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Voorwoord

Deze literatuurstudie is in eerste instantie uitgevoerd als studie
opdracht voor de vakgroep organisatiepsychologie.
De eerste versie is daarna door vele mensen van commentaar voorzien.
Hiervoor bedank ik met name de heren P. v.d. Berg en F. Cellissen van
DSr1 (afd. IDC) en van bovengenoemde vakgroep: Prof.dr. ~·1.J.M. Daniels,
Drs. H.J. Foeken, Ir. H. Kragt en Ir. P. Paternotte.
In de voor U liggende tweede versie heb ik deze commentaren verwerkt
en bepaalde delen sterk herzien. Tevens heb ik een paragraaf toege
voegd met enige praktische wenken voor console bouwers en in de laatste
bijlage een achttal tekeningen van console's en rechte panelen opge
nomen met daarin de in dit verslag genoemde afmetingen.
Vooraf nog twee opmerkingen:
- De geraadpleegde literatuur is beperkt en het verslag pretendeert

derhalve geen volledigheid.
- Het verslag levert geen pasklare console voor de ontwerper maar hij

zal het als een handleiding moeten beschouwen.

E. Piso
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Samenvatting

Het doel van deze literatuurstudie was een inventarisatie te maken van
aspekten die van belang zijn bij het ontwerpen van console's en rechte
panelen, in meet- en regelkamers, voordat hierop displays en controls
geplaatst zijn. Hieruit volgen dan richtlijnen voor de ruimtelijke
eisen die men kan stellen aan deze console's en panelen. Begonnen
wordt derhalve met anthropometrische aspekten. Op de procedure van
Herzberg, om te ontwerpen met behulp van anthropometrische gegevens,
wordt nader ingegaan door te kijken naar:
- welke lichaamsafmetingen heeft men nodig (statisch, dynamisch);
- welke gebruikersgroep is er;
- welke percentielwaarde wordt gehanteerd;
- hoe gebruik je bestaande tabellen.
Hierna bespreekt de schrijver een achttiental maten die van belang
zijn bij console ontwerp en er wordt een keuze gemaakt. Kort wordt
ingegaan op gewrichts- en oogamplituden en de reikwijdte.
Het tweede hoofdstuk behandeld de werkhouding. De zit-, sta- en ziti
sta-werkhouding worden bekeken en er wordt aangegeven welke eisen men
dan aan de stoel en het werkvlak kan stellen.
In het laatste hoofdstuk wordt een pleidooi gehouden om met behulp
van de richtlijnen uit de voorgaande hoofdstukken een IImock-upll te
bouwen en hierop de toekomstige gebruikers te laten experimenteren.
Een methode hiervoor van Siegel et al. wordt nader toegelicht.
Als laatste vermeldt het verslag enige praktische wenken m.b.t.:
- het gebruik van de mock-up;
- de keuze van materialen;
- de inrichting van de werkplek.
De bijlagen vormen een belangrijk deel van het verslag.
Zo worden onder andere een viertal tabellen van lichaamsmaten op de
achttien belangrijke afmetingen met e"lkaar vergeleken.
De laatste bijlage omvat een achttal tekeningen van console's en rechte
panelen met daarin de aanbevolen maten, waarmee het verslag in feite
samengevat wordt.
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1. Inleiding

Het doel van de onderhavige literatuurstudie was tweeledig:
1. Het verzamelen van informatie die van belang is bij het ontwerpen

van een IIkale ll console~) voor meet- en regelkamers;
2. Die informatie zodanig presenteren dat een console-ontwerper vrij

snel een IIkale ll console kan ontwerpen.

Onder een IIkale ll console wordt in dit verslag verstaan: een console
waarop nog geen informatieverschaffers (displays) en bedieningsmid

dewn (controls) geplaatst zijn. In de rest van het verhaal wordt
gemakshalve over IIconsolell gesproken.
Uit het bovenstaande blijkt dat bepaalde aspekten wel en andere niet
beschouwd zullen worden.
Wel beschouwd zullen worden:
- relevante anthropometrische gegevens;
- de werkhouding;
- stoel, werkvlak en panelen;
- methoden en technieken voor het ontwerpen van een console.
Niet beschouwd zullen worden:
- displays, controls en de daarvoor geldende plaatsingsprincipes;
- fysieke werkomgeving (licht, geluid, klimaat);
- informatiepresentatie aspekten;
- gegevens omtrent maximale of optimale uit te oefenen krachten.

~)Onder IIconsolell wordt het totaal van horizontale en vertikale werk
vlak verstaan, waarop instrumenten geplaatst zijn. Ontbreekt het
horizontale (of scheve) werkvlak dan spreekt men van rechte panel en.
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2. Methode

Deze literatuurstudie is als volgt uitgevoerd:
1. Orientatie op het vakgebied aan de hand van Bialoskorski-) (1).
2. Het nagaan van de door hem genoemde referenties en eigen onderzoek

in de literatuur.
3. Het opstellen van een inhoudsopgave, daarmee vastleggend welke as

pekten wel en welke niet bekeken worden.
4. Het vaststellen tot welke literatuur het onderzoek beperkt wordt.
5. Bestuderen van de literatuur en schrijven van de scriptie.

Getracht is zoveel mogelijk gegevens, die niet van belang geacht worden,
weg te laten. Zo wordt het werk in meet- en regelkamers nog door voor
namelijkvolwassen mannen gedaan. Hierdoor wordt de te beschouwenge
bruikerspopulatie al aanzienlijk verkleind.
Een tweede mogelijke beperking kwam voort uit de aard van het werk van
operators in meet- en rege"lkamers. Dit bestaat voornamelijk uit het be
kijken van displays en bedienen van controls, derhalve geen zwaar
lichamelijk werk. (2)
Gegevens over krachten e.d. hebben we daarom ook weggelaten.
In de literatuurkomenzeer frequent principes en vuistregels voor.
Geprobeerd is, deze alleen te vermelden, als ze direkt toepasbaar zijn
op het ontwerpen van consoles en panelen.
In de vorige paragraaf is globaal aangegeven welke aspekten bekeken
zijn. Het is ook van belang in welke volgorde ze behandeld worden. We
beginnen in hoofdstuk I met de belangrijkste anthropometrische gegevens
te presenteren en aan te geven waarom ze van belang zijn. Met behulp
van deze gegevens kan men nog geen goede console ontwerpen. Deze ge
gevens hebben vooral betrekking op lichaamsafmetingen in zeer statische
houdingen. Daarom wordt een beschouwing over werkhoudingen daarna in
hoofdstuk II gegeven.

·)Bialoskorski is een franse ergonoom, die in het kader van zijn afstu
deerwerk voor het C.N.A.M., aan de T.H.T., een studie heeft verricht
naar meetkamerconsole's. Zijn verslag heeft gediend als een soort
leidraad voor onderhavige literatuurstudie.
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Pas dan kunnen uitspraken gedaan worden over geschiktheid van stoel,
werkvlak en panelen, d.w.z. over de gehele console-opstelling. Aan
het eind van hoofdstuk II worden enkele voorbeelden gegeven.

Aangezien het ontwerpen van een console niet sirnpel het combineren
is van de gegevens uit hoofdstuk I en II, wordt in hoofdstuk III een
methode gepresenteerd, namelijk experimenteren op een console, waar
door men minder risico loopt iets over het hoofd te hebben gezien.

In de laatste paragraaf worden nag enkele praktische tips gegeven

voor ontwerpers en constructeurs over kleur en materiaalkeuze.

Aan het eind van het verslag zijn een achttal tekeningen opgenomen van
consoles en panelen waarin alle belangrijke maten aangegeven zijn (bij
lage 16).
Deze vormen een soort samenvatting van het verslag in tekeningvorm.
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ad 2. De gebruikersgroep
Zoals in de inleiding al vermeld is, is deze studie beperkt tot
de volwassen (ouder dan 18 jaar) mannelijke beroepsbevolking.
In par. 1.2.1. zal besproken worden, welke variaties daarbinnen
nog mogelijk zijn.

ad 3. Het percentage
De keuze van een percentage is afhankelijk van de aard van het
werk, bijv. veiligheidsaspekten maar ook kostenaspekten e.d.
spelen een rol. (Hoeveel kost het om het ontwerp op een nog
grotere groep af te stemmen?) Alle in de literatuur vermelde
percentages zullen daarom in de bijlagen gepresenteerd worden.

ad 4. Gebruik van tabellen
Aangezien de meeste tabellen een toelichting nodig hebben, voor
dat ze korrekt gebruikt kunnen worden, is in par. 1.2.3 een toe
lichting op 4 tabellen gegeven.

1.2. Lichaamsafmetingen

1.2.1. Variaties in de lichaamsafmetingen

Diverse factoren hebben invloed op de lichaamsmaten. Bialoskorski
noemt o.a. (8):
a. de leeftijd;
b. het ras;
c. nationale invloeden;
d. sociale factoren.

Andere bronnen noemen nog (9), (10):
e. lichaamshouding;
f. kleding.

ad a. De leeftijd

Mannen van 21-25 jaar ZlJn t.o.v. mannen van 61-65 jaar 4,9 cm.
langer (8). Als reden hiervoor worden o.a. genoemd:
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- inzakking van de tussenwervelschijven;
- verkromming van de ruggegraat;
- evolutie: de mens wordt steeds langer.
Ten aanzien van deze laatste reden noemt Herzberg (11) een waarde
van 1,8 cm. als toename van de gemiddelde lichaamslengte van USAF
personeel in 17 jaar. Diffrient et al. (12) noemen 0,8 cm. per
10 jaar als gemiddelde toename.

ad b. Het ras
Er bestaat een aanzienlijk verschil in gemiddelde lichaamslengte
tussen de verschillende volkeren zoals blijkt uit de tabellen
(bijlage 1, 2). Het is daarom van belang van te voren vast te
stellen (zie stap 2 Herzberg) voor welk land de console gebouwd
wordt (gebruikersgroep~). Hiermee kan worden voorkomen wat bij
voorbeeld Masek (13) beschrijft. Instrumenten van in de V.S. ge
bouwde consoles waren te hoog geplaatst voor de betreffende
gebruikersgroep, in zijn geval Aziaten.
Bij volkeren met dezelfde gemiddelde lichaamslengte kunnen bij
andere lichaamsmaten verschillen bestaan. Gebruik van anthropo
metrische gegevens van een volk voor het ontwerpen van een con
sole voor een ander volk, met wel dezelfde lichaamslengte, kan
tot verkeerde afmetingen in het ontwerp leiden. In de V.S. bij
voorbeeld, hebben negers en blanken bijna dezelfde gemiddelde
lichaamslengte. Negers hebben echter gemiddeld 3,8 cm. langere
benen dan blanken. Een ander voorbeeld is de lichaamslengte van
de gemiddelde mannelijke Japanner, die is veel kleiner dan bij
de gemiddelde Amerikaan. Hun zithoogte is echter gelijk (14). Een
uitvoerige uiteenzetting over raciale invloeden is te vinden in
Chapanis ((63), (64)).

ad c. Nationale invloeden
Binnen een land komen tussen de verschillende streken ook ver
schillen voor in gemiddelde lichaamslengte (15). Bialoskorski
vermeldt zelfs verschillen tussen stadsdelen (bijlage 2).
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ad d. Sociale factoren
Naast de erfelijkheidsfaktoren zijn ook voeding, fysieke arbeid
en milieu van invloed op de lichaamsafmetingen. Tussen diverse
groepen bestaan ook verschillen qua lichaamsmaten van de be
roepsuitoefenaars. Het ene beroep trekt wellicht andere type
mensen aan dan het andere. Bij het bepalen van de gebruikersgroep
(stap 2 Herzberg) en het gebruik van tabellen (stap 4) dient men
hier op te letten (bijlage 2).

ad e. De lichaamshouding
Anthropometrische gegevens, met name "statische", zijn meestal
verkregen door te meten aan rechtopstaande of rechtopzittende

personen. Tijdens hun werk staan of zitten mensen zelden helemaal
rechtop. De gemiddelde lichaamslengte ligt derhalve "normaal"
lager, en wel ~ 4,4 cm. «16), (17)). Het is echter moeilijk hier
mee.rekening te houden in het ontwerp, omdat rechtopstaan c.q.
zitten wel de beste houding is (zie par. 2.1.).

ad f. Kleding
Veel lichaamsmaten nemen aanzienlijk toe wanneer men gekleed is.
De bekendste en tevens de belangrijkste maat is de lichaamslengte
die toeneemt en daarmee ook de ooghoogte, tengevolge van de
schoenen. Diffrientet ale -geven 2~5 - 3,8 _cm-.-opVcio-r-aeze
toename (bijlage 3). Hierin zijn ook andere toenames t.g.v. kle
ding te vinden. Voor legerschoenen telt men er zelfs 6,9 cm. bij
(18). Gezien de type werkzaamheden van operators in meet- en
regelkamers, kunnen zij bij een goede,verwarming licht gekleed
zijn. De lichaamslengte toename vinden we derhalve de enige rele
vante maat. Een ander aspekt van kleding is de bewegingsbeperking,
waardoor bijvoorbeeld de ITgemakkelUkelt reikwijdl-e-kii-n-oalne"'men:-

1.2.2. Anthropometrische gegevens

Uit de vorige paragraaf blijkt, dat er nogal wat invloeden op de lichaams
afmetingen zijn, zodat men geneigd zou zijn eigen tabellen op te stellen
voor de specifieke gebruikersgroep. Men zou dan meer zekerheid hebben
over de toepasbaarheid van de tabel bij het ontwerp.
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Bij het opstellen van zoln tabel moet men op drie aspekten letten (19):

1. De meetteahnieken moeten gespecificeerd en gestandaardiseerd zijn.
(Precies vastleggen wat gemeten wordt en hoe; dit consequent toe
passen.) De afmetingen moeten met werkkleding aan bepaald worden.

