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1 Opening en mededelingen 

  

Ronnie van Leeuwen opent de vergadering en bedankt Filip van Brugghe voor de 

organisatie van de deze dag. De aanwezigen van vandaag introduceren zich kort. 

 

De agenda van deze dag wordt doorgenomen.  
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2 Introductie thema en terugblik vorige bijeenkomst(en) 

 

De in het verleden behandelde thema’s worden gepresenteerd: 

 

 

 
Ronnie van Leeuwen laat een aantal documenten over het thema rondgaan (o.a. 

een document opgesteld door de Technical Advisory Board van CEEES over het 

thema van vandaag). 
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Bij de vorige meeting bij Thales Cryogenics (9 april 2014) zijn de mogelijkheden 

van diverse leden rond het meten van trillingen en de uitvoering van triltesten in 

kaart gebracht. In bijlage B is het overzicht weergegeven. 
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3 Presentatie Universiteit van Gent / Joachim van Walleghem 

 
 

Joachim van de universiteit van Gent geeft de presentatie over het onderzoek dat is 

uitgevoerd binnen het “Bicycle test- and knowledge centre”, zie bijlage A voor 

informatie over het centre. Hieronder staan de sheets van de presentatie van 

Joachim. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Pagina 6 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Pagina 7 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Pagina 8 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 
 

 

 
 

 
 

 



Pagina 9 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Pagina 10 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 
 

 

 
 

 

 

 



Pagina 11 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 

 
 

 
 

 

 



Pagina 12 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 
 

 

 
 

 
 

 



Pagina 13 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 

 
 

 

 
 

 

 



Pagina 14 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Pagina 15 van 27 

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2014/02) 
2 december 2014 

 

 

 

WGMB-2014-02  

Tijdens de presentatie werden ook nog fimples getoond van een wiel dat met 

verschillende snelheden over een ruwe weg reed (high speed opname). 
 

 

 
 

 

 

4 Voorbereiding uitvoering triltest 
 

Elk bedrijf dat een meetsysteem laat meelopen bij de uitvoering van de triltest 

geeft een korte inleiding op de gebruikte meetapparatuur. 
 

Frederik Castelain / Rycobel 
 

Rycobel heeft de Saver3X90 opnemer meegenomen. Dit is een opnemer die in 3 

richtingen de trillingen kan meten. Op deze unit kunnen ook externe sensoren wor-

den aangesloten. Naast trillingen kunnen ook transients (schokken) worden 

gemeten. M.b.v. de software kan men deze twee mechanische fenomenen discrimi-

neren. Triggering kan vooraf worden ingesteld op tijd (trillingen) of signaal (shock). 

Het frequentiegebied wordt ingesteld voor de metingen die uitgevoerd gaan wor-

den. Er wordt gemeten tot 1000 Hz, ook de sample rate wordt ingesteld. M.b.v. de 

software worden deze settings in de Saver ingeladen. 
 

Bob Gaasbeek / ENMO B&K: 

 

ENMO B&K heeft het Pulse frontend van B&K meegenomen. 

Het is een 12-kanaals systeem. 

De software waarmee gewerkt wordt zijn Pulse Labshop en Pulse Reflex voor de 

data analyse.  

Er worden tijdens de test meerdere tri-axiale opnemers op de shaker geplaatst. 
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Andries de Bue / Dewetron: 
 

Dewetron heeft het Sirius systeem meegenomen. 

Met dit systeem kunnen meerdere typen signalen worden ingelezen om zo een 

compleet mogelijk beeld te krijgen van de test. Ook video opslag is mogelijk. Voor 

de uit te voeren demonstratie test wordt gekozen voor continue monitoring. Trigge-

ring is met dit systeem ook mogelijk. 
 

Ad Bastiaanssen / ABtronix: 
 

Ad stelt een aantal vragen / opmerkingen m.b.t. de road load data: 

• Criteria hoe deze op te nemen en welke parameters de meting beïnvloeden. 

• Discussie: Wat is de waarde van de Road load data als we deze af gaan spelen op 

de shaker ( het reproduceren van de gemeten g levels en het gemeten spectrum). 

• Het opzetten van een eenvoudige test ( eventueel met diverse soorten data-

acquisitie apparatuur) vervolgens afspelen op de shaker en dan de originele data 

vergelijken met de op de shaker afgespeelde data. 

