
OSMOS en STAMOTEC herdefiniëren veiligheid van structuren

Geïntegreerde gebouw
- en constructiebewaking door monitoring

Minimaliseer de risico’s • Creëer een meerwaarde • Optimaliseer investeringen

De beveiliging van structuren



Lange termijn observatie in plaats
van periodieke steekproeven
De bepaling van de toestand van het

gebouw of de constructie op het

stabiliteitsvlak, vertrouwde vroeger op

statische berekeningen en visuele

inspecties. Dergelijke statische meet-

procedures geven ons een beeld van

de toestand van de structuur zoals

een röntgen foto zou doen. Dit heeft

ons echter enkel een beeld van de

veranderingen die reeds hun kritisch

stadium bereikt hebben. Tot nu toe

was het bijna onmogelijk om het

gedrag van een constructie continu in

‘real-time’ te kunnen volgen en

bovendien een duurzame registratie

te krijgen van alle dynamische

gebeurtenissen zodat een vroege

detectie van schade kan gebeuren en

de nodige preventieve maatregelen

kunnen genomen worden.

De onderhoudskosten van ons
patrimonium worden groter en
groter.
Vanuit het veiligheids- en financieel

standpunt is het belang van bewaking

van gebouwen en structuren duidelijk :

verouderende materialen, bestem-

mingsveranderingen, intensifiëring

van de belasting of de verandering

van de omgevingsomstandigheden

kunnen leiden tot stijgende onder-

houdskosten.

Waar aangepaste controle methoden

beschikbaar zijn, kunnen nood-

zakelijke herstellingen vooraf exact

gepland en gebudgetteerd worden.

Bovendien kan het effect van herstel-

lingen aan de structuur via het moni-

toringsysteem geëvalueerd worden.

Enkel indien risico’s vroeg kunnen geï-

dentificeerd worden, kunnen de on-

derhoudskosten gereduceerd worden

zonder de veiligheidsgrenzen te over-

schrijden. Dit maakt efficiënt onder-

houd net zo belangrijk als het eigen-

lijk bouwen van een constructie.

Ve i l i g h e i d  d i e  e e n  m e e r w a a r d e  c r e ë e r t

2

❚ Het objectief :
grotere veiligheid, lagere
onderhoudskosten

❚ Het middel :
continue monitoring 

Het OSMOS veiligheidssysteem voor :
• bewaking van structuren met dreigende risico’s
• kwaliteitscontrole tijdens de constructie werkzaamheden.
• bepalen van de veiligheidsstatus en vroege detectie van defecten
• reduceren van onderhoudskosten



OSMOS betekent een revolutie
voor de veiligheid van structuren.
Gebaseerd op de technologie van de

vezeloptica zet het OSMOS systeem

de structuur onder permanente

bewaking. Het laat ons toe om de

toestand van de structuur te kennen

in ‘real-time’. Verschuivingen of

verzakkingen van het terrein,

scheuren, samendrukking, uitzettingen,

verplaatsingen : OSMOS registreert het

effect van iedere soort belasting.

Het systeem meet en geeft ons met

een zeer grote nauwkeurigheid de

exacte waarden van de vervorming

van het gebouw, de brug, de tunnel

enz. De metingen worden omgezet in

numerieke waarden en zo opgeslagen

in een zwarte doos die dient als data-

bank voor latere analyse.

Veiligheid die zichzelf terugbetaalt
De bewaking betaalt zichzelf op verschil-

lende manieren terug. Om te beginnen

moeten herstelling niet meer uitgevoerd

worden gebaseerd op enkel een vermoe-

den maar enkel wanneer wetenschappe-

lijk bepaalde data ons weergeven dat de

herstelling nodig is. Met de gegevens uit

de OSMOS databank kunt U exact

bepalen wanneer herstellingen nodig zijn

en wat de omvang van het werk moet

zijn. Een ander voordeel is dat het

schaderisico waarbij er bedreiging voor

de gebruikers van de structuur optreedt,

kan gereduceerd worden tot het absolute

minimum. Zo kunnen ongevallen veroor-

zaakt door materiaalmoeheid praktisch

volledig vermeden worden. OSMOS levert

meer dan alleen maar een op berekenin-

gen gebaseerde veiligheid en het doet dit

tegen een optimale prijs-kwaliteitverhou-

ding. De gebruikskosten van het systeem

zijn laag in verhouding met de potentiële

kosten bij schade of ongevallen.

