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	 meettechniek

Twee oude bekenden worden HBK
Een	nieuwe	naam	en	veel	nieuwe	producten

Zowel Brüel & Kjær als HBM zijn toonaangevend in hun 
segmenten. Brüel & Kjær levert geavanceerde technologie 
voor het meten en monitoren van geluid en trillingen, terwijl 
HBM technologie levert voor het meten en monitoren van 
mechanische grootheden en elektrische eigenschappen voor 
het analyseren van duurzaamheid, de efficiency van aandrij-
vingen, industriële processen en gewicht. De twee bedrijven 
zullen hun expertise bundelen en samen een integrale oplos-
sing aanbieden, die bestaat uit sensoren, data-acquisitie, 
dataverwerking en diensten op het gebied van engineering. 
Daarbij zullen de bekende namen HBM en Brüel & Kjær 
blijven bestaan en wordt HBK gebruikt voor producten die 
gezamenlijk ontwikkeld zijn. 

ClipX-signaalconditioners
Naast het nieuws over het bedrijf, was er ook veel product-
nieuws. Een nieuwe lijn industriële signaalconditioners 
onder de naam ‘ClipX’ is daarvan de eerste (afbeelding 2). 
Dit apparaat heeft een nauwkeurigheidsklasse van 0,01 en 
een geïntegreerd, digitaal kalibratiecertificaat en voldoet 
daarmee aan de eisen die in de nabije toekomst gevraagd 
worden door de industrie. De ClipX-modules kunnen geïn-
tegreerd worden in elke meettaak; of ze nu voor single- of 
multiple-channel toepassingen, testbanken, productiema-
chines of productiemonitoring gebruikt worden.
ClipX maakt een eenvoudige implementatie mogelijk van 
elk gewenst aantal stand-alone meetketens of meetsystemen 
met maximaal zes modules die met elkaar kunnen com-
municeren. Anders dan conventionele signaalconditioners 
heeft ClipX geen aparte hoofdmodule nodig voor de data-
processing. De signaalconditioners zijn heel flexibel omdat 
ze zijn uitgerust met alle gangbare interfaces voor automa-
tisering waarmee ze in alle (digitale) monitoringsystemen 
zoals PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, EtherCAT, 
digital-I/O, en analoog (V/mA) geïntegreerd kunnen wor-
den.
Met ClipX kunnen zowel analoge als digitale meetketens 
opgezet worden. ClipX heeft een zeer hoge nauwkeurig-

goed beeld te krijgen van de prestaties van de auto en waar de 
eventuele problemen liggen. Nu is het de vraag welke meet-
instrumenten ingezet kunnen worden om alle parameters 
te kunnen bepalen. Afbeelding 4 toont hoe de opstelling er 
uit zou kunnen zien. Voor het meten van de energie die uit 
de accu betrokken wordt, kunnen twee multimeters ingezet 
worden voor het meten van spanning en stroom. De energie 
die de frequentieregelaar moet leveren kan vervolgens met 
een poweranalyzer bepaald worden en voor het bepalen van 
de mechanische parameters heeft HBM een serie meetin-
strumenten bestaande uit koppelmeters en koppelsensoren 
waarmee de aan de wielen geleverde energie te bepalen is.
Zoals uit afbeelding 4 al blijkt, is er tussen de verschillende 
meetinstrumenten geen koppeling en moeten de resultaten 
van de metingen apart (met de hand) verwerkt worden om 
te komen tot het totale rendementsplaatje van de aandrij-
ving. Op zich kan dat, mits de omstandigheden waaronder 
gemeten wordt maar constant zijn. Er is dan tijd om alle 
meetwaarden apart af te lezen en verder te verwerken.
Wordt de meting niet in het lab, maar op de weg uitgevoerd, 
dan kan de situatie elk moment totaal anders zijn en is het 
handmatig aflezen van de instrumenten niet meer mogelijk. 
Er moet voor het verkrijgen van een goed beeld gedurende 
een totale testrit niet alleen constant gemeten worden, ook 
moeten alle metingen dan gesynchroniseerd worden want 
alleen dan kan op een goede manier het verloop van het ren-
dement bepaald worden. 

