
PresentatiePresentatie IGOVIGOV

KenniscafKenniscaféé

2525--0606--20132013

ArmaturenArmaturen openbareopenbare

verlichtingverlichting



Titel presentatie Titel presentatie -- De optische weg van De optische weg van 

het licht  het licht  

Hoe verdeelt de lichtstroom zich in de ruimte ?



Onderwerpen presentatieOnderwerpen presentatie

�� II--tabellentabellen

�� OptischeOptische rendementenrendementen armaturenarmaturen

�� NeerwaartseNeerwaartse-- en en opwaartseopwaartse lumenstroomlumenstroom

DLORDLOR--ULORULOR



Lichtstroom lichtbron = BasisLichtstroom lichtbron = Basis

Φ – lumen = 

vermogen



Rendementen armatuurRendementen armatuur

�� Optisch rendement Optisch rendement 

�� Verlichtingsrendement Verlichtingsrendement 

�� EnergierendementEnergierendement

I-tabel armatuur



II--tabeltabel →→ C C –– ((γγ) ) Gamma stelselGamma stelsel



Meting Meting –– II--tabeltabel

Fotogoniometer → 1˚ meting

Meting , verwerking en 
procedures op basis 
van:

• CIE 121
• EN 13032-1
• CIE 63 - Spectraal



Aandachtspunten Aandachtspunten II--tabeltabel

�� EN 13201EN 13201--3: 2003 3: 2003 →→ γγ hoekintervalhoekinterval maximaal 2,5 maximaal 2,5 ˚̊

�� EN 13201EN 13201--3: 2003 3: 2003 →→ CC hoekintervalhoekinterval maximaal 5 maximaal 5 ˚̊

�� EulumdatEulumdat file file extensionextension ..ldtldt (bijv. Dialux)(bijv. Dialux)

�� Opgave Opgave lumenstroomlumenstroom leverancierleverancier

�� En En …….geen .geen II--tabeltabel ≠≠ geen dealgeen deal



Voorbeeld Voorbeeld II--tabeltabel
γ-180˚

C-360˚

EN 13201-3 →

CC: 72 meetwaarden

Interval max. 5˚

γγ::73 meetwaarden

Interval max. 2,5˚



Simulatie Simulatie II--tabeltabel -- RayRay tracingtracing software software 

bijv. SPEOSbijv. SPEOS



II--tabeltabel -- Polair diagramPolair diagram [cd/[cd/klmklm]]



II--tabeltabel -- LumenstroomLumenstroom ΦΦ -- Ruimtehoek Ruimtehoek ΩΩ



II--tabeltabel -- Optische armatuurgegevens Optische armatuurgegevens 

LOR (- L)= Light Output Ratio – luminair –

Optisch armatuurrendement Optisch armatuurrendement 

- ROVL-2011



II--tabeltabel -- AArmatuurvergelijking rmatuurvergelijking 

PLL - prismatisch 

Led huidig 

Geen opwaartse lumenstroom armatuur

(Meting I-tabel γ - 0 tot 180˚ !)

LOR-L



II--tabeltabel -- LichtberekeningLichtberekening



Bepaling verlichtingsrendement K* Bepaling verlichtingsrendement K* 

EhEh,,gemgem * A* A

�� K = K = ----------------------------------------------

ΦΦ
EhEh,,gemgem: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte [lux] **: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte [lux] **

A: oppervlak A: oppervlak –– mastafstand * breedte profiel [mmastafstand * breedte profiel [m²²]]

ΦΦ: ingevoerde : ingevoerde lumenstroomlumenstroom lichtbron [lichtbron [lumenlumen]]

* K: * K: utilisationutilisation factor berekend of rechtstreeks uit factor berekend of rechtstreeks uit KK--curvecurve armatuurarmatuur

** ** EhEh, gem., oppervlak A en , gem., oppervlak A en lumenstroomlumenstroom volgt uit lichtberekeningvolgt uit lichtberekening



