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Sam en vatting 

De visuele prestatie van slechtzienden kan in veel gevallen verbeterd worden door gebruik 
te maken van een goede verlichting. Hiervoor is een taakverlichting ontworpen, een tafellamp. 
Bij het ontwerp is een drieledig doel nagestreefd: goed leeslicht (werklicht), 
gebruikersvriendelijk en een modeme vormgeving. 

Als eerste worden de eisen en wensen voor een goede lamp besproken: een regelbare 
hoeveelheid licht, die goed gericht en verdeeld is. Verder moet de lamp eenvoudig bedienbaar 
zijn en een aantrekkelijke vormgeving hebben. Als uitgangsontwerp wordt een zichtmodel 
gebruikt dat gemaakt is door de industrieel ontwerpster Mieneke Koster ( 1992). Dit model 
wordt besproken waarbij naast eisen en wensen ook op constructieve aspecten wordt gelet. 

In de taakverlichting wordt een 24 Watt PL-lamp als lichtbron gebruikt. De voordelen van een 
PL met een hoger vermogen blijken na onderzoek niet op te wegen tegen de bijbehorende 
nadelen. 

De constructie van de taakverlichting bestaat uit drie hoofddelen: de voet, de arm en de kap. 
De zware voet kan naast de werkplek op tafel worden gezet. De arm kan in twee 
onafhankelijke richtingen om de voet roteren. De kap kan op zijn beurt in drie onafhankelijke 
richtingen om de arm draaien. 
Er is voor in de arm een stangenmechanisme ontwikkeld om te zorgen dat de kap altijd 
evenwijdig aan het tafelvlak blijft. Tevens zijn in de arm twee veren ondergebracht zodat de 
kap op elke hoogte blijft staan zonder dat er dat er aan knoppen gedraaid hoeft te worden. 

Een steeds terugkerend probleem bij de ontwikkeling is het ruimte gebrek in de constructie. 
Het slanke uitgangsontwerp is daarom op een paar plaatsen aangepast zodat mechanismen en 
rotatiescharnieren toch voldoende sterk en nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden. 

Van het definitieve ontwerp van de taakverlichting is een werkend prototype gemaakt. De 
voor dit model gebruikte monotekeningen zijn opgenomen in het verslag en worden kort 
besproken evenals de samenstellingen van de lamp. 
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1. Inleiding 

Veel slechtzienden hebben problemen met lezen (of met handwerken) omdat ze onvoldoende 
scherp kunnen waarnemen. Er zijn twee soorten hulprniddelen om de visuele prestatie voor 
een taak te verbeteren: 

- de afbeelding op het netvlies kan vergroot worden door gebruik te maken van een loep 
of van grootletterdruk. 

- het contrast van de afbeelding op het netvlies kan verbeterd worden door te zorgen voor 
een juiste taak- en omgevingsverlichting. Ook de afscherrning van storend licht vanuit 
de omgeving kan bijdragen tot verbetering. 

Dit verslag beschrijft een taakverlichting voor slechtzienden. Het licht van deze tafellamp kan 
door de beweeglijkheid van de constructie goed gericht worden op de taak zodat er geen 
storend licht in de ogen van de gebruiker komt. 

De hoeveelheid licht die van de gebruikte PL-lamp af komt kan ingesteld worden naar de 
wensen van de gebruiker. Somrnige slechtzienden vragen om veel licht, andere ervaren veel 
licht al gauw als verblindend. Het licht moet zeer gelijkmatig over hun werk verdeeld zijn 
zodat bijvoorbeeld het contrast van elke letter op hun papier is afgestemd op de persoonlijke 
behoefte. 
Om het licht optimaal te kunnen instellen is de taakverlichting uitgerust met een dimmer. 

Het doel van de taakverlichting is drieledig. De lichteisen zijn gecombineerd met 
gebruikersvriendelijkheid en met een modeme vormgeving. Een vormgeefster heeft ruim 
aandacht besteed aan het uiterlijk van deze tafellamp. Het instellen van de lamp gaat 
gemakkelijk mede door de ingebouwde massacompensatieveren. 

De taakverlichting is dus een hulprniddel geworden waar de gebruiker zich niet voor zal 
schamen (dit gebeurt vaak wel bij lampen die er 'medisch' uit zien). Tijdens de ontwikkeling 
is gebleken dat niet alleen slechtzienden belangstelling hebben voor deze lamp. Ook anderen 
hebben interesse getoond voor dit ontwerp. De afzet van de lamp kan daardoor groter worden 
en de prijs gunstiger. 

In dit verslag wordt de technische ontwikkeling van de taakverlichting van zichtmodel tot 
prototype behandeld. Deze ontwikkeling heeft plaats gevonden van mei 1994 tot januari 1995 
in de groep Communicatie Hulprniddelen op het Instituut voor Perceptie Onderzoek te 
Eindhoven. 
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2. Eisen en wensen 

Het doel van dit project is om een taakverlichting te ontwerpen voor slechtzienden. Om dit 
doel te bereiken moet het ontwerp aan drie belangrijke eisen voldoen: 

- de lamp moet goed licht geven. 
- de lamp moet eenvoudig te bedienen zijn. 
- de vormgeving moet aangepast zijn aan de huiselijke omgeving. 

In de volgende paragrafen worden deze eisen verder uitgewerkt. 

2.1. Hoeveelbeid Iicbt 
Een grote groep slechtzienden (bijvoorbeeld oudere mensen met netvliesdegeneratie) heeft 
behoefte aan veel licht bij het lezen. Andere slechtzienden (bijvoorbeeld mensen met staar) 
ervaren veel licht als hinderlijk. De benodigde hoeveelheid licht is, behalve van de betreffende 
ogen, afhankelijk van het soort werk (de grootte van de details) en de omgevingsverlichting. 
De lichtsterkte van de taakverlichting moet dus regelbaar zijn. 

2.2. Verdeling van bet licbt 
De taakverlichting moet geschikt zijn om minimaal een A3 goed te verlichten. Een goede 
hoeveelheid licht is slechts een van de eisen die aan goed werklicht worden gesteld. Minstens 
zo belangrijk is de manier waarop het licht op de werkplek valt. De lichtsterkte over het 
werkvlak (bijvoorbeeld een boek) mag niet te veel varieren. De lamp moet het licht 
regelmatig over de oppervlakte verdelen. Een punt-lichtbron (of spot) kan slechts een klein 
rond gebied egaal verlichten. Een grotere lichtbron (zoals een buislamp) is in staat om groter 
vlak netjes te verlichten. Bovendien heeft men bij een grotere lichtbron minder last van 
schaduwvorming op de taak. 

2.3. Ricbting van bet licbt 
De richting van het licht moet zodanig zijn dat eventuele weerkaatste stralen (bij glanzend 
papier) niet in de ogen van de gebruiker terecht kunnen komen. Ook mag er geen direct licht 
uit de lamp in de ogen komen. Deze eisen zijn te realiseren door de lamp een aantal 
vrijheidsgraden van beweging te geven. Het moet steeds mogelijk zijn om de lamp goed te 
richten en te plaatsen zonder dat hij in de weg staat. 

2.4. Eenvoudige bediening 
De lamp moet eenvoudig te bedienen zijn. Dit houdt in dat er niet meer bedieningsorganen 
aanwezig mogen zijn dan nodig is. Het verplaatsen en richten van de lichtbron moet 
gemakkelijk gaan, zonder dat er aan allerlei knoppen gedraaid hoeft te worden. De lichtsterkte 
op de werkplek kan in principe geregeld worden door de afstand van de lamp tot de werkplek 
te veranderen, maar dit is niet praktisch. Een elektrische dimmer is veel handiger. 
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2.5. Vormgeving 
De taakverlichting moet qua vormgeving en uiterlijk passen in een huiselijke omgeving. Veel 
slechtzienden zullen een lamp die er medisch of te technisch uitziet voor anderen verborgen 
houden, omdat mensen hun gebreken nu eenmaal niet graag prijs geven. Als hulpmiddel is 
zo'n medisch uitziende lamp niet optimaal. Een lamp die goed bij het interieur van een huis 
past, kan op elk gewenst moment worden gebruikt. Bovendien werkt een mooie lamp met 
goede vormgeving aanstekelijk op andere mensen. De afzetmarkt van zo'n lamp kan daardoor 
groter worden: ook normaalzienden zullen de lamp in huis halen. Bij een grotere afzet kan 
de prijs van de taakverlichting omlaag. 
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3. Zichtmodel als uitgangsontwerp 

De studente Mieneke Koster (industriele vormgeving) heeft in een voorafgaand project ( 1992) 
de vormgeving van de taakverlichting bepaald. Het zichtmodel dat op basis van haar werk 
gemaakt is, vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de taakverlichting. Om 
tot dat model te komen is een aantal keuzen gemaakt. Die keuzen leggen een groot deel van 
de constructie vast. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste keuzen met hun constructieve 
gevolgen besproken. 

