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Agenda

• Overzicht opbouw van meetartikel

• Inzoomen op verzameltabel en uitleg in 
detail (ahv voorbeeldartikel)

➡ Stel vragen wanneer je iets duidelijker wilt hebben

➡ Stel ze niet wanneer het duidelijk genoeg is, we hebben 
maar 45 minuten en ik heb 25 sheets!

➡ Ik ga niet overal diep op in, dit ivm de tijd. Op OliNo 
staat meer uitleg over de onderwerpen, in aparte 
artikelen.
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Opmaak

Thursday, November 24, 2011

De resultaten van een lampmeting worden gepresenteerd als artikel. Een artikel heeft de 
volgende opbouw:
1) als eerste de teastertext. Deze bevat een korte samenvatting van een aantal interessante en 
vaak opgevraagde meetresultaten. Tevens staat hier een plaatje van de lamp, met de 
leverancier die de lamp aangeleverd heeft.
2) daaropvolgend de samenvattingstabel. Deze bevat vele parameters die gemeten zijn en 
daarbij de resultaten. Vaak klikbaar middels een link die je meteen brengt bij een uitgebreider 
hoofdstuk in het artikel.
3) het grootste gedeelte van het artikel zijn de aparte hoofdstukken die meer informatie 
geven over de afzonderlijke meetresultaten. Hier vind je veel plaatjes, en meetresultaten. En 
heel vaak een link naar een uitlegartikel dat meer uitleg geeft over het betreffende item dat 
gemeten is.
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Opmaak

Uitgebreide(re) 
hoofdstukken
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De resultaten van een lampmeting worden gepresenteerd als artikel. Een artikel heeft de 
volgende opbouw:
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Teasertekst

1. Naam leverancier - type lamp - plaatje
2. Kenmerkende meetgegevens
3. Eventueel dimmeting
4. Eventueel of meerdere lampen op 1 voeding zaten
5. Verwijzing naar het meetoverzicht
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Wat te vinden is in een teasertext.
Ik veronderstel algemeen bekend de items 1, 2 en 5. Dat komt bij iedere meting 
tegenwoordig voor. Verder items 3 en 4 zijn wellicht minder bekend en daar zoom ik even op 
in.
Wanneer een dimmeting is gedaan wordt dat hier aangegeven. 
Wanneer er een lampset is gemeten waarbij meer dan 1 module aangesloten is op een 
voeding, en men wil een verslag van een gemiddelde module, dan wordt dat ook hier 
aangegeven. Het voordeel is dat er zo makkelijk gerekend kan worden met de Eulumdat file.



Samenvattingstabel

Kleurtemperatuur
  < 2600 K:    diep warmwit
  < 3200 K:    warmwit
  < 3500 K:    ww tegen nw aan
  < 4000 K:    warm/neutraalwit
  < 5500 K:    neutraalwit
  < 7000 K:    koudwit
  > 7000 K:    zeer koudwit
➡ link naar
1. Spectrum
2. Kleurverloop, berekening CCT
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In de kleurtemperatuur heb ik de volgende onderverdeling aangebracht.

Verder linkt de kleurtemperatuur naar een hoofdstuk met het spectrum dat gemeten is. Dit 
spectrum laat zien welke energie in welke golflengte van het licht zit dat van de lamp komt. 
Uit dit spectrum kan de kleurtemperatuur berekend worden.

Tevens wordt getoond hoe de kleurtemperatuur afhangt van de kijkhoek naar de lamp. 0 
graden is recht onder de lamp en 90 graden is ernaar kijkend van de zijkant.



Samenvattingstabel

Lichtsterkte
gemeten recht onder de lamp

➡ link naar
1. lichtdiagram (Eulumdat)
2. een gemiddelde stralingsdiagram
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Lichtsterkte geeft een helderheidsindruk. Deze is gemeten recht onder de lamp. 
De link gaat naar een hoofdstuk dat de lichthelderheidswaardes aangeeft onder verschillende 
hoeken met de lamp. In twee C-vlakken die de lamp doorsnijden. Meer uitleg en voorbeelden 
staan op de OliNo site en volg de link in dit hoofdstukje. Dit figuur komt uit de gegevens van 
de Eulumdat file dat een fotometrische file is
Daarna komt nog een plaatje dat de gemiddelde verlichtingssterkte weergeeft onder een 
bepaalde hoek.