Dit maakt de investering meer dan de

moeite waard.
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De parameters op het scherm kunnen

vooraf ingesteld worden. Zo is het bv.

mogelijk om ook windrichtingen of

hygrometers te integreren.

Op het systeem kunnen een zeer ruim

aantal soorten sensoren aangesloten

worden zodat continue bewaking

onafhankelijk van locatie en zonder

de normale functie van de structuur

in het gedrang te brengen, mogelijk

wordt.

De evaluatie van de data kan

gebeuren door OSMOS en zijn licen-

tiehouders of door de klant zelf.

OSMOS en zijn licentiehouders

kunnen op regelmatige tijdstippen

rapporten en evaluaties opstellen

i.v.m. het gedrag van de structuur

indien dit gewenst is door de klant.

OSMOS laat continue monitoring
op afstand toe
Doordat data via modem verstuurt

wordt, kan het OSMOS veiligheidssy-

steem van op afstand gebouwen en

constructies gaan bewaken zonder dat

men ‘life’ aanwezig is. Op het compu-

terscherm wordt via een gepatenteerd

‘dashboard’ alle gegevens weergege-

ven die de gebruiker nodig heeft in

verband met de toestand van de

structuur. De ruwe data die verzameld

werd, werd geconverteerd tot ge-

makkelijk te lezen grafische voorstel-

lingswijzen. Hierdoor kan de gebrui-

ker makkelijk en snel de nodige

informatie raadplegen zonder dat

verdere ingewikkelde interpretatie

nodig is.
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Dashboard’ voorstelling van de meetresultaten

Ve i l i ghe i d  i n  a l l e  eenvoud

❚ Alle data in één oogopslag,
continu beschikbaar

❚ Weten, begrijpen, voorspellen



Ongeëvenaarde performantie
Het OSMOS systeem is gebaseerd op

het principe van intensiteitmodelle-

ring gebruikmakend van analoge

metingen. Dit systeem werd geselec-

teerd na een uitgebreid onderzoek

van alle andere vezeloptische technie-

ken voor het onderzoeken van positie-

veranderingen. Dit is een bewezen

methode die het ons mogelijk maakt

om stabiele en betrouwbare resulta-

ten te bekomen en die bovendien

werkt met een minimum aan elektro-

nische en mechanische componenten.

Met dit systeem biedt OSMOS U een

Bewakingssysteem dat uniek is in zijn

soort, een systeem gebaseerd op het

simultaan registreren van dynamische

en statische data met een hoge

nauwkeurigheid – een succesvolle

vertaling van de theorie in de praktijk.

Het OSMOS meetsysteem :
betrouwbaar, nauwkeurig en
betaalbaar
OSMOS sensoren meten geen structuur-

deformaties op een aantal specifieke

punten, zij meten dit over een langere

afstand zodat de geometrie van de

structuur kan gevolgd worden. 

Zo kan één sensor veranderingen me-

ten over een zone tot 10 meter lang.

Dit is de reden waarom ook grootscha-

lige structuren betrouwbaar kunnen

gemonitord worden met een relatief

klein aantal sensoren wat de totale

kostprijs ten goede komt. De sensoren

zelf zijn makkelijk te installeren en

bijna onderhoudsvrij.

Opto-elektronica en signaalver-
werking
Het monitoring station bestaat uit

twee delen : de ‘master’ en de ‘slave’.

Het ‘slave’ gedeelte registreert de

meetwaarden van de sensoren, de

‘master’ verwerkt en geeft de signalen

door aan de buitenwereld via modem.

Door zijn eenvoudig ontwerp is een

mechanisch defect bijna uitgesloten.