eDrive
In het leveringsprogramma van HBM zijn in feite alle com-
ponenten voor een uitgebreid meetsysteem al te vinden, 

alleen was er nog niet een compleet kant-en-klaar pakket 
waarin naast alle componenten ook de kennis verwerkt is 
voor een dergelijke meetopstelling. Om het iedereen gemak-
kelijk te maken, heeft men het eDrive-pakket samengesteld 
(afbeelding 5). De basis van het systeem is een (draagbare) 
data- en transient-recorder uit de Genesis HighSpeed-serie 
die in combinatie met een digitale koppelmeter, stroom- 
en spanningssensoren en toepassingsgerichte software een 
krachtig en integraal test- en analysesysteem voor elektrische 
aandrijvingen vormt.
Het systeem is geschikt voor het meten van meerfasige elek-
trische voortstuwingssystemen met lage, middelhoge en 
hoge spanning. Het complete systeem wordt direct naast 
de elektrische motor geplaatst, terwijl de bediening via een 
optische Ethernet-interface vanaf de PC kan plaatsvinden. 
De gebruikers kunnen continu meetdata opslaan met een 
sampling rate tot 2 MS/s.
Deze meetdata is afkomstig van een flexibel aantal kanalen, 
die afhankelijk van de toepassing samengesteld kunnen wor-
den. Een systeem kan uitgevoerd worden met 102 kanalen 
voor spanning en stroom (51 elektrische vermogensmetin-
gen) met spanningen tot 1.000 volt en met gepatenteerde 
0,1% accurate probes zelfs tot 5 KVrms. Nog hogere span-
ningen zijn mogelijk gebruikmakend van een glasvezel geba-
seerd isolatiesysteem. Daarnaast kunnen tot zes meetpunten 
voor koppel en toerental worden aangesloten (te denken aan 
analyse van volledige aandrijflijnen met bijvoorbeeld trans-
missies). Naar wens kunnen kanalen voor het meten van tril-
ling, temperatuur en CAN-bus toegevoegd worden.
Het systeem beschikt over alle benodigde functionaliteiten 
van een power analyzer zoals het berekenen van verschil-

Een verjaardag van de Nederlandse vesti-
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daar de hoofdvestiging te bezoeken. In deze 
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De vestiging in de Benelux van Hottinger Baldwin 
Messtechnik (HBM), de Duitse producent van meetopne-
mers, apparatuur en software voor data-acquisitie, vierde 
onlangs haar 25-jarige bestaan. Het bedrijf werd op 1 april 
1993 in Nieuwegein opgericht voor de verkoop en service 
van de HBM-oplossingen in de Benelux. Door de overname 
van de Genesis HighSpeed-productlijn in 2009 werd de 
R&D-vestiging van Genesis in Dongen onderdeel van HBM 
en in oktober 2011 verhuisde ze naar een nieuw pand aan de 
Schutweg in Waalwijk, waar zowel de sales- en serviceafde-
lingen werden ondergebracht evenals de R&D-activiteiten 
van Genesis. 
In 2016 werd HBM Benelux organisatorisch onderdeel 
van de regio Noordwest-Europa, waaronder ook Groot-
Brittannië en Scandinavië vallen. De dagelijkse leiding van 
Noordwest-Europa is in handen van directeur Ben Keetman, 
een van de oprichters van HBM Benelux. De toepassing 
van test- en meetoplossingen wordt zo complex, dat niet 
alle regio’s individueel alle expertise in huis kunnen hebben. 
Dankzij de clustering van deze landen kan HBM Benelux nu 
profiteren van de enorme kennis en ervaring die in Noord-
Europa is opgedaan met de monitoring van grotere objecten 
in bijvoorbeeld de windenergie en de olie- en gaswinning, 
maar ook tunnels, bruggen en andere infrastructuurprojec-
ten.

HBM	en	Brüel	&	Kjær
Voor de 35 medewerkers die nu in de vestiging van HBM 
Benelux werkzaam zijn, is het verjaardagsfeestje meteen ook 
de overgang naar een nieuwe organisatie, want de bedrijven 
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH en Brüel & Kjær 
Sound and Vibration A/S (BKSV), die beide onderdeel zijn 
van het in Groot-Brittannië gevestigde Spectris plc., hebben 
een fusie aangekondigd. Het nieuwe bedrijf zal voortbor-
duren op de technische expertise en oplossingen van beide 
bedrijven. Dat komt ook tot uiting in de naam van het 
nieuwe bedrijf: HBK (Hottinger, Brüel & Kjær). De fusie 
wordt effectief met ingang van 1 januari 2019.

lende vermogens, vermogensverliezen en rendementen en is 
dankzij het modulaire concept inzetbaar voor meer complexe 
aandrijflijnen. Daarnaast maakt de continu opslag van ruwe 
meetdata het mogelijk om meer geavanceerde analyses en 
verificaties uit te voeren. Het HBM eDrive systeem biedt dus 
niet alleen de efficiëntie van de aandrijflijn als een resultaat, 
maar ook de gereedschappen om verliezen op verschillende 
punten te begrijpen en daarmee te aandrijflijn te verbeteren 
(afbeelding 6).
 