Samenvattingstabel

Teveel ➡ kan leiden tot 
concentratievermindering of 
hoofdpijn. Stroboscoopeffect.
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Het knipperen wordt gemeten met een snelle lichtsensor. Deze kijkt naar het licht van de 
lamp. De richting of hoek waaronder dat gebeurt is niet van belang. 
Een teveel aan knipperen kan leiden tot hoofdpijn of verminderde concentratie, tevens op 
plekken waar draaiende machines zijn kan dit knipperen een stroboscoopeffect doen 
optreden waardoor assen stil kunnen lijken te staan.

Meer gegevens zien we in het uitgebreidere hoofdstuk verderop in het verslag. Het plaatje laat 
de snelle lichtsterktevariaties zien over de tijd. 

De berekende parameters en de manier waarop zijn ook weergegeven in het volgende plaatje. 
Nog meer info is te vinden op de OliNo site.



Samenvattingstabel

Stralingshoek oftewel 
bundelbreedte
Breedte in hoek bij 50 % 
I_max recht onder de lamp

Alle meetwaardes in 1 grafiek
 - afvallen van licht

 - scheefstand
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De stralingshoek is de hoek waarin veruit het meeste licht zit dat de lamp uitzent.
De hoek met de lamp waaronder de intensiteit 50 % is van de waarde recht onder de lamp, 
zijn de uiterste hoeken waartussen dus het meeste licht valt. Zie ook het linkse plaatje.

Het rechterplaatje is altijd aanwezig in een meetverslag en geeft alle meetresultaten weer in 1 
grafiek. Daar kun je zien of er veel verschil zit tussen verschillende draaihoeken en de 
meetwaardes. Stel de meetwaardes voor een kantelhoek liggen allemaal dichtbij elkaar, dan 
heeft de lamp een symmetrisch beeld rondom de verticale as. Als er veel verschil is dan 
liggen de waardes verder uit elkaar. Ook scheefstand van een lamp kan zo gezien worden, 
want dan is het maximum niet bij 0 graden kantelhoek maar bij een hogere waarde.



Samenvattingstabel

Vermogen ➡ exclusief blindvermogen
Link ➡ naar tabel met meer info, plus UI diagram (uitleg later)
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Het vermogen geeft het netto opgenomen vermogen weer. Dus zonder blindvermogen. Het 
vermogen dat we als priveklant moeten betalen.
De tabel geeft nog wat meer info.



Samenvattingstabel

Power Factor ➡ faseverschil en gelijkvormigheid
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De powerfactor is een parameter die aangeeft in hoeverre de belasting op een efficiente 
manier het vermogen opneemt. Is er veel blindvermogen nodig of niet? Als we kijken naar het 
diagram dat de spanning en de stroom weergeeft, dan kunnen we daar het volgende van 
zeggen:
1) hoe meer faseverschil tussen U en I des te meer blind vermogen en des te kleiner de PF (de 
eerder bekende cos phi).
2) hoe meer verschil in vorm tussen U en I des te meer blindvermogen en des te kleiner de PF.



Samenvattingstabel

Total Harmonic Distortion van de stroom(vorm).
Hoge THD ➡ problemen in 3-fasen netwerken
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Harmonische vervorming zorgt voor mogelijke problemen in 3-fasennetwerken en stromen 
door nulleiders. Door te kijken weer naar de stroomvorm kan iets gezegd worden over de 
harmonischen. Des te meer pieken in het patroon des te meer harmonischen. Zeker als de 
totale vorm afwijkt van de spanningsvorm.
In dit voorbeeld is de stroomvorm goed gelijkend op de spanningsvorm. Het aandeel van 
harmonischen is dan ook laag. Het volgende figuurtje laat zien hoeveel van welke 
harmonische in de stroomvorm zit en waar de limieten zijn volgens een bepaalde norm.