2. De gemeten groep moet representatief zijn voor de gebruikers (bijv.
zijn de gebruikers inwoners van de V.S., waarvan 11% niet blank is,
dan moet de gemeten groep ook 11% niet blanken bevatten).

3. Het aantal gemeten personen moet groot genoeg zijn om van de maten
een acceptabel statistisah betrouwbaarheidsintervdi te verkrijgen.
De vereiste betrouwbaarheid van een maat is weer afhankelijk van het
belang van de maat in het ontwerp.

Om aan de voornaamste aspekten 2 en 3 te voldoen, zou men van veel
operators uit meet- en regelkamers de maten moeten nemen. Bijvoor
beeld van operators binnen een groot bedrijf of inwoners van een be
paald gebied, waar de te bouwen console komt. Factoren als tijd en
geld zullen veelal echter het gebruik van bestaande tabellen recht
vaardigen.
Lichaamsafmetingen van de Nederlandse bevolking zijn helaas maar zeer
summier vermeld in het Vademecum (20). Daarom is ook gebruik gemaakt
van de tabellen van Herzberg (21) en Diffrient ("Dreyfuss") et al. (22).

Deze hebben echter wel betrekking op de mannelijke V.S. bevolking.
In de bijlage 4 zijn naast deze drie tabellen later ook de waarden van
de DIN 33402 opgenomen (23) met maten van inwoners van de B.R.D.

1.2.3. Het gebruik van anthropometrische tabellen

Als men gebruik maakt van anthropometrische tabellen, dan dient men op
de volgende aspekten te letten:
1. welke populatie is gemeten en wanneer?;
2. verschilt deze populatie aanzienlijk van de potentiele gebruikers

van de console?;
3. welke "percentiel waarden" moeten gebruikt worden?

ad 1. Wie en wanneer?
~1en geeft nietaltijd aan uitwelke personen de gemetenpopulatie
bestond. Gezien de factoren uit 1.2.1. (leeftijd, ras, beroep,
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streek e.d.), die invloed hebben op de tabelwaarden, is dit
jammer, zeker omdat een uitspraak overaspekt 2 hierdoor bemoei
lijkt wordt. Wanneer gemeten \'/erd, is ook niet altijd vermeld.
Soms wel een jaartal maar nooit een tijdstip van de dag waarop
gemeten is. Gezien het feit dat mensen ·s avonds 2 a 4 em. korter
zijn dan's oehtends, zal men verspreid over de dag mensen moeten
meten en niet allemaal 's oehtens of's avonds (65).

ad 2. Verse~il met gebruikers
Of de gemeten populatie aanzienlijk versehilt van de potentiele
gebruikers, kan dan pas goed bepaald worden, als men zowel over
de gemeten populatie als over de potentiele gebruikers genoeg
informatie heeft. Een paar referentie maten opmeten, bijv.
liehaamslengte en zithoogte, en deze te vergelijken bij de twee
groepen kan al voldoende zijn om te zien of de groepen sterk
versehi 11 en.

ad 3. Pereentiel waarden
Het begrip pereentiel komt voor in alle anthropometrische tabel
len. "PeT'centieLen zijn de lJxwT'den, die het peT'centage van de

gemeten popuLatie aangeven dat ondeT' een bepaalde meetwaaT'de va7-t".

Uit de pereentiele kan men direct afleiden welk deel van de ge
meten populatie een grotere of kleinere afmeting heeft voor een
bepaald liehaamsdeel. Bijvoorbeeld de liehaamslengte van de 97.5e
pereentiel is 188 em. Dit betekent dat 97,5% van de populatie
een liehaamslengte heeft die kleiner of gelijk is aan 188 em.;
2,5% is derhalve groter (22).
Vermelding van pereentielen is veel handiger dan bijvoorbeeld
een gemiddelde maat met een standaard afwijking, omdat men meteen
ziet hoeveel proeent van de populatie er buiten valt bij gebruik
van die maat in een ontwerp. In de meeste tabellen worden 3 per
eentielen gegeven. Vindt men deze grenzen te nauw of te ruim, dan
kunnen als volgt bij andere grenzen behorende waarden berekend
worden.
We gaan er vanuit dat lichaamsafmetingen over de gemeten popu
latie een nOT'mak veT'deLing volgen. Voor de berekening voor
andere pereentiel waarden, dan de gegeven, moetehweoes-cnlkken
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over een tabel van de standaard normale verde ling. Deze verdeling
ziet er als volgt uit:

___:r::z;~
u. ~

voor de standaard norm.verdeling geldt nu:
gemiddelde ].l = 0
standaard afwijking a = 1
totale oppervlak onder de curve = 100%
oppervlak onder de curve links van u = x%

Het gemiddelde ].l is de 50~ percentiel
Dit gemiddelde moet bekend zijn.
Voor x > 50 is u > 0 en voor x < 50 is u < o.
Uit de tabel voor de stand.norm.verdeling lezen we af
voor x = 30 + u = -0.52

x = 70 + u =+0.52.
Vol gens de formule: x~ percentiel waarde = ].l+U.a berekenen we
de gewenste percentielen.
Bijvoorbeeld: gemidd.lich.lengte (].l) = 174.8 em. en we weten
de 97.5~ percentiel = 188 em.
We willen de 70~ percentiel berekenen. Uit de tabel:
u=1.96 (voor de 97.5~) dus
188 = 174.8 + 1.96 ~ a ;~a= 6.78.

70e-percentiel = 174.8 + 0.52 ~ 6.78 = 178.32 em.

97.5~ percentielwaarde
95~ en 99~ pereentiel-

25~, 50~ en
1~; 5~; 50~;

waarde
3. Vademeeum (20) vermeldt: 25~, 50~ en 97.5~ pereentielwaarde
4. DIN (23) vermeldt: 5~, 50~ en 95~ percentielVlaarde.

Gebruik van de 50~ percentiel is slechts in enkele gevallen nuttig.
Bijvoorbeeld bij het bepalen van de hoogte Ivan een muurthermostaat.
Het gebruik van bovengenoemde tabellen verdient enige toelichting ...

De 1. Human scale (22) vermeldt:
2. Herzberg (21) vermeldt:
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1. Hwran soa Ze (22)
Deze tabellen en sehijven gelden voor de V.S. bevolking van 18-85 jaar
(11% negers). De sehijven (Human scale 1, 2 en 3) geven de gemiddelde

afmetingen van liehaamsdelen, gegeven (=instelbaar) een bepaalde lieh
aamslengte. Bijv. men stelt in een liehaamslengte van 74 inches (=188
em.), de handbreedte die men vindt, wordt door 50% van die mensen ge
haald of wel 50% heeft nog bredere handen. Voor een aantal naar hun
mening (Diffrient et al.) belangrijke maten is hiervan afgeweken, door
zgn. cOY'Y'espondeY'ende pereentie l 1JXlaY'de te verme1den. D. w. z. wanneer
men een liehaamslengte instelt van 74 inches die behoort bij de 97.5~

percentiel, dan is van die belangrijke maten ook de 97.5e pereentiel
gegeven over de hele populatie en niet de gemiddelde voor die lengte.
Deze maten zijn: - lichaamslengte (uiteraard~ stel je in~ f;

- ooghoogte;
- zithoogte;
- afstand oog-zitvlak;
- afstand "achterwerk"-voorkant knie;
- kniehoogte;
- sehouderbreedte;
- heupbreedte.

Bijvoorbeeld: instelling 74 inches (= 188 cm.) liehaamslengte; te
vinden kniehoogte 59.7 em.; een liehaamslengte van 188 em. hoort bij
de 97.5~ pereentiel. Nu is niet de gemiddelde kniehoogte gegeven voor
mannen van die lengte maar de 97.5~ pereentiel van de kniehoogte over
de gehele populatie mannen.

Een nadeel van de sehijven is de instelling op hele inches. Men zal dan
moeten afronden, bij hoge pereentiel waarden omhoog en bij lage omlaag.
In dat geval is namelijk het ontwerp bij gebruik van die maten voor een
nog grotere groep gesehikt. Soms zijn bepaalde afmetingen sleehts indi
rekt te bepalen. De gebruiker, zal mits op de hoogte van het boven
staande, hier weinig moeite mee hebben. Naast de sehijven zijn er ook
nog een aantal tabellen/figuren te vinden. Hierin vindt men de 2.5~,

50~ en 97.5~ percentiel waarde van liehaamsmaten ongeacht de lichaams
lengte (zie bijlage 5b).
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2. Herzberg (21)

Deze tabellen Z1Jn 13-33 jaar oud en sterk op militair gebruik afge
stemd. Een voordeel ervan is de presentatie van de 1~ en 99~ percen
tiel naast de S~, 50~ en 9S~ en soms ook de standaarddeviatie (0).
Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen dematen van diverse popu
laties (vooral militaire beroepen). Naast de structurele maten vermeldt
Herzberg ook een aantal functionele maten (bijlage 6).

3. VademecUJn (20)
Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse bevolking. De tabel bevat
maar weinig maten en is niet van een toelichting voorzien. Voorzover
nuttig geacht, is deze tabel gebruikt (bijlage Sa).

4. DIN 33402 (23)

Deze normbladen zijn wel van een toelichting voorzien. Ze Z1Jn opge
steld uit eenrepresentatieve steekproef van 8000 mannen van 20 jaar
in de B.R.D. Daarna is een steekproef genomen uit de 25-40-jarige
bevolking. Afwijkingen groter dan 1% van deze laatste steekproef ten
opzichte van de eerste voor bepaalde lichaamsmaten zijn aan het eind
van het normblad opgenomen. De sg, 50g en 9se percentiel waarde is
opgenomen.
De opstellers van de tabellen geven hiervoor als reden dat de sprei
ding bij de extreme groep 5% en 95% zeer hoog is. Hierdoor valt
echter 10% van de bevolking buiten beschouwing. Buitenlandse werk
nemers zijn niet gemeten (bijlage Sc).

1.3. De belangrijkste lichaamsafmetingen (structureel~)

Hieronder zullen een aantal lichaamsmaten gepresenteerd worden. Getracht
zal worden aan te geven waarom ze belangrijk zijn en welke waarde in een
ontwerp gebruikt moet worden.
In bijlage 4 zijn van alle vier de tabellen de belangrijkste maten opge
nomen. In bijlage Sa, Sb, 5c zijn opgenomen tabellen uit (20), (22) en
(23) (deels), waaraan de afmetingen in bijlage 4 grotendeels zijn ont
leend.
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De nummers in bovenstaande figuren (ontleend aan Cott (21), verwlJzen
naar de paragraaf, d.w.z. een beschrijving van bijv. nr. 3 vindt men
in par. 1.3.~. (laatste nummer dus)

1.3.1. Lichaamslengte (1933 mm.)
Deze maat gebruikt men voor het klassifi
ceren van personen. Veel andere maten
relateert men hieraan (instelling Human
scale). Direkt gebruik van deze maat in
console-ontwerp ligt niet voor de hand.
Om een grote groep te dienen, kiezen we:
99~ perc. is 1933 mm. = 1895 (naakt) +

38 mm. (schoen) ((24), (22)).



1.3.2. Oo~hoogte staand (1544 mm.)

2.

1.3.3 Schouderhoogte (1306 mm.)
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Deze hoogte is van belang voor de plaatsing
van displays en controls op rechte panelen.
Tevens is hij van belang als men over de
rechte panelen ofsta-conso]e heen moet kijken.
Samen met de maximale oog- en hoofdbewegingen
zijn dan zones op te stellen voor de instru
menten, zodat zowel kleine als grote mannen
er gemakkelijk mee kunnenwerken.
Grote man (97.5) ooghoogte = 1760 + 38 =
1798 mm. (22)
kleine man (2.5) ooghoogte = 1514 + 30 =
1544 rnrn. (22)

.3.

Deze maat bepaalt samen met de armlengte,
de maximale en de optimale beweging van het
schoudergewricht de plaatsingszones voor
controls op rechte panelen. De gemakkelijk
bereikbare hoogte voor de kleine man (2.5~

perc.) = 1786 tTUn.; zijn schouderhoogte 1306
rnm. (22), (exclusief schoenen; zie ook par.
1.4. reikwijdte). De optimale zone voor
controls is gelegen tussen deze schouder
hoogte en de onderkant van de elleboog
(26).
Voor verdere berekeningen t.a.v. bereikbaar
heid e.d. is gebruik van het schouderdraai
punt onontbeerlijk (zie hiervoor Human scale).



