
VUB-Labo ETEC
Uniek karakter labo elektriciteit 
in een modern jasje

Brussel, het hart van Europa. Het is voor veel studenten, 

nationaal en internationaal een reden om voor de 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) te kiezen. Wie er 

ingenieurswetenschappen gaat studeren komt bovendien 

terecht in een labo voor elektrotechniek, uniek in de wereld. 

Door de mogelijkheid om grote vermogens te testen kan 

de aandrijving voor de auto’s van morgen er vorm krijgen. 

Deze zomer zorgde ATS voor een make-over van het labo 

dat dateert uit de jaren 70. Zo behoudt het zijn unieke 

eigenschappen, terwijl het tegelijk voldoet aan alle moderne 

eisen en veiligheidsvoorschriften. 

Nergens anders ter wereld 
Dit academiejaar studeren 19.000 studenten aan de VUB. Een 
universiteit die, sinds ze in 1969 volledig onafhankelijk werd, 
al meer dan vijftig jaar synoniem staat met kritisch denken en 
een open geest. Een redelijk jonge universiteit dus, maar wel 
één met een oude ziel. De wortels gaan immers terug tot de 
oprichting van de Université Libre de Belgique in 1834, vandaag 
Université libre de Bruxelles (ULB) waarmee de VUB nog steeds 
nauw samenwerkt. Meer dan 1.400 jongeren studeren er dit 
jaar ingenieurswetenschappen. Prof. dr. ir. Joeri Van Mierlo, 
hoofd van MOBI (Mobility, Logistics and Automotive Technology 
Research Centre) en vakgroepvoorzitter “Elektrotechniek en 
Energietechniek” aan de VUB legt uit wat er zo aantrekkelijk 
is aan de opleiding Elektromechanica aan de VUB: “Het 
aantal studenten is eerder beperkt, wat de afstand tussen de 
professoren en de studenten zeer klein maakt. Iedereen spreekt 
mij bijvoorbeeld aan met mijn voornaam. Daarnaast beschikken 
we met het ETEC labo op onze campus in Etterbeek over een 
infrastructuur die je nergens anders ter wereld vindt. Dat 
we een reputatie hebben opgebouwd als pioniers in elektrische 
voertuigen, danken we onder meer aan dit labo.” 

Labo voor grote vermogens aan vernieuwing toe 
Het labo dateert uit 1977 en omvat onder andere een aantal 
draaiende DC-groepen, een vierkwadranten-thyristorsturing met 
circulatiestroom en een opstelling die in essentie de werking van een 
elektriciteitscentrale nabootst. “Bij het oorspronkelijk ontwerp werd 
resoluut gekozen om onderzoek en praktijklessen mogelijk te maken 
met vermogens die representatief zijn voor de industrie, met 
voedingen tot 500 A. Dat maakt het uniek in zijn soort. De meeste 
andere academische labo’s maken gebruik van kleine machines 
die andere karakteristieken hebben dan de meeste machines 
gebruikt in een industriële omgeving. Toen het labo in de jaren 70 
gebouwd werd, waren DC-motoren de gangbare technologie voor 
regelbare elektromotoren. Vandaag niet meer. Maar nu is diezelfde 
gelijkstroomtechnologie weer relevanter dan ooit door de komst van 
hernieuwbare energie, batterijen en elektrische voertuigen.” Aan het 
woord is Prof. Dr. em. Philippe Lataire. Hij was zelf niet betrokken 
bij het ontwerp maar bouwde er door zijn jarenlange ervaring een 
enorme expertise in op. Maar zelfs het best onderhouden labo 
begint na veertig jaar defecten te vertonen. Lataire was de enige die 
het nog aan de praat kon houden. Bovendien lag er nog potentieel 
voor verbeteringen. “De verbindingen tussen het labo en de 
opwekkingsgroepen in de kelder konden wel efficiënter. Voorheen 
gebeurde alles manueel. Nu, met een digitale sturing, kunnen we 
een efficiëntieslag maken.” 