• Omzetting van analoog naar digitaal: met welke sample rate wordt gemeten (dit is 

niet bij alle systemen op dezelfde waarden in te stellen) 

• Wat wil je met de gemeten data doen (bv piek versnellingen op het spectrum op 

een bepaald moment bepalen. 

• Data analyse kost tijd. 

 

Een algemeen probleem wat Ad in de praktijk vak tegenkomt is het gebrek aan 

specialisten binnen diverse bedrijven; de kennis loopt meer en meer weg. 

 

Bij problemen met het uitvoeren van metingen: 

- Twijfel aan jezelf 

- Twijfel aan de kabel 

- Twijfel aan de apparatuur. 
 

 

Opmerking: voor ISO17025 accreditatie is het nodig om het de controle loop van 

een shakersysteem met een onafhankelijk meetsysteem te monitoren / valideren. 

Bovenstaande systemen kunnen daarvoor gebruikt worden. 
 

 

5 Pauze 
 

De lunch wordt genuttigd in de presentatieruimte, met dank aan Filip voor het re-

gelen van de lunch. 

 
 

6 Uitvoering triltest met metingen op shaker 
 

Na de pauze volgt een rondleiding door het testlaboratorium van TP Vision waar 

o.a. klimaatkamers, een valtester en EMC testruimtes te zien zijn. De rondleiding 

eindigt in de shakerruimte waar de demonstratie plaats vindt.  

 

Op de electrodynamische shaker van TP Vision worden diverse versnellingsopne-

mers van diverse bedrijven gemonteerd, zie foto. 
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Plaatsing van de sensoren op de triltafel 

 

 

 
Opbouwen van de testopstelling 
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Opbouwen van de testopstelling 

 

 

 

 
 

P.S.D. van het gemeten wegprofiel 
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Er worden twee trilspectra uitgevoerd: 

 

a) Spectrum van gemeten trillen “Bike Road”, 5-100 Hz, 1,28 g rms 

 

 
“ 

b) Vlak spectrum: 5-100 Hz: 0,35 g rms 
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7 Uitlezing van data + uitleg 
 

 

Na de uitvoering van de triltesten worden in de vergaderzaal de metingen 

geanalyseerd. 
 

Frederik Castelain / Rycobel 
 

Kanaal 3 van de meetunit geeft de trillingen in de verticale richting weer (richting 

van de aangeboden trillingen met de shaker). 
 

 

 
Analyse van gegevens / SAVER van Lansmont 

 

De overall g rms waarde van het gemeten signaal komt uit op 1,13 g rms. 

In het signaal is de afkapping op 100 Hz goed te zien. Bij 150 en 300 Hz zijn extra 

pieken waarneembaar. Ook bij de metingen bij andere meetsystemen zijn deze 

pieken aanwezig. Men kijkt met de meting dus verder in het frequentiegebied dan 

enkel het frequentiegebied van de aangeboden trillingen (5 – 100 Hz). 

 

In de twee horizontale richtingen is tussen 20 en 60 Hz een wat hoger signaal aan-

wezig (deze richtingen worden met de shaker test niet aangestoten). Dit blijkt een 

typisch frequentiegebied te zijn voor seismische massa’s. 

 

Theoretisch wordt de test uitgevoerd met 3 sigma, in de praktijk blijkt 2,8 sigma 

vaak het maximaal haalbare. 

 

Aangeraden wordt om bij het programmeren van een triltest buiten het frequentie-

gebied dat getest moet worden ook mee te nemen in de testdefinitie en daar 

bewust lage niveaus te programmeren. 

 

Frederik laat zien dat er in het schoksignaal schokken aanwezig zijn tot 10g, wel-

licht dat dit iets te maken heeft met de opspanning van de SAVER. 
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Bob Gaasbeek / Patrick Maeyaert ENMO B&K: 

 

De resultaten van het Pulse system worden gepresenteerd. 

Eerst wordt het versnelling  / tijd plaatje getoond. De maximale piek die gemeten 

is bedraagt 46,8 m/s2. 

De data wordt ook in een PSD spectrum gezet. 

Patrick maakt de opmerking dat een versnellingsopnemer een soort microfoon is 

die ook het akoestische signaal oppikt. Er zijn twee opnemers op de tafel geplaatst, 

deze laten identieke meetwaarden zien. 