3.1. Lichtbron: een PL-lamp 
Er is gekozen voor een PL-lamp als lichtbron. Deze lamp (een lijnbron) geeft beter verspreid 
licht dan een gloeilamp of halogeenlamp (puntbron). Bovendien heeft een PL-lamp een vrij 
hoog lichtrendenment, zodat er weinig warmtestraling vanaf komt. Voor een TL-lamp gelden 
dezelf de voordelen, maar door de grote afmetingen is het inbouwen ook een heel stuk 
moeilijker. 

l-~--------- -----· ---

Afbeelding 1: Een PLL lamp van 24 W (ruim 2 keer verkleind) 

3.2. Model: tafellamp 
Als lampen naar plaats worden ingedeeld, dan kunnen er twee groepen gemaakt worden: vaste 
lam pen en verplaatsbare lampen. Een taf ell amp is een verplaatsbare lamp (in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een plaf onniere) en kan praktisch overal worden neergezet. De gebruiker is 
daardoor niet gebonden aan een plaats in huis. 
Er is gekozen voor een tafellamp met een zware voet. Deze is gemakkelijker en sneller te 
verplaatsen dan een lamp met een tafelklem. Het nadeel is dat de massa van de lamp een stuk 
groter is. (lndien met een losse klem gewerkt zou worden dan kan men op een paar plaatsen 
in huis een klem monteren en gaat het verplaatsen van de lamp nog gemakkelijker.) 
De tafellamp bestaat in hoofdzaak uit drie delen: de voet, een arm en een kap (zie de 
afbeelding op de volgende bladzijde). De kap (met daarin de lichtbron) is via de arm met de 
voet verbonden. Tussen de kap en de arm zijn drie rotatievrijheden, tussen de arm en de voet 
zijn twee rotatievrijheden. 

3.3. Vrijheidsgraden 
De tafellamp heeft qua instelmogelijkheden een viertal vrijheidsgraden. De voet van de lamp 
kan ergens aan de achterkant of zijkant van de tafel worden neergezet. Door gebruik te maken 
van de vrijheidsgraden kan de PL-lamp (de lichtbron) vrijwel altijd in een goede stand ten 
opzichte van het werk en de gebruiker worden geplaatst. 
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Als de arm draait, beschrijft het uiteinde van de PL-lamp dat aan de arm vast zit een gedeelte 
van het oppervlak van een bol. De PL-lamp blijft via een mechanisme in de arm altijd 
evenwijdig aan het tafelvlak. De kap van de PL-lamp kan in een horizontaal vlak roteren om 
het zojuist beschreven uiteinde. De lamp kan zo evenwijdig aan de breedterichting van het 
werk worden gesteld. Als de lamp wat hoger staat, bestaat de kans dat de gebruiker in de 
lichtbron kijkt. De kap kan daarom ook om de lengte-as van de PL roteren, zodat de kap 
altijd tussen de PL en de ogen kan worden geplaatst. 

3.4. Massacompensatie 
Als de lamp omlaag wordt bewogen komt er zwaarte-energie vrij. Om te voorkomen dat de 
lamp uit zichzelf omlaag zal bewegen zijn er drie mogelijkheden: 

- er wordt een kunstmatige wrijving ingebouwd die iets meer energ1e vraagt dan de 
zwaartekracht levert. 

- met een knop wordt de stand van de lamp gefixeerd. 
- de zwaarte-energie wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een veer. 

De eerste mogelijkheid heeft als nadeel dat het ornhoog bewegen van de lamp vrij zwaar gaat 
(zwaartekracht + wrijvingskracht). De tweede mogelijkheid heeft dat nadeel niet maar het 
risico bestaat dat de lamp naar beneden stort als de knop wordt los gedraaid (en de kap niet 
wordt vastgehouden). De laatste oplossing is voor de gebruiker vrij ideaal: de lamp kan 
gemakkelijk ornhoog en omlaag worden bewogen en blijft in elke stand staan. 
Er is voor deze laatste en beste oplossing gekozen hoewel de benodigde constructie hiervoor 
het moeilijkste is. 

3.5. Stabiliteit 
Behalve voordelen zitten er ook nadelen aan de beweeglijkheid van de lamp. De 
zwaartepunten van de kap en de arm bevinden zich lang niet altijd boven de voet. Voor een 
goede stabiliteit van de lamp moet de voet een redelijk zwaar zijn en voldoende groot. Ook 
in de uiterste stand (arm en kap horizontaal in elkaars verlengde) mag de lamp niet omvallen. 
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4. Keuze van de lichtbron 

Het model dat beschreven is in hoofdstuk 3 is uitgerust met een PL-24, een fluorescentiebuis 
van 24 Watt en 32 cm lang. In dit hoofdstuk worden de voordelen die de PL-36 (36 Watt en 
41 cm lang) biedt ten opzichte van de PL-24 afgewogen tegen de nadelen. De voordelen van 
de PL-36 zijn: 

- de lamp kan meer licht geven. 
- het licht is beter verspreid (langere lamp) 

Het nadeel van de lamp is de grotere lengte. Het veranderen van alleen de kap ( ongeveer een 
kwart langer maken) komt de vormgeving van de taakverlichting niet ten goede. 

4.1. Meting aan de PL-24 lamp 
De verlichting van een vel A3-papier met een PL-24 (in het zichtmodel) is gemeten met een 
LUX-meter. De PL-lamp van het zichtmodel was voor deze meting horizontaal boven het 
midden van het A3-formaat gepositioneerd. De metingen zijn gedaan met twee verschillende 
hoogten van de PL boven het A3. De PL-24 werd tijdens de metingen niet gedimd. Als eerste 
staan in bijlage 1 de absolute meetwaarden van de verlichtingssterkten. Daarachter staan voor 
een kwadrant de gemiddelden in promille van het maximum (het midden). 

In eerste instantie werd er voor deze taakverlichting gedacht aan een maximale lichtvariatie 
van 10% (over een A3). De metingen laten zien dat deze wens niet realistisch is. Op de 
hoogte van 56 cm is de variatie van het midden van het A3 tot de hoekpunten ruim 30%. 
Voor normaal gebruik is 56 cm al te hoog. Op een hoogte van 46 cm komt de variatie al 
boven de 40%. 

Deze grote variatie was de aanleiding om ook de PL-36 · te onderzoeken. Omdat er geen 
armatuur voor deze lamp aanwezig was, zijn er vergelijkende modelberekeningen gemaakt van 
de PL-36 en de PL-24. 

4.2. Berekening van de lichtverdeling 
In de volgende berekening wordt de PL-lamp benaderd door een ideale lijnbron. De lengte 
van de lijnbron is gelijk aan de lengte van het lichtgevende gedeelte van de echte PL-lamp. 
Elk punt van de lijnbron straalt in alle richtingen evenveel licht uit. 

De lijnbron hangt horizontaal op hoogte h midden boven de oorsprong van een XY-vlak, 
parallel aan de X-as. Voor de verlichting van een punt uit het vlak geldt: 

p=+.:; 

v(x,y) = J 
p=-~l 

C 
------dp 
(x-p)2+h2+y2 
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met V = verlichting [lux] 
c = constante [lux m] 
x,y = X- en Y-coordinaat op het tafelvlak [m) 
h = hoogte van de lamp boven de tafel [m] 
1 = lengte van de lamp [m] 
p = hulpvariabele [m] 

Integreren levert: 

V = C 
(x,y) ✓ 

h 2 +y2 
[ 

( 

1

/-x ) ( .:...l+x )j 
· arctan --;::=

2===- + arctan --;::=
2===-

J h 2 + y 2 Jh2+y2 

In bijlage 2 zijn de verlichtingsresultaten te zien voor vier verschillende hoogten. De output 
is beperkt tot een kwadrant omdat de verlichting zowel spiegelsymmetrisch is ten opzichte 
van de X-as als ten opzichte van de Y-as. 
Op elke pagina staan twee tabellen behorend bij een hoogte. De bovenste is een benadering 
van de PL-24 (29 cm lichtbron), de onderste is van de PL-36 (38 cm lichtbron). Om de 
vergelijking gemakkelijk te maken is de constante 'c' voor elke lamp-hoogte-combinatie zo 
gekozen dat de maximale verlichting 1000%0 is. 
In de volgende tabel staan de resultaten van de verlichting van een A3-formaat 
(-200 < x < 200 mm, -150 < y < 150 mm). Het midden van het vel wordt het meeste verlicht 
(zie x = y = 0 mm), de hoekpunten (zie x = 200 mm, y = 150 mm) het minste. Het 
weergegeven verschil in de tabel is de relatieve afname van verlichting op de hoekpunten ten 
opzichte van het midden van het vel papier. 