Het principe van vezeloptica
Wanneer een optische kabel gebogen wordt

verliest de lichtstraal die erdoor gestuurd wordt

een deel van zijn intensiteit op de plaats waar

de kabel gebogen wordt. Door een meting van

de teruggekaatste lichtintensiteit kan het ver-

lies met een hoge nauwkeurigheid bepaald

worden. Het verlies aan lichtintensiteit is een

maat voor de vervorming. De sensor werking is

gebaseerd op de correlatie tussen de verande-

ringen in lichtintensiteit enerzijds en de lengte

van de vezeloptische kabel anderzijds.

❚ Innoverende technologie
praktisch toegepast

De hoofdbestanddelen van het OSMOS systeem :
de optische koord, het monitoring station

en de optische extensometer
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Vezeloptische kabels kunnen de

‘vervorminginformatie’ transporteren

over grote afstanden zonder dat het

signaal moet omgezet of versterkt

worden.

Het monitoring station ontvangt de meetwaarden,

verwerkt ze en stuurt ze via modem door naar de

OSMOS databank. Voor interpretatie en analyse kunt U

op ieder moment van op ieder mogelijke plaats inloggen

via een paswoord op de databank om de geregistreerde

gegevens te raadplegen of in real-time de toestand van

Uw constructie te bekijken.

Het OSMOS systeem is :
• betrouwbaar
• uitvoerig getest
• duurzaam
• gebruiksvriendelijk
• betaalbaar Afhankelijk van de karakteristieken die men wil meten

kunnen er verschillende types sensoren gebruikt worden

Het OSMOS veiligheidssysteem

Installatie van een sensor
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❚ Soorten monitoring afhankelijk
van risico, noodzaak en budget.

Productengamma

Slapend PermanentVoorbereidend

• Raadpleging
• Installatie
• Herinstelling indien nodig

• Raadpleging
• Installatie
• Referentiemeting
• Inspectie
• Onderhoud
• Monitoring rapport of

activatie indien gewenst

• Raadpleging
• Installatie
• Inspectie
• Onderhoud
• Monitoring op afstand
• Regelmatig monitoring

rapport

Binaire grenswaarde
sensor
• X-Trigger

Familie van de optische koord
• EX, SI, ST, EX-large
• Optische caterpillar

+ bekabeling

Binaire grenswaarde
sensor
• X-Trigger

Familie van de optische koord
• EX, SI, ST, EX-large
• Optische caterpillar

+ bekabeling
+ monitoring station
+ software

Binaire grenswaarde sensor
• X-Trigger

+ bekabeling
+ monitoring station
+ software
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Van slapende sensor tot monitoring in 'real time'
Het OSMOS systeem kan aangepast worden aan veiligheids- en financiële
vereisten door de keuze uit verschillende veiligheidsconcepten. Monitoring
kan gebeuren op verschillende niveaus in overeenstemming met de
betreffende risico’s en het beschikbare budget.

Voor nieuwe gebouwen en bestaande constructies kan de installatie van
een X-trigger een eerste stap zijn. De X-trigger voorziet ons van een Ja/Nee
beslissing zonder dat aanvullende bekabeling nodig is.

Slapende monitoring is hoofdzakelijk bedoelt voor lagere risico’s, vooral bij
nieuwere constructies; hierbij wordt de sensor met bekabeling
geïnstalleerd zonder dat die permanent aangesloten wordt op een
monitoringstation. Na de referentiemeting blijft de sensor ter plaatse.
Metingen ter plaatse kunnen vervolgens op ieder gewenst tijdstip
gebeuren door de sensor te schakelen aan het monitoringstation.

De sensoren staan continu in verbinding met het monitoringstation die de
meetwaarden doorstuurt naar de databank server waar ze opgeslagen
worden. De structuur kan continu in ‘real-time’ gevolgd worden.
Data verwerving en analyse kunnen ook in ‘real-time’ gebeuren.
Het systeem werkt vol continu.

Voorbereidende monitoring

Slapende monitoring

Permanente monitoring
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X-trigger is verwaarloosbaar klein in

vergelijking met de waarde van de

gemonitorde structuur, rekening

houdend met de risicovermindering

die bekomen wordt. Vanaf nu is

veiligheid betaalbaar voor iedereen. 

