
Vibratie testen met temperatuur cycli 
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 Vibratie en Temperatuur testen combineren 

 Praktijk case: De smart card reader. 

 De samenwerking tussen een drietal PLOT leden. 
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Wie zijn wij? 
TE Connectivity 



 Grootste europese R&D team met ±100 Engineers 

 Meer dan 600 Miljoen dollar aan revenues van de R&D gedaan door TE 

Nederland 

 Eigen Model-shop en Environmental Test Laboritory 
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Wie zijn wij?  
TE Connectivity Nederland 



 j.j. bos b.v. is een handelsonderneming in materiaal beproevingssystemen 

welke wij importeren uit landen als U.S.A., China en Europa en distribueren 

over de Benelux. Hierbij moet gedacht worden aan trek- en drukbanken en 

Electro Dynamische shakers, maar op micro niveau ook aan rekstrookjes en 

Accessoires voor Elektronen Microscopen. 

 We zijn in 1965 opgericht door dhr. Jan Jaap Bos die na afgeronde studie als 

vliegtuigbouwkundig ingenieur aan de T.U.-Delft handel zag in het 

importeren van dergelijke systemen vanuit de U.S.A. (MTS, Research Inc.) en 

Engeland (Derritron). 

 Het bedrijf is gevestigd in een eigen kantoor in Gouda en inmiddels 

gegroeid naar 7 man met een eigen service afdeling. 

Wie zijn wij? 
JJ Bos.(1) 



Voor Electro Dynamische Shakers leveren wij: 

 Shaker systemen (stand alone / combo / sliptables (ETS Solutions) 

 Vibration controllers, control software en analyser software (m+p) 

 Head expanders (CENTROTECNICA S.r.l.) 

 Accelerometers (DJB)  

 Service (Installatie, reparatie en preventief onderhoud) 

 Amplifier upgrades 

 Verplaatsing en verhuizing 

 CENTROTECNICA® 

 

Wie zijn wij? 
JJ bos. (2) 

http://www.ctecnica.it/


Vibratie in het dagelijks leven 

 



Vibratie in het dagelijks leven 
Machinaal simuleren 



Signaal Signaal 

Terugkoppeling 

IEC 60068-2-1 

IEC 60068-2-6 

IEC 60068-2-50 

IEC 60068-2-51 

Vibratie in het dagelijks leven 
Een vibratie systeem 



 Shaker systeem  

MPA714/M748A/GT1000M 

System Performance 

Sine Force 7,000 kgf 

Random Force 7,000 kgf 

Shock Force (6ms) 14,000 kgf 

Useful Frequency Range DC to 2,500 Hz 

Continuous / Shock Displacement 51 mm 

Max Velocity 1.8 m/s 

Max Acceleration (sine 981 m/s² 

Vibratie in het dagelijks leven 
Testconfiguratie in het testlab (bij TE Connectivity) 



Frequency [Hz] 

A
c

c
e

le
ra

ti
o

n
 [

g
p

k
-]

 

D
is

p
la

c
e

m
e

n
t 

time 

A
c

c
e

le
ra

ti
o

n
 [

g
p

k
-]

 

time 

Classical Half Sine Shock Puls 

Sine Wave 

Random Signal 

Vibratie in het dagelijks leven 
Soorten testen 



Sine profile 



Random profile 



Shock profile 



Product 

Fixture Control Accellerometer 

Product 

“Fixture” bij vibratie testen 



 Besteed aandacht aan het ontwerp van het 

fixture (juiste materiaalkeuze, vlakheid montage-

oppervlak, paralelle vlakken, robuust) 

 Fixture en het te testen product moeten zoveel 

mogelijk in balans zijn 

 Juiste montage fixture en product(en); voldoende 

en juiste bouten voor product en fixture, juiste 

ringen, bouten aangedraaid met het juiste 

moment 

 Bij klimaattesten: let op verschillende 

uitzettingscoëfficiënten en warmtegeleiding naar 

het armature van de shaker  

Vibratie aandachtspunten 

 



Temperatuur testen 

 
Doel: 

 Het nabootsen van omgevings 

temperaturen die een product moet 

kunnen weerstaan.  