Tijdens de uitvoering van de testen is 1 opnemer verplaatst naar de hoek van de 

tafel waarbij er andere meetresultaten naar voren kwamen. 

 

 

Andries de Bue / Dewetron: 
 

Andries laat als eerste het tijdplaatje zien (versnelling als functie van de tijd). 

De maximale positieve piek is 5,4 g, de maximale negatieve piek is -5,48g. 
 

Er komt een vraag uit de groep: als je een random triltest met een bepaalde PSD 

gedurende een bepaalde tijd op een product heb uitgevoerd is dan aan te geven 

hoeveel energie er in het product gestopt is? Vanuit de werkgroep komt hier geen 

eenduidig antwoord op. Wellicht is dit een vraag voor het PLOT forum op de websi-

te. 
 

Ad Bastiaanssen / ABtronix: 

 

Ad laat het gemeten signaal zien in een frequentie spectrum. 

In het tijdsignaal is te zien dat er meer positieve dan negatieve pieken aanwezig 

zijn. Bij 16 Hz zijn de hoogste pieken waarneembaar (1,8 g piek). 

Met het testen van de road load data ben je mede aan het kijken naar de beperkin-

gen van de electrodynamische shaker. 

 

Ad stelt voor een eventuele volgende praktische bijeenkomst het volgende experi-

ment voor: met een sinus generator de shaker aansturen, met 

versnellingsopnemers de trillingen meten, de data analyseren en vervolgens weer 

afspelen op de shaker en terug meten. 

Een ander thema waarvan Ad merkt dat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid 

heerst is SRS (Shock Response Spectrum). In het verleden zijn er twee sessies ge-

houden over SRS. Er is toen echter geen SRS test met een shaker uitgevoerd � 

wellicht een thema voor de volgende keer. 
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Analyse van de meetresultaten 

 

 
Analyse van de meetresultaten 
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8 Overige zaken m.b.t. mechanische beproevingen, thema volgende bijeen-

komst en sluiting 

 

 

Als mogelijke onderwerpen voor  de volgende bijeenkomst(en) worden de volgende 

thema’s aangedragen: 

- Shock Response Spectrum 

- Aanbieden van sinussignaal aan shaker (m.b.v. signaalgenerator) en terugme-

ten van het signaal op de shaker 

- NLR heeft aangeboden om de werkgroep te ontvangen, men kan daar iets ver-

tellen over metingen aan een helicopter. Deze data zijn gebruikt om een 

testspecificatie af te leiden. 

 

Ronnie van Leeuwen bedankt iedereen voor de bijdrage aan deze bijeenkomst en 

sluit de vergadering. 
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Bijlage A: Bicycle test- and knowledge centre 
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Bijlage B: Overzicht mogelijkheden 

 
Bedrijf Meten van veldda-

ta trillingen 

Analyse van meetdata Omzetten van meetda-

ta naar triltest 

specificatie 

Uitvoering tril-

test 

Thales Cry-

ogenics 

Eindhoven 

SKF datalog module 

aanwezig: m.b.v. ver-

snellingsopnemers 

kan er op locatie me-

tingen uitgevoerd 

worden (trillingen / 

schokken). Module is 

vooral bedoeld voor 

analyse van machine-

trillingen. Weinig 

ervaring met deze 

module 

 

Software van SKF datalog 

module: specifiek inge-

richt voor analyse van 

machinetrillingen 

Omzetting van versnel-

ling – tijd signaal naar 

Power Spectrum density 

– frequentie: M+P VibPi-

lot 

Uitvoering van 

triltesten op 

twee shakers 

mogelijk (geen 

time replication 

mogelijkheden) 

Rycobel 

 

Lansmont SAVER 

3X90 en 9X30 aanwe-

zig : van batterijen 

voorziene datalogger 

met een interne tri-

axiale versnellings-

opnemer (extern op-

tioneel tot 6 kanalen 

mogelijk), tempe-

ratuur en vochtsen-

sor die autonoom ‘in 

het veld’ kan worden 

ingezet. Veel ervaring 

met dit instrument 

Software SaverXware 

voor de analyse en (au-

tomatische) verwerking 

van de veldmetingen 

Automatische of hand-

matige selectie van de 

signalen die worden om-

gezet naar een Power 

Spectrum Density (PSD) 

plot. Export mogelijk van 

PSD in een .csv file  

Indien triltafel 

.csv-files kan 

inlezen kan de 

triltest hierop 

uitgevoerd 

worden (moge-

lijkheid bestaat 

met Lansmont 

hydraulische 

triltafel, aanwe-

zig bij een 

aantal PLOT-

leden) 

Dewetron 

Benelux 

Diverse systemen 

voor allerhande sen-

soren zoals IEPE. 