Verlichtingsrendement K*Verlichtingsrendement K*

PLL : circa 30 - 35 %

Cosmowhite : circa 45 %

Led :  > 45 %

* Op basis van Eh-verlichtingssterkte

K: hoog-80 %

K: 35-55 %



Energierendement Energierendement –– SLEEC SLEEC 

�� SLEEC _ SLEEC _ StreetStreet LightingLighting EnergyEnergy Efficiency Efficiency CriterionCriterion –– ((prpr) EN 13201) EN 13201--55

�� Inclusief systeemvermogen armatuurInclusief systeemvermogen armatuur

PsysteemPsysteem

SE* =  SE* =  --------------------------------------------

A A * EE--normnorm

P systeem: systeemvermogen armatuur (inclusief P systeem: systeemvermogen armatuur (inclusief driverdriver) [watt]) [watt]

EhEh,norm: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte norm [lux],norm: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte norm [lux]

A: oppervlak A: oppervlak –– mastafstand * breedte profiel [mmastafstand * breedte profiel [m²²]]

* Op basis van Eh-verlichtingssterkte



EnergieEnergie--labelinglabeling

SE: op basis van Eh – horizontale verlichtingssterkte [lux]

SL: op basis van luminantie [cd /m²]



Neerwaartse lumenstroom armatuur –

DLOR

Downward Light Output Ratio

• Armatuurrendement

• Verlichtingsrendement K

• Energierendement



Opwaartse Opwaartse lumenstroomlumenstroom armatuur armatuur ––

ULOR ULOR 

UpwardUpward Ligt Output RatioLigt Output Ratio

• Echter …inclusief reflecties 
is meer realistisch



Methode CIE 126Methode CIE 126--1997 en CIE 1501997 en CIE 150--2003 2003 --

Geen reflecties Geen reflecties 



Methode AFEMethode AFE--2006 (F) 2006 (F) --

Inclusief reflectiesInclusief reflecties



Definities armatuurDefinities armatuurDefinities armatuurDefinities armatuur

ULOR Upward Light Output Ratio

EG Verordening 245/2009 - ULOR

DLOR Downward Light Output Ratio



Definities armatuurDefinities armatuurDefinities armatuurDefinities armatuur

ULOR = % lichtstroom van de lichtbron van 

een armatuur boven horizontaal

DLOR = % lichtstroom van de lichtbron van 

een armatuur onder horizontaal



= % lichtstroom van een

armatuur boven horizontaal in
geïnstalleerde positie

ULR

ULR = 
DLOR + ULOR

ULOR

Definitie armatuurDefinitie armatuurDefinitie armatuurDefinitie armatuur

Upward Light
Ratio



DLOR

ULOR

(DLOR-K)
ρρρρ1

ρρρρ2 ρρρρ2

k

Opwaartse lumenstroom inclusief reflecties



Vermindering opwaartse Vermindering opwaartse lumenstroomlumenstroom

�� Verlichtingsniveau zo laag mogelijk aanhouden volgens Verlichtingsniveau zo laag mogelijk aanhouden volgens 

NPR 13201NPR 13201--1 of  ROVL1 of  ROVL--2011 (E of  L) met eventueel 2011 (E of  L) met eventueel 

dimmen dimmen 

�� Intensiteit armaturen aanpassen aan optische reflectieIntensiteit armaturen aanpassen aan optische reflectie--

eigenschappen wegverhardingen eigenschappen wegverhardingen 

�� Lage ULOR armatuur (Lage ULOR armatuur (≤≤ 33 %) %) 

�� Hoog verlichtingsrendement K armatuur met Hoog verlichtingsrendement K armatuur met 

gecontroleerd omgevingslichtgecontroleerd omgevingslicht



Einde presentatieEinde presentatie

�� Bedankt voor uw aandacht ! Bedankt voor uw aandacht ! 

�� ……..wordt vervolgd ! ..wordt vervolgd ! 

www.lightsurfacecontrol.nl – nieuwe website vanaf 01-09-2013