- 15 -

1.3.4. Ellebooghoogte (1067 mm.)
Op deze hoogte moeten de belangrijkste

controls geplaatst worden (25). Als af
meting lijkt het zinvol de 50~ ,percentiel

waarde te hanteren, aangezien het toch een
compromis zal zijn. Immers, de kleine man
zal het als vermoeiend ervaren als een
control te hoog zit, de grote man kan daar
entegen bij een te lage plaatsing het oog
hand contact verliezen en zal dan een
slechte houding aannemen. Keuze: 1067 mm. +

30 mm. schoen (22).

1.3.5. De handknokkelhoogte (888 mm.)

Lager dan deze moge de controls niet ge
plaatst worden, omdat men anders voorover
moet buigen. Men zal de controls nog iets
hoger moeten plaatsen omdat de hand omhoog
gaat met naar voren bewegen.

We nemen daarom de 99~ perc. =888 mm.
(850 + 38), (21).
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,6. l

1.3.6. Arm-reikwijdte rechtvooruit (770 mm.)
Deze structurele maat wordt gebruikt wan
neer de functionele reikwijdte ontbreekt
(par. 1.3.17. en 1.5.). Veel controls
worden nl. niet met de vingertop bediend.
Bij staand werk is deze maat minder belang
rijk, maar bij zittend werk des te meer
(vaste stoel~ of bediening bij zover moge
lijk naar voren geschoven stoel). Keuze:
kleine man 2.5~ = 770 mm. (673 + 97) (22).

1.3.7. Zithoogte (hoofd-zitvlak) (845-985 mm.)
Evanals de lichaamslengte is dit een niet
direkt toepasbare maat. Het belang is ervan
in par. 1.2.1b. aangegeven (zie ook bijlage
1) (raciale verschillen).
Grote man = 985 mm. (97.5~ perc.) (20)
Kleine man = 845 mm. (2.5~ perc.) (20)

L

1.3.8. Ooghoogte zittend' (739 mm.)
Net als de ooghoogte staand is deze maat
van groot belang voor de plaatsing van dis
plays, vooral wanneer deze coninu bekeken
moeten worden (tlmonitor-ing ll

). ~1en kijkt
liever iets omlaag dan omhoog (vermoeidheid)
(26), derhalve is het niet erg dat de
plaatsing op ooghoogte van de display voor
de kleine operator (2.5~ perc. = 739 mm.
(boven zitvlak)) voor de grote operator

8, I
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(97.5~) iets omlaag kijken betekent (21).
De ooghoogte van de grote operator = 853 mm.;
hoek van het oog met de horizontaal (rechte
rug) is dan (zie tek.) bij een leesafstand
van 500 mm. (27) 130

.•

009 - '3lS •
95'3 (-----<--

OCS~'1·$"~

3~9.~ .- ----'~---------~dlt>pIQy
5'00 ..... ..,

----"'<----"'- z.il:vlAk In par. 1.2.l.e werd gesteld dat men zelden

rechtop zit, de display kan derhalve nog
iets lager geplaatst worden.

schouder-elleboog afstand) (339 mm.)
In deze zone moeten de controls geplaatst
worden, die frequent gebruikt worden (22),
(26).

Voor de kleine man 2.5~ perc. = 339 mm.

1.3.9. Schouderhoogte zittend (549 mm.)
Deze maat is van belang bij de optimale
plaatsing van controls.
Keuze kleine man (2.5~ perc.) = 545 mm.
De reikwijdte zittend wordt in par. 1.5.
behandeld.

1.3.10. Bovenarmlengte

·Hierbij is uitgegaan van een vaste zithoogte. Bij een instelbare zithoogte
is een display hoogte van 1247 mm. boven de vloer aan te bevelen (130 omlaag
voor de grote man, bij een stoelhoogte van 508 mm.).



1.3.11. Ellebooghoogte zittend

II.
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(244 mm.)
Deze maat bepaalt de hoogte van de armsteun
of de hoogte van het werkvlak. Wanneer de
armsteun te laag geplaatst is, dan gaat men
krom zitten om toch steun te hebben. Te
hoge armsteunen verhinderen dat de stoel
dichtbij het tafelvlak geschoven kan worden.
Is de armsteun of tafelblad te hoog geplaatst
dan gaat men snel lIin de schouders ll zitten,
een onplezierige werkhouding. Hierop wordt
in par. 2.2. nader ingegaan. Als maat no
teren: 95~ perc. = 244 mm. (22). In bijlage
4 is echter te zien dat andere tabellen veel
hogere waarden aangeven, 295 mm. en 273 mm.

nJaar ligt het meetpunt?)

1.3.12. Rug-vingertop (gebogen arm 900
) (506,mm.)

Geheel afhankelijk van de hoek die de boven
arm met onderarm maakt, is de plaats van de
meest gebruikte controls gesitueerd. Indi
rekt is uit Human scale (22) voor de kleine
man een afstand van 506 mm. te vinden (2.5~

perc.) voor een hoek van 90°.

l1..
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1.3.13. Onderarmlengte (500 mm.)
Als we er van uitgaan dat de operator
af en toe met de gehele onderarm op het
werkvlak wil steunen, dan is deze maat
de minimale diepte van het werkvlak.
Deze diepte is ook aan een bepaald maxi
mum gebonden i.v.m. de plaatsing van de
controls (zie par. 1.3.6.; 1.3.18.;
1.3.12.). Keuze grote man 97.5~ perc.)
= 500 mm. (20) .

1.3.14. Afstand knie - "achterste ll (653 mm.)
Deze afstand bepaalt samen met de voet
maten de minimale horizontale beenruimte.
Grote man (97.5~) = 653 mm. (22).

1.3.15. Dij-dikte (240 mm.)
De minimale verticale beenruimte is de
stoelhoogte + de maximale dijdikte.
Men stelt hierbij ook nog de eis dat men
de benen over elkaar moet kunnen slaan.
Gaat men er van uit dat de vereiste ruimte
dan 2 1 (kniehoogte - zitvlakhoogte) is
moeten we 2 x 120 mm. = 240 mm. rekenen.
Dijdikte 97.5~ perc. is 180 mm. (22).
N.B. stoelhoogte,470 + beenruimte 240 mm. =

710 mr.J. voor onderkant tafel:



- 20 -

1.3.16. Hoogte zitvlak (396 - 508 mm.)
Als men met (verticale) onderbenen wil
zitten, dan moet de stoel instelbaar zijn
van 396 - 470 mm. (+ 38 mm. schoenzool)
(22) (2.5~ - 97.5~ percentiel). Een niet
verstelbare stoel, ondenkbaar in operators
werk, heeft veelal een zithoogte van 440 mm.
(50~ percentiel), zie par. 2.2.

1.3.17. Diepte zitvlak (437 mm.)
Hieruit kan men de afstand: rugleuning 
zitvlakrand van een stoel afleiden. Deze
moet zo klein zijn dat de kleine man (2.5~

perc.) de rugleuning kan gebruiken = 437 mm.;
de grote man kan dan nog comfortabel genoeg
zitten

1.3.18. DUimtop reikwijdte (744 mm.)
Dit is een functionele maat en wordt in
par. 1.5. verder behandeld. 5~ perc. =

744 mm. (21).

l
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1.4. Gewricht- en oogamplitudes

Het bereik van ledematen is ~fhankelijk van de lengte van die ledematen
en de maximale bewegingshoek (zgn. ''amplitude'') van de bijbehorende ge
wrichten. Voor console-ontwerp zijn een beperkt aantal maximale- en
optimale amplitudes van gewrichten van belang. Alvorens deze te geven,
noemen we een aantal factoren, die deze amplitudes beinvloeden. Deze
zijn:

Anatomische factoren:

Deze bepalen de maximale amplitudes van een gewricht (28)
1. type gewricht: scharnier-gewricht (vinger);

draai-gewricht (elleboog);
kogel-gewricht (schouder, heup);

2. om een gewricht aanwezige spieren, pezen en banden;
3. hoeveelheid vetweefsel om een gewricht;

- Persoonlijke factoren (28) (29):
4. lecftijd;
5.sexe;
6. gesteldheid;,
7. training;
8. kleding.

Uit deze opsornming is duidelijk, dat de gewrichtsamplitudes vall per
soon tot persoon verschillen. Het is daarom beter gebruik te maken
van minimale amplitudes dan van gemiddelden.

1.4.1. De arm

schouder rotatie: lateraal A
mediaal B

=:==~~~~:"
.......,~

\ ~1
,~

schouder adductie A
abductie B

In de bijlage 6 zijn een aantal bewegingsamplitudes opgenomen. De be
langrijkste zijn tevens hieronder opgenomen
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1.4.2. Het hoofd en de ogen

Wederom staan in bijlage 6 de volledige hoeken, hieronder de belang
ri j ks te (30).

~I
It.

",,
.... " '• .: J

;
.:...:. ,.,

'.: ....>-)
··'-.f

A=max .-796

norm.4So

A I

Nek flexie: dorsaal A
ventraal B

Nekrotatie: rechtsom A
linksom B

1410 mm. - max. kleurenalarm
1700 mm. - signaallamp

1971 mm. - max. kleurenalarm
2425 mm. - signaallamp

Het menselijk oog kan in rust ca. 150 naar beneden kijken t.o.v. hori
zontaal (zittend; staand is dit 1000

). Zonder de ogen of het hoofd
daarbij bovenmatig te verdraaien, kan een kegel met een tophoek van
300 om deze as bestreken worden (26). Geheel ontspannen kijken de
ogen ca. 380 naar beneden (zittend; staand is dit ca. 30

0
) (22) (zie

bijlage 7 en 8).

In de praktijk blijkt echter, dat bij een oogbeweging van meer dan 12°

het hoofd gelijktijdig mee beweegt (31), waarbij een slechte werkhouding
kan ontstaan.
Voor de plaatsing van displays op consoles en panelen is het ook van
belang te weten welke functie ze hebben. Moeten ze de aandacht trekken
(alarm~) tijdens de uitvoering van een andere visuele taak dan zijn de
kkurendiscriminatiezone en de visuele limietzOne belangrijk (zie bij
lage 7 en 8). De maximale hoogte van zoln signaallamp is dan (zie bij
1age 16):

zitconsole:
(kijkaf
stand
472 mm.)
rechte panelen:
(kijkafstand
740 mm.)
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Verder noemen we nog als factoren die de plaatsing bepalen:
- type display;
- lettertypejsymboolgrootte (zie par. 2.2.3.);
- contrasten;
- verlichting.
Hier gaan we verder niet op in.

1.5. De reikwijdte

1.5.1. Bij het staan

Wij gaan ervan uit dat men staand een recht paneel (vertikaal) be
dient. De maximale hoogte voor de plaatsing van controls is afhanke
lijk van de gewenste afstand lichaam - paneel. Voor de kleine (2.5~

perc.) man is (zie tek.) de maximale reikhoogte: 1950 mm. (32);
maximale gerrakkelijke re"ikhoogte = 1814 rnm. (22).

max. gemak
kelijke reik
hoogte 1814 mm.

....
I
I
I
I
I
I

150 mm""

l
-"---....._--- --- -

1626 mm.

I

muximale
1950 nun.

~

De minimale hoogte voor plaatsing van controls is 888 mm. (zie par.
1.3.5.). Wanneer rechte panelen voorzien zijn van een console (sta
console of knikpaneel), dan mag deze niet dieper dan 498 mm. zijn,
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wil men controls op het verticale deel nog in een juiste houding kunnen
bedienen (zie tek.). Beter is 472 mm. i.v.m. de bediening met de hand
en niet met de vingertoppen zoals afgebeeld is.

'fl "''''

1.5.2. Bij het zitten

~- 744 mm.

770 mm.

Tegelijk bedienen van 2 controls kan
alleen wanneer ze niet meer dan 1380
mm. van elkaar afliggen (22). In bij
lage 9 en 15 zijn meer (functionele)
reikwijdten gegeven.

Zittend is, de mens veel beperkter 'in Z1Jn bewegingsvrijheid dan staand.
Wanneer men er vanuit gaat dat de operator zijn stoel niet kan verrijden
en de romp recht op moet kunnen houden, dan zijn er zones op te stellen
waarbinnen controls maximaal en optimaal geplaatst dienen te worden.

1.5.2.1. ~~~_~2ri~Q~~~1~_~~r~Yl~~

De plaatsing van controls wordt op het horizontale werkvlak bepaald
door de lengte van de arm en de afstand tussen het lichaam en de
"tafelrand". Human scale (22) noemt als "workreach" 372 mm. voor de
2.5~-perc., d.w.z. gemeten vanaf de "tafelrand" d~ plaats waar de
controls nog net geplaatst mogen worden.

McCormick (33) onderscheidt:
1. Bet norrraZe werkvlak = het gebied dat gemakkel.ijk met de onderarm

bereikt kan worden, de bovenarm langs het lichaam.
2. MaxirraZe werkvlak = het gebied dat rraximaaZ bere'ikt kan worden, de

hele arm gestrekt.

Hij komt zo tot 2 halve cirkels voor elke arm zoals hierna en in bij
lage 10 te zien is.



- 25 -

De maximale bewegingshoeken, vermeldt in par. 1.4.1.1., moe ten wel in
acht worden genomen. Het resulterende plaatsingsgebied voor controls
is hieronder gearceerd.

