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De percolatiesensor baseert zich op de afhankelijkheid van de elektrische geleidbaarheid van de
volumefractie (of hoeveelheid) aan geleidende deeltjes in een niet-geleidend materiaal. Waneer
een voldoende grote fractie aan deeltjes aanwezig is in het materiaal (C), dan stijgt de elektrische
geleidbaarheid plots heel sterk. Dit wil zeggen dat de elektrische weerstand enorm daalt.
De percolatiesensor bestaat uit een grote volumefractie aan deeltjes zodat de sensor in droge
toestand sterk geleidend is (C). Wanneer een vloeistoflek aanwezig is, neemt de sensor water op.
Het water zoekt zich een weg tussen de geleidende deeltjes die daardoor uit elkaar geduwd
worden. Dit heeft hetzelfde eﬀect als wanneer minder geleidende deeltjes in het materiaal zitten
(A en B). Door de weerstand op te meten, kan dus een vloeistoflek gedetecteerd worden.
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Indien een vloeistoflek ontstaat ergens langs de sensor, dan kan dit gemakkelijk via de verhoogde
weerstand gedetecteerd worden. Lokalisatie is echter niet mogelijk, omdat de verhoogde
weerstand geen idee geeft van waar precies het vloeistoflek zich bevindt.
TDR maakt het mogelijk om het vloeistoflek zowel te detecteren als te lokaliseren (B). Door de tijd
op te meten tussen het uitzenden van een elektrische puls (spanning) en het ontvangen van de
gedeeltelijk gereflecteerde puls, kan via de constante snelheid van de puls de afstand tot het
vloeistoflek bepaald worden. Elke verandering in fysische eigenschappen, dus ook in de
omgeving van het waterlek, veroorzaakt een gedeeltelijke reflectie van de elektrische puls.
________________________________________________________________________________
Afbeelding oscilloscoop: https://msr7.net/oscilloscope.html.
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Bovenstaande afbeelding illustreert de combinatie van de klassieke weerstandsmeting met TDR
voor percolatiesensoren in vliegtuigen. De sensor is zeer dun, slechts enkele mm’s, waardoor
deze perfect in de gleuven tussen de vloerpanelen in de passagierscabine past.
Een netwerk van de sensoren wordt uitgerold door meerdere sensoren evenwijdig over de
volledige lengte van de passagierscabine te leggen. De sensoren liggen op een vaste afstand van
elkaar.
Wanneer een passagier bijvoorbeeld zijn drankje op de grond morst en zo de vloeistof tussen de
vloerpanelen insijpelt, dan detecteert en lokaliseert dit netwerk het vloeistoflek op een
eenvoudige manier. Door de weerstand over elke sensor op te meten, kan snel opgemerkt
worden langs welke sensor een vloeistoflek aanwezig is (1). Vervolgens zal een technicus de TDR
methode gebruiken om uit te zoeken waar exact langs die sensor met de verhoogde weerstand
het vloeistoflek zich bevindt (2). Hierdoor kan de technicus op een tiental centimeter na het
vloeistoflek lokaliseren (3).
Het grote voordeel van TDR is dat de technicus niet langer de vloerpanelen langs de volledige
sensor met de verhoogde weerstand moet openbreken. Door de exacte lokalisatie van het
vloeistoflek moeten slechts één of maximaal twee vloerpanelen meer opengemaakt worden.
Dankzij de TDR methode worden dus meerdere werkuren en duizenden euro’s aan
materiaalkosten uitgespaard.
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Afbeelding vliegtuigzetels: https://thepointsguy.com/2015/04/airline-seat-comparison-how-do-southwests-new-seats-measure-up/.
Afbeelding oscilloscoop: https://msr7.net/oscilloscope.html.
Afbeelding plattegrond vliegtuig: http://www.flyup.com/en/PassengersInfo/UsefulInfo/Pages/SeatingMapPlan.aspx.

