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I.  INLEIDING 

A.  Onderwerp 

Deze masterproef behandelt de industriële toepassingen van 
MEMS (micro-elektromechanische systemen) accelerometers 
en bevindt zich in het domein van trillingsanalyse. Dit type 
trillingssensor is het meest bekend vanuit zijn gebruik in 
smartphones en kan een low cost oplossing vormen ter 
vervanging van de traditionele PIEZO (piëzo-elektrische) 
accelerometers. Niettegenstaande dat de masterproef intern 
wordt uitgevoerd, kunnen veel bedrijven hiervan profiteren. 

B.  Accelerometers 

De MEMS accelerometer wordt vergeleken met de PIEZO 
uitvoering. Beide worden gebruikt voor trillingsanalyse. Bij 
PIEZO accelerometers zorgt een indrukking of uitrekking van 
het piëzo-elektrisch onderdeel voor een ladingsverandering die 
versterkt wordt door een speciale voedingsbron [1].  

De aangekochte sensor gebruikt SOI (silicium op isolatie) 
MEMS technologie en maakt gebruik van mechanisch 
gekoppelde en elektrisch geïsoleerde differentiële 
detectiecellen. Elke sensorblok bevat diverse condensator 
eenheid cellen. Elke cel bestaat uit vaste platen bevestigd aan 
de toestellaag en beweegbare platen bevestigd aan het 
sensorkader. Een verplaatsing van het sensorkader verandert de 
differentiële capaciteit. Geavanceerde elektronica op de chip 
meet die capaciteitsverandering [2]. 

De toegepaste accelerometer is een x-as acceleratie en 
trillingssensor. De structuur en het werkingsprincipe van 
MEMS accelerometers zijn weergegeven in figuur 1 [3] [4]. 

 
Figuur 1: Structuur en werkingsprincipe van MEMS accelerometers 

 
 
 
 
 
 

 
II.  DOELSTELLINGEN 

A.  Algemeen 

Het doel is om na te gaan wanneer MEMS accelerometers 
inzetbaar zijn voor industriële toepassingen en vooral of 
dergelijke trillingen geregistreerd kunnen worden. Het is de 
bedoeling om een aangekochte component te integreren. 
Bovendien is data-analyse van groot belang. 

B.  Meetprocedure 

Een standaard trillingsmeting bevat telkens drie onderdelen. 
Het bestaat uit een sensor, nl. een accelerometer die data 
uitleest, een stuk hardware die dient als data-acquisitie om de 
data te verzamelen en een stuk software die de data verwerkt.  
Het algemeen schema voor een trillingsmeting is weergegeven 
in figuur 2. 

 
Figuur 2: Algemeen schema voor een trillingsmeting 

Traditioneel wordt dit schema opgebouwd volgens figuur 3. 
Een PIEZO accelerometer in combinatie met een DAQ van NI® 
(National Instruments®) en Matlab® met de DAQ Toolbox. 

 
Figuur 3: Traditioneel schema voor een trillingsmeting 

De bedoeling is om dit schema in te vullen volgens figuur 4. 
Een MEMS accelerometer van ADI® (Analog Devices, Inc. ®) 
in combinatie met een Arduino® µC (micro-controller) en GNU 
Octave, een gratis variant van Matlab®. Door te werken met een 
analoge sensor is het ook mogelijk om te meten via een  
DAQ van NI® indien nodig. 

Tabel 1 toont de specificaties van de toegepaste ADXL001 [2]. 

 
Figuur 4: Masterproef schema voor een trillingsmeting 
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Tabel 1: Parameters van de toegepaste MEMS accelerometer 
Parameter ADXL001 

Bereik ±70 g 

Resonantiefrequentie 22 kHz  

Gevoeligheid 24.2 mV/g 

Ruisdichtheid  4000μg / √Hz  

III.  RESULTATEN 

Als resultaat worden demonstraties uitgewerkt die de 
industriële toepassingen van MEMS accelerometers aantonen, 
dit ten opzichte van traditionele methodes. Het is ook de 
bedoeling om hulp te bieden bij de implementatie van MEMS 
accelerometers in een integratieproject omtrent trillingen.  
Om de MEMS componenten in te bouwen wordt een behuizing 
ontworpen en geanalyseerd met eindige elementen methodes. 

A.  Trillingsanalyse 

Kalibrator 
Dit toestel wordt gebruikt om de MEMS accelerometer te testen 
qua amplitude en frequentie. Belangrijke testen hierop zijn de 
gevolgen van Arduino® parameters zoals prescaler en mapping. 
De prescaler is een instelling van het register om de ADC 
(analoog naar digitaal converter) frequentie te verhogen. 
Mapping is het omvormen van ADC waarde (0-1023) naar een 
aantal keer de gravitatieconstante. Door de lage amplitude heeft 
ruis een grote invloed. 