, ~!
I. ~/ :

~, "

1.5.2.2. Het vertikale werkvlak----------------------
Controls op een vertikaal vlak mogen niet verder dan 472 mm. van de
tafelrand verwijderd zijn. (Kleine man, dikke buik.) Wanneer men
daarbij het lichaam tussen stoel en tafelrand nog wat ruimte geven,
bijv. 100 mm., dan mogen controls maar 372 rnm. van de tafel(-console)
rand verwijderd zijn. (IIWorkreach ll (22)). Dit geldt echter alleen
voor controls die recht geplaatst voor de operator zijn. De in par.
1.3.13. genoemde gewenste ruimte voor rust van de onderarm (500 mm.)
zal in dit geval moeilijk gerealiseerd worden. Dit hoeft niet perse
met de onderarm recht naar voren en zo zal een cornpromis gevonden
moeten worden tussen max. reikafstand en breedte van console voor rust
(denk ook aan schrijfwerk).
De plaatsing van de controls t.o.v. zitvlakniveau op vertikale panelen,
rekening houdend met de functie van de control, is af te lezen in fig.
11.7 in bijlage 10, waar onderscheid gemaakt wordt tussen primaire
secundaire- en tertaire controls.

De afmetingen van consoles worden in par. 2.3. verder behandeld omdat
ook nog andere factoren een rol spelen. De maximale spanwijdte van de
armen waaruit de afstand tussen zijpanelen af te leiden is, die men
in de literatuur vindt, loopt nogal uiteen:
Mc. Cormick (34) 1500 mm.
Human scale (22) 1660 mm. (2.5e-percentiel)
Vademecum (36) 1120 mm.
Vademecum (J7) 1600 mm.
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Hoofdstuk 2. De Werkhouding

2.1. De keuze van een werkhouding

2.1.1. Inleiding

Voordat we ingaan op diverse voor- en nadelen van de meest ingenomen
werkhoudingen, het zitten en het staan, willen we eerst enige alge
mene opmerkingen maken over het begrip I~ouding".

De Zichaamshouding wordt gedefinieerd als de stand van de romp en de
extremiteiten (= armen, benen en hoofd) ten opzichte van elkaar, die
gedurende langere of kortere tijd wordt ingenomen. Onder de natuur

Zi3ke Tfchaamshoudingen worden verstaan het rechtop zitten, het
rechtop staan en het rechtop lopeno Dit zijn goede houdingen.
Een slechte houding heeft een spieraktiviteit tot gevolg, die bij de
voor het werk vereiste spieraktiviteit komt en daardoor last kan ver
oorzaken (40, 65). Een afwijking van een natuurlijke of goede houding
hoeft niet nadelig te zijn, namelijk wanneer:
1. de tijd waarin slechte houding wordt aangenomen kort is;
2. de in een slechte houding belaste spieren de kans hebben zich te

herstellen;
3. de krachten, die door de spieren uitgeoefend worden, klein en kort

stondig zijn.

ad 1. De duur
Bij taken in meet- en regelkamers kan de duur van een slechte
houding lang zijn, zoals bij het bekijken van beeldschermen en
andere displays. Vele spieren zullen daardoor statisch belast
worden, daardoor zal de bloeddoorstroming belemmerd worden en
kan er vermoeidheid optreden.

ad 2. Herstellen
De spieren kunnen zich herstellen wanneer de houdingen afge
wisseld worden. Dit is zowel van belang bij zwaar lichamelijk
werk als bij langdurig staan of zitten.
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ad 3. Krachten
De krachten die uitgeoefend worden door operators in meet- en
regelkamers, zu11en niet erg groot zijn. Het is we1 moge1ijk
dat ze 1angdurig zijn, zoa1s bijvoorbee1d met een handfijn

regeling het geva1 kan zijn.

Een werkhouding wordt o.a.
1. visue le vereisten

2. eisen t. a. v. de precisie

van hande Ungen

3. werkruimte

bepaa1d door de vo1gende factoren (40):

- afstand: oog - taak
- hoek: oog - taak;
het heel nauwkeurig inste11en kan een
slechte houding veroorzaken;
- 1igging, afmetingen van werkv1akken
- p1aatsing controls.

Bij het ontwerpen van taken aan consoles, en daarmee de consoles, moet
men trachten met het bovenstaande rekening te houden, zodat de operator
bij het uitvoeren van'zijn taak een goede werkhouding aanneemt, en ook
natuur1ijke houdingen kan afwisse1en. In de natuur1ijke houdingen zijn
er echter toch een aanta1 ske1et-spieren (nek, rug) in geringe mate
statisch be1ast (41). Met andere woorden: rechtop zitten en -staan ver
oorzaken ook vermoeidheid. Arbeidsfysio10gisch onderzoek bevestigt dit
(42). lets onderuit gezakter zitten en staan is ze1fs minder vermoeiend,

echter niet goed (krom groeien, rugpijn). In het ontwerp moet men trach
ten een zo goed moge1ijke werkhouding te rea1iseren. Immers de gevo1gen
van foutieve werkhoudingen (bijv. kromme rug, gebogen nek) zijn overbe
kend (rugklachten).

2.1.2. De,zithouding

Voor een goede zithouding is het hiervoor besprokene uiteraard van toe
passing. Daarnaast moet men nog een aanta1 andere aspekten in de gaten
houden. Zo is het slecht om de he1e dag zittend werk te verrichten. Het
1ichaam zal dan gefixeerd worden. Aangezien zittend werk minder ver
moeiend is dan staand werken, omdat de benen het he1e gewicht niet
hoeven te dragen, za1 bij de taakuitvoering de zithouding he1aas niet
zo sne1 veranderd worden.
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Floyd et ale (45) hebben aangetoond dat zeer kleine veranderingen van
de houding toch al een aanzienlijke spieraktiviteit tot gevolg hebben,
waardoor de statische belasting doorbroken wordt en derhalve de ver

moeidheid vermindert. Dit geldt vooral voor de rug- en nekspieren in
de veel voorkomende slechte lees- of schrijfhouding, nl. met kromme
rug en hoofd voorovergebogen. Door de langdurige statische spierbe
lasting zullen er dan op den duur spierverhardingen optreden, die
aanleiding geven tot rug- en nekklachten.

Het lang vooroverbuigen van het hoofd t.o.v. de ruggegraat kan ook een
verschuiving van de bovenste nekwervels geven. Hierdoor komt er minder
ruimte, ofwel een afklemming van de ruggemergstreng (zie verder (44)),
hetgeen klachten kan veroorzaken.
Twee andere aspekten van zitten zijn het grote energieverbruik bij veel
opstaan en spijsverteringsprabZemen bij ineengekrompen zitten. Ten aan
zien van de taakuitvoering is het lastig dat bij zittend werk de reik
wijdte beperkt is en het werk meer plaatsgebonden. Zittend werk heeft
ook enkele voordelen, namelijk wanneer: (45) (46)
1. een hoge stabiliteit vereist is (ll vas te ll hand);
2. langdurig eenzelfde soort werk verricht moet worden (vermoeidheid);
3. een of meerdere voetpedalen bediend moeten worden, vooral wanneer

deze ver uit elkaar zitten en veel kracht of precisie nodig is.

2.1.3. De rechtopstaande houding

Veel staan kan leiden tot spataderen in de benen, omdat de bloeddoor
stroming bemoeilijkt wordt bij constant gespannen kuitspieren (ook
aanleg in het spel). Staan met een kromme rug kan naast vermoeidheid

ook pijn ten gevolge hebben, zeker als de rug belast is. IIKaarsrecht
opstaan 'l komt echter weinig voor, veel mensen staan iets onderuitge
zakt (minder vermoeiend, par. 2.1.1.). Staan moet zoveel mogelijk af
gewisseld worden met lopen en zitten. Harde vloeren zijn zeer vermoeiend
bij staand werk. Staand werken heeft de volgende voordelen (46), (47):
1. grotere reikwijdte, mobiliteit bij bedienen en aflezen;
2. grotere panel en, consoles kunnen bediend worden, omdat men heen en

weer kan lopen;
3. minder langdurige statische spierbelasting, d.w.z. niet snel een

houdingsfixatie.
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2.1.4. De zit-sta houding

Het afwisselen van zitten, staan en lopen is het beste voor de gezond
heid. Langer dan een uur zitten en langer dan een half uur staan, is
op den duur vermoeiend, wanneer dat vaker tijdens het werk voorkomt
(48). Men moet bij het ontwerpen van taken van operators hieraan
trachten tegemoet te komen.

2.2. De stoel en het werkvlak

Bij het ontwerp moeten afmetingen van stoel (instelbaar~) en werkvlak
op elkaar afgestemd worden. Alvorens dit te doen kan men aan stoel en
werkvlak apart eisen stellen.

2.2.1. De stoel

Het ontwerpen van een goede stoel valt buiten het kader van deze studie,
maar het is wel nodig om enige richtlijnen te hebben bij de keuze van
een stoel (zie themanummer Ergonomics, nr. 2, 1979) (66). Immers de
console kan nog zo goed ontworpen zijn, maar bij een slechte stoel
zullen toch klachten kunnen ontstaan. Naast de voor operatorswerk
noodzakelijk instelbare stoelen bestaan er ook niet-instelbare stoelen.
In vele werksituaties treffen we deze aan terwijl er toch voortdurend
zittend gewerkt wordt. Het Vademecum (48) noemt een half uur aaneen of
drie uur per dag zitten als criterium voor het gebruik van instelbare
stoelen.
Floyt et al. (43) concluderen uit onderzoek dat een stoel aan de vol
gende eisen moet voldoen:
1) Een goed stoel moet houdingsveranderingen toestaan, dus niet fixeren.

2) De stoel moet zodanig ontworpen zijn, dat het lichaamsgewicht door
de zitbeenknobbeZs gedragen wordt en niet door de dijen. De huid
over deze knobbels is namelijk bloedvatarm, derhalve geschikt voor
hoge druk.

3) De zithoogte mag niet hoger zijn dan de zithoogte van de kleinste
persoon zijn. Daarnaast is het zitten ook niet zovermoeiend,wanneer
de voeten op de grond of op een voetsteun rusten.

4) De diepte van het zitvZak wordt bepaald door de dij-lengte van de
kleinste gebruikers. De breedte van het zitvlak moet bepaald worden.
door de breedste gebruikers. De rugleuning moet gebruikt kunnen worden.
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5) Het zitvZak moet zo vZak mogelijk zijn, iets aehterover hellend
(50) mag.

6) Er moet ruimte tussen de 2 voorpoten zijn om op te kunnen staan.
7) De pugsteun moet het lumbale gedeelte van de rug ondersteunen, en

niet meer, omdat anders de beweging van armen of rug beperkt wordt.
8) Tafel en stoel vormen een eenheid. Tafelhoogte moet op elleboog

hoogte zijn. Er moet genoeg ruimte tussen onderkant tafel en zit
vlak zijn om de benen over elkaar te slaan (24 em. voor nodig (49)).
Een voetsteun is nodig wanneer bij de juiste instellen van de stoel
t.o.V. tafel, de voeten niet of sleeht de grond raken.

2.2.2. De afmetingen van een goede stoel

Met behulp van de gegevens uit par. 1.3. en par. 2.2.1. is het mogelijk
een aantal belangrijke afmetingen van stoelen aan te geven en een ge
wenste waarde ervoor. In bijlage 11 zijn een aantal goede stoelen te
zien en hun afmetingen opgenomen. De belangrijkste maten hieruit, aan
gevuld met gegevens uit andere literatuur zijn:

a.

zij

1.

boven

1. Instelbare zithoogte: 380-550 Mm.
(50) (andere bronnen Minder).

2. Hoogte middelpunt rugsteun: 100
250 mm. (50) t.O.v. zitvlak.

3. Diepte zitvlak: - 350-400 Mm. (51)

- 437 mm. (22)
4. Hoogte rugsteun: 160-200 Mm. (50, 51).
5. Hoek zitvlak-rugsteun: 10eo (51).
6. Hoogte armsteun t.o.v. rugsteun:

225 Mm. (52), 273 mm. (23).

7. Breedte zitvlak: min. 400 Mm. (50).
8. Breedte rugsteun: 300 Mm. (50, 52).
9. Rugsteun t.o.V. randzitvlak:

0-100 Mm. (52).
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b) ~l~!:i~~~~le~r~_~!Q~l~~

Deze mogen bij consolewerk eigenlijk niet gebruikt worden, maar
aangezien het toch vaak gebeurt, zijn ook de maten van zoln stoel
erg belangrijk.

1. Zithoogte: 450 mm. (53).
2. Hoogte rugsteun: 440 mm. (52).
3. Breedte zitvlak: 400-500 mm. (50, 53).
4. Diepte zitvlak: 400-430 mm. (53).
5. Hoek zitvlak - rugsteun: 100-1050

(53).

De complete maten zijn te vinden in
bijlage 11.