Verschil van de verlichtingssterkten in procenten van het maximum 

lamphoogte in mm ➔ 560 550 460 450 350 250 
J, lamp 

PL-24, 290 mm, gemeten 31.0 41.3 

PL-24, 290 mm, berekend 16.2 21.9 30.6 44.3 

PL-36, 380 mm, berekend 15.5 20.8 28.7 41.0 

Bij een hogere instelling is de verlichting duidelijk beter homogeen, maar zoals eerder 
opgemerkt is, is de praktische maximale hoogte beperkt tot ongeveer 45 cm. Bij deze hoogte 
is het verschil in verlichting tussen het midden en de hoeken van een A3 ruim 20% volgens 
de berekeningen. In de praktijk is het verschil bijna twee keer zo groot: dit komt omdat de 
lamp aan de uiteinden duidelijk minder licht uitstraalt dan in het midden. De lamp is geen 
ideale lijnbron. 
Opvallend is dat de berekende verbetering met de PL-36 slechts zeer gering is ten opzichte 
van de PL-24. 
Bij gebruik van een PL-36 moet het uitgangsontwerp aangepast worden. Bovendien wordt de 
gehele constructie wat groter en zwaarder. De hanteerbaarheid van de lamp zal daardoor niet 
beter worden. 
Het geringe voordeel weegt niet op tegen de nadelen: er wordt gekozen voor de PL-24. 
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5. Ontwikkeling van de constructie 

De samenstellingstekeningen van de verschillende modellen van de taakverlicbting zijn te 
vinden in bijlage 3. In dit boofdstuk worden de belangrijkste ontwerpkeuzen toegelicbt. 

5.1. Driedeling 
De taakverlicbting kan, constructief gezien, in drie aparte delen worden beschreven: voet, arm 
en kap (zie de atbeelding op pagina 11). Voorwaarde voor deze driedeling is, dat de 
verbinding tussen de delen goed is gedefinieerd. Zowel de verbinding tussen de voet en de 
arm, als de verbinding tussen de arm en de kap, worden gemaakt door een buisje van rond 
10 mm. Door de buisjes lopen de elektriciteitskabels ( 4 aders) van de dimmer in de voet naar 
de PL-lamp in de kap. Aan een kant van elk buisje moet een rotatiescbarnier komen. De vorm 
van de arm is aan de boven- en onderkant gelijk (rotatiesymmetrie om bet midden van de 
arm). Er wordt geprobeerd om ook bet mecbanisme in de arm boven en onder betzelfde te 
maken. Voor de rotatie scbarnieren blijven dan twee mogelijkheden over: 

- de rotatiescbarnieren zitten beide in de arm 
- de rotatiescharnieren zitten in de voet en in de kap 

Bij de kap gaat bet buisje over in de kapknop. De kap moet om een borizontale as (bartlijn 
van de kapknop) kunnen draaien. Omdat de kapknop vrij plat is, blijft er erg weinig ruimte 
over om de verticale rotatieas daar ook onder te brengen. Ook in de voet blijkt weinig ruimte 
te zijn omdat bet verbindingsbuisje dicbt tegen de acbterwand van bet buis binnen komt. In 
eerste instantie wordt er daarom gekozen om de rotatiescbarnieren in de arm te bouwen. 

5.2. De arm 
De arm met de polsen ( de verbindingsbuisjes naar voet en kap) bevat bet ingewikkeldste 
mecbaniscbe gedeelte van de hele taakverlichting. Zowel boven als onder komen twee 
rotatiescbarnieren bij elkaar (een borizontale en een verticale rotatieas). De rotaties om de 
borizontale assen zijn gekoppeld, zodat de polsen steeds evenwijdig aan elkaar blijven ( de kap 
van de lamp blijft dan steeds horizontaal). De zwaarte-energie die vrij komt tijdens de 
beweging moet worden opgeslagen. 

5.2.1. Mechanisme 
De eenvoudigste manier om twee rotaties 1 op 1 aan elkaar te koppelen is met bebulp van 
een parallellogrammechanisme. De arm zelf (de buis) kan daarbij als gestel van de 
parallellogram dienen. In eerste instantie is geprobeerd om een constructie te ontwerpen met 
dit mecbanisme (zie de atbeelding op de volgende bladzijde). In elk uiteinde van de arm komt 
een scbarnierblokje te zitten. In dit blokje moet de pols kunnen draaien. De blokjes dienen 
tevens als twee evenwijdige zijden van bet parallellogram. 
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De arm in het zichtmodel heeft een rechthoekige doorsnede van 35 bij 15 mm. Met een 
"aluminium" wanddikte van 1 mm blijft er binnen in de arm 13 mm over. Aan een kant van 
de arm (voet- of kapkant) moet de koppelstang (vierde stang, parallel aan het gestel) langs 
het scharnierblokje. In het blokje moet de pols draaien die 10 mm dik is. Om de pols op te 
sluiten moet hij plaatselijk nog dikker worden (minstens 11 mm). 
Vanwege de complexe vorm van het scharnierblokje wordt er gedacht aan een kunststof 
spuitgietprodukt. Stel dat de koppelstang slechts 1 mm dik is (en bijvoorbeeld 8 mm hoog) 
dan blijft er 13 - 11 - 1 = 1 mm over voor de twee kunststofwanden van het schamierblokje. 
In die wand moet ook nog een groef voor een borgring gemaakt worden. Een degelijke 
constructie is in deze breedte niet haalbaar (zie afbeelding 4). 
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Afbeelding 4: Er is ruimtegebrek voor het scharnierblokje in de dwarsdoorsnede van de arm 

Om dit probleem op te lossen is er gekozen voor een dikkere armdoorsnede: 35 bij 20 mm. 
Bovendien is er een standaard alurniniumprofiel in deze maat: 35 x 20 x 1.5 (goedkoper). De 
binnenmaten van het profiel zijn 32 bij 17 mm. 

De 4 mm winst is nog niet genoeg. Op de koppelstang kunnen zowel trek- als drukkrachten 
komen te staan (afhankelijk van de stand van de kap). De krachten kunnen volgens de 
volgende afschatting enkele tientallen Newtons groot worden: 
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- stel massa van kap + arm = 0.5 kg 
- zwaartekracht = 10 x 0.5 = 5 N 
- horizontale afstand van voet tot massamiddelpunt van kap en arm = 0.4 m 
- het moment van de zwaartekracht om de voet is dan 5 x 0.4 = 2 Nm 
- de maximale arm in het parallellogram = 25 mm 
- de koppelstangkracht is dan 2 / 0.025 = 80 N 

Op een lengte van 40 cm is 1 mm dik staal voor de koppelstang te weinig (knikt uit). Er is 
daarom gekozen voor de uitbreiding van het parallellogram tot een zesstangenmechanisme 
(twee schakels meer, zie de afbeelding op de volgende bladzijde). De koppelstangen hoeven 
nu geen van beiden langs de scharnierblokjes. Bovendien is het mechanisme dan 
rotatiesymmetrisch en kunnen de twee schamierblokjes precies hetzelfde worden gemaakt 
(slechts een spuitgietmatrijs). Het nadeel van dit mechanisme is dat bij gelijke hoogte (slechts 
32 mm hoogte in de buis) de stangkrachten twee keer zo groot worden (de arm die het 
moment bij de rniddelste schakel op moet vangen kan slechts de halve buishoogte ( 16 mm) 
lang zijn). 

Alle afmetingen van de scharnierblokjes zijn geoptimaliseerd. Het resultaat is een compromis 
tussen 

- een zo groot mogelijke afstand tussen de draaipunten van het mechanisme (lagere 
krachten in het mechanisme ), 

- een zo groot mogelijk bereik van de arm (bijna horizontaal tot verticaal), 
- een zo groot mogelijke lengte van het rotatiescharnier voor de pols (radiale speling leidt 

dan tot zo min mogelijk scheefstand), 
- voldoende ruimte voor de doorvoer van de elektriciteitsdraden (veiligheid), 
- en een stevige aanslag om te voorkomen dat de elektriciteitsdraden kapot kunnen 

draaien (veiligheid). 

5.2.2. Massacompensatie 
De vrijkomende zwaarte-energie bij het ornlaag bewegen van de kap moet worden opgeslagen. 
De eenvoudigste manier om deze energie op te slaan is op mechanische wijze (geen ornzetting 
nodig). De volgende drie manieren worden gebruikt om mechanische energie te bewaren: 

- een massa in het zwaartekrachtveld omhoog bewegen. 
- een massa versnellen. 
- een veer uitrekken, indrukken of verdraaien. 

De eerste manier zou gerealiseerd kunnen worden door de arm aan de onderkant te verlengen 
en een contragewicht te bevestigen. Deze optie valt af omdat de vormgeving van de lamp 
hierdoor te veel wordt verstoord. Bovendien is er extra ruimte nodig aan de achterzijde van 
de lamp: de lamp kan niet helemaal achter op een tafel tegen een muur staan. 