Samenvattingstabel

Fotogoniometer ➡ meten verlichtingssterkte Ev
Ev x oppervlakte gebiedje = lichtstroom
Som alle gebiedjes rondom lamp = totale lichtstroom

•••••
•

•••••
••

alle draaihoekpunten op 1 
kantelhoek Ev_agv_n

alle draaihoekpunten op 1 
kantelhoek verder Ev_avg_n+1

Flux door rood gebied = 
(Ev_avg_n + Ev_avg_n+1)/2 * Area_red 
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OliNo heeft een fotogoniometrische opstelling. Dat betekent een opstelling die rondom de 
lamp een hele hoop meetpunten uitvoert. Iedere meting is een verlichtingssterktemeting Ev in 
lux. Die meetwaarde geldt voor een klein gebiedje. Iedere 15 graden draaihoek en 2.5 graden 
kantelhoek wordt een Ev waarde gemeten.
De berekening van de lichtstroom voor het gebied in rood dat tussen de witte en zwarte 
meetpunten ligt is de aangegeven formule.



Samenvattingstabel

Efficiëntie= lichtstroom [lm] / netto opgenomen vermogen [W]

(1) Efficiëntie [lm/W]
(2) Lichtstroom [lm]
(3) Stralingshoek [graden]
(4) Kleurtemperatuur [K]
(5) Kleurweergaveindex Ra [-]
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Een belangrijke parameter, de efficiëntie. Deze wordt door de overheid als hoofdparameter 
gekozen of er nu wel of niet Energie InvesteringsAftrek wordt gegeven.

Echter er zijn meer parameters belangrijk al naar gelang de applicatie. De parameters die we 
als OliNo in onze overzichten laten zien en waarop kan worden gefilterd zijn:
(1) efficiëntie
(2) lichtstroom
(3) stralingshoek
(4) kleurtemperatuur
(5) kleurweergaveindex



Samenvattingstabel

Een verplicht label voor lampverpakkingen (< 6000 lm)
Label laat zien: lichtstroom en opgenomen vermogen
Eventueel levensduur

Er komt een vervolg, informeer me als je het weet
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De classificatie van de lamp zelf. Middels een verplicht gesteld label voor lampen tot 6000 
lm. 
Het label moet de lichtstroom laten zien en het opgenomen vermogen.
Een OliNo rapport geeft de labels in kleur en zwart wit. 
Verder nog een indicatie van hoe ver je van bepaalde (voorkeur)energiegebieden zit. Je ziet 
op de horizontale as de lichtstroom in lumen en op de verticale as het opgenomen vermogen 
in Watt.

Als laatste, er komt wellicht een update. Laat het me weten wanneer die officieel is.



Samenvattingstabel

Kleurweergave van deze lamp tov referentie witlicht:
Bij < 5000 K zwarte straler
Bij > 5000 K zonlicht/daglicht

NEN12464-1 
werkplekverlichting
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De kleurweergave is een eigenschap van het licht van de lamp. Wanneer het spectrum van het 
licht bekend is kan berekend worden hoe goed een set van 8 referentiekleuren worden 
weergegeven. Een getal van 100 is het maximum. Het gemiddelde van de uitkomst van de 8 
(redelijke matte) referentiekleuren geeft de CRI_Ra aan.

Een norm 12464-1 geeft aan voor werkplekken wat de minimum CRI-Ra waarde zou moeten 
zijn. Voor garages is dat minder dan voor kantoorwerkplekken en weer meer is nodig voor 
een lakkerij.

Als extra nog twee plaatjes die aangeven wat verschillen in CRI_Ra waardes betekenen. Het 
eerste plaatje laat zien dat er van de natuurgetrouwe kleurweergave weinig overblijft bij 
verlaging van de CRI waarde.
Het tweede plaatje laat zien dat een bepaalde CRI waarde nog steeds betekent dat 
verschillende kleuren wel eens verschillend weergegeven kunnen worden, zie het blauw.