2.2.3. Het werkvlak

In deze paragraaf wordt alleen de hoogte en de beenruimte onder het
horizontale deel van de console bekeken. Het verticale deel en ook .
rechte panelen worden in par. 2.3. behandeld.

a. ~QQg!~

De gewenste hoogte van het werkvlak is afhankelijk van de aard van
het werk. Deze bepaalt o.a. de grootte van de uit te oefenen krach
ten en de gewenste afstand oog-werkvlak. Voor dit laatste is het

belangrijk de vuistregel: b lhoogte _ leesafstandsym 00 - 200

(54) te kennen. Het al of niet plaatsen van instrumenten op het
werkvlak heeft derhalve invloed op de hoogte. Het verdient echter
de voorkeur bedieningsorganen op het horizontale deel van de con
sole te plaatsen, omdat horizontale bewegingen gemakkelijker uit
te voeren zijn dan verticale (55). Voor het vaststellen van de
hoogte van het werkvlak wordt console-werk vaak vergeleken met
administratief werk.



- 32 -

De keuze van de ideale tafelhoogte is zeer arbitrair. Berekenen we de
onderkant elleboog 97.5~ perc. man dan vinden we: 470 mm. (stoel) +
244 mm. (stoel-elleboog) + 30 mm (schoen) = 744 mm.; Vele bronnen
stellen dat 720 mm. de optimale hoogte is, voor gebruik door mannen
en vrOIJ\'/en (Vademecum, Human Scale) (20,_.22).

Bij gebruik van een vaste stoelhoogte van 440 mm. is 714 mm. voldoende
voor de 97.5~ perc. man. Tevens is de hoogte van de ellebogen nog lager
t.g.v. functionele verkorting en het nooit geheel rechtop zitten. Hier
door zou 720 mm. inderdaad beter zijn dan 744 mm. Een groot probleem is
echter de beenruimte. Om de knieen over elkaar te slaan is .:!:. 240 mm.
nodig. Tellen we hier 508 mm. bij voor de stoelhoogte dan is de min.
hoogte onderkant blad 748 mm. Wanneer de minimale bladdikte 5 em. is,
t.g.v. constructie eisen, dan zal een tafelhoogte van 74-75 em. zelfs

nog te weiniq beenruimte geven.
We nemen nu 720 mm. aan als maat en bij de discussie over mock-ups
komen we hier verder op terug.
Wanneer het werkvlak veel instrumenten bevat, die vaak gebruikt moeten
worden (bekijken, handling), kan het gedurende lange tijd voorover
buigen van het hoofd leiden tot pijnen (par. 2.1.1., (44)). Het sahuin

pwatsen van het werkvlak heeft derhalve het voordeel van een betere

werkhouding en tevens:
- toename totale bereikbare oppervlak (meer instr. onder handbereik);
- betere zichtbaarheid van de instrumenten op dit deel v.d. console;
- meer ruimte in de dikte van het tafelblad voor instrumenten, maar ook

beenruimte (zie tek.).

50 .......

~.I ~r---

b. Q~_e~~~r~i~~~_~~9~_Y2~~r~i~~~

Bij staand werken is de vereiste voetruimte minimaal, maar er moet
genoeg ruimte zijn om de voeten onder de tafel te zetten, zodat men
met het lichaam tegen het werkvlak aan kan gaan staan (zie tek.).
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Bij zittend werken moet er voor de
grootste man (97.5~ perc.) genoeg
ruimte onder het werkvlak zijn om de
benen over elkaar te slaan zoals
hiervoor al gezegd is.
De dikte van het werkvlak moet daarom
zo dun mogelijk zijn. Tevens moet de
diepte van de ruimte onder de tafel
genoeg zijn voor bovenbeen en voeten,
zo mogelijk ook voor gestrekte benen.
Dit laatste i.v.m. de nodige beweging.

2.2.4. De afmetingen van een goede console

Met behulp van de gegevens uit voorgaande paragrafen ;s het mogelijk
een aantal belangrijke afmetingen van console aan te geven plus de ge
wenste waarden. In bijlage 12, 13 en 14 zijn compleet uitgewerkte con
soles opgenomen. Aan het eind van dit verslag zijn complete tekeningen
met alle maten te vinden voor de consoles en rechte panelen (bijlage 16)
berekend uit het voorgaande. Voor de zit-console, zit-sta-console zijn
de belangrijkste maten hieronder opgenomen:

a) De zit-console (zie bijlage 12)--------------

L

1) Hoogte rand van console: 720 mm. (56).
2) Hoogte onderkant console: 670 mm. (56).
3) Beenruimte bovenbeen (knie): 410 mm.

(57).
4) Voetruimte: min. 100 mm. (58).
5) Helling console-blad: 0-150 (58)

(schrijfwerk).
6) Hoek t.b.v. beenruimte: 1250 (56).

3.
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b) Q~_~~~:~Q~~Q!~ (zie bijlage 13)

4 1) Hoogte rand van console: 888-950 mm. (59)
(v1g. par. 1. 3.5. ); 1040 (21); afh .
van type werk.

4 2) Voetruimte: 100-150 mm. (60).
3) Helling console 0-150 (afhankelijk

van type werk) (68).

4) Absol. max. drukknoppen: 1850 mm.
(flakk.druk sets).

c) Q~_~i~:~~~:~Q~~Q!~ (zie bijlage 14)

1) Hoogte console rand: min. 900 mm.
(1040 mm.) (21) .

2) Hoogte onderkant console: 850 mm. (59).
3) Hoogte voetsteun: min. 180 mm., omhoog

instelbaar~

4) Knieruimte: 410 mm. (57).
5) Voetruimte: 150 mm. (68).

2.3. Rechte panelen (vertikale deel van de console)

Toepassing van anthropometrische gegevens uit par. 1.3. is onvoldoende
am de maten van de rechte panelen en de plaats van de instrumenten
daarop te bepalen. De volgende factoren moeten bekeken worden, voordat
men dit wel kan doen:
1) Is het werk staand, zittend of een combinatie?
2) Welke precisie vereist het werk: bediening van controls en aflezing

van displays.
3) Veel gebruikte en belangrijke controls en displays verdienen voor

keurpositie (gebruik verder plaatsingsprincipes, in dit verslag
niet gegeven).
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4) Pas de juiste anthropometrische gegevens toe (par. 1.3.).
5) Bekijk arm-, oog- en hoofdamplitudes (par. 1.4.).
6) Beschouw de juiste reikwijdte (par. 1.5.).
7) Hoeveel mensen moeten er aan de console werken (62).
8) Psychologische factoren (ingebouwd, claustrofobie) (61).
9) Zichtbaarheid andere panelen (er overheen kijken?).

10) Vormgeving console (rand, recht, zij~panelen?).

Wanneer men voldoende inzicht heeft in bovenstaande factoren kan over
gegaan worden tot de bouw van een mock-up van de console. Dit is een
model van de console (van hout of karton) op ware grootte, waardoor
het mogelijk is met de console te experimenteren. Voor dit laatste
kunnen toekomstige taken gesimuleerd worden waarbij de toekomstige
gebruikers eventuele gebreken opsporen, die kunnen lei den tot ver
beteringsvoorstellen. Een methode hiervoor wordt in het volgende hoofd
stuk gegeven.
In bijlage 12, 13 en 14 zijn enkele consoles overgenomen uit de litera
tuur die te gebruiken zijn voor de bouw van zoln mock-up. Completer
hiervoor zijn de tekeningen in bijlage 16, waarin alle relevante af
metingen van consolels en rechte panelen zijn gegeven, en deze teke
ningen vormen als zodanig een soort samenvatting van het verslag. Voor
de bepaling van de maten hierin is uitgegaan van bepaalde kijk- en
reikafstanden.
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Hoofdstuk 3. Methoden en Technieken voor Console-ontwerp

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal getracht worden de ontwerper van een "kale" console
enkele richtlijnen te geven voor de aanpak van het ontwerp. In de lite
ratuur zijn richtlijnen, vuistregels en systematische methoden te vinden
voor het ontwerpen van een totale werkplek. Over het ontwerpen van een
kale console, waarbij de taak van de operator nog onbekend is, is weinig
te vinden.
Globaal kan men voor het ontwerpen van zoln console toch wel een.of
meer van de door ~10rant (62) genoemde "methoden" toepassen (beter fasen
doorlopen).
1) Het aan de "tekentafel" vastleggen van de ruimtelijke vereisten

(statisch ) .
2) Gebruik maken van de "ruimtelijke" curves, verkregen uit algemeen

onderzoek (dynamisch).
3) Het uitvoeren van experimenten op een mock-up.

ad 1. Toepassen van statische maten
Hiermee bedoelt ~10rant het gebruik maken van statische of struc

.turele anthropometrische gegevens bij het ontwerp. Bijvoorbeeld
met Human Scale de afmetingen vastleggen.

ad 2. Ruimtelijke curves
Naast de gegevens bedoeld onder ad 1. kunnen ook meer praktische
gegevens uit ander onderzoek over reikwijdte en andere functio
nele maten gebruikt worden. Men houdt dan meer rekening met be
wegingen tijdens de taakuitvoering.

ad 3. Experimenten
Voordat deze methode toegepast kan worden, moet er met gegevens
bedoeld onder 1. en 2. een mock-up gebouwd worden. Meerdere
alternatieve mock-ups zou beter zijn of een verstelbare. Op zoln
mock-up worden geschikte proefpersonen, liefst de toekomstige
operators, gevraagd bepaalde taken uit te voeren.
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Heel belangrijk is het hen daarna te vragen wat ze ervan vinden
(subjectieve beoordeling). Ook kan men deze taakuitvoering
observeren en aangenomen houdingen registreren, zoals door
Siegel et al. (62) gedaan is.

Vol gens Morant en Sigel (62) kunnen de eerste twee II methodes ll nooit
voldoende aandacht besteden aan omstandigheden, die zich voor kunnen
doen bij de taakuitvoering, zoals bijvoorbeeld bedieningsgemak, com
fort, visuele vereisten en veiligheidsaspekten.
Toepassing van de derde II me thode ll is derhalve noodzakelijk. Voor de
eerste twee methoden is al veel informatie opgenomen in hoofdstuk 1
en 2 en de bijlagen. Als voorbeeld van de derde methode wordt in de
volgende paragraaf het experiment van Siegel et al. (62) beschreven.

3.2. Een studie over het ontwerp van een console

3.2.1. Doel van de studie

Het doel van deze studie was om met behulp van experimenten met proef
personen uit te zoeken welke de optimak hoek van de zijpanelen t.o.v.
het centrale voorpaneel is. Operationalisatie van dit doel hield in,
dat gezocht werd naar een ontwerp waarin:
1. lichaams-, arm- en stoelbewegingen bij de taakuitvoering minimaal

zijn;
2. aile Jisplays binnen de range van onbelemmerd zien liggen, met mini

male hoofdbewegingen.

Beperkingen bij de experimenten waren:
1. veel afmetingen van de console waren al vastgelegd; de hoek met de

zijpanelen kon slechts 4 waarden aannemen (zie tek. onder);
2. er moest zowel met een als met twee personen goed aan de console

gewerkt kunnen worden.
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3.2.2. Methode

Er werd een "full scale" mock-up (mock-up volgens ons altijd schaal
1:1, anders spreekt men van maquette) gebouwd, waarbij de hoek a.

variabel was (zie fig.). De zij- en middenpanelen waren voorzien van
een aantal controls en signaallampen. Er werden 3 sets regeltaken

ontworpen (en herzien na proeven) t.w.:
1) Programma I 10 stappen; iedere stap bestond uit het uitvoeren

van instructie bijv. schuif C8, druk R6, draai Ll
op het middenpaneel.

2) Programma II : 10 stappen, eerst 5 op linkerzij-paneel, dan 5 rechts.
3) Programma III: 10 stappen, afwisselend rechts - links.

3.2.3. Experimenten en resultaten

Er werden 2 series proeven uitgevoerd, de Ie voor een operator, de 2e

voor twee. Een serie bestond uit 12 programma's (4 keer a. en 3 keer
progr.nr.). De operators moesten zo "natuurlijk" mogelijk bewegen. Er
werden als proefpersonen 11 personen voor eerste serie ("single") en
6x 2 voor de tweede serie ("double") gekozen. Zij werden zo op hun
lichaamslengte geselecteerd dat de verdeling van die lengtes over de
groep overeenkwam met de verdeling over de bevolking (alle lichaams
lengtes waren evenredig vertegenwoordigd).
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Tijdens de proeven werden de volgende aspekten van de taakuitvoering
geregistreerd (per hoek a en per programma I, II of III):
Ie serie: "single" operators (scores zie bijlage 15)
1) Het gemidde lde aanta l stoe Zhewegingen

Vooral bij programma III werd dit aantal minder naarmate a groter,
d.w.z. zijpanelen dichterbij.

2) De gemiddeZde verpZaatsing van de stoeZ (inches, rolmaat)
Ook deze werd minder naarmate a groter (vooral bij programma III)

3) Het gemiddeZd aantaZ en de rmte van (0., +., ++) Zichaamsbewegingen

Dit aantal nam af naarmate a groter werd, maar niet veel. Ook werd
naar de lichaamslengte gekeken, maar kortere proefpersonen scoorden
niet veel hoger dan lange.

4) Het gemidde ld aanta Z en de mate van (part., fuZ l) van arm-strekkingen

Ook dit type beweging werd nauwelijks beinvloed door a.

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat de 4 bovengenoemde as
pekten niet onafhankeZijk zijn. Iedere afwijking van de normale zit
houding werd geturfd, dus ook tengevolge van het verrijden van de
stoel.
De afhankelijkheid van de scores maakt het wel moeilijk om uitspraken
te doen over een beter of minder goede hoek a aan de hand van een
score categorie.

