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- Herleidbaarheid 

 

- Historie: herleidbaar maken 

 

- Straks: herleidbare goniofotometrie 
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Óns Nationaal Metrologisch Instituut 

- VSL beheert de nationale meetstandaarden 
in opdracht van de overheid 

 

- Doet R&D voor nieuwe meetstandaarden 
en meetmethoden 

 

- Vertegenwoordigt Nederland in de 
internationale metrologische infrastructuur 

 

- Biedt metrologische diensten aan 
aan klanten 
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Metrologische diensten 

- Betrouwbare metingen uitvoeren 
 

- Betrouwbare metingen mogelijk maken 
- Kalibratie tegen internationale meetstandaarden 

- State-of-the-art onzekerheidsberekeningen 

- Implementatie van internationale normen (ISO, CIE, etc) 

- Inzicht in meetproces 

- Ontwikkeling van nieuwe meetoplossingen 

- Training van personeel 

 

- Onafhankelijke verificatie van de 
meetbetrouwbaarheid 

- Onafhankelijke validatie van meetopstellingen en procedures 

- Proficiency Testing cf. ISO/IEC 17043:2010 

- Ondersteuning bij accreditatietrajecten (bv ISO/IEC 17025) 

- Witnessing en audits 

P 4 



Kernbegrip: herleidbaarheid 

- Verbinding tussen meetresultaat en 
definitie van de eenheid 

- SI eenheden worden gerealiseerd in 
primaire standaarden bij nationale 
metrologische instituten 

- Ononderbroken keten van kalibraties 
vanaf de primaire standaard met 
bekende meetonzekerheid bij iedere 
stap 

- Herleidbaarheid garandeert 
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid 
van meetresultaten 
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Electric Power (Elektr. Vermogen) 

P 6 

VSL 

Quantumstandaard 



Luminous Flux (Lichtstroom) 
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VSL 

ACR - Absolute 

Cryogene Radiometer 



Power Quality 
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VSL herleidbare PQ meetopstelling 



De volgende stap: 

Richting aangeven a.u.b.! 

We weten nu: 

- hoeveel licht er uit de lamp komt (luminous flux) 

- hoeveel energie dat kost (electrical power / 
luminous efficacy; netjes rekening houdend met 
power quality) 

 

What’s next? 

- De ruimtelijke lichtverdeling vanuit lamp / 
armatuur 
- Hoeveel licht welke kant op 

- COA color over angle 

- Dynamisch gedrag bij dimmen, evt kleurveranderingen 
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Meten in 3D 

Kan dat dan nog niet?? 

- Ja hoor, op de 
3D goniometer… 
 
Herleidbaar: bijv. 
irradiantie, kleur- 
coördinaten, 
luminous flux, 
total radiant flux 

 

 

 

 

- Meten van ruimtelijke lichtverdeling m.b.v. 
luminantiecamera: nog niet herleidbaar 
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Kan een auto zonder APK goed zijn? 
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Een niet-herleidbare meting kan wel goed zijn… je weet het alleen niet zeker 

of 



Herleidbaarheid ten dienste van: 

Veiligheid en Comfort 
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Herleidbaarheid ten dienste van: 

Esthetiek en Functionaliteit 
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VSL gaat herleidbaarheid voor 

goniofotometrie realiseren 

- VSL Standaardenbeheer 

Kalibratiedienst, RvA K999 

 

- MESaIL EMRP R&D 

Standaarden en methoden 

Flexibele SSL, OLED 

Dimbare SSL 

 

- IEA 4E SSL Annex deel 2 

PT goniofotometrie 

Internationale harmonisatie 
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Timeline 
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* Chromaticity, CRI, CCT 

1-12-2014 

karakterisatie luminantiecamera 

herleidbaarheid luminantiecamera 

herleidbare kalibraties met goniometer 

- Luminantieverdelingen  EULUMDAT files 

- spatial nonuniformity of color properties* 

“U hoort nog van ons!” 

karakterisatie goniofotometer 

2014 

2015/2016 

2015 
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