Samenvattingstabel

“x” en “y” coordinaten vh licht van de lamp
Geven kleur weer
Berekend uit het spectrum van het licht

Wit licht: dichtbij pad van de zwarte 
straler
Geen duidelijke eis in een norm 
voor maximale afstand tot pad
➡ Kleurgebieden voor 
signaallampen (wit en wit/geel)
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De kleur van het licht van de lamp kan worden weergegeven in een kleurdiagram. Uit het 
spectrum kunnen de coordinaten x en y berekend worden en weergegeven worden in een 
kleurdiagram. 
Dit diagram bevat een pad van de zwarte straler. Dit zou licht met de kleur wit moeten zijn 
met een kleurweergaveindex van 100. Nabij het rood is het dus warmwit, en nabij het blauw 
is het dan koudwit. Op dit pad zijn alle kleurtemperaturen aanwezig. Een lamp met een x,y 
kleurpunt niet op dit pad heeft toch een bepaalde kleurtemperatuur om het wit aan te geven, 
maar dan moet het kleurpunt niet te ver van het pad afliggen. 
Ik heb grenzen aangegeven die in een norm voor signaallampen teruggevonden kan worden.



Samenvattingstabel

PAR waarde - mate van fotosynthese
Spectrum omrekenen naar PAR waarde dmv gevoeligheidscurve
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De PAR waarde geeft aan hoeveel fotonen uit het licht van de lamp komen. Allereerst wordt 
het spectrum omgerekend naar fotonen. Daarna wordt de gevoeligheidscurve van 
fotosynthese gebruikt om het effectieve gedeelte van de fotonen te berekenen. De som van 
alle effectieve fotonen is dan het PAR getal.

Zie in het plaatje ook de diverse figuren: (1) # fotonen uit het spectrum, (2) gevoeligheid, (3) 
#effectieve fotonen.

In het uitgebreide hoofdstuk geven we wat extra gegevens: 
PAR-getal geeft de intensiteit recht onder de lamp aan, op 1 meter afstand.
PAR-fotonstroom geeft het totaal aan effectieve fotonen aan die uit de lamp komen.
PAR-fotonrendement geeft het rendement aan van effectieve fotonen gedeeld door het 
elektrisch vermogen dat in de lamp moet daarvoor. Dit is een waarde die vergeleken kan 
worden met andere lampen.



Samenvattingstabel

Photopisch zien - daglicht, kegeltjes
Scotopisch zien - bij nacht / schemer / donker, staafjes
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S/P ratio is zoals aangegeven een factor die het verschil aangeeft ...
We noemen Photopisch zien als zien bij daglicht, bij voldoende of veel licht. Het zijn dan 
vooral de kegetjes die goed hun werk doen en die geven scherpte in het midden van het 
zichtsveld, evenals kleur aan het geheel. Alle waardes als lumen en lux zijn gebaseerd op dit 
daglichtzien.

Scotopisch zien is het nachtzien. Dat gebeurt vooral met staafjes die een hogere gevoeligheid 
hebben dan de kegeltjes. Verder zien ze vooral het periferen gezichtsveld en zijn ze niet best 
in kleurweergave (geen rood).
En dan bestaat nog mesopisch en dat zit tussen nacht en dagzicht in. Men kan deze kennis 
gebruiken door bijvoorbeeld bij lampen die voor lager lichtomstandigheden gebruikt worden 
zoals straatlantaarns, deze dan te optimaliseren voor het scotopisch of mesopisch zien.

Het plaatje dat we geven is een plaatje waar veel instaat. Alleereerst in het blauw het 
spectrum van het licht van de lamp. Daarna de gevoeligheidsspectra voor de staafjes 
(gestippeld zwart) en de kegeltjes (gestippeld rood). Deze geven een wegingsfactor aan voor 
de verschillende golflengtes die in het licht zitten.
Kijk naar de zwart gestippelde, deze heeft een maximum bij 510 nm (blauw/groen) en de 
rood gestippelde heeft een maximum bij 550 (groen/geel).
 