2e serie: "pa ir" of operators (scores zie bijlage 15)
1) Het gemidde lde aanta Z en de rrute van Zichaamsbeweging per paar

2) Het gemidde Zde aanta l en de mate van arm-strekkingen per paar

Beide scores 1 en 2 namen toe bij groter a in programma I, omdat
ze elkaar in de weg zaten. Bij programma II en III namen de scores
af bij grotere a, omdat ze de taken beter konden verdelen.

3) GezichtsbeZemmering

Wanneer een operator de actie van een ander niet kon zien, zei hij:
"no check", ander "check". Het aantal "no checks II (= visual blocks)
nam toe naarmate a groter werd.

Ook hiervoor geldt hetzelfde als onder de Ie serie gezegd is over de
afhankelijkheid.
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3.2.4. Subjectieve beoordelingen (scores zie bijlage 15)

Nadat de experimenten uitgevoerd waren, werden de operators schrifte
lijk geinterviewd over de volgende aspekten:

1) ~2~i!iJ~_:_~~~~~!ij~~ score op 5-puntsschaal
Moeilijk = De taak vereiste een grotere inspanning dan een goed
ontworpen console mag eisen. Dit werd zo gedefinieerd en aan de
operators voorgelegd. Vol gens ons is dit veel te vaag gedefinieerd.
Interpretatie verschillen tusseij de opators geven nu een te grote
spreiding in de scores, ook al zouden ze bij een andere, meer ge
preciseerde, vraagstelling een veel overeenkomstiger oordeel hebben.
Het omgekeerde kan echter ook optreden, d.w.z. de operators scoren
gelijk terwijl ze niet alle hetzelfde oordelen bij een betere
vraagstelling

2) Y~r~~r~f_:_Qi~~~~r~ij_:_~Y~l~~~i~: score op 7-puntsschaal
+ 5.00 = zijpaneel perse dichterbij
+ 3.00 = zijpaneel dichterbij zou veel beter zijn
+ 1.00 = zijpaneel dichterbij zou iets beter zijn

0.00 = prima
1.00 = zijpaneel verderaf zou iets beter Z1Jn.

3) ~r~f~r~~~i~_Qr9~QiQg_~~Q_~~_1_~l~~rQ~~i~Y~_~~~~1~Q

Score 1 tim 4; lage score hoge preferentie.

Voor de lI s ingle" operators waren de subjectieve oordelen consistent
met de observaties van de bewegingen. Bij de lI pa ired" operators werden
de a: 350

, 450
, 550 bijna gelijk beoordeeld, maar de 650 hoek werd als

moeilijk ervaren. De grootste voorkeur had het 550 -paneel.

3.2.5. Discussie

De "s ingle ll operators wilde de zijpanelen zo dicht mogelijk bij zich
geplaatst hebben.
De "pa ired" operators hadden last van gezichtsbelerrunering wanneer de
hoek groter dan 550 werd.

Siegel en Brown trek ken conclusies uit hun scores, zonder dat nage
gaan werd of dit statistisch verantwoord was. Verder kan het zo
dichtbij plaatsen van zijpanelen voor de "single ll operator ook een
gevoel van ingebouwd te zijn geven (par. 2.3.).
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Uit de beschrijving van hun onderzoek kan verder niet nagegaan worden
of een andere plaatsing van displays en controls andere scores zou
geven. Dit alles neemt niet weg, dat de door hen gevolgde methode
globaal gevolgd kan worden door console-ontwerper.

3.3. Enige praktische wenken

Een groot aantal factoren ZlJn in dit verslag niet aan de orde ge
komen. We realiseren ons dat en willen hieronder dan ook nog een aan
tal praktische wenken geven die erg belangr;jk z;jn bij de optimale
ergonomische inrichting van een werkplek.
De volgende factoren mogen nooit over het hoofd gezien worden:
1. het gebruik van de mock-up;
2. de gebruike materialen in de werkplek;
3. de inrichting van de werkplek.

ad 1. De mock-up
Naast de al genoemde mogelijke experimenten met mock-ups zijn
de sociale aspekten minstens zo belangrijk.
De toekomstige gebruikers moeten al in een zoln vroeg mogelijk
stadium geraadpleegd worden. Het bouwen van verschillende mock
ups of een verstelbare is erg handig. Laat de operators zo
mogelijk hun taken al aan de mock-up uitvoeren en vraag hen de
ervaringen ermee op papier te zetten. In een confrontatie tussen
ontwerpers en gebruikers kan de gebruiker zijn ervaringen ver
tellen, maar kan de ontwerper ook zijn ontwerp toelichten. Door
dit laatste niet te vergeten kan men voorkomen dat het ontwerp
eenz;jdig wordt aangepast t.a.v. ervaringen van gebruikers. Door
dit overleg kan tevens de juiste sfeer geschept worden voor de
invoering van de nieuwe console. De mock-up werksituatie moet
verder zo veel mogelijk gelijkenis vertonen met de toekomstige.
De mock-up moet derhalve al op de toekomstige plaats gezet wor
den. De stoel moet dezelfde zijn en ook de verlichting mag niet
naderhand veranderd worden in verband met hinderlijke reflec
ties e.d. Onnodig te zeggen dat deze twee factoren wel ergono
misch gezien goed moeten zijn in de mock-up situatie.
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ad 2. De materialen
De console's zullen meestal van metaal gemaakt worden i.v.m. de
gewenste stevigheid voor instrumenten. Hoe zwaarder echter de
materialen zijn hoe steviger de constructie moet zijn om het
gewicht te dragen. Denkt men hier bijvoorbeeld aan het tafel
blad dan kan er t.g.v. de vereiste dikte van dit blad te weinig
knieruimte overblijven. Schuine tafelbladen verdienen dan ook
de voorkeur. Past men een schuin tafelblad toe, dan zullen vaak
klachten te horen zijn over:
1. het wegglijden van pennen e.d.;
2. het niet kunnen plaatsen van koffiekopjes;
3. het lastig schrijven op een schuine lessenaar.
Tegen het wegglijden kan men antislipfolie~ kopen of een gleuf
in de console voor pennen aanbrengen. Koffie e.d. kan echter
geplaatst worden op horizontale delen aan te brengen in de
buurt van de lessenaar. (Voor de hoekconsole's precies in de
hoek.)
Het schrijven op een schuine lessenaar went na verloop van tijd,
zeker wanneer de hellingshoek 150 is.
Het is ons echter opgevallen dat dit anti-slip materiaal nogal
fel gekleurd is en dan ook hinderlijke reflecties kan veroor
zaken. Ook voor de console's moet men bij voorkeur "zachte"
kleuren kiezen zoals: zacht groen of zacht geel. Zacht grijs
maakt een wat te sombere indruk. Raadpleeg hiervoor een indus
trieel ontwerper en denk aan kleurafwisseling.
Laat het type materiaal voor de lessenaar ook eerst door de
operators testen op stroefheid c.q. gladheid i.v.m. eventuele
schrijf- en bedieningstaken. Een kunststofblad heeft het voor
deel dat het niet koud aanvoelt. Een metalen verticaal deel is
handig voor magneten als papierklem.

ad 3. De inrichting
Wanneer men zich in de ontwerpfase al beraad over kast- en opberg
ruimte dan zal de toekomstige werkplek niet te rommelig zijn.
Plaats zoveel mogelijk laden en kasten in de console, bv. in de
staanders e.d., d.w.z. onder handbereik voor de operators.

~Verkrijgbaar bij: Lameris Instrumenten B.V., Biltstraat 449, Utrecht;
onder de naam: Dycem Anti-slip materiaal.
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Denk aan plaats voor koffiekopjes en eventuele losse instrumenten
(telefoons). Bij de plaats van de console in de meet- en regelkamer
moet men letten op:
- het overzicht op de panelen;
- niet in de loop zitten van bv. onderhoudspersoneel;
- niet op de tocht zitten (deuren, inblaad airconditioning);
- plaats van de console t.o.v. diverse lichtbronnen, zowel bij kunst-

als bij daglicht;
- het plegen van onderhoud (kan men erbij?);
- creer geen eenmansplaats;
- bovenkant van de console wat schuin en breed genoeg voor eventueel

schrijfwerk van de staande operator (tegenover de zittende operator).

Denk echter ook aan de nodige beweging voor de operator.
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TABU: II-to. HTATURE (NUD}: MALES); WORLD POPULATION 8AMPLES
-.__.-----

PercenlilO>!

1 5 Means 95 99 SD

Population Group N cm in. em in. em in. em in. cm in. em in.

MILITARY
Australia· 1_______ Mixed army ________ _ 3580 160.0 63.0 164.1 64.7 174.0 68.5 184.1 72.5 188.2 74.2 5.67 2.76
Belgium' 1._ •• ____ Reeruits, 2G-yr. ______ 17018 156.5 61.6 ]60.8 63.3 ]71.5 67.5 182.2 71.8 186:5 73.5 6.1 2.4
Belgium' •________ Flyers, 17-50. _______ 2450 ]59.3 62.7 163.6 64.4 ]73.9 68.5 184.2 72.6 188.5 74.2 5.79 2.28
Canada •________ •ItCAF bilots---- ____ _ 314 164.2 64.7 167.8 66.1 177.4 69.8 188.0 74.0 190.2 74.9 6.1 2.4
France· •____ . ____ Pilots, adets__ ______ 7084 157.2 61.8 161.1 63.5 171.0 67.4 181.1 71.4 185.6 73.1 5.81 2.3
France· , ________ .Recruits 2o-yr._______ 234 154.5 60.8 159.0 62.6 169.5 66.7 180.2 71.0 184.7 72.7 6.05 2.38
West Germany' 7__ Reeruits 2o-yr. _____ ._316202 158.8 62.5 163.6 64.5 175.2 69.0 187.0 73.6 191.8 75.5 6.6 2.6
Greece'. _________ Mixt'd military___ ___ _ 1084 157.5 62.0 160.9 63.4 170.5 67.2 180.3 71.1 184.8 72.7 5.88 2.32
Great Britain· 1 ___ Bomber personneL ___ 11772 157.7 62.1 162.2 63.8 173.2 68.3 184,0 72.4 188.5 74.2 6:2 2.44
Great Britain· IO___ RAF pilots_ ________ _ 4357 161.8 63.7 ]66.3 65.5 177.3 69.8 188.1 74.0 192.6 75.8 6.15 2.42
Italy ._ . __________ Mixed military_______ 1358 157.0 61.8 160.2 63.1 170.7 67.2 180.7 71.2 185.6 73.0 6.23 2.45
Japan ll _________ .JAHDF pilots ________ 239 157.3 61.9 159.4 62.8 166.7 65.7 ]75.0 68.8 180.4 71.1 4.8 1.89
~;()uth Korea II____ HOKAF pilots _______ 264 157.6 62.1 159.6 62.9 168.7 66.4 173.7 68.4 177.9 70.0 4.6 1.81
Norway'u_. ______ Recruits 2o-yr._______ 5765 162.3 64.0 166.7 65.7 177.5 70.0 188.1 74.1 192.5 76.8 6.03 2.38
Thailand u _______ Mixed military_______ 2950 151.5 59.7 ]55.0 61.1 163.5 644 172.0 67.8 176.0 69.3 5.3 2.08
Turkey •_________ Mixed military_______ 915 157.8 62.2 160.6 63.2 169.0 65.5 179.2 70.6 182.4 71.6 5-.73 2.26
USA: ~

Air Force- CO
'SO Ii ________USAF flyers_ _______ _ 4063 161.3 63.5 165.5 65.2 175.6 69.1 185.8 73.1 190.3 74.9 6.19 2.44

Army·1I -------Sercaratees.---------- 24449 157.8 62.2 162.4 64.0 173.8 68.4 185.0 72.8 189.7 74.7 6.3 2.48Army 17 ________ Pi ots___ .__ _____ ____ 500 163.4 64.4 167.0 65.8 176.1 69.4 186.1 73.3 190.0 74.8 5.7 2.25
Navy-'64 11____ Pilots _____________ ' _ 1549 165.3 65.1 168.2 66.2 177.5 69.9 187.7 73.9 191.3 75.3 5.91 2.33

Vietnam .1________ Mixed military_______ 2129 148.1 58.3 151.6 59.7 160.4 63.2 169.6 66.8 173.0 68.2 5.5 2.16
CIVILIAN

Africa·" _________ Dinka Nilotes. ______ 279 166.3 65.5 170.2 67.0 181.7 71.5 191.7 75.5 195.5 77.0 6.1 2.41
B I '·11 C' T 26- 114 155.0 61.1 159.3 62.8 169.8 66.8 180.2 71.0 184.5 72.7 5.89 2.32u ~ana ___ . ___ IVllans yr. _______
Oey on·II ________Sinhalese____________ 635 145.6 57.3 150.0 59.1 160.4 63.2 171.1 67.4 175.5 69.2 6.02 2.37
China

(Taiwan)'" ____ young men__________ 31 154.4 60.8 158.2 62.3 167.6 66.0 177.0 69.7 180.8 71.2 5.22 2.05
East Germany " ___ Civiliallll 3{}-39_______ 12200 153.2 60.3 158.4 62.4 170.9 67.3 183.9 72.4 189.1 74.5 7.19 2.83
India u ___________Civilians 19-60_______ 499 147.8 58.2 152.2 60.0 163.0 64.2 173.9 68.5 178.3 70.3 6.10 2.41
India·" __________ Mixed ______________ 3774 150.1 59.5 154.1 60.7 163.9 64.6 174.0 68.5 178.0 70.1 5.57 2.79
Israel'" _________ Aged 40-44__________ 3339 152.1 59.9 156.9 61.8 168.4 66.3 180.0 70.9 184.8 72.7 6.5 2.56

t:l:lUSA: FAA ". _____Tower trainees (21-50) 678 '160.8 '63.3 166.4 65.5 176.6 69.5 187.0 73.6 '192.6 '78.5 6.35 2.5 .....
National Health t.....