De X-trigger werkt volgens een binair

systeem, d.w.z. hij neemt ‘ja’ of ‘nee’

beslissingen op basis van vooraf

ingestelde grenswaarden. Of met

andere woorden : de X-trigger meet

enkel de effecten van structurele

veranderingen zonder de oorzaken te

onderzoeken of te registreren.

Vervormingen en bewegingen

worden geregistreerd door meting

van trek en druk. Als een

grenswaarde overschreden wordt,

gaat het systeem in alarm.

Eenvoudig en toch ingenieus 
Andere belangrijke kenmerken van

het product zijn de duurzaamheid en

het robuust ontwerp.

De X-trigger is zo eenvoudig als hij

ingenieus is. Het laat ons toe om zeer

grote structuren zoals tunnels en

stuwdammen, maar ook residentiële

en historische gebouwen te gaan

monitoren zonder de structuur te

gaan beïnvloeden. De monitoring kan

zolang als gewenst doorgaan.

Preventie door controle en
risicobepaling
OSMOS biedt een volledig gamma

aan producten aan voor het

monitoren en controleren van

structuren : methodes worden

aangepast aan de specifieke

omstandigheden, de klant zijn

vereisten en het beschikbaar budget.

Tot nu toe had de markt geen

oplossing voor de monitoring van

lange, grote structuren aan een

aanvaardbare prijs. OSMOS biedt hier

een oplossing door een systeem voor

preventieve monitoring te

ontwikkelen voor nog niet aangetaste

constructies. De X-trigger als slapende

sensor biedt U een betrouwbare

zekerheid. Het systeem laat U toe om

vroeg structurele veranderingen vast

te stellen die eventueel een risico

kunnen vormen zodat maatregelen

kunnen genomen worden.

Optimale controle voor een
minimale investering
De X-trigger van OSMOS biedt U

veiligheid tegen een in verhouding

lage kostprijs.

Bovendien is het systeem makkelijk te

installeren, zelfs door niet

gekwalificeerd personeel.

Uitgebreide, dure inspecties en

meetapparatuur zijn niet meer van

toepassing. De installatiekost van de

Prevent ieve  moni to r ing  van  s t ruc tu ren  :  X - t r i gge r

De X-Trigger als scheurwijdte sensor voorzien
van optische bekabeling 

X-Trigger voorzien van een veer.

De X-Trigger als vervormingsensor in alarm 

Achterzijde van de X-Trigger

Als scheurmeter of afstandsmeter reageert de
X-trigger zodra de vooraf ingestelde grenswaarde
bereikt is. Indien de X-trigger verbonden is via
een optische kabel dan wordt een optisch signaal
verstuurd. Indien de X-trigger niet verbonden is
via een optische kabel dan signaleert een rode
getuigeknop het overschrijden van de
grenswaarde.

De X-trigger heeft de aard van
de beweging aan :

Trek

x

-

x

Druk

-

x

x



Hoge meetnauwkeurigheid met
een instelbare gevoeligheid
Het bereik en de geselecteerde

grenswaarden zijn gebaseerd op jaren

lange ervaring in research en in

praktijk. Er kunnen grenswaarden

tussen 0,5 en 4 mm ingesteld worden.

Zelfs bij instelling van de minimum

grenswaarde is beweging mogelijk

voordat de X-trigger in alarm gaat.

De grenswaarden worden vooraf

ingesteld volgens de specificaties van

de klant. De X-trigger is ook in staat

om constructies te monitoren over

zeer lange afstanden.

Universele toepasbaarheid
De X-trigger is ook geschikt om

verbonden te worden met het

continue monitoring station van

OSMOS.

Indien belangrijke bewegingen

gedetecteerd worden door de

X-trigger, kan de X-trigger verbonden

worden met een monitoring station

dat continu data verzamelt en via

modem verstuurt naar een database

server. Via internet kunt u dan van op

uw kantoor inbellen op de database

server om in ‘real-time’ de toestand

van uw constructie te controleren.