Het versnellen van een massa (bijvoorbeeld een vliegwiel) is geen realistische oplossing om 
energie voor langere tijd (uren, dagen) te bewaren. De wrijving in de lagering van de 
bewegende massa zal de opgeslagen energie zelf verbruiken. 
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De laatste manier, opslag van energie in een veer, is in dit geval de aangewezen methode. Er 
zijn verschillende soorten veren die in de arm toegepast kunnen worden: 

- spiraalveer, trek- of drukveer (lineair verband tussen kracht en verplaatsing), 
- torsieveer (lineair verband tussen kracht en rotatie ), 
- bladveer (bij grote vervormingen meestal een niet-lineair verband tussen kracht en 

verplaatsing), 
- gasveer (redelijk constante kracht bij verplaatsing). 

Een translatieveer kan op aantal verschillende plaatsen tussen bet gestel en bet mechanisme 
worden bevestigd. De veer zal daarbij ongeveer evenwijdig aan bet gestel moeten komen, 
omdat deze anders niet in de arm past. 

De veer kan bet beste ergens aan bet koppelvlak (star verbonden met de koppelstang) worden 
vastgemaakt: voor gelijke arbeid geldt dat grotere bewegingen samengaan met kleinere 
krachten. De grootste bewegingen van bet schamierblokje zitten op bet ene eind van de 
koppelstang. De grootste bewegingen van de middelste schakel zitten op bet andere eind van 
de koppelstang. 

De werkelijke plaats van bet knooppunt van veer en koppelvlak is niet van groot belang: de 
koppelstang roteert namelijk bijna niet ten opzichte van bet gestel (nog geen 2°). Alle 
bruikbare punten van bet koppelvlak maken dus vrijwel dezelfde beweging. 

De karakteristiek die een translatieveer zou moeten leveren kan zeer goed benaderd worden 
met een spiraalveer: als de arm omhoog staat, levert de zwaarte kracht geen moment om de 
voet en is de veer ontspannen. In de beweging van verticaal naar horizontaal wordt de 
horizontale projectie van de arm steeds groter en gaat de zwaartekracht een steeds groter 
moment leveren. De veerkracht van een trekveer wordt bij uitrekken ook steeds groter. 

De keus voor een spiraalveer (trek- of drukveer) blijkt bet beste te zijn: 

- Een gasveer die een redelijk constante kracht levert, is bier zonder toepassing van een 
extra overbrenging niet geschikt. 

- Een bladveer heeft een veel lagere specifieke energiecapaciteit ( = energie per 
volume-eenheid) dan een spiraalveer. Er is slechts weinig ruimte in de arm en deze zal 
optimaal benut moeten worden om alle energie te kunnen bewaren. 

- De as van een torsieveer (spiraal- of bladveer) zou met een van de schamierassen samen 
moeten vallen en kan dus niet langer worden dan de breedte van de buis ( 17 mm). De 
diameter van een torsieveer kan niet meer worden dan 32 mm (de hoogte van de buis). 

- De grootst mogelijke spiraalveer heeft een diameter van 17 mm en een lengte van 
ongeveer 150 mm (halve buislengte). De ruimte in de arm wordt dan vrij goed gebruikt 
want in de resterende hoogte (32 - 17 = 15 mm) moet de koppelstang nog op en neer 
bewegen. 

5.2.3. Berekening van de compensatieveren 
De stijfheid van de benodigde veer wordt bepaald door de som van potentiele energie en 
veerenergie zo constant mogelijk te houden: 
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potentiele energie = 
g x (massa kap x hoogte arm + massa arm x halve hoogte arm) + constante 

veerenerg1e = 
veerconstante x (veerlengte - ongespannen veerlengte)2 

/ 2 

Zowel de hoogte van de arm als de lengte van de veer zijn met goniometrie uit de hoek van 
de arm ten opzichte van het tafelvlak af te leiden. Bij een ideaal mechanisme is de fout in de 
veerenergie op z'n grootst ongeveer anderhalf procent van de totale hoeveelheid verplaatsende 
energie. De fout die door de produktietoleranties ontstaat zal een stuk groter zijn. In de 
volgende paragraaf wordt beschreven hoe die fouten worden opgevangen. 

Voor de berekeningen van de veer in het eerste model is uitgegaan van: 

massa kap = 0.23 kg 
massa arm = 0.26 kg 
hoogte arm= 325.56 mm 
veerverlenging = 21.23 mm (arm van verticaal naar horizontaal) 
g = 9.81 m/s2 

Dit geeft: 

potentiele energie = 1.15 J 
veerconstante = 4.27 N/mm 
voorspanning = 9.39 N (arm verticaal) 

In het eerste model van de arm zijn twee trekveren met halve stijfheid geplaatst tussen de 
koppelstangen en het gestel (zie bijlage 3, blz. 41): de vrijkomende potentiele energie past 
niet in een trekveer met een diameter kleiner dan 17 mm. Trekveren worden met aangebogen 
ogen in een aantal standaardlengten geleverd (goedkoper). De veerconstante moet dus worden 
afgerond naar een bestaande waarde. Er is gekozen voor veren met: 

uitwendige diameter = 15 mm 
draaddikte = 1.8 mm 
ongespannen lengte = 80 mm (inclusief ogen) 
inwendige voorspanning = 5.78 N 
maximale uitrekking = 1.10 mm/winding bij 57.8 N 
veerconstante = 1.9 N/mm, 2 veren: 3.8 N/mm 

De schatting van de massa's die in de eerste berekening gebruikt zijn, bleken aan de lage kant 
te zijn. Omdat er in de gebruikte serie veren geen stijvere veren zitten die nog in de arm 
passen is bij het tweede model (blz. 42) gekozen voor drukveren. Deze veren kunnen op elke 
maat worden af geknipt want er hoe ft geen oog aan te zitten. Bovendien kunnen de drukveren 
om de koppelstang heen geplaatst worden, dit spaart ruimte in de arm. Voor de tweede 
berekening is uitgegaan van de volgende gegevens: 
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massa kap = 0.42 kg 
massa arm = 0.43 kg 
hoogte arm = 325.56 mm 
veerverlenging = 21.23 mm (arm van verticaal naar horizontaal) 
g = 9.81 m/s2 

Dit geeft: 

potentiele energie = 2.03 J 
veerconstante = 7 .50 N/mm 
voorspanning = 15.0 N (arm verticaal) 

De volgende veren zijn gekozen om dit te realiseren: 

uitwendige diameter = 14.1 mm 
draaddikte = 1. 9 mm 
spoed = 4.6 mm 
ongespannen lengte = 90 mm 
maximale indrukking = 1.73 mm/winding bij 126.7 N 
veerconstante = 7.49 N/mm, 2 veren: 3.74 N/mm 

Het tweede model heeft een zeer prettig instelgedrag en blijft in alle posities netjes staan. 

5.2.4. De wrijvingsschijf 
Bij afwezigheid van wrijving zal de arm alleen in elke stand blijven staan als de veren precies 
de goede stijfheid hebben en de compensatie voor 100% correct is. Bij een kleine afwijking 
van de veren, de massa's of de exacte compensatiefunctie zal de arm na instellen vanzelf 
omhoog of omlaag bewegen. De produktie van zo'n nauwkeurig mechanisme is erg duur. 
Bovendien mag de veer gedurende de hele levensduur niet verslappen. 

In werkelijkheid zit er in de schamierpunten van bet mechanisme wel wrijving, maar de 
grootte ervan is moeilijk te voorspellen. Aan bet mechanisme wordt daarom een kunstmatige 
wrijving toegevoegd die wel controleerbaar is. Er zijn twee mogelijkheden: 

- de wrijving wordt met een knop buiten op de arm ingesteld. 
- de wrijving wordt bij de produktie vastgelegd. 

Het zichtmodel (biz. 11) suggereert de eerste oplossing, omdat er inderdaad een knop op de 
arm aanwezig is. Het voordeel ervan is dat de wrijving precies zwaar genoeg kan worden 
ingesteld zodat de arm zo licht mogelijk omhoog en omlaag kan bewegen. De ervaring leert 
echter dat dergelijke knoppen vaak te vast worden aangedraaid en bet mechanisme vroegtijdig 
bezwijkt. Er is daarom gekozen voor de tweede oplossing: de wrijving wordt bij de produktie 
iets hoger gekozen dan nodig, maar bet mechanisme is wel veel duurzamer. 

De wrijving wordt opgewekt door de middelste schakel in de arm tegen een stuk hard vilt te 
drukken (zie bijlage 3, biz. 41-43). Vilt heeft de eigenschap dat de wrijvingskracht relatief 
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weinig toeneemt bij verhoging van de normaaldruk. De wrijvingsschijf (de middelste schakel) 
wordt met een spiraalveer tegen bet vilt gedrukt. De veerkracht boeft door de eigenscbappen 
van bet vilt niet erg nauwkeurig te zijn. 