Mogelijkheid om ge-

lijktijdig andere 

signalen te meten, 

virtuele kanalen (fil-

tering/formules/ e.d.) 

toe te voegen, even-

als Video. 

Visualisatie van de data 

zoals zoom/scrol/print. 

Off-line math om later 

formules, functies en fil-

ters toe te voegen. 

Diverse displays. Export 

naar allerhande analyze 

programma's. 

Omzetten van versnel-

lings - tijdsignalen naar 

FFT spectra. 

We beschikken 

zelf niet over 

shakers maar 

kunnen wel 

meetapparatuur 

ter beschikking 

stellen. 

jjbos bv m+p Data acquisitie 

systeem VP4 of VP8 

Smart office pakket 

road data analyse 

Road data handling (4 tot 

x kanalen) 

Zie bovenstaande.  

Dit kunnen we ook direct 

in de road load editor 

zodat de opgenomen da-

ta kan worden 

afgespeeld op een ED 

Road Load edi-

tor + 

mogelijkheid 

om data aan te 

passen en be-

schikbaar te 
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shaker. maken voor elk 

type ED shaker. 

ENMO / 

Brüel&Kjær 

Benelux 

LAN-XI data-

acquisitie systeem, 

multichannel + acce-

lerometers 

Pulse Labshop 

Pulse Reflex 

 

Field data replication 

software 

ED shaker(tje) 

afh van testob-

ject 

LMS LMS Scadas Mobile of 

ScadasXS 

LMS Test.Lab data pro-

cessing 

LMS Test.Lab Mission 

Synthesis, MRS en FDS 

methode 

LMS Test.Lab 

Environmental 

testing, shaker 

control 

TP Vison Pulse van B en K   M+P controller 

voor shakertes-

ten (sine, 

random, shock) 

Topa Insti-

tuut 

Lansmont SAVER 

3X90: van batterijen 

voorziene datalogger 

met een interne tri-

axiale versnellings-

opnemer, tempe-

ratuur en vochtsen-

sor die autonoom ‘in 

het veld’ kan worden 

ingezet. Veel ervaring 

met dit instrument 

Software SaverXware 

voor de analyse en (au-

tomatische) verwerking 

van de veldmetingen 

Automatische of hand-

matige selectie van de 

signalen die worden om-

gezet naar een Power 

Spectrum Density (PSD) 

plot. Export mogelijk van 

PSD in een .csv file  

Lansmont 

10000 TTV II 

hydraulische 

triltafel. 

ABtronix 

b.v. 

Diverse systemen 

zoals Data Physics, 

Data Translation en 

Amotronics transient 

recorders 

Data Physics Post pro-

cessing 

vanuit diverse data for-

maten 

Het omzetten van time 

domain data naar test-

profiel en geschikt maken 

voor uitvoering op een 

shaker 

Generatie van 

testprofiel voor 

iedere willekeu-

rige shaker 

NLR, VST-

lab 

Mobiele meetopstel-

ling beschikbaar 

(Photon)
+
 + data re-

cording m.b.v. 

Dactron RT Pro; bij 

NLR verder diverse 

meetinstrumentatie 

systemen beschik-

baar (luchtwaardig, 

indien nodig) 

O.a. meetsoftware van 

Dactron RT Pro/ LMS 

Test.Lab/Matlab/LabView 

LMS 

Test.Lab/Matlab/LabView 

3 shakers be-

schikbaar, time 

replication mo-

gelijk (wel 

additionele s/w 

licentie nodig 

van LMS) of 

bijv. met Lab-

View tooling. 

Nedap N.V. Er is een vraag naar 

trillings data loggers 

om transport trillin-

gen in kaart te krijgen 

? mogelijk om dit met 

HALT triltafel te doen? 

HALT 

 

 