De X-trigger kan op verschillende

manieren toegepast worden. Hij kan

individueel gemonteerd worden op

risicoplaatsen of in serie met andere

X-triggers. Alarmtoestanden kunnen

visueel gecontroleerd worden d.m.v.

een rode indicator pin die uitspringt

bij het overschrijden van de

grenswaarde.

Voor lange afstanden en grote

constructies kunnen alarmtoestanden

overgebracht worden via een optische

kabel. In dit geval is het niet nodig

om iedere individuele X-trigger te

controleren. Er zijn bijna geen

beperkingen in het aantal

meetpunten noch in de lengte van de

geleider die zie verbindt. Als een X-

trigger geactiveerd is door het

overschrijden van de grenswaarde,

kan dit gelokaliseerd worden door

het monitoringstation. 

De X-Trigger geactiveerd

De X-Trigger niet geactiveerd

Het monitoringstation
geeft de afstand aan tot
de geactiveerde X-trigger.

De X-Trigger als slapende sensor

In serie geplaatste X-triggers geïnstalleerd voor de
bewaking van metselwerk over een lange afstand.e

420 m

260 m 420 m 600 m

Voordelen van de X-trigger

• hoge meetnauwkeurigheid (+/- 5%
van de ingestelde grenswaarde)

• robuust ontwerp

• lange levensduur (> 20 jaar)

• universeel toepasbaar

• onbeperkt aantal meetpunten

• gemakkelijke installatie, gespe-
cialiseerd personeel is niet nodig

• lange afstanden kunnen
gemonitord worden met in serie
geschakelde X-triggers (max. 2000
X-triggers over 4 km)

• lage installatiekosten

• geen onderhouds -of werk-
ingskosten

Instelbare grenswaarden

0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 (mm)

9
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Betonnen bruggen

Spoorlijnen Tunnels

Grote constructies en structuren

Het monitoren van oplegtoestellen en 

uitzettingsvoegen in betonnen brugconstructies.

Via de X-trigger is het mogelijk om te meten of rails van elkaar weg
bewegen of naar andere constructies toe bewegen

Een combinatie van in serie geplaatste X-triggers en individueel
geplaatste X-triggers op constructievoegen.

Bruggen in staalconstructie Bruggen in metselwerk

X-triggers in serie geschakeld. Speciale bevestigingen van de X-triggers
maak het boren van gaten overbodig waardoor de structuur niet
aangetast wordt.

Onregelmatige schikking van X-triggers in serie geschakeld of als onafhankelijk
werkende sensor op kritische plaatsen. Het verlengstuk op de sensor maakt het
mogelijk om registraties te doen op een grotere afstand van het
bevestigingspunt van de X-trigger.
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Stuwdammen Elektriciteitsmasten

Pijpleidingen

Het gebruik van de X-trigger in de inspectiegangen en op de buitenzijde van
de stuwdam.

Voor het monitoren van de vervorming door windbelasting, corrosie en
extra belasting door ijsvorming tijdens vorstperiodes

De bewaking van voegen en kritische plaatsen. De X-trigger wordt met
een speciale klem bevestigd.

Grondkeringen

Zelfs op steile hellingen kunnen de sensoren geïnstalleerd worden voor
vroege detectie van grondverplaatsingen. .

Funderingen

Met de hulp van een verlengstuk en veerdoos kunnen zettingen
gedetecteerd worden via de grondankers.

Vallende rotsen

Bewegingen in het rotsmassief verandert de vorm van het net waardoor
de X-trigger in alarm gaat.



12

Residentiële gebouwen

Historische gebouwen

R e s i den t i ë l e  en  h i s t o r i s che  gebouwen

De X-trigger kan gebruikt worden om de stabiliteit van ééngezinswoningen en appartementsgebouwen te bewaken voor
een minimum investering.
De bevestiging gebeurt op geselecteerde, kritische plaatsen zonder de structuur aan te tasten. De X-trigger is beschikbaar
in verschillende kleuren zodat de sensor het esthetisch uitzicht niet stoort.