Voor	meer	dan	auto’s
Uiteraard is eDrive niet alleen geschikt voor auto’s, want 
er wordt ook veel onderzoek verricht naar elektrische aan-
drijvingen voor schepen en vliegtuigen. Daarnaast zijn er 
ook alle windturbines waarbij we in feite hetzelfde aan-
drijfsysteem hebben, maar dan ik omgekeerde richting. 
Ook daaraan moet veel gemeten worden en is het van 
belang dat alle parameters gesynchroniseerd vastgelegd 
worden.
Door het grote aantal ingangen, kunnen er naast de span-
nings- stroom- en koppelsensoren ook andere sensoren aan-
gesloten worden. Koppeling met GPS-data en video zijn 
daardoor mogelijk en met het inzetten van o.a. tempera-
tuursensoren, kan het meetsysteem ook ingezet worden voor 
metingen aan hybride aandrijvingen. Dit maakt dat eDrive 
behoorlijk universeel inzetbaar is.                                       •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Twee oude bekenden worden HBK”.

www.hbm.com

heidsklasse van 0,01; een 24-bit resolutie en een meetband-
breedte van 3,5 kHz.
Een opvallende functionaliteit is de intuïtieve webinterface, 
die aansturing, configuratie en diagnose op afstand mogelijk 
maakt. De module zelf heeft een interne monitorfunctie die 
stilstand van machines voorkomt dankzij de snelle detectie 
van problemen (predictive maintenance). Dat is mogelijk 
dankzij slimme functies zoals constante statusmonitoring, 
remote diagnose en rekenkanalen. Op de ClipX kunnen 
halve- en volle brug rekstroken, piëzo-elektrische opnemers, 
potentiometers, Pt100, stroom en spanning worden aange-
sloten.

EVIDAS
Nieuw is ook de data-acquisitiesoftware met cloudintegratie 
genaamd EVIDAS, een nieuwe generatie data-acquisitie en 
data-analysesoftware die gebaseerd is op de toekomstbesten-
dige 64bit .NET technologie en open software-interfaces. 
EVIDAS is de opvolger van het pakket Catman met als 
belangrijkste verschil dat EVIDAS cloud-gericht is. Data kan 
in de door HBM beheerde omgeving opgeslagen worden en 
overal uitgelezen en verwerkt worden zonder dat daarvoor 
extra moeite gedaan hoeft te worden. Standaard krijgt u bij 
het pakket een cloud-opslag van 5 GB op een server die is 
gevestigd in het land van uw keuze. Elders in deze uitgave 
van e-totaal leest u meer over dit pakket.

Meten	aan	aandrijvingen
Het goed kunnen meten van bijvoorbeeld het totale rende-
ment van een elektrisch aangedreven auto, is een vraag die als - 
maar belangrijker wordt en op het eerste gezicht geen enkel 
probleem zou moeten zijn met de huidige meetinstrumen-
ten. Toch is de werkelijkheid veel lastiger, met name als het 
gaat om metingen in reëele omstandigheden. Een complete 
meetopstelling meenemen om onderweg te kunnen meten, 
kan lastig zijn. 
Afbeelding 3 laat schematisch zien hoe de aandrijving is 
opgebouwd en waar er allemaal gemeten kan worden om een 

Afbeelding 1. Søren Holst, CEO van Brüel & Kjær (links)  
en Andreas Hüllhorst, CEO van HBM.

Afbeelding 4. De toe te  
passen meetinstrumenten  
voor het bepalen van het  
totale rendement.

Afbeelding 5. eDrive is speciaal 
samengesteld voor metingen  
aan elektrisch aangedreven 
voertuigen.

Afbeelding 6. Alle parameters 
worden gesynchroniseerd  
gemeten en opgeslagen voor 
verdere verwerking.

Afbeelding 2. Zes ClipX-modules kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

Afbeelding 3. De schematisch opbouw van een aandrijving  
in een elektrisch voertuig.