5.2.5. Horizontale stand van de kap 
Het tweede model van de arm (blz. 42) functioneert in principe goed, maar door de speling 
in de schamieren bangt de kap wat scbuin naar beneden. De oorzaak zit vooral in de speling 
van de korte verticale rotatie scbamieren (geleidingslengte slecbts 12 mm). Ben speling van 
0.1 mm in diameter geeft al een zakking van bet eindpunt van de kap van 6 mm. Voor een 
kunststofprodukt is een tolerantie kleiner dan 0.1 mm al moeilijk baalbaar. De 6 mm 
scbeefstand is ecbter duidelijk zicbtbaar en maakt de lamp moeilijker verkoopbaar. 
In bet derde model van de arm (blz. 43) is daarom afgestapt van de keus die in bet begin is 
gemaakt om de verticale rotaties in de arm (in de schamierblokjes) onder te brengen. De 
rotaties zijn verplaatst naar de kap en de voet. Om de rotatiescbamieren daar wel voldoende 
lengte te kunnen geven zijn kap en de voet wel wat groter gemaakt (zie volgende paragrafen). 
Ook de polsen zijn wat dikker gekozen: dit is voor de constructie van de schamieren 
gemakkelijker en bovendien staat bet beter bij de arm die van begin af aan dikker was dan 
die van bet zicbtmodel. 

5.2.6. Assemblage van de arm 
Bij de assemblage van de arm (blz. 43) kan de volgende volgorde worden aangebouden: 

- polsen in scbarnierblokjes lijmen, 
- veren met ringen op de koppelstangen scbuiven, 
- scbamierblokjes, koppelstangen en wrijvingsscbijf met pennen aan elkaar zetten, 
- elektriciteitskabels aanbrengen, 
- mechanisme met veerblokken en viltring en veer in de buis scbuiven, 
- veerblokken vastschroeven, 
- pen door wrijvingsscbijf aanbrengen, 
- pennen door scbamierblokjes steken. 

5.3. De kap 
De kap houdt de PL-lamp op z'n plaats, beschermt de licbtbron tegen directe aanraking en 
zorgt als reflector voor een goede spreiding van bet licbt. Aan het begin van de kap zit een 
rotatiescbarnier zodat de kap om de PL kan kantelen (zie bijlage 3, blz. 44-45). Bij bet tweede 
model zit ook bet rotatiescbarnier voor verticale rotatie in de kap. 

5.3.1. Standaardonderdelen 
De PL-lamp wordt in de kap geklemd in de lampbouder en de lampsteun. Beide onderdelen 
zijn kant en klaar verkrijgbaar. In bet zicbtmodel was de lampsteun ecbter nog apart bewerkt 
om de kap 4 mm lager te maken. Om kosten te sparen is er hier gekozen voor een iets bogere 
kap zonder bewerking van de lampsteun. 
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5.3.2. Kanteling van de kap 
Het horizontale rotatiescharnier voor de kanteling van de kap bevindt zich tussen de kapknop 
en het kapblok. Bij het eerste model (blz. 44) is er gekozen om de elektriciteitskabels midden 
door het rotatiescharnier te voeren. Het voordeel hiervan is dat er bij verdraaiing geen 
lengteverandering in de kabelweg optreedt. Om te voorkomen dat de kabels dol draaien zit 
er een aanslag tussen het kapblok en de kapknop. De kap kan vanuit de rechte positie 45° 
naar beide kanten gekanteld worden. Hiervoor bevindt zich in de kapknop een aanslagpen die 
in een groef in het kapblok loopt. 

Bij het tweede model (biz. 45) zit het verticale rotatiescharnier in de kapknop. De doorvoer 
van de elektriciteitskabels is omhoog verplaatst om meer ruimte te maken voor dit scharnier. 
Omdat de kabels van de kapknop nu niet meer door de horizontale rotatie-as, maar een stuk 
er boven naar het kapblok gaan, verandert de kabelweg wel van lengte tijdens het kantelen 
van de kap. De totale kantelhoek is slechts 90°, de lengteverandering in de kabelweg blijft 
daardoor ook klein. 

5.3.3. Verticaal rotatiescharnier 
Het verticale rotatiescharnier in het tweede model (biz. 45) kan over 270° draaien. In de pols 
is daarvoor een groef gemaakt, in de kapknop zit een aanslagpen. Om onderdelen te sparen 
wordt de pen aan de andere kant ook gebruikt voor het kantelschamier. 

5.4. De voet 
De belangrijkste functie van de voet is zorgen dat de lamp niet kan omvallen. De voet wordt 
daarvoor uitgerust met een gewicht. Verder komt op de voet een dimmerknop en is er in de 
voet ruimte om de benodigde elektronica in te bouwen (bijlage 3, biz. 46-47). 

5.4.1. Het kantelmoment 
De kap en de arm leveren beiden een kantelmoment op de voet. De meest kritische stand is 
als de arm en de kap in elkaars verlengden horizontaal naar voren staan. Als de lamp zal 
omvallen, kantelt hij om de voorste lijn van de voet. Het gewicht van de voet moet voor een 
tegengesteld moment zorgen. 

Om het moment van de kap en de arm te berekenen wordt uitgegaan van de gemeten of 
berekende massa's en de werkarmen (horizontale afstanden van kantelrand tot de 
massamiddelpunten). Het kapscharnier wordt daarbij als een apart lichaam beschouwd omdat 
het vrij massief is en de werkarm aanzienlijk korter is dan het tot het middelpunt van de kap. 

In de volgende tabel staan de betreffende massa's, werkarmen en de daaruit resulterende 
momenten. 
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lichaam massa in kg werkarm in m moment in Nm 

kap 0.32 0.403 1.26 

kapscharnier 0.10 0.208 0.20 

arm 0.43 0.043 0.18 

totaal + 0.85 1.64 

Het totale moment van arm en kap is 1.64 Nm. Het gewicht wordt uitgevoerd als een plaat 
metaal in de voetplaat (zie bijlage 3, blz. 46-47). De werkarm van het gewicht is 0.073 m. 
Daarbij hoort een massa van minimaal 2.3 kg. Het stalen gewicht heeft een massa van 2.2 kg, 
de rest van de voet heeft voldoende massa zodat de lamp blijft staan. 

5.4.2. V erticaal rotatiescharnier 
Net als bij de kap zit in het tweede model van de voet een verticale rotatieschamier (zie 
bijlage 3, blz. 47). Een aanslagpen die in de voet geschroefd wordt zorgt samen met een groef 
in de onderste pols dat het scharnier over 180° kan draaien. 
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6. Beschrijving van bet definitieve model 

De ontwikkeling van de taakverlichting heeft geleid tot een goed werkend prototype. De 
monotekeningen (van de niet-standaardonderdelen) die voor de vervaardiging van dit 
definitieve model (bijlage 3, blz.48) gebruikt zijn, zijn opgenomen in bijlage 4. In dit 
hoof dstuk worden enkele aspecten van deze onderdelen nader toegelicht. 

6.1. De onderdelen van de arm 

6.1.1. Arm 
De arm (blz. 50) wordt gemaakt van een standaard verkrijgbaar rechthoekig aluminiumprofiel. 
De gaten voor de veerblokken (50 mm uit het midden) worden aan de buitenkant verzonken, 
de andere gaten worden met een perspassing gemaakt. 

6.1.2. Scharnierblokje en pols 
De schamierblokjes (biz. 51) worden van een sterke kunststof gemaakt, in dit geval van 
"Delrio". Het on twerp is nu gemaakt voor produktie met verspaningsmachines. Bij produktie 
van grotere aantallen moet gedacht worden aan een redesign voor spuitgiettechniek. 

De polsen (blz. 52-53) worden gemaakt van messing. De groeven voor de aanslagpennen zijn 
voor de voet- en de kapkant van de arm verschillend, voor de rest zijn de twee onderdelen 
identiek. De binnenranden van de pols worden af geschuind om te zorgen dat de 
elektriciteitskabels niet kunnen beschadigen. 