Soorten testen: 

 Levensduur temperatuur test/ Heat age 

(Larson miller methode) 

 Temperature cycling test (met/zonder 

koude stap) 

 Temperatuur schokken  

Apparatuur: 

 Klimaat kamer 

 Functioneel tester  



Vibratie testen met Temperatuur  
Combinatie (1) 

Doel: 

 Praktijk situatie waar beide fenomenen voorkomen. 

 Het testen van mechanische eigenschappen van materialen en 

verbindingen. 

 Highly Accelerated Life stress Test (HALT) of Highly Accelerated Stress 

Screening (HASS) 

Soorten Testen: 

 Tril/shock testen met verhoogde temperatuur 

 Tril/shock testen met verlaagde temperatuur 



Vibratie testen met Temperatuur  
Combinatie (2) 

Apparatuur: 

 Klimaatkast die op een shaker geplaatst kan worden 

 Aansturing 

 Versnellingsopnemer 

 Functioneel tester 

  

 (optioneel) 

 Discontinuiteitsmeter 

 



Aandachtspunten: 

 Specifieke eisen van klanten 

 Fixture keuze 

 Plastics mechanisch belasten bij lage 

temperaturen (onder het vriespunt) kan 

scheuren veroorzaken. 

 Verschillende uitzettingscoefficienten bij het 

verwarmen van verschillende materialen in 

een product 

 

Vibratie testen met Temperatuur  
Combinatie (3) 



Praktijk case: De smart card reader  
Wat is de smart card reader en waar wordt het 

gebruikt? 

De smart card reader is een 

connector waar een kaart 

ingevoerd kan worden(ter grootte 

van een credit card) met de 

volgende specificaties: 

 Vergulde contacten 

 Microfilm flex wire connectie naar 

externe apparatuur 

 Plastic behuizing 

 Een spoel met knopje die de 

kaart uitspuugt  

 

De smart card wordt in de volgende 

toepassingen gebruikt: 

 Vrachtwagendashboards 

 Industriele processen met 

“telefoonverbinding” 

 



Stap 1: De normale functies van het product testen 

Stap 2: De specificaties van de test controleren 

Stap 3: De opstelling uitdenken: 

 Test fixtures uitdenken 

 Discontinuiteit meting 

 Kritische punten controleren 

Stap 4: Testen en monitoren van de test 

Stap 5: Analyseren van de resultaten 

 

Praktijk case: De smart card reader  
Het process van testen 



Praktijk case: De smart card reader  
Resultaat, Analyse & advies 

 Functioneel werkend 

 Discontinuiteit tijdens testen 

 

Is het product gefaald? Waarom? 

 Plastische deformatie plastic 

 Normaalkracht op de contacten 

 Slijtage contactoppervlakte 

 

Advies: 

 Door de lange veerweg van de contacten en de plastische deformatie van de 
behuizing krijgt het contact discontinuiteit. Gezien de behuizing van de klant is 
kan alleen de stugheid van de veer worden aangepast door ons zelf. Het 
advies in deze is om ander materiaal (stugger) te gebruiken voor de contacten, 
of de behuizing fabrikant adviseren meer glas in het product te gebruiken voor 
een mindere gevoeligheid op temperaturen. 



jj bos bv. 

Weiss 
Technik 

TE 
Connectivity 
Nederland 

 Jarenlange samenwerkingsverbanden 

 Veelal losse opdrachten 

 Shakers (jj bos) 

 Temperature shock kast (Weiss) 

 

 Voor een nieuw project en uitbreiding 
van het testlab zijn de koppen bij elkaar 
gestoken en is er gekomen tot een 

gecombineerd product. De 
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan 
door de PLOT werkbijeenkomsten en de 
onderling contact. 

De samenwerking tussen PLOT leden 

 