De vermenigvuldiging tussen het spectrum van het licht en de gevoeligheidsspectra levert de 
netto lichtenergie (dus lumen) op voor de betreffende lichtgevoelige cellen.

De deling van de netto waardes geeft de S/P factor. Wanneer deze > 1 is dan zou je dus bij 
lage lichtomstandigheden een hogere helderheidsindruk kunnen hebben dan wat je op grond 
van de metingen volgens daglichtomstandigheden zou hebben.



Samenvattingstabel

Temperatuurrange
Warmste plek op de lamp

Omgevingstemp
en
Emissiviteit
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In het stukje algemene opmerkingen begin ik met het vermelden van de 
omgevingstemperatuur gedurende de gehele set van metingen. Die metingen duren uren en 
vandaar dat er een range s van temperaturen.
Ook wordt iets gezegd over hoeveel warmer het warmste gedeelte van de lamp wordt tov 
omgevingstemperatuur. Dit doe ik om inzicht te geven hoe warm een lamp wordt. Er geldt, 
hoe warmer de lamp des te eerder deze veroudert en dus afvalt in lichthoeveelheid en 
mogelijk ook kleur.
Door van vele dezelfde lampen dit te meten kan men dus toch onderling vergelijken. Vooral 
tussen dezelfde types en dezelfde leds.

Een voorbeeldwarmteplaatje van een lamp. Je ziet duidelijk dat er koelribben aanwezig zijn. 
Ook zie je het achterste gedeelte van de lamp. 
Twee zaken zijn van belang: (1) de achtergrondtemperatuur en (2) de emissiviteit van het 
materiaal van de lamp.
Hoe hoger de achtergrondtemperatuur des te hoger de lamptemperatuur (impact op 
levensduur).
Hoe hoger de emissiviteit des te beter kan het materiaal warmte uitstralen. Lampen moeten 
het vaak hebben van uitstralen want vaak is warmtegeleiding of convectie niet aan de orde. 
De emissiviteit wordt bepaald door alleen de buitenste laag van het materiaal. En door die te 
kiezen met een hoge emissiviteit kun je zorgen dat er meer warmte ge-emitteerd wordt en 
dus dat de lamp de warmte goed kwijtkan. 
Af en toe gebruik ik tape om de temperatuur van het oppervlak van het materiaal te meten. 
Dit omdat de tape heel goed warmte kan uitstralen en niet zozeer veel omgevingswarmte 
reflecteert. Zie ook onderaan de lamp. Emissiviteit van het materiaal is 0.75 en reflecteert 
daarmee dus wat van de omgevingstemperatuur waardoor lager gemeten wordt. In 
werkelijkheid is de temperatuur hoger, dat wat de tape aangeeft.
Door een oppervlaktebehandeling van dit materiaal kan de emissiviteit hoger gemaakt 
worden en dan kan er beter warmte uitgestraald worden.
Overigens is 0.75 nog niet laag. Het wordt erger wanneer we onder de 0.5 komen.
De meting tussen de lamellen geeft vaak een hoge emissiviteit (0.95) dit geldt ongeveer 
wanneer we de diepte van de ruimte tussen de twee lamellen groter maken dan 5 x de 
breedte.



Samenvattingstabel

Hoeveel veranderen enkele lampparameters gedurende het 
opwarmen??
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De lamp wordt aangezet en binnen 3 seconden wordt begonnen met meten. Dan is eventueel 
knipperen ook voorbij en hebben we een stabiele waarde om mee te beginnen.
Daarna wordt er 80 minuten of ooit nog langer gemeten om te zien wat de verlichtingssterkte 
doet en wat het vermogen doet.
De deling van die twee geeft aan wat de efficientie zou doen.
Er wordt aangegeven hoeveel de variaties zijn tov de beginwaardes. Variaties beneden de 5 % 
worden niet in getal gegeven, deze zijn namelijk erg klein.
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Hoeveel veranderen enkele lampparameters gedurende variatie 
van de voedingsspanning??
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De lamp wordt aangezet en binnen 3 seconden wordt begonnen met meten. Dan is eventueel 
knipperen ook voorbij en hebben we een stabiele waarde om mee te beginnen.
Daarna wordt er 80 minuten of ooit nog langer gemeten om te zien wat de verlichtingssterkte 
doet en wat het vermogen doet.
De deling van die twee geeft aan wat de efficientie zou doen.
Er wordt aangegeven hoeveel de variaties zijn tov de beginwaardes. Variaties beneden de 5 % 
worden niet in getal gegeven, deze zijn namelijk erg klein.