Shaker 
Dit toestel wordt gebruikt om de MEMS accelerometer te testen 
over het volledig frequentiebereik. Belangrijke testen hierop 
zijn de gevolgen van Arduino® parameters zoals prescaler en 
baudrate. Alsook het gebruik van Visual Studio®, nl. GUI 
MEMS en GNU Octave komen aan bod. De baudrate beschrijft 
de snelheid van seriële transmissie in bits per seconde.  
Het probleem van amplitudemodulatie wordt onderzocht en 
opgelost. Ook bepalen van het lage en hoge frequentiebereik is 
mogelijk. In combinatie met een analoge uitgangskaart van NI® 
kan een bode plot opgesteld worden van de shaker 
(systeemidentificatie). Alsook de behuizing wordt getest.  

Figuur 5 toont de meetopstelling met shaker [5] [6]. 

 
Figuur 5: Meetopstelling met shaker en behuizing 

Er wordt FFT (Fast Fourier Transformatie) gebruikt om een 
duidelijk beeld te verkrijgen van de frequentie inhoud van een 
signaal. Dergelijk spectrum en een bode plot zijn weergegeven 
in figuur 6 en 7 met telkens het blauw voor de PIEZO 
accelerometer en oranje voor de MEMS accelerometer. Bij de 
bode plot dient de aanstuurwaarde van de shaker als ingang en 
de meetwaarde van de sensor als uitgang. 

 
Figuur 6: Vergelijking | Shaker - FFT (f = 35 Hz) 

 
Figuur 7: Vergelijking | Shaker - Bode plot (logaritmisch) 

EMA (experimentele modale analyse) 
Deze meting wordt gebruikt om de MEMS accelerometer te 
testen in het bepalen van eigenfrequenties. De opstelling bestaat 
uit een opgehangen lat waar de sensor op bevestigd is.  
De positie van de accelerometer is belangrijk. Exciteren gebeurt 
met een impacthamer. Dit is een speciale hamer die ook de 
kracht meet. Door de lat kort aan te tikken (impuls) worden alle 
frequenties aangeslagen. Op figuur 8 is de eerste modevorm van 
de lat en de meet-opstelling weergegeven.  

De FRF (frequentieresponsie functie) is te zien in figuur 9. 

 
Figuur 8: Meetopstelling met lat voor EMA 

 
Figuur 9: Vergelijking | EMA - FRF (fs = 2048 Hz) 

Alle resonantiepieken zijn te bepalen. De coherentie wordt 
gebruikt als een evaluatie tool voor datakwaliteit die aangeeft  
hoeveel van het uitgangssignaal is gerelateerd aan het gemeten 
ingangssignaal Het signaal verdwijnt in ruis bij kleine 
uitwijkingen zoals anti-resonantie [7]. 
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B.  Conditiebewaking en machinediagnose 

De MEMS accelerometer is een hot topic en kan een belangrijke 
doorbraak leveren in dit gebied [8] [9]. 

De SpectraQuest® MFS (machinefout simulator) wordt 
gebruikt om de MEMS accelerometer te testen in het bepalen 
van spectra waaruit machinefouten afgeleid kunnen worden. 
Onderhoudsfilosofieën hebben een invloed op de noodzaak 
(predictief en proactief) [10]. 

Op figuur 12 is de meetopstelling weergegeven. Aan de 
schijven van de as kan onbalans worden aangebracht in de 
hiervoor voorziene gaten. Uitlijnfouten worden veroorzaakt 
door het frame te verplaatsen ten opzichte van de motor. Dit kan 
aan de hand van gekalibreerde platen. De lagerhuizen zijn 
voorzien van een aantal meetpunten met schroefdraad. 
Belangrijkste testen hierop zijn het uitlezen van tijd en 
frequentie data bij de verschillende sensoren op vaste 
snelheden. De MEMS accelerometer vertoont hogere pieken in 
beide domeinen te wijten aan ruisdichtheid. Enkele 
verschillende posities voor de sensor worden uitgetest en 
vergeleken. Tijdens de aanloop wordt een waterfall plot 
gemaakt en vaak ook een stilstand figuur voor vergelijking. Bij 
het maken van een full FFT is er informatie over de fase tussen 
twee signalen. Orbitalen zijn een manier om de verplaatsing 
voor te stellen aan de hand van trillingsmetingen [11]. 

Een full FFT en een orbit zijn weergegeven in figuur 10 en 11. 
Er wordt geen fout toegevoegd en de opstelling is goed 
uitgelijnd. Lage pieken en een kleine cirkel zijn het resultaat. 