Bij de montage wordt elke pols in een scharnierblokje gelijmd. Omdat er bij de fabricage van 
het prototype geen geschikte lijm voor "Delrio" aanwezig was, is er gewerkt met een axiale 
spie. De messing spie heeft de volgende afmetingen: 

axiaal: 12 mm 
tangentiaal: 2 mm 
radiaal: 2.5 mm (van straal 4.0 tot 6.5 mm) 

6.1.3. Wrijvingsschijf en viltring 
De wrijvingsschijf (blz. 54) wordt ook van kunststof (Delrio) gemaakt en kan, zoals de 
schamierblokjes, aangepast worden tot een spuitgietprodukt. De bodem van de groef waar de 
viltring (blz. 55) in komt wordt goed glad gemaakt. De slip zal dan daar optreden en niet 
tussen het vilt en de aluminium buis. De andere kant van de schijf wordt een beetje 
afgeschuind om beschadiging van de elektriciteitskabels te voorkomen. 
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6.1.4. Koppelstang 
De koppelstangen (blz. 56) worden gemaakt van staal. De verdieping van 3.5 mm is nodig 
om te zorgen dat de drukveer niet klem loopt tegen de wand. Hoe de begrenzingen van de 
verdieping er precies uitzien is niet van belang, als de veer er maar overheen geschoven kan 
worden. 

6.1.5. Veerblok 
De veerblokken (blz. 57) worden gemaakt van kunststof en kunnen elk met twee korte 
schroefjes worden vastgezet in de arm. In de blokken zit ook een uitsparing voor de 
elektriciteitskabels. 

6.1.6. Armplaat 
Om de pennen en schroefjes aan de buitenkant van de arm weg te werken wordt er op de 
zijkanten van de arm een armplaat (blz. 58) bevestigd. Bij het prototype zijn deze platen 
geplakt, bij grotere produktieaantallen kan gebruik gemaakt worden van klikplaten. Zo' n plaat 
wordt met een paar klikvingers op de arm vastgezet. 

6.1. 7. Standaardonderdelen 
- 2 drukveren, 90 mm lang, uitwendig 014.1 mm, draad 01.9 mm, spoed 4.6 mm, 

Magazijn 4500: codenummer 0122 001 12038 
- 1 drukveer, 9 mm lang, uitwendig 014.1 mm, draad 01.9 mm, spoed 4.6 mm, 

Magazijn 4500: codenummer 0122 001 12038 
- 4 schroefjes M3, plat-verzonkenkop, 5 mm lang 
- 2 spanbussen, 02 x 14 mm lang 
- 4 stalen ringen, 015 x 010 x 1 mm 
- 2 teflon ringen, 015 x 010 x 0.5 mm 
- 2 stalen pennen 04 x 7 .5 mm 
- 2 stalen pennen 04 x 16 mm 
- 2 stalen pennen 04 x 20 mm 
- 1 stalen pen 06 x 20 mm 

6.2. De onderdelen van de kap 

6.2.1. Kapknop 
De verticale rotatiescharnieren moeten nauwkeurig worden gemaakt om te zorgen dat de kap 
recht hangt. De kapknop (blz. 59) wordt daarom, evenals de pols, van metaal gemaakt zodat 
kleine toleranties haalbaar zijn (zie ook paragraaf 6.4). Het gat voor de aanslagpen moet een 
losse passing hebben, zodat demontage eenvoudig mogelijk blijft. In het gat voor de 
elektriciteitskabels moeten alle scherpe kantjes worden weggehaald. 
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6.2.2. Kapblok 
Het kapblok (blz. 60) is het centrale deel van de constructie. Alle belangrijke onderdelen van 
de kap zitten eraan vast. Omdat er geen grote belastingen op het kapblok wordt het van 
kunststof gemaakt. De bovenste groef is voor de elektriciteitskabels, de scherpe kanten moeten 
ook hier worden weggehaald. 

6.2.3. Kap, dekplaat en dekplaatklem 
De werkelijke kap bestaat in het prototype uit twee delen: een soort aluminium u-profiel 
(biz. 61) en een kunststof dekplaat (blz. 62). Bij grotere produktieaantallen moet worden 
gedacht aan een spuitgietprodukt. Beide delen worden op het kapblok vastgeschroefd. Aan 
de andere kant zorgt de lampsteun samen met de dekplaatklem (blz. 63, gelijmd aan de 
dekplaat) dat de twee delen bij elkaar blijven. 

Bij de materiaalkeuze van de kap moet er rekening gehouden worden met de warmte die van 
de PL-lamp komt. De temperatuur gemeten op het glas van de lamp loopt van 95° bij de voet 
tot 70°C aan het uiteinde van de lamp. De warmtestraling is niet zo groot. Op een afstand van 
5 mm is de temperatuur ongeveer 40°C. Boven in de kap wordt het wat heter omdat daar 
geen circulatie mogelijk is. 

6.2.4. Standaardonderdelen 
- PL-lamp 24 W (zie ook paragraaf 6.4) 
- lamphouder voor PL 24 W, ..... (niet H 29) 
- lampsteun voor PL 24 W, wordt geleverd bij H 29 
- stalen ring 012 x 06 x 1 mm 
- moer M6 
- schroefje M3, bol-verzonkenkop, 7 mm lang 
- 2 schroefjes M3, bol-verzonkenkop, 8 mm lang 
- 2 schroefjes M3, cilinderkop, 12 mm lang 
- stalen pen 04 x 10 mm 

6.3. De onderdelen van de voet 

6.3.1. Voethuis, borgschroef en klemprofiel 
In tegenstelling tot de arm en de kap hoeft er bij de voet geen gewicht gespaard te worden. 
Het voethuis (blz. 64) wordt van staal gemaakt en het gat van het rotatieschamier kan hierin 
rechtstreeks geboord worden. Voor de borging en aanslagen van de onderste pols zorgt de 
borgschroef (blz. 65). Het klemprofiel (biz. 66) wordt op het onderste blok van het voethuis 
geschroef d en zorgt samen met de frontplaatklem voor het vasthouden van de frontplaat. 
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6.3.2. Frontplaat, frontplaatklem en dimmerknop 
De frontplaat (blz. 67) wordt van kunststof (PVC) gemaakt. Die van het prototype is uit plaat 
gemaakt. Tegen de frontplaat wordt de frontplaatklem (blz. 68) gelijmd. Bij grotere 
produktieaantallen kan overwogen worden om deze twee onderdelen te vervangen door een 
spuitgietprodukt. 

Op de frontplaat komt de dimmerknop (blz. 69). Deze wordt net als de kapknop van staal 
gemaakt. 

6.3.3. Voetplaat en gewicht 
In de voetplaat (blz. 70) van het prototype is een kamer gefreesd voor het gewicht (blz. 71). 
Bij produktie van grotere aantallen kan ook dit onderdeel als spuitgietprodukt worden 
uitgevoerd. Het gewicht wordt door de voetplaat heen aan het voethuis vastgeschroefd. 

6.3.4. Standaardonderdelen 
- 2 schroeven M6, plat-verzonkenkop, 25 mm lang 
- 1 schroef M4, cilinderkop, 12 mm lang 

6.4. Toleranties 
Bij de monotekeningen in bijlage 4 zijn nog geen toleranties aangegeven. Hieronder staan 
enkele richtwaarden die kunnen worden aangehouden: 

Diameters van gaten voor pennen, 
klemmend: -0.15 mm, -0.05 mm 
los: +0 mm, +0.1 mm 

Diameter pols (bij rotatieschamier uiteinde): -0.05, +0 mm 
bijbehorende gaten in voethuis en kapknop: +0 mm, +0.05 mm 

Hartafstanden tussen de gaten van het zesstangenmechanisme: ±0.05 mm 
arm 3 gaten 
wrijvingsschijf 3 gaten 
2 x koppelstang 2 gaten 
2 x scharnierblokje 2 gaten 

Rechtheid van gaten voor pols in voethuis, kapknop en scharnierblokjes: ±0.2° 

De twee diameters van de kapknop: -0.1 mm, +0 mm 
de bijbehorende gaten in het kapblok: +0 mm,+0.1 mm 

Afmetingen van het gewicht: -0.2 mm, +0 mm 
het bijbehorende gat in de voetplaat: +0 mm, +0.2 mm 

Verder kunnen de volgende globale toleranties worden aangehouden: ± 0.2 mm, ± 1 °. 

29 



6.5. De elektrische onderdelen 
De gebruikte PL-lamp is: PLL24W (kleur 82). 

Op het moment van schrijven wordt de PL-lamp aangestuurd met een dimbaar elektronisch 
voorschakelapparaat (VSA) met losse filterspoel: BPL124D13 
De gebruikte potentiometer is: LPS 100/01. 
De regeling wordt geminiaturiseerd zodat deze in de voet zal passen. 

Van de voet naar de lamp lopen 4 elektriciteitsdraden met een doorsnede van 1.5 mm2
, 

ge"isoleerd tot 600 V. In de arm is om de 4 draden een stuk krimpkous aangebracht, zodat ze 
niet tussen het mechanisme kunnen komen. 