Samenvattingstabel

Xλ(λ) V(λ)
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Het biologisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is om het 
dag-nachtritme te beïnvloeden en de mate van melatonineopwekking te onderdrukken.
Het getal 1 komt overeen met zon/daglicht. Dat is, mits in voldoende mate aanwezig, goed in 
staat om het dag-nacht ritme te beïnvloeden en om de melatonine te onderdrukken.

Hier een plaatje dat aangeeft welke golflengtes van belang zijn voor dit effect. Het zijn vooral 
de kleuren blauw en groen.

We berekenen de waarde van biologische effect factor door deze gevoeligheidsfunctie te 
vermenigvuldigen met het spectrum van het licht van de lamp. En dat te vergelijken met dat 
spectrum vermenigvuldigd met de ooggevoeligheid gedurende daglicht.

Je kunt zien aan V_lambda dat de gevoeligheid daar meer in het groen en geel ligt en dat 
voor de biologische effect factor het actiespectrum meer in het blauw ligt.

Een aantal voorbeelden van bologische effect factoren.
Verder ook de factor K-biol-trans. Dat is een correctiefactor voor de leefdtijd van de persoon; 
naarmate deze toeneemt neemt de transmissie voor blauw licht af en is dus het effect 
minder.



Samenvattingstabel

Blauw licht op netvlies
Hoogste energie

Risikogroepbepaling, meten 
op afstand waarbij Ev=500lx
1) grootte lichtpunt
2) spectrum licht
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Blauwlichtschade is eventuele schade aan het netvlies. Blauw licht is licht met de hoogste 
energieinhoud, die het netvlies nog bereikt. UV-straling heeft meer energie wordt 
geabsorbeerd door de lens en bereikt het netvlies dus niet.
Er kan berekend worden tot welke risikogroep de lamp behoort voor wat betreft mogelijke 
schade door blauw licht.
Daarvoor wordt op een afstand gemeten waarbij 500 lux gemeten wordt. En bij die afstand 
zijn twee dingen van belang:
1) de grootte van het lichtpunt (hoe kleiner des te meer mogelijke schade aan het netvlies)
2) het spectrum van het licht (des te meer blauw dan meer kans op schade)
Er is weer een weegfactor voor het spectrum gedefinieerd, hierbij gegeen.



Samenvattingstabel

Risikogroepindeling
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De risikogroepindeling is weergegeven in de grafiek. Met kleuren is de groep aangegeven, van 
groen naar rood de groepen 0 naar 3.
Horizontaal de blootstellingstijd en verticaal de intensiteit van het licht (nadat de weegfactor 
voor het blauwe licht is meegenomen en nadat de grootte van de lichtbron zelf is 
meegenomen).

In groep 0, donkergroen, is er geen blootstellingstijd waarbij de limietwaarde wordt bereikt.
In groep 1, lichtgroen, is er mogelijk kans op schade bij blootstellingstijden tssen de 100 en 
10000 seconden.
In groep 2, oranje, is dat bij blootstellingstijden tussen 0.25 - 100 seconden. Die 0.25 
seconden is de reflextijd nodig om je ogen dicht te doen wanneer gemerkt wordt dat fel licht 
gezien wordt.
In groep 3 is er sprake van een hoog risico omdat het licht zo intens is dat de natuurlijke 
reflex niet meer afdoende is om de blootstellingslimiet niet te halen.
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