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Inhoudsopgave

▪ VSL – algemeen

▪ VSL – optica

▪ Meten aan verlichting
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• VSL is een privaat bedrijf met een publieke taak (metrologiewet)

• VSL is het Nederlandse instituut voor nationale meetstandaarden

• VSL is genoemd naar Jean Henri van Swinden, die in 1799 de originele meter aan de 

Franse overheid presenteerde

• VSL is ISO 17025 geaccrediteerd

Nederland is ondertekenaar van:

• Meterconventie (1875)

• MRA (Mutual Recognition Arrangement, 1999)

VSL Algemeen



Herleidbaarheid

▪ Internationale herleidbaarheid

− Geeft vertrouwen aan kalibraties

− Maakt kalibraties wereldwijd vergelijkbaar

− Geeft inzicht in onzekerheid
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Kalibratie & Referentiematerialen

− Beheer van meetstandaarden

− Kalibraties

− Referentiematerialen

− Internationale vergelijkingen

Customized Applied Metrology

− Consultancy

− R&D contracten

− Internationale projecten, training

Onderzoek & Ontwikkeling

− Ontwikkeling en beheer van meetstandaarden

− Internationale herleidbaarheid

− R&D voor metrologie en meetsystemen

VSL Algemeen



VSL Algemeen - Technologieën

2-11-2017 6

Tijd en
frequentie

ElectriciteitTemperatuur en
luchtvochtigheid

Stroming - gas

Viscositeit

OpticaChemie Massa

Ioniserende straling DrukStroming - vloeistof

Lengte



VSL Optica

De technologie Optica

• Levert internationaal erkende herleidbaarheid naar de 

nationale meetstandaarden op het gebied van fotometrie 

en radiometrie

• Levert metrologisch advies op dit gebied

• Organiseert ringvergelijkingen

• Neemt deel aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten in 

internationaal verband
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VSL Optica – thema’s
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Ruimtevaart / aardobservatie VeiligheidVerlichting



VSL Optica
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▪ Radiometrie : meting van de 

hoeveelheid optische straling 

(vermogen) in UV, VIS, IR

▪ Fotometrie : meting van het visuele 

effect van optische straling, zoals 

waargenomen door het menselijk 

oog (380-780nm)



VSL Optica - Faciliteiten

▪ Faciliteiten voor het uitvoeren van kalibraties van:

− Lichtbronnen

Kalibratie van de output van een lichtbron

− Detectoren

Kalibratie van detector-respons op een bekende input

▪ Grootheden:

− Totale lichtopbrengst: Lichtstroom (Lumen) en Radiant Flux (W nm-1)

− Lichtsterkte (Candela)

− Helderheid van een lichtgevend oppervlak: Luminantie (Candela m-2) en Radiantie (W nm-1 m-2 sr-1)

− Verlichting op een oppervlak: Illuminantie (Lux) en Irradiantie (W nm-1 m-2)

▪ Overige aspecten

− Ruimtelijke verdeling van licht

− Kleurparameters (Kleurtemperatuur, xyz-coördinaten)

− Energie-efficiëntie (Lumen per Watt elektrisch vermogen)
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Verlichting - Lichtstroom
▪ Totale lichtopbrengst (Lumen) van een lamp of armatuur

▪ Vergelijking met referentie-lamp

▪ Gemeten d.m.v. integrerende bol met een diameter van 3 meter

▪ Tegelijk wordt elektrisch vermogen gemeten  energie-efficiëntie

▪ Gloeilamp

− Bijna perfecte overeenkomst met kleurtemperatuur

▪ LED-lamp

− Andere samenstelling van het lichtspectrum

− Nauwkeurige metingen vereisen correctie voor spectrum
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Gloeilamp Koel-witte LED Warm-witte LED



Verlichting - Lichtsterkte

▪ Lichtsterkte (Candela) is een maat voor de 

hoeveelheid licht die een lichtbron in een 

bepaalde kijkhoek uitzendt

▪ Verlichting

▪ Signalering

▪ Veiligheid
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Verlichting - Luminantie

▪ Luminantie (Candela per vierkante meter) is een maat voor 

de helderheid van een lichtbron met (relatief) groot 

oppervlak

▪ Lichtbronnen met grote afmetingen

▪ Beeldschermen
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Verlichting - Kleurtemperatuur
▪ Kleurtemperatuur beschrijft de tint van wit licht:

− Hoge kleurtemperatuur: blauwe tint, koel

− Lage kleurtemperatuur: gele tint, warm

▪ Kleurtemperatuur wordt afgeleid uit het 

volledige zichtbare spectrum van de lamp

▪ Gloeilamp: afhankelijk van temperatuur van het 

gloeidraad

▪ LED: afhankelijk van fysische en chemische 

samenstelling
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Verlichting - Kleurcoördinaten

▪ Kleurcoördinaten: verhouding tussen licht dat 

rood, groen en blauw wordt waargenomen
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Verlichting - Goniometer

▪ Met behulp van een goniometer (‘hoekmeter’) 

wordt de lichtverdeling van een lamp in alle 

richtingen gemeten

▪ Invloed van reflectoren en lenzen op 

lichtverdeling nauwkeurig te meten

▪ 3d-data kan worden gebruikt bij het maken 

van lichtplannen
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Verlichting - Veiligheid

▪ Internationale norm: IEC 62471

− Beschrijft limieten voor straling van

UV, zichtbaar, infrarood licht

− Netvlies

− Ooglens

− Huid
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Bedankt voor uw aandacht