Zelfde concept in moderne uitvoering 
De komst van het nieuwe AREI was voor de VUB dan ook voldoende 
aanleiding om het labo een make-over te geven, zodat het aan alle 
moderne veiligheidseisen en technieken zou voldoen. “De timing 
was belangrijk. We wilden dit immers samen met Philippe kunnen 
realiseren. Zijn kennis van hoe alles verbonden en ontworpen is in het 
oude labo, gaf ons de blauwdruk van hoe we aan de slag konden
gaan voor de uitwerking van een nieuw concept. We wilden nog 
steeds op dezelfde manier les kunnen geven, maar dan  

 
gekoppeld aan moderne drives, netwerken en visualisering. 
Deze make-over vergt een miljoeneninvestering, waar we het VUB-
directiecomité enorm dankbaar voor zijn. Dit zal het labo immers 
weer toekomstbestendig maken voor de volgende veertig jaar”, aldus 
Van Mierlo. Een kolfje naar de hand van ATS, dat al enkele jaren 
actief was op de campus via een raamcontract voor het conform 
maken van de elektrische installaties.  

Conceptbepaling 
Dr. ing. Colin Debruyne, research engineer bij ATS BU Power Quality, 
stond in voor het concept. “Alles begon eigenlijk met weer naar 
school gaan”, opent Debruyne met een knipoog. “Door ter plaatse 
te gaan en uit gesprekken met Philippe leerde ik hoe alles werkt. Op 
basis daarvan heb ik dan een tekst gemaakt om het concept op te 
bouwen. Dat hebben we in wekelijkse meetings stelselmatig verder 
op punt gezet en we hebben in een open sfeer ideeën uitgewisseld. 
Het uitgangspunt was zorgen dat de unieke eigenschappen en 
functionaliteiten behouden bleven maar dat er voldoende flexibiliteit 
was om de testbanken onderling te verbinden. Daarenboven moest 
het labo compatibel zijn aan de huidige regelgeving. De VUB ziet het 
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Zicht op de labotafels voor de studenten.
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AC-generator via specifieke frequentieregelaars. Dit is mede één van 
de redenen waarom wij dit project mochten uitvoeren. Andere bedrijven 
hebben hier weinig ervaring mee. Het is vooral die toevoeging van 
software om alles van op afstand te sturen, te bedienen en te beveiligen 
die het labo tot een van de meest vooraanstaande in Europa moet 
maken.” 

Bordenbouw on the fly 
Een ander huzarenstukje in dit project kwam van de afdeling bordenbouw 
van ATS. “Door de strengere veiligheidseisen mag er vandaag minder 
dan vroeger. Dat maakte dat er wel wat denkwerk aan te pas kwam 
om de opbouw toch zoveel mogelijk gelijk te houden. Verder bleek de 
componentselectie een vette kluif. Vermogensschakelaars voor DC 
bijvoorbeeld zijn minder courant verkrijgbaar, zeker voor die vermogens. 
En we moesten het materiaal al bestellen nog voor aanvang van de 
detailengineering door de strakke timing. Dankzij 3D-ontwerp in 
Eplan Pro Panel zijn we er toch in geslaagd om alles in de kasten 
te krijgen”, vertelt Michiel Lecompte, electrical engineer BU Electrical 
Panels. Voor het laagspanningsschakelbord viel het oog op de 
OKKEN serie van Schneider Electric. ATS is sinds eind vorig jaar 
licentiehouder voor deze borden. Lecompte: “Het gepatenteerde Polyfast 
systeem maakte deze borden tot de juiste keuze. Dat geeft immers 
de mogelijkheid om schakelaars in en uit te rijden onder spanning. 
Omdat de engineering niet op voorhand kon, maar gaandeweg moest 
gebeuren was dit cruciaal voor ons. Tegelijk geeft het ook aan het labo 
het gevraagde aanpassingsvermogen. Een bijkomende troef is dat er 
geen bijkomende meetsystemen nodig zijn, deze zijn geïntegreerd in de 
vermogensschakelaars. Alles kan meteen gevisualiseerd worden.” 

Labo weer future proof 
Aan het begin van het academiejaar stond de vernieuwing van het labo 
voor 75% op punt, geheel volgens de afspraken. Lataire: “Van zodra 
ik wist dat ATS het contract had binnengehaald, had ik alle vertrouwen 
in een goede afloop. ATS had zich al bewezen in eerdere projecten. 
Dat vertrouwen was cruciaal om dit te kunnen realiseren op een termijn 
van minder dan acht maanden.” Ook Van Mierlo is bijzonder tevreden 
met het resultaat. “Ik beschik helaas niet over een glazen bol die me 
vertelt welke technologie binnen 25 jaar ‘hot’ zal zijn. Daarom is de 
flexibiliteit die we in het nieuwe labo hebben ingebouwd de sleutel tot 
toekomstbestendigheid. Ik ben ervan overtuigd dat we weer vetrokken 
zijn voor vijftig jaar. De samenwerking met ATS om dat te realiseren is 
fantastisch gelopen.” 