De X-trigger kan gebruikt worden voor de low-cost monitoring
van historische gebouwen zonder dat de structuur aangetast
wordt.

Appartementsgebouwen

Verplaatsing Verzakking Hoeken Hoeken Moeilijk bereikbare
plaatsen

Vormverandering Trek Scheurbreedte (<40mm) Scheurbreedte (>40mm)

Kleurselectie :
Toepassingen

Familiewoningen



13

Toepassingsmogelijkheden van een slapende sensor

G e ï n t eg ree rde  ve i l i ghe i d  :  d e  s l apende  s en so r

Preventie van mogelijke risico’s
Een andere mogelijkheid in het

preventiebeleid is de installatie van

een slapende sensor. In dit geval

bestaat de installatie uit een

vezeloptische sensor verbonden met

een optische kabel naar een centraal

gelegen meetpunt. De sensor kan op

ieder ogenblik aangesloten worden

op een monitoringstation voor

controle van de constructie of bij het

ontstaan van een crisissituatie kan

men snel de toestand opmeten.

Makkelijke aansluiting
Men kan opteren voor periodieke

metingen om de operationele kosten

van permanente monitoring te

beperken. Het systeem kan worden

geïnstalleerd gedurende de

constructiefase, hierbij wordt dan een

eenmalige ‘nul-meting’ gedaan als

referentie. Na deze referentiemeting

wordt het monitoringstation

afgekoppeld en blijven enkel de

sensoren met de bekabeling achter op

de structuur.

In deze ‘slapende’ toestand kan de

sensor gebruikt worden om

veranderingen in lengte te registreren.

Metingen ter plaatse kunnen snel, op

regelmatige tijdstippen of bij een

bepaalde (nood)gebeurtenis

uitgevoerd worden.

Uitbreiding voor statische en
dynamische metingen
In aanvulling tot periodieke of

sporadische metingen kan het systeem

uitgebreid worden voor permanente

monitoring indien dit gewenst is. De

sensoren dienen enkel verbonden te

worden met een permanent

monitoringstation om niet alleen

statische (= individuele data) maar ook

complete dynamische reacties van de

structuur op zijn belasting te gaan

opvolgen. Met andere woorden het

systeem kan men gaan ‘upgraden’

Jan. Dec.

Periodieke of
sporadische individuele
metingen.

Jan. Dec.

Permanente metingen
na het ‘upgraden’ van
het systeem

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Registratie van de
totale belasting door
metingen van
dynamische
gebeurtenissen.

Installatie van de slapende sensor

Aansluiting van de slapende sensor

X-Trigger 

• Alarmgenerator

• Reageert wanneer een vooraf in-
gestelde grenswaarde overschre-
den wordt.

• Altijd actief, klaar voor gebruik

• Bezorgt ons informatie in
‘real-time’

• Geeft ons de effecten van
structurele veranderingen

Slapende sensor

• Selectieve metingen (sporadisch of
periodiek)

• Controle van structurele veran-
deringen door periodieke metingen

• Uitbreidbaar 

• Upgrading laat ons toe om continu
dynamische effecten te meten

• Periodieke en dynamische metingen
laten ons toe structurele veran-
deringen te analyseren
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Men kan enkel betrouwbare conclusies i.v.m. het gedrag van structuren maken indien

men aan continue monitoring doet. Periodieke metingen voorzien enkel gefragmenteerde

informatie i.v.m. structurele karakteristieken, wat regelmatig resulteert in verkeerde

voorspellingen.

Door het gebrek aan aangepaste
procestechnologie is er onvoldoende
aandacht besteed aan de factor ‘tijd’
tijdens de monitoring van structuren.
Tijdscycli zoals seizoenen, weekdagen,
dag, nacht en andere natuurlijke cycli
zorgen voor periodieke belastingen van
structuren.

Deze cycli kunnen enkele fracties van
seconden tot verschillende jaren duren.
Bovendien overlappen ze elkaar vaak.