 
Figuur 10: Vergelijking | Full FFT - Normaal 

 
Figuur 11: Vergelijking | Orbits - Normaal 

De contour wordt groter en meer ellipsvormig na onbalans, ±1X 
en ±2X stijgt. Onbalans kan tot zekere mate gecounterd worden. 
Bij uitlijnfouten stijgt ±3X door het type flexibele koppeling. 
Bij parallelfout is +2X groter en bij hoekfout is ±1X en -2X 
groter. Het verschil tussen een parallelle en een hoekuitlijnfout 
in orbitalen is vast te stellen door de aanwezigheid van een twist 
in de contour. In dat geval gaat het over een hoekfout [10].  

De metingen vertonen niet altijd het juiste gedrag bij elke fout, 
maar wel kan aangetoond worden dat MEMS accelerometers in 
staat zijn om soortgelijke figuren te reproduceren als PIEZO 
accelerometers. Tabel 2 bevat de betekenis van grote pieken 
samenvattend weergegeven. 

Tabel 2: Samenvatting standaardfouten 
Orde harmonische Standaardfout 
1X Onbalans en hoek uitlijnfout 
2X  Parallel uitlijnfout 
3X  Koppeling en lagerschade 
1X keer # tanden  Tandwielfout 

Verdere testen bestonden erin om met Arduino® de conditie van 
een machine te bewaken. Ook een tandwielfout wordt bemeten. 

IV.  BESLUIT 

De MEMS accelerometer bewijst zich bij iedere meting op vlak 
van correctheid t.o.v. een referentie. Naar data-acquisitie toe is 
er zeker nog onderzoek mogelijk en nodig op elektronisch vlak. 
De nieuwe generatie MEMS sensoren zijn interessant door de 
lagere ruisdichtheid. Er is voldaan aan de vooropgestelde eisen. 
Data-acquisitie via Arduino® is echter niet voor elke toepassing 
bruikbaar. Een alternatief is een goedkopere DAQ van NI® en 
Signal Express® als freeware verwerking in combinatie met 
GNU Octave code. De meerwaarde van dit werk is een sterke 
prijsdaling in het opmeten en analyseren van trillingsdata 
binnen een bedrijf zonder veel kwaliteitsvermindering. 

A.  Kostprijscalculatie 

Om de MFS te bemeten is de richtprijs € 5577 voor een 
traditionele opstelling zoals voorzien in het labo (met licenties), 
€ 207 met MEMS en € 587 indien Arduino® niet volstaat 
(respectievelijk 27 en 9 keer goedkoper). 

B.  Voor - en nadelen 
Tabel 3: Voor - en nadelen van MEMS accelerometers t.o.v.  

PIEZO accelerometers 
PIEZO MEMS 
Duur Goedkoop 
Nauwkeurig Minder nauwkeurig 
Niet bestand tegen impact Bestand tegen impact 
Minder klein Klein 
Hoger vermogen Lager vermogen 
Professionele DAQ Arduino® 
Lage ruis Hoge ruis 
Skislope Geen skislope 
IEPE voeding Externe voeding 
Matlab bestand Kladblok bestand 
Gedeeltelijke manuele productie Volledige automatisatie 
Gelimiteerde zelftest Elektrostatische zelftest 

Tabel 3 geeft een vergelijking weer tussen beide types sensors. 

C.  Resultaat 

Momenteel is het met de MEMS accelerometer, Arduino®  
data-acquisitie en GNU Octave freeware mogelijk om 
tijdsmetingen en FFT toe te passen op grote amplitudes zoals 
een shaker, tandwielbreuk en veeropstelling. Voor kleine 
amplitudes is de MEMS sensor nog steeds geschikt, maar moet 
vaak terug gegrepen worden naar traditionele data-acquisitie en 
verwerking zoals bij EMA en  de MFS.  
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De reden hiervoor is het gebruik van enkel een ADC en het 
gebrek aan signaal conditionering binnen het Arduino® bord 

Figuur 12 geeft een vergelijking weer tussen beide types 
sensors. Links zijn er twee PIEZO accelerometers gemonteerd 
die met de DAQ van NI® verbonden zijn. Rechts is de eigen 
sensorbehuizing met twee MEMS accelerometers gemonteerd 
die met het Arduino® bord (zwarte behuizing) verbonden zijn. 
Beiden zijn geopend op de rechtse figuur. 

Figuur 13 toont de masterproef cyclus van het eindresultaat. 

 
Figuur 12: Meetopstelling met standaardfouten voor 

machinediagnose met eigen sensor en data-acquisitie toegepast 

 
Figuur 13: Masterproef cyclus van het eindresultaat 
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