Survey u _______Total males (18-79) ___ 3091 156.7 61.7 161.5 63.6 173.5 68.3 185.0 72.8 189.4 74.6 --- - ---- -'
QI

el:n~::dle~~~n~rom publi.bed meane aod II Herteberll et aI. (1954). .. Cheo et aI. (1963).
<.0

, 1notitut der Wehrmedincinaletatiltic (1964). ell
'Hertlberll et al. (11163). .. Newman and White (19111). .. Kroemer (1964) .

1 Aird el al. (1!15~). I Samuel and Smith (19611) (after Morant). .. White (1961). .. Sen (1964). >-'
• hhrlin (195M). .. Morant (I9111). .. Gifford et al. (19611), .. Guha (1935) .
I }o;vrard OHM), \I O.hima el al. (1962). .. While (l964b). " I-ipPt'rl (1965).
• RCAI-' (l963l. It Kay (l9til). to Roberta and Bainbri~e (1963). "Snow and Snyder (1965).
'Uuer,," (1955). II Udjue (1964). .. Bulaarian Academy 0 Scion_ (1965). .. Stoudl el aI. (1965) .
, Mono<! 01 Pineau (1958). .. While (I964a). II Stoudt and Marett (1961),
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In diverse landen (schatting 1965)

164 em. Japan 172 em. Allemange
Autriehe

165 em. Iran Pologne
Malaisie-Ceylan Suisse
Philippines

173 em. Finlande
166 em. Greece

174 em. Afrique du Sud
167 ern. Espagne Australie

Liban Grande-Bretagne
Portugal Norvege

Nouvell-Ze1ande
169 em. Italie

175 em. Canada
170 em. Israel Danemark

Etats-Unis D'Amerique
171 cm. Belgique Pays-Bas

France
TChecoslovaquie

Tabel l. Lichaamslengte.

Gemiddelde lenge van mannen van 20 jaar uit versehillende soeiale
eategorieen (Fransen, 1948) (naar: Boulanger, J.J., Tremolieres, J.)

Ensemble de la population
Etudiants
Emplyes
Ouvriers
Agrieulteurs
~1anouvres

Tabel 2. Beroepen

168,5
171,1
169,5
168,9
167,8
167,0

Gemiddelde lengte van mannen van 20 jaar uit verschillende arrondis
sementen van Parijs waar ze van origine vandaan komen

11eme
1geme
20eme

168,9 cm.
166,8 em.
168,9 cm.

7eme
8eme

16eme

172,8 cm.
172,6 em.
172,3 em.

Tabel 3. Stadsdelen



Bijlage 3

Military Helmet:
1.4 (3.')

Safety Hat:
10.5 (21.7)
Military Helmet:
9 (22.1)

Fedora:
2 (5.1)

Winter
Cloth.. -
Overco.t,
Fedor., .nd
Olo".a

.,
In. cm
3.2 81 ' .

2.3 58
2 5.1
3.5 89
3.5 8.9
1.6 ~ 1

.4 1
2-3 5.1-76

2 5.1
1.4 3.6
1.7 ~.3

2-3 5.1-7.6
2-3 51-76

1.4-1.9 3.6-4.8
3-4 7.6-10.2

.6 1.5
.4-.5 1-1.3
.1-.2 .3-.5

.2 5
.7 1.8

.1-.2 .3-.5

.2-.4 .5-1

.2-.5 $-1.3
1 2.5

.4 1
1.3 3.3

.7 1.8
.5-1 1.3-2.5

1.5 3.8
1-1.5 2.5-3.8

Ib kg
10 4.5

.8

leg

.5

23

1.3

3.3

3

em

3-3.8
2.5-3.8

2.5-38

1.3-2

.5

Ib

.5,

.3

.2

- 50 -

Male

Street
Clothe. 
Su"

in.

1.~ 3.6
.1 3
.5 13
.3 8
.7 18
9 2.3
5 1.3
.5 1.3
.4 1
.8 2
.3 8
.2 .5

.3 8

1.3

.5-.8

1-1.5

1-1.5

1.2-1.5

Hlp Width (alt)

FOrNnlI to H.nd Lg

Width
LMIfIII

lIloulder to ...t

SIIouIder to Elbow Lg

Ere Hit (alt)

Abdomln.' Oepth
Ch..t Dapth

u.- to Elbow Width

Hlp Width (at.nd)

Depth

Eye Hgt (at.nd)

Width

Shoulder WkIth
ChHtWldth

8uttock to Knee

• Hea' Hat

AfllI:

Lag:

Foot:

TruM:

Standlftg Hat

....d: Height

....:

.• P'-!form ahoea .,. notinC""" lntftila"rvey.

f---Shoe' ',1 9 '30.2\
I 131133.31 cdrge Male

r-Boot 133133.81
I 14.5136.81 Large Male

'

Safety Hat:
12 (30.5)
Military Helmet:
I I (27.9)
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Tabel len van I iehaamsmaten: (uitsluitend mannen)

in mm

~I 2.5 50 95 97.'5 99 Opmerkingenbron 1 5

1. Hum.seale 1615 1748 880 rr.S:--1n~ 18-85 j r.

2. Herzberg <l6157 1615 1/35 184<:1 895 U. S.Ci v~i r. Stoudt' 65

3. Vademeeum 1640 1785 930 Ned.burgers,gesehoeid

4. DIN 1652 n753 11)67 Man I . 1974

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 9<:1 Opmerk.bron

1. H.;;>e 1306 1438 1560 ;'

2 Herzb 1300
male fli~ht pers

1341 1438 1529 1572 Herzb. ' 4

3. LJIN 1573 1465 1562

1212

1151

95 9/.5 9950

1U67

031 1105 117ti

103911061134

2.5 5

9tiO

~. Llehaamslengte(man)

&. Ooghoogte (staand)

Herzb.1003

J. Sehouderhoogte (staand)

,. Ellebooghoogte (staand)

5. DIN

~e 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerk.
Ihron

1. H.Se. 514 1636 1760 pngesehoeid

2. Herzb 1503 1544 1643 1742 1786 USAF pars.' 54

3. DIN 1528 1643 1746



mitt! i 2J _
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.. ~te van de grootste knokkels v.d. hand (.~)

,. Arm.reikwijdte (vingertoppen!)

;

1003 Busdrivers McFarland '58

94U

917

95 97.5 9950

840

870

5

836 907 975

770

2.5

800

Herb. 810

1. H.Se.

~ 1 2.5 5 50 95 l.J7.'J 99 OpNrkingen

1. H.Se. 597 655 709 topJe mlddelvinger -,
12 Herzb 678 704 762 823 850 ' 54 USAF Pers

3. DIN 743 786 843 met ¥tOk ia ha?1~ylm(-=>e' zel fez i

. Zithoogte .~

~ 1 2.5 5 JO 95 97.5 99 Opmerk.

>~~
bron

~ . H.Se. 841 909 973

~. Herzb. 318 3L4 341 358 363 inches ( l -( , Af...)

~. Vad. 845 915 985 1\ ~
~. DIN 886 921 976

~

( -.....
I

t I
,. )t ~

6. L

-
•. Ooghoogte (zittend

~. 1 2.5 5 50 95 97.5 '::19 Opmerki ngenlhrrm

1- H.Se. 139 800 8J3 Zie opm. par. 2.2.3.

2. Herzb. 729 747 800 850 874 '54

3. DIN 742 797 855
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Bi j lag e-tr:::"~-------

(3)

.9.

3· Schouderhoogte (zittend)

~ 1 2.5 5 ?O 9S 97.5 99 Opmerkingenlhrnn

1. H.Se. 544 S94 645
2. Herzb. S46 558 604 648 610 '65 (naval av i at.)

3. Vad. 600
--

4. DIN 587 628 671

•. 80venarmlengte

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerk i ngenI-.~~~

365~ ~i~~u1erhoo8-1. H.Se. 3.39 39<;1 1\ v. on erk.
.~

2. Herzb 338 350 376 403 414 '5tl

3. DIN 597 598 398 indirekt

tI. Ellebooghoogte (zittendJ

L.5 ? 50 115 91.5 99

205 2:29 244

Herzb. 160 188 241 295

DIN 190 230 273

••• Rug-vingertop (zittend) ~oo gebogen arm)

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerkingen
• H.Se. 506 55t) 615 indirekt

D Vad 572 indirekt.



~. 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerki ngen

1. H.S. 554 594 653

2. Herz 516 541 592 640 '68 '65 civiliau

3. Vad 560 600 640

4. DIN 556 599 645

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerkingen

1. H.S. 442 478 518 ind1rekt

2. Herz 424 439 477 513 528 1958 trucltdrivers

3. Vad 440 470 500

4. DU~ 434 472 505 indiret<t

Bij1a~e ~

(4)
- 54 -

IS. Voorarmlengte (onderarm)

.... Afsbnd knie-achterwerk

." Dij-di kte

. ><-....._"

I&;~ 1 2 I" 5 50 95 97.5 99 ot-rkingen.0

1. H.S. 145 170 180 Staand en zitteftd

2. Herz 114 122 142 165 172 (sitting) t1954
I

3. DIN 123 141 164 zittend

.,. Zithoogte (hoogte zitvlak zonder schoenen)

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerkingenbr
1. H.S. 396 432 470
') Herz 391 404 439 477 490 aviators 165<0.

3. Vad 3~ 460 51~ instelbaarh.stoel

4. DIN 401 441 487 bodem knieholte
= sitzhtilte?
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Bijlage It

(5 )

I'. Diepte zitvlak

b~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerkingen

1. H.S. 437 478 511

l? Herz 419 439 495 548 576

3. Vad 400

~. DIN 456 497 539

------------- .--~

,9. I'. Funktionele reikwijdte

l

~ 1 2.5 5 50 95 97.5 99 Opmerkingenbron
1. H.S. 696 762 834 handgri p- rug;

2. Herz 726 744 797 864 891 rug-Hump-tip; 165 nary

3. Vad 815 70 em + 11.5 uit 1)

4. DIN 676 723 767 rug-stok in de hand

._- ..- _ .... - ._----
~

j /' :1
.~

"

I ~ ~

r-tJ
.,,.....

.
• V,.

}~
.

.2.

J ~ •
~

s.
~)

n .~ , l '-.

f
If!)

I.. ~

'I.

\ .

'..
I'.
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man

van lot· Ilemiddeld

1640 1930 1785
1145 9115 915
S60 640 600
990 1170 1080
525 585 555

800 940 870

440 SIlO 470

5

4 -------1.-_1

'\ I. Lichaamllengte (staand; gelchoeid)
,\ ~ 2. Mltand kruin-lilvlak (reehle rug).\. > 3. Aflland achtcrkanl bil-voorkanl knic
\..,...J 4. Afltand achlerlcanl bil-schoenzool

( ~ 5. Afstand bovenkant knie-vloer

- ----------- " 6. MSland achlerkant rug-lop middelvinger

~
----/ ", (gestreklc arm)

\

-~-- "~fsland ac'hlerkant elleboog-IOp middelvinaer

~enarm)

--L-:~~_J

1-.._---- 3 ------i~_1..

1--------- 6 ------tII-1
I

I
I
2

~::;:o:o:.:;::::...=;::..-::")-:'J,,__-- _9------~

Lenglemalen in mm

I. MSland kruin-oog

2. MSland oog-schoudergewichl
3. Afstand schoudergewrichl-heupgewrichl
4. Afsland heupgewricht-kniegewrichl

S. Afstand kniegewricht~nkelgewrichl

6. MSland enkclgewrichl-vloer (geschoeidl
7. Afsland enkelgewrichl-voorpunl schoen

8. Msland schoudergewrichl-ellebooggewricht
9. Afsland ellebooggewrichl-polsgewrichl

10. Afstand polsgewrichHop middelvinller

man

van tOl· gemiddcld

115 135 125
175 205 190
460 520 490
440 500 470
375 425 400
95 115 105

225 265 245
280 320 300
240 280 260
185 215 200

,,
,
I
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Seite 2 Entwurf DIN 33402

4. Begriff~. Mel3metboden. Werte (in tOm)

BlId 1.

- 58 -
Bijlage 5t

Bild 2.