Het OSMOS systeem is het eerste systeem
dat ons toelaat om een complete en
continue diagnose te stellen : Het systeem
registreert de volledige geschiedenis van
de structuur zodat een analyse perfect
mogelijk wordt. Dit wordt bekomen door
continue registratie van statische en
dynamische belastingscycli zoals
spanningen, vervormingen en
verplaatsingen.

Zelfs bij een stroomonderbreking bewaart
het systeem zijn oorspronkelijke kalibratie
zodat waarden gemeten voor- en na het
inschakelen van de spanning, geen
afwijkingen vertonen. Sporadische
metingen op schijnbaar belangrijke
momenten worden dikwijls gebruikt om
conclusies te trekken die soms volledig
verkeerd kunnen zijn. Als gevolg hiervan
is dit type van data verzameling niet
geschikt om betrouwbare voorspellingen
te doen in verband met het structureel
gedrag.

De kennis van de volledige geschiedenis
van de structuur maakt het mogelijk om
periodieke gebeurtenissen te identificeren
en te analyseren. Dit laat een betere
evaluatie van de bekomen data toe. Hoe
langer de observatie periode wordt, hoe
groter de databank wordt, die ter
beschikking staat van de gebruiker van
het systeem. Dit resulteert in een continue
curve en laat ons toe om een
betrouwbare risico-inschatting te doen.
Structuren kunnen zo objectief
beoordeeld worden. 

Alleen een continue monitoring van de
belasting- en vervormingcycli resulteert in
een reële structuur karakterisering. 

Onregelmatigheden worden pas laat gedetecteerd.

Beslissende gebeurtenissen (bv. een overbelasting van de structuur) die een vermindering

van de levensduur van de structuur tot gevolg hebben, worden niet noodzakelijk

geregistreerd.

Monitoring van lange termijn cycli laat ons toe de geschiedenis van de structuur

weer te geven. Zowel individuele dynamische gebeurtenissen als normale

structuurbewegingen kunnen gedurende meerdere jaren geregistreerd worden. 

Het statische gedrag is een integraalfunctie van het

dynamisch gedrag. Gebruiksbelastingen op de structuur

kunnen continu geregistreerd worden.

Het statische gedrag wordt

voorgesteld door de gemiddelde

waarde van de individuele

dynamische waarden.

Voordelen van continue monitoring

Betrouwbare voorspellingen door continue monitoring

OSMOS  :  eng inee r i ng  i n  re a l - t ime
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❚ Een bewezen methode voor
de structurele bewaking van
constructies

Het door OSMOS ontwikkelde sensoren systeem voor de monitoring van gebouwen
en installaties laat ons toe ook op lange termijn alle structurele veranderingen te
meten.

Het systeem wordt gebruikt om zowel statische als dynamische belastingen als hun
effect op het gebouw of de installatie te meten. Vorm- en positieveranderingen
kunnen gemonitord worden met een zeer hoge nauwkeurigheid zodat het gedrag
van de geïnspecteerde structuur kan voorspeld worden. De data wordt voor
interpretatie bijgehouden en kan weergegeven worden in ‘real-time’.
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Pe rmanen te  mon i t o r i ng  :  d a t a  ve rwe rk ing

Dynamische metingen
Een dynamische grenswaarde ( l/ t) wordt vooraf in het systeem vastgelegd.
Als een meetwaarde deze dynamische grenswaarde overschrijdt, worden de data
die op dat moment in het geheugen zitten (=300) samen met de data tijdens het
overschrijden van de grenswaarde en de 300 volgende meetwaarden opgeslagen
in een file.

Als tijdens deze metingen een meetwaarde zijn corresponderende grenswaarde
overschrijdt, kan een alarmbericht verstuurt worden via SMS, e-mail, fax of een
externe alarmcentrale.

Statische metingen
Individuele metingen gebeuren met een
frequentie van 100 Hz. 

Een gemiddelde waarde wordt bekomen uit de individuele waarden die gemeten
werden binnen een vooraf geconfigureerd meetinterval van 10 ms tot 1000 ms.
Deze gemiddelde waarde wordt opgeslagen in een geheugen waarin 300
waarden kunnen opgeslagen worden. De ruwe data dienen als basis voor de
berekende meetwaarden.