Philippe Lataire (VUB), Frank Willemyns (ATS), Jens De Wispelaere (ATS), Hendrik Pisman (ATS), Colin Debruyne (ATS), Tom Verdonck (ATS),  
Joeri Van Mierlo (VUB) en Michiel Lecompte (ATS) bij het ALSB van Schneider (Okken reeks)

Labo ETEC: labotafels en visualisatie

als zijn onderwijsplicht om studenten ook bewust te maken van de 
gevaren van elektriciteit. Door alle moderne veiligheden in te bouwen, 
zou dat aspect deels verloren gaan. Dus hebben we in samenspraak 
met de keuringsinstantie onderzocht hoe we beide konden verenigen 
in de praktijk. Dat de installatie in september blanco gekeurd is, 
bewijst dat we daar perfect in geslaagd zijn.”  

Timing cruciaal 
Om te weten hoe alles in elkaar zit, hoeft u niet diep te gaan graven 
in het nieuwe labo. Projectleider bij ATS, Hendrik Pisman, legt uit: 
“De nieuwe interface springt meteen in het oog en toont de synoptiek 
van het labo. Ze is nog exact dezelfde als de oude, die zie je er nog 
achter, maar in een modern jasje. De aansturing vanaf elke sokkel 
met elektrische motoren in het labo gebeurt nu volledig via de 
software in plaats van elektromechanisch, zodat er makkelijk 
nieuwe connecties gemaakt kunnen worden. Ook worden nu de 
verschillende parameters weergegeven om analyses mogelijk te 
maken. De redundantie die al aanwezig was in het labo werd nog 
verder uitgebouwd, zodat de werking te allen tijde gegarandeerd 
blijft.” Voor Pisman was de grootste vijand in dit project de tijd. “Nog 
tijdens de offertefase hebben we ons al de vraag gesteld wat er 
nodig was om in september te kunnen opleveren. Toen we in maart 
effectief het project binnenrijfden kregen we met het Covid-19 virus 
nog bijkomende moeilijkheden: toeleveranciers die sluiten, werken met 
nieuwe veiligheidsvoorschriften … Alle afdelingen hebben er samen 
hun schouders onder gezet om dit klaar te spelen.” 

Pareltje van automatisering 
Dat het labo state-of-the-art zal zijn heeft alles te maken met het 
automatiseringsconcept. Application Engineer bij BU Automation 
Jens De Wispelaere: “We hebben hier in het labo de eerste stappen 
gezet naar net-synchronisatie en grid automation. Met een verzameling 
vooruitstrevende hardware- en softwarecomponenten kunnen we 
een multi-grid systeem lokaal en op afstand bewaken en waar nodig 
bedienen. Een matrix van contactoren brengt de spanning van de 

 
verschillende voedingsbronnen, gecontroleerd en geverifieerd door 
de software, naar de achttien labotafels. Via unieke RFID-sleutels, 
die de laboverantwoordelijke in een specifieke labotafel plaatst, kan 
men deze tafel master van een spanningsbron maken. Enkel op die 
labotafel kan men dan de bron aansturen, ook al is deze spanning 
doorgeschakeld naar meerdere tafels. Daarnaast hebben we met 
het visualisatiepakket Ignition een overzicht van de spanningsnetten 
gecreëerd. Niet alleen een overzicht, maar ook de parameters zoals 
diagnose- en analytische beelden die ermee verbonden zijn. Dit 
softwarepakket is niet standaard, maar beschikt net over die extra 
visuele mogelijkheden die in dit project nodig waren. De redundante 
Ignition servers in combinatie met redundante RDS servers, leveren 
per Labotafel en aan de synoptische borden, telkens een unieke set 
beelden aan. Hierbij draaien alle applicatie servers gevirtualiseerd 
op 2 fysieke servers. Dit geheel zorgt bijkomend voor een lager 
energieverbruik alsook een Flexibele wijze om onderhoud te doen. 

In een volgende fase zullen we nog de synchronisatie op punt stellen. 
Het net en de generator moeten immers perfect synchroon lopen om 
te kunnen inkoppelen. Hierbij regelen wij met een DC-motor een  

Realisatie door ATS nv, BU Electrical Solutions,  
BU Automation, BU Electrical Panels
Gerealiseerde technieken: 
-  Concept & Engineering
-  Automatisering: Net-synchronisatie  
 & grid automation
-  Visualisatie
-   Bordenbouw: ALSB Schneider Okken
-   Bouw labotafels
-   Elektrische installatie
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