PerzentUe

Nr Benennung Erklarung MeGmethode minnlicb weiblicll

'. 5 50 95 5 50 95

(D Reichweite Horizontaler Abstand Die Person steht aufrec:ht 67.6 72,3 76..1 AUSl8lefihige Mea-
nach yom von der Wand, an die und beriihrt mit Fersen. Ge- werie Degen noch
(Grirrachse) sich die Person mit sliI3 und RUcken (Bereich der nicbt vor

beiden Schulterbliit· Schulterbliitter) eine Wand.
tern anlehnt, bls zur Der Ann 1st maximal hori-
GrirCachse der maxi- zontal abgestreckt, Die Hand
mal vorgestrec:kten hilt den MeBstab (dessen
rec:hten Hand Unguchse der Griffachse

entsprieht) vertikal. Mel.\-
i' Instrument: Anthropometer,

Mel3stab rlir Griffachse

@; Bru.tkorb- Die hortzontale Ent- Die Person steht gestreckt 18,4 21,0 24,3 16,0 18,8 21,8
"llefe femung des Sternums autrecht. Die Arme hangen

In Hobe der Brust- berab. Des MaG wird bei
~., wanen bis zu der in ruhiger Atmung genommen.

der ,Ieichen Horizon- MeGinstrument: groBer, .&alebene gelegenen Taltenirkel
Domfortsatzapitze der
Brustwlrbeldule
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Bijlage-Sl;~

(vepyolg)

.#

Perzentile

Nr B.nennung Erkllinmg M...Llmelhode mannliC'h welblich
I) 50 95 5 50 95

@ Schulter· Geradliniger • Die P.rson st.ht od.r sitzt 36,0 39,4 42,6 33,8 36,6 59,3
brPile zwi- Abstand der beiden voll aurgt'rlchtet. Ole SC'hul·
achen den Akromlen tern werden zuriickgenom·
Akromien voneillander men (das MaLl ist geringer als

die Schulterbreite. die tiber
den stlirksten Ausladungen
des M. deltoideus gemessen

. wlrd). Mel3instrument:
groLler Tasterzirkel r

@ HUrtbreite Maximaler horizon· Die Person steht gestreckt 31,3 33,6 35,5 31,0 84,1 40,6
stehend taler Abstand Uber den aufrecht. Die ..uae sind ge-

AuLlenseiten der HUf· schlossen. MeLlinstrument:
ten Stangenzirkel (Anthropo-..

meter)

t
t---@----t
t----@--.-I
.-------@------I

BUd 3.

BUd 4.
~
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Range (deg)

Avg. S.D,

90 12
99 13
27 9
47 7

113 22
77 24

142 10
188 12
61 14

JlI: 1~
97 22
34 13

FOREARM SUPINATION tAl
PRONATION (8)

,."-,,,--.tt
t:·:~,""I'

" fllrji
:~. '-

,,-"__J__ ....

I
I

} I :, "--'\'I I

(
<-

A

Barter et aI. (1957).
• See Fig. 11-68.

Movement-
Wriat f1exion _
Wriat extension _
Wriat adduction_. • _
Wrist abduction __ .- _- _
FOfelmIl supination _
Fo~pronation _
Elbow f1exion _
Shoulder f1exion _
Shoulder extenslon _
Shoulder adduction. _

: Shoulder abduotion __ • _
Shoulder rotation:MediaL _., _

Lateral . _

/

WRIST ABDUCTIONtA)
ADDUCTION III

\ .. ..
'\ ', \, ~

\\\~~
~~

- ...6.0-~_~____ _ ._._._
._ RANGE 01' MOVIlMIlNT AT THB

JOINTS OF THE HAND AND ARM OF MALIl AIR
FORCIl PIlRSONNEL

SHOULDER ROTATION, LATERAL!Al
MEDIAL(S)

(--)
} "

~\
t I

!r \
\\~', I

\, I ~SJ , l,.-
1:===- i#--=-=--

I,
WRIST FLEXION tAl
EXTENSION ltl

SHOULDER FLEXION (A)
EXTENSlON(S)

v

t
1

RASGE OF MOVEMENT AT THE
JOINT OF THE NECK OF MALE CIVlLIAKS

60 12
61 27
41 7
79 14

Range (del)

Avg. S.D.Movement-

Glanville and Kreezer (1937).

Veotral ftexioo __ • _•• _•••••••_._. _
Don&l f1exion ••• __ •• _
Right or left flexion •••••••_•••• _._ •••
Rilht or left rotation. • ._

HECK FLEXION, RIGHT(A)
LUTeS)

•---ll-.-"

S

",
\..' ',\••' J,,

).y
• I

'-.I". "."..
NECK FLUION, DORSAL (AI
VENTRAL 'AI

NECK ROTATION. AlGHTtA)
LEFT (81



..

• 61 •

~::==:::::===j;-T---'--- 0°
=:1-------1----50

.. ,
CHANP VISUEL ~Y~RTICAL)

Ligne de refference
Position'norn~l d'oeil
Vision normal "Oosi tiOJ:l debcmt
Vision normal.position assis
Maximun suueriaur rotation oeil
Limite superieur discricination couleurs
Optimun rotation oeil
~aximun inferievr rotation oeil
Lioite inferieur discrimination couleurs
Limite sunerieur de vision
Liwite inferip.ur de vision

•

~,Oo ,Norma ...
50° : Iviaximun

(d'apres Dreyfuss,I966 et
Croney,I97I)

'" -
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CHANP VISUEL tHORIZ01·j1'AL)

: Ligne de refference
Zone visio~ exacte
Zone reconnaissance paroles-simboles
Optimun rotatio~ cha~ue oeil
?sone normal vigilance

: Haximun rotation chaque oeil
Zone discrimination couleurs
Limite visuel chaque oeil

NOUV l~i'I~N'l' DB LA TE11E

Normal
i'iaxil!lUn

(d1apres Dreyfuss,I966 et
Croney,I971)
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VARIOUS ARM REACHES, AND REACH BREADTH OJ' U.8. KALil·
MILITARY PERSONNEL

- Formerly Functional Reach: see Hertzberg
(1968&). .

1 Hertzberg et a!. (1954).

Thumb-tip reach:-
USAF 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28.8
Naval aviators t____________ 28.6

Overhead reach • (I-arm)•• '_
Overhead reach breadth I (2-arm)._

Dimension 1st

Percentiles (in.)

5th 50th 95th llQth

29.7 .32.3 35.0 36.4
29.3 31.4 :W.O .130.1
76.8 82.5 88.5
13.6 14.9 15.9·

I Gifford et al. (1965).
1 Hertzberg et al. (1956).
I Clauser and Alexander (1965).

S.D.

1.60
1.42
3.35

.68

Thumb-tip reach.

. Vertical reach height,
sitting.

l

Overhead reach
bre&dth.

Percentiles (in.)

5th 50th 95th S.D.

46.3 52.0 55.9 2.76
16.3 17.5 19.1 .88
48.2 5],0 54.4 1.77
40.8 43.6 47.0 1.44
5.48 6.11 6.72 .37
2.72 2.97 3.33 .21

5].6 55.0 59.0 2.24
21.5 24.R 28.0 2.04

Bent torso height 1 _

Bent torso breadth ' • _
Kneeling height, upright 1 .. _
Squatting he;ght 1 . _

Functional foot length 1 _

Functional foot height 1. _

Vertical reach height, sitting t _

Minimum squatting height , _

Dimension-

DIMENSIONS FOR WORKING POSITIONS

\

Overhead reach.

- Additional dimensions can be found in both
references cited. Some of the dimensional titles
may be confusing; hence the reader is warned
to check the original technique before using
the data.

, Alexander and Clauser (1965).
'Snow and Snyder (1965).



Bijlage 10

- 64 -

Normal area proposed
by Squires

Top volues - inches
Lower values· tentimeters
F1gur.10-B Dimensions (in in and em) of normal and maximum working areas in horizontal
plane proposed by Barnes, with normal work area proposed by Squires superimposed to
show differences. [From Barnes. 2. and Squires. 21.)

-----

Distance to riQht and left af seat reference point, centimeters
I I I I I I I I I I I

I!!
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50..

.~ Maximum flat S!:'rlace area far secoodary controls
40 i1:

!l 90 .J:!
.: 35 ·1c
'R.. 30 jg 70
t!
$ 25! ..
j !

50

I
20

I
I

15

I30

is 10

-2f> .,p -'I' -r 9 T 'I' , 2f
Distance 10 the ri~ and left of II4lOt reference paint, inches

Flgur. 11·1 Preferred vertic.lauriaca are•• and limit. for different el..... of manual con
trOl'. [Adapted from Personna/.ub.y.tam•• 23. chap. 2. sec. 206. p. 1.]
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(I)
OPERATOR'S FEET ON THE FLOOR

0'-2014 01-12In-14In--0 4~AD.lUSTMENT
- --LW'III/II"lJlllll.-

':::;:::=-=t::;;r;~U1 L"....J
15in-l8in

1
SECRETARIAL" POSTURE CONTROL
CHAIR WITH MOBILE BASE

y'it'CURVATURE)J "PT!<

BACK REST FREE
TO PIVOT

A SIMILAR POSTURE
CONTROL CHAIR WITH
"IxEO BASE "OR CONSOLE
EQUIPMENT OPERATORS

OfIERATOR's FOOT ON CONTROLS

FOR SIT-STAND
oPERATORS (FOOT REST
CAN BE COMBINED WITH
CONSOLE)

C::=~~=~"'18 in OIA•

AD
io7oi~ I

CONSTANT
18in

.J.
r,::::=::::4ft==~ 3.1(8)

~"O
IPreferable
adjustable
range)

11.0(8

Far 3O.0(Stable:17.0-20.2f-".
For 28..0~.toble:15.3-1B.5t"""t

4.0(10)

2.0(5)
Dimensions in inches with cm in ( )

Figure 10·12 Recommended dimensions (in inches) of adjustable features of office seat.
Note ranges ofadjustability of seat height in relation to two table heights, 30 and 28 in (78 and
71 cm). To maintain approximately 11 in (28 cm) between seat height and work surface, the
seat should have a range of adjustability that would depend on the work-surface height, as in
dicated. With short persons, footrests may be required if work-surface height is high. (Data in
inches converted from centimeters.) [Adapted from Burandt and Grandjean. 3.]

Grid lines
represent 10
cm or about
3.9 in.

®
Top value: inches
Lower value: centimeters

Flgure1G-13 Contours of the two multipurpose chairs (of 12) judged to be most comfortable
by 50 subjects. and the design features recommended lor multipurpose chairs based on the
study. [From Grandjean et aI., 10, figs. 2, 6, 13.]

•



I 6 CONVENTIONAL STRAIGHT CHAIR
POll aMORY OUIIA1'IOII.
""ID PO. ITUDY••0..... ,.TI••

TOPO" ....""v. I ••
.....IT

SlAT W\OT": 16~17"
_Ml... '0" 10MI WOIIIIN (I•• f.-IlAY •• IIlg·)

(Olt UIIIOOT 11'001,.)

66 -------

1£.1' WID'H; 1&"
'ACK It." WIDTH' 12-14

00

I ..e.ltl" COJICAVITY 11·1'"

Bijlage H

(2)

B THREE POSTURE WORK CHAIR
'0. LONG P'EiltOOI

I a I _ .001' NUNC"'.
P'OflW'"

.aT WID'" I' ••1&....
••• IIIlST.".'IOI SPAC'" 1'''_

SEA' wmY.. ; I.........
All.. Rl IT ..11.01. , ...,c....; •.
••HIT .tOTM: Z"

NO CAITE'"

'MOULDIIIl wlDTN ,."MI" PIR ,.A.OIIII
.. WID'''' ......... N" PIIISOII
.... '1.1' WIOTlI, ZOO

0'r,....
0'
r.
M

" '
8'@
on..
o.....

o
o
on..
o.....

o
III
~

I
0'

~
!~-'_:J50 _... .., ~:

1$" ','~ ....._...,_ -.1--,;....---------.1----
~ __ ~!..~t~!~r .~.. ,i~!1~ m.l",: GOO

C:lI'nctcl'lsliqucs dlm<!lls,on:lcllc~<In Po~!1' ell' '!:I~lylo;:1

(in DC'soiUl' C'l call.)



OFFICE AND TYPIST DESK

4 CRT CONSOL.E SIT DOWN

2 WIDTH AND KNEE HOLE DATA
,,"*T YIIW

N01E:
OPEN llDE
WILL GIYE
IMPROYED
ACCUS --

\....24·..'N.~ .
FOOT CLEAR. I

OPERATOR SMeIN. --I-- 2.·...... --l

s.

Bijlage 12

3 SMALL CONSOLE. SIT DOWN

•• OVIR NT. -

OPEN CONIOU PROYIDES VENTILATION
RE"OTE HOISV AND IIOT &CIUI'liIIENT
NOTE: If'STANCHIONS ARE Ull:D PllOVIDI:
2." CUd. 'OR onRATOII

CATHODE RAY TUIE

-------.-__....1

7 COMPOUND SIT DOWN

• ,.," UCONDAIIY
DISPLAVS
• CONTROLS

.." DIII'UVS
• COHTIlOLS

......~DL--+" CONTROLS

• 29" "T IF C"AIII IS I'"

8.

Flat console Seclionol car-sole

CURVED PANEL SIT DOWN

ALT. FLATS
TOAI·",OIl.
CURYE
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NOTE .5th -95th "Ie OPEJIATORS

NORMAL SIGHT LINE -IS·

40in MAX
18in MIN

STD LINE OF SIGHT-O