Het geheugen bevat ruwe data (demping van de lichtintensiteit en temperatuur)
en meetwaarden (lengteveranderingen). Deze waarden worden gebruikt om
continu de statische gemiddelde waarde te bepalen. Het statisch interval kan
ingesteld worden tussen 100 s en 1 dag. 

Dagelijks worden de gemiddelde waarden bewaart in een file.

16



Pe rmanen te  mon i t o r i ng  :  g egevens  ve r z ame l i ng

Alarmgrenswaarde

Actuele toestand

Waarschuwingsgrenswaarde

Laagste bereikte waarde ooit

Hoogste bereikte waarde ooit

Maximum waarde van vandaag

Minimum waarde van vandaag

Actuele meetwaarde

Sensor
identificatie

Monitoringstation

Monitoringstation
Het verbinden van de sensoren via optische kabels laat ons toe signalen te
versturen over grote afstanden zonder dat ze omgezet of tussentijds versterkt
moeten worden.

OSMOS ontwikkelde het monitoringstation voor precisie registratie van de signalen
die opgetekend werden door de vezeloptische sensoren. Het station bestaat uit
een ‘master’ gedeelte, dat alle nodige netwerk functies uitvoert, en een ‘slave’

gedeelte, die de signalen converteert.
De verbinding tussen ‘master’ en ‘slave’
gebeurt door een ‘bus RS485’ verbinding.

Het volledige systeem kan geconfigureerd
worden via een netwerkserver of off-line via
een editor. Een database server brengt een
verbinding tot stand met alle

geconfigureerde meetpunten en archiveert alle
meetresultaten en configuratie data die verzameld werd sinds een vorige

verbinding. Aan de hand van de geconfigureerde data wordt alle ruwe data op de
database server geconverteerd in meetwaarden die gevisualiseerd kunnen worden.
Toegang tot de gevisualiseerde meetwaarden wordt geregeld via een paswoord.

Dashboard scherm

Visualisatie van de meetwaarden
als :

• XY-grafiek

• Polair diagramma

• Histogram

• Dashboard voorstelling

Meetwaarden kunnen weergegeven
worden in XY-grafieken of in
histogramvorm (met weergave van de
kritische of alarmgrenswaarden).
Maximum en minimum waarden per dag
en sinds het begin van de waarnemingen
worden eveneens weergegeven. De
meetwaarden kunnen ook geëxporteerd
worden voor verdere verwerking (jpeg,
bmp, tabel > ASCII).

Het gepatenteerde dashboard

heeft alle nodige informatie weer

in verband met de gemonitorde

structuur. Ruwe data worden zo

op een duidelijke en grafische

manier voorgesteld. Operationele

status van de gemonitorde

structuur wordt aangegeven door

de kleur : groen voor ‘alles ok’,

geel voor ‘de waarschuwingsfase’

en rood voor ‘onmiddellijke actie

is nodig’. 
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Permanente monitoring : Dynamische en statische monitoring

Dynamische gegevens i.v.m. structurele veranderingen in gemonitorde constructies
worden continu geregistreerd door het OSMOS systeem en bewaard voor evaluatie
indien de vooraf gespecificeerde grenswaarde bereikt wordt.
Statische data zijn gemiddelden van deze dynamische data.
Als gevolg is het statische gedrag de integraalfunctie van het dynamisch gedrag.
Dit laat ons toe om multifunctionele informatie te krijgen over de gemonitorde
constructies.

2de oscillatie wijze
1ste oscillatie wijze

1. Controle van het elastisch gedrag van de gemonitorde constructie

2. Amplitude van een gebeurtenis (vb. gewicht of intensiteit)

3. Natuurlijke periode van een structuur

4. oscillatietoestanden

5. Detectie van schokken en interne haarscheurtjes
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Minuten

6. Visco-elastisch gedrag

7. Tellingen van repetitieve belastingen

8. Snelheidsmetingen

9. Absolute synchronisatie van ver van elkaar gelegen meetpunten.

10. Detectie van extreem lage frequenties (ELF)

Absolute synchronisatie
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