6.6. Kleurstelling van bet uiterlijk 
Het laatste model van de lamp is, zoals het zichtmodel, in drie kleuren afgewerkt. De 
binnenkant van de kap is matwit gespoten, dit zorgt voor een voldoende diffuse reflectie. De 
kapknop en de dimmerknop zijn oranje (richting beige) gemaakt, de rest van de lamp is 
donkergrijs (met een blauw accent) gespoten. 
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Bijlage 1: Gemeten verlichtingssterkten van PL-24 

Absolute meetwaarden in LUX 
(bladzijde 32) 

Relatieve meetwaarden in promille van het maximum 
In het weergegeven kwadrant staan de gemiddelden van 4 kwadranten 
(bladzijde 33) 

31 



Gerneten verlichting in LUX van PL-24, lengte: 290 mm 

y ,1,. 
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X ➔ -200 

800 

900 

790 
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980 1100 
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hoogte: 
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Gerneten verlichting in LUX van PL-24, lengte: 290 mm hoogte: 

y ,1,. 
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Lichtverdeling van PL-24, gemeten, lengte: 

y j, 

0 

75 

150 

mm 

X ➔ 0 67 100 

1000 978 

956 

865 

Lichtverdeling van PL-24, gemeten, lengte: 

y j, 

0 

75 

150 

mm 

X ➔ 0 67 100 

1000 962 

871 

803 

290 mm hoogte: 560 mm 

133 200 mm 

891 782 

844 

690 

290 mm hoogte: 460 mm 

133 200 mm 

826 712 

587 
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Bijlage 2: Berekende verlichtingssterkten 
van PL-24 en PL-36 

Berekende verlichtingssterkten van het XY-vlak, 
relatief weergegeven in promille van het maximum, 
voor lamphoogten h = 550 mm (blz 36) 

h = 450 mm (blz 37) 
h = 350 mm (blz 38) 
h = 250 mm (blz 39) 

Het lichtgevende gedeelte van een PL-24 is 290 mm lang, dat van een PL-36 is 380 mm lang. 
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Lichtverdeling van buislamp, lengte: 290 mm hoogte: 550 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y J, 

0 1000 999 995 989 981 971 959 945 929 912 893 

10 1000 998 995 989 981 971 959 945 929 912 893 

20 999 998 994 988 980 970 958 944 928 911 892 

30 997 996 992 987 979 968 956 942 927 910 891 

40 995 994 990 984 976 966 954 940 925 908 889 

50 992 991 987 982 974 964 952 938 922 905 887 

60 988 987 984 978 970 960 948 935 919 902 884 

70 984 983 980 974 966 956 945 931 916 899 881 

80 980 979 975 970 962 952 940 927 912 895 877 

90 974 973 970 964 957 947 935 922 907 891 873 

100 969 968 964 959 951 942 930 917 902 886 868 

110 962 961 958 953 945 936 924 911 896 880 863 

120 956 954 951 946 938 929 918 905 890 875 857 

130 948 947 944 939 931 922 911 898 884 868 851 

140 940 939 936 931 924 915 904 891 877 862 845 

150 932 931 928 923 916 907 896 884 870 855 838 

mm 

Lichtverdeling van buislamp, lengte: 380 mm hoogte: 550 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y J, 

0 1000 999 996 990 983 973 962 949 934 918 900 

10 1000 999 995 990 982 973 962 948 934 917 900 

20 999 998 994 989 981 972 961 947 933 916 899 

30 997 996 993 987 980 971 959 946 931 915 898 

40 995 994 991 985 978 968 957 944 929 913 896 

50 992 991 988 982 975 966 954 941 927 911 893 

60 989 988 984 979 972 962 951 938 924 908 891 

70 985 984 980 975 968 959 948 935 920 904 887 

80 980 979 976 971 963 954 943 931 916 900 883 

90 975 974 971 966 958 949 938 926 912 896 879 

100 969 968 965 960 953 944 933 921 907 891 874 

110 963 962 959 954 947 938 927 915 901 886 869 

120 956 955 952 947 940 931 921 909 895 880 864 

130 949 948 945 940 933 925 914 902 889 874 858 

140 941 940 937 932 926 917 907 895 882 867 851 

150 933 932 929 924 918 910 899 888 875 860 845 

mm 
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Lichtverdeling van buislamp, lengte: 290 mm hoogte: 450 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 

y j, 

0 1000 998 993 985 974 960 943 923 902 879 854 

10 1000 998 993 985 973 959 942 923 902 878 854 

20 998 996 991 983 972 958 941 922 900 877 853 

30 996 994 989 981 970 956 939 920 898 875 851 

40 992 991 986 978 967 953 936 917 896 873 848 

50 988 987 982 974 963 949 932 913 892 870 845 

60 983 981 977 969 958 944 928 909 888 866 842 

70 977 976 971 963 952 938 922 904 883 861 837 

80 970 969 964 956 946 932 916 898 878 855 832 

90 963 961 957 949 938 925 909 891 871 849 826 

100 954 953 948 941 930 917 902 884 864 843 820 

110 945 944 939 932 922 909 894 876 857 836 813 

120 936 934 930 922 912 900 885 868 849 828 806 

130 925 924 919 912 903 890 876 859 840 820 798 

140 914 913 909 902 892 880 866 849 831 811 790 

150 903 901 897 891 881 869 855 839 821 802 781 

mm 

Lichtverdeling van buislamp, lengte: 380 mm hoogte: 450 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y j, 

0 1000 998 994 987 976 963 948 930 911 889 866 

10 1000 998 994 986 976 963 948 930 910 889 866 

20 998 997 992 985 975 962 946 929 909 888 864 

30 996 994 990 983 972 960 944 927 907 886 863 

40 993 991 987 979 969 957 941 924 904 883 860 

50 988 987 983 975 965 953 938 920 901 880 857 

60 983 982 978 970 960 948 933 916 897 876 853 

70 978 976 972 965 955 942 928 911 892 871 849 

80 971 969 965 958 948 936 922 905 886 865 843 

90 963 962 958 951 941 929 915 898 880 859 838 

100 955 954 950 943 933 922 907 891 873 853 831 

110 946 945 941 934 925 913 899 883 865 846 824 

120 937 935 931 925 916 904 891 875 857 838 817 

130 927 925 921 915 906 895 881 866 848 830 809 

140 916 915 911 904 896 885 872 856 839 821 801 

150 905 903 900 893 885 874 861 846 830 812 792 

mm 
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Lichtverdeling van buislamp, lengte: 290 mm hoogte: 350 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 

y J, 

0 1000 997 990 978 961 940 916 888 858 826 792 

10 999 997 989 977 960 940 915 888 857 825 792 

20 997 994 987 975 958 937 913 886 856 824 790 

30 993 991 983 971 955 934 910 883 853 821 788 

40 988 985 978 966 950 929 905 878 849 817 784 

50 981 979 971 960 943 923 900 873 844 812 780 

60 973 970 963 952 936 916 893 866 837 807 775 

70 963 961 954 943 927 907 885 859 830 800 768 

80 953 950 944 932 917 898 875 850 822 792 761 

90 941 939 932 921 906 887 865 840 813 784 754 

100 928 926 919 909 894 876 854 830 803 775 745 

110 914 912 906 895 881 863 842 819 793 765 736 

120 900 897 891 881 867 850 830 807 781 754 726 

130 884 882 876 866 853 836 816 794 769 743 716 

140 868 866 860 851 838 822 803 781 757 732 705 

150 851 850 844 835 822 807 788 767 744 719 694 

mm 

Lichtverdeling van buislarnp, lengte: 380 mm hoogte: 350 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y ,l, 

0 1000 998 992 981 967 949 927 903 876 846 815 

10 999 997 991 980 966 948 927 902 875 846 815 

20 997 995 989 978 964 946 925 900 873 844 813 

30 993 991 985 975 960 943 921 897 870 841 810 

40 988 986 980 970 955 938 917 893 866 837 807 

50 982 979 973 ,9 63 949 932 911 887 861 832 802 

60 974 972 966 956 942 925 904 881 855 826 797 

70 964 962 956 947 933 916 896 873 847 820 790 

80 954 952 946 937 923 907 887 864 839 812 783 

90 943 941 935 925 912 896 877 854 830 803 775 

100 930 928 923 913 901 885 866 844 820 794 766 

110 917 915 909 900 888 872 854 832 809 783 756 

120 902 901 895 886 874 859 841 820 797 773 746 

130 887 886 880 872 860 845 828 808 785 761 735 

140 872 870 865 857 845 831 814 794 773 749 724 

150 855 854 849 841 830 816 799 780 759 737 713 

mm 
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Lichtverdeling van buislamp, lengte: 290 mm hoogte: 250 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y J, 

