
                                              FAQ 

 

FAQ: HOE STEL IK DE DBC OF SDC IN? 
Van toepassing op: VectorPro MT software 

In de VectorPro software van Mecmesin bent u dit icoontje vast wel eens tegengekomen: 

 

Met deze optie in de software kunt u de zogenaamde DBC of Door Buig Compensatie instellen. In het Engels: SDC 
of System Deflection Compensation. 

In het statief en in de tooling die u gebruikt kan wat speling zitten en ook in 
de meetcel zit wat beweging als u deze indrukt of eraan trekt. Het statief 
meet de verplaatsing op de traverse (waar de meetcel aan hangt). Deze 
verplaatsing is dus niet hetzelfde als de verplaatsing die je zou meten direct 
op het proefstuk. 

Deze doorbuiging is redelijk constant en daarom kunnen we het verschil in 
verplaatsing meten door middel van een testje. Dit is de DBC test. Deze 
kunnen we doen voor zowel compressie als trek. We laten hier even zien hoe 
je het instelt voor compressie.  

 

 

 

 

Klik op het DBC icoon. 

In het volgende scherm staan de reeds eerder uitgevoerde DBC testen.  

 

Hier klikt u op de knop + om een nieuwe test te starten. 



Pagina 2 van 4 
 

 

 

U selecteert het type tester die u nu gebruikt en klikt op ‘OK’. 

 

Vervolgens selecteert u ‘Druk’ en klikt u op ‘OK’.  

 

Het DBC testscherm komt tevoorschijn. Bij ‘DBC Naam’ type u een naam in. 

Plaats een massief stuk materiaal (dus materiaal wat niet ingedrukt kan worden, bijvoorbeeld een plaatje van 
metaal) tussen de compressieplaten. U kunt vervolgens de compressieplaten al iets naar elkaar toe bewegen met 
de jog-functie van het statief. Doe dit wel heel langzaam en voorzichtig zodat de platen elkaar niet raken. 
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Als u op de knop  drukt wordt u nog om testparameters gevraagd: 

 

De doelkracht is de maximale kracht die u bij uw test kan verwachten. Mochten de maximale krachten bij uw 
testen heel erg uiteen liggen, dan is het raadzaam om ook verschillende DBC testen te doen voor deze krachten. 

U klikt u ‘voortzetten’. De test wordt dan uitgevoerd. De traverse beweegt iets naar beneden om de meetcel 
voor te belasten tot de doelkracht. Daarna gaat deze weer omhoog totdat de kracht weer 0 is. Vervolgens 
beweegt de traverse weer naar beneden tot de doelkracht, terwijl deze de verplaatsing exact opmeet. 

 

Als de test klaar is ziet u een lijn in de grafiek welke het verschil in verplaatsing bij een bepaalde kracht weergeeft.  

Door op deze    knop te drukken verlaat u de test.  

 

Klik nog even op ‘ja’ om de test op te slaan. 



Pagina 4 van 4 
 

 

Als u een testmethode aan het bewerken bent kunt u bij de instellingen in het tabblad ‘bewegingen’ de juiste 
DBC selecteren. 

 

 

Het is aan te raden om deze test met enige regelmaat uit te voeren, omdat de speling en doorbuiging na verloop 
van tijd iets kan wijzigen, zeker als een statief nieuw is en deze nog wat kan ‘zetten’.  

NB: Na kalibratie van de meetcel is het noodzakelijk om een nieuwe DBC test uit te voeren, omdat de resultaten 
hiervan iets kunnen afwijken. 

 

Disclaimer: 
Naar gelang de versie van de winTest software kunnen de instructies en afbeeldingen wat afwijken. De gebruiker 
blijft eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de machine. 
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