
Voor een vlotte verwerking ervan botst men al
snel op de grenzen van de gebruiksvriendelijk-
heid van programma’s zoals Excel en is aange-
paste software aangewezen. Ook is het belangrijk
zeer nauwkeurig de positie van de kabel te rela-
teren aan de afstand op de kabel, wat bijzondere
aandacht vraagt tijdens de installatie ervan.

KEUZE TECHNOLOGIE
In dit artikel werd getracht de belangrijkste eigen-
schappen van de meest courante optische vezel
sensortechnologieën voor te stellen. De distribu-
ted technologieën hebben de voorbije jaren 
een grote inhaalbeweging gemaakt t.o.v. de FBG
(multipoint) technologie, in het bijzonder op het
vlak van nauwkeurigheid. Voor vele toepassingen
is het dan ook niet altijd even evident te beslissen
welke technologie de meest geschikte is.
Voor toepassingen waar hoogfrequente metingen
vereist zijn (bijv. een dynamische paalbelastings-
proef), is de FBG-technologie de enige optie. Ook
waar de verwachte vervormingen klein zijn, blijkt
uit onze ervaringen dat FBG-metingen vaak 
geschikter zijn, omwille van de hogere nauw-

keurigheid die gehaald wordt. Wel dient er reke-
ning mee te worden gehouden dat een FBG-sensor
de vervorming lokaal opmeet (sensorlengte 
typisch 10 mm), waardoor lokale fenomenen de
meting kunnen verstoren. Een oplossing hiervoor
is de FBG-sensor als extensometer te integreren,
waarbij de vervorming over een grotere meetbasis
wordt opgemeten.

In vele toepassingen volstaan echter laagfrequente
metingen en zijn de verwachte vervormingen 
voldoende groot, waardoor ook de distributed
technologieën van nut kunnen zijn. Zeker bij grote
afstanden of een groot aantal sensoren loont het
de moeite de mogelijkheden van de distributed
technieken na te gaan. Niet onbelangrijk om mee
te nemen in de kostenbatenanalyse is de kostprijs
van de DAQ-unit. Bij distributed sensing technie-
ken is deze relatief hoog, al zijn er tegenwoordig
ook huuroplossingen op de markt beschikbaar.
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Figuur 8 –
Vervormingsverloop bij 
de verschillende stappen 
van de belastingsproef op 
(a) micropaaltype 1 en 
(b) micropaaltype 2.
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