0 1000 996 984 965 939 907 870 828 784 738 692 

10 999 995 983 964 938 906 869 827 783 737 691 

20 994 990 979 960 934 902 865 824 780 735 689 

30 987 983 972 953 927 896 859 819 776 731 685 

40 977 973 962 944 919 888 852 812 769 725 680 

50 965 961 950 932 907 877 842 803 761 718 673 

60 950 946 936 918 894 865 830 792 751 709 666 

70 933 930 919 902 879 850 817 780 740 699 657 

80 915 911 901 885 862 834 802 766 728 688 647 

90 894 891 881 865 844 817 786 751 714 675 636 

100 873 870 860 845 824 798 768 735 699 662 624 

110 850 847 838 823 803 779 750 718 684 648 612 

120 826 824 815 801 782 759 731 701 668 634 599 

130 802 800 791 778 760 738 712 683 651 619 585 

140 778 775 767 755 738 716 692 664 634 603 571 

150 753 751 743 731 715 695 672 645 617 587 557 

mm 

Lichtverdeling van buislamp, lengte: 380 mm hoogte: 250 mm 

X ➔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm 
y J, 

0 1000 997 988 973 953 927 896 862 823 782 739 

10 999 996 987 972 951 926 895 861 822 781 738 

20 994 991 983 968 948 922 892 857 819 778 736 

30 988 985 976 961 941 916 886 852 814 774 732 

40 978 975 967 952 932 908 878 844 807 767 726 

50 966 964 955 941 921 897 868 835 798 759 719 

60 952 949 941 927 908 884 856 824 788 750 710 

70 936 933 925 912 893 870 842 811 776 739 700 

80 918 916 908 895 877 854 827 797 763 727 689 

90 899 896 889 876 858 837 811 781 748 713 677 

100 878 875 868 856 839 818 793 764 733 699 664 

110 856 854 847 835 819 798 774 747 717 684 650 

120 833 831 824 813 797 778 755 729 700 668 636 

130 810 808 801 790 776 757 735 710 682 652 621 

140 786 784 778 768 753 736 714 690 664 636 606 

150 762 760 754 744 731 714 694 671 646 619 590 

mm 
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Bijlage 3: Samenstellingstekeningen 

In deze bijlage staan alle samenstellingen van de arm, de kap en de voet op ware grootte. 
Alleen de samenstelling van de hele taakverlichting is vier keer verkleind. 

Tekening 

Samenstelling arm model 1 
Samenstelling arm model 2 
Samenstelling arm model 3 ( definitieve constructie) 

Samenstelling kap model 1 
Samenstelling kap model 2 (definitieve constructie) 

Samenstelling voet model 1 
Samenstelling voet model 2 ( definitieve constructie) 

Samenstelling taakverlichting ( definitieve constructie) 

40 

biz 

41 
42 
43 

44 
45 

46 
47 
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Samenstelling arm, model 1 

wrijvingsschijf koppelstang trekveer arm scharnierblokje borgring pols 

drukveer viltring 



Samenstelling arm, model 2 

wrijvingsschijf koppelstang veerblok drukveer arm scharnierblokje borgring pols 

drukveer viltring 



Samenstelling arm, model 3 

wrijvingsschijf koppelstang veerblok drukveer arm scharnierblokje 

drukveer viltring 



t 
Samenstelling kap, model 1 

kopknop oonslogpen kopblok lomphouder 

{f)-

--~--

i 
i 

PL-lamp kop dekploot lompsteun 



Samenstelling kap, model 2 

kopknop oonslogpen kapblok lamphouder PL-lamp kap 

~ 
~ 

@
\ i / 

-------- ---------

~ -~-
! 

dekplaat lampsteun 



Samenstelling voet, model 1 

frontploot dimmerknop 

gwicht voetploot voethuis 
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Samenstelling voet, model 2 

borgschroef frontploot dimmerknop 

gwicht voetploot voethuis 

47 



Taakverlichting 
(aangepaste vormgeving) 

De pijlen geven de bewegingsvrijheden 

van de drie hoofddelen aan. 

0 
voet 

kap 

arm 



Bijlage 4: Monotekeningen 

In deze bijlage staan de monotekeningen van het definitieve model van de taakverlichting. 
Alle A4-tekeningen in deze bijlage zijn weergegeven op 90% van de ware grootte, de 
A3-tekeningen zijn verkleind tot 60% van de ware grootte. 

Tekening 

Monotekeningen van de arm 
Arm 
Scharnierblokje 2 
Pols 3 
Pols 4 
Wrijvingsschijf 2 
Viltring 2 
Koppelstang 3 
Veerblok 2 
Armplaat 

Monotekeningen van de kap 
Kapknop 2 
Kapblok 2 
Kap 
Dekplaat 
Dekplaatklem 

Monotekeningen van de voet 
Voethuis 2 
Borgschroef 
Klemprofiel 
Frontplaat 2 
Frontplaatklem 
Dimmerknop 
Voetplaat 2 
Gewicht 

biz 
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
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Hoeken in graden 
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Veerblok 2 

Aontol: 2 

Moteriool: hard PVC 

School 1: 1 
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Hoeken in groden 
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Armplaat 

Aontol: 2 

Moteriaal: PVC 

plaatdikte 1 mm 

Schaal 1: 1 

Europese projectie 

Lengtematen in mm 

Hoeken in groden 
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Kapblok 2 

Aontol: 1 

Motet""lool: zwort hard PVC 

School 2: 1 
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Dekplaatklem 

Aantal: 1 

Materiaal: grijs hard PVC 

Plaatdikte 2 mm 

Schaal 2: 1 
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Lengtemoten in mm 

Hoeken in graden 
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Lengtematen in mm 

Hoeken in graden 
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Bijlage 5: Files op diskettes 

Bij dit verslag zijn twee 3'12'' HD-diskettes beschikbaar met de tekeningen, een paar gebruikte 
C-programma's en de tekstfile van dit verslag zelf: 

Autocad 10 files 

Totaal-samenstellingstekeningen 
TAAKTOT.DWG : Oorspronkelijke vormgeving 
TAAKTOT2.DWG : Aangepaste vormgeving 

Samenstellingstekeningen 
TAAKVlA.DWG : Arm, model 1 
TAAKVlB.DWG : Arm, model 2 
TAAKVlC.DWG : Arm, model 3 
T AAKV2A.DWG : Kap, model 1 
TAAKV2B.DWG : Kap, model 2 
TAAKV3A.DWG : Voet, model 1 
TAAKV3B.DWG : Voet, model 2 

Monotekeningen van de arm 
TAAKMl.DWG : Scharnierblokje 
TAAKMlA.DWG : Scharnierblokje 2 
T AAKM2.DWG : Pols 
T AAKM2A.DWG : Pols 2 
TAAKM2B.DWG : Pols 3 
T AAKM2C.DWG : Pols 4 
TAAKM3.DWG 
TAAKM3A.DWG 
TAAKM4.DWG 
TAAKM4A.DWG 
TAAKM4B.DWG 
TAAKM5.DWG 
TAAKM6.DWG 
TAAKM7.DWG 
TAAKM7 A.DWG 
TAAKM8.DWG 
TAAKM8A.DWG 
TAAKM9.DWG 
TAAKM9A.DWG 
TAAKMlO.DWG 

72 

: Wrijvingsschijf 
: Wrijvingsschijf 2 
: Koppelstang 
: Koppelstang 2 
: Koppelstang 3 
: Trekveer 
: Veerhouder 
: Viltring 
: Viltring 2 
: Testarm 
: Arm 
: Veerblok 
: Veerblok 2 
: Armplaat 



Monotekeningen van de kap 
TAAKNl.DWG : Kapknop 
TAAKNlA.DWG : Kapknop 2 
T AAKN2.DWG : Kapblok 
T AAKN2A.DWG : Kapblok 2 
TAAKN3.DWG : Kap 
T AAKN4.DWG : Dekplaat 
TAAKN5.DWG : Dekplaatklem 

Monotekeningen van de voet 
TAAKOl.DWG : Voethuis 
TAAKOlA.DWG : Voethuis 2 
T AAK02.DWG : Frontplaat 
T AAK02A.DWG : Frontplaat 2 
TAAK03.DWG : Voetplaat 
TAAK03A.DWG : Voetplaat 2 
T AAK04.DWG : Gewicht 
T AAK05.DWG : Borgschroef 
TAAK06.DWG : Dimmerknop 
TAAK07.DWG : Frontplaatklem 
T AAK08.DWG : Klemprofiel 

Monotekeningen van proefstukken 
TAAK.Pl .DWG : Proefnokblok 
T AAKP2.DWG : Proefnokas 

Verslagtekeningen 
TAAKWl.DWG 
TAAKW2.DWG 
TAAKW3.DWG 

Turbo C-flles 

LICHTl.C 
VEERl.C 
VEER2.C 
VEER3.C 

: Parallellogrammechanisme 
: Rotatiesymmetrisch zesstangenmechanisme 
: Ruimtegebrek in de arm 

: Berekening lichtverdeling 
: Berekening compensatieveren 1 e versie 
: Berekening compensatieveren 2e versie 
: Berekening compensatieveren 3e versie 

WordPerfect 5.1 flies 

LAMP4A : Dit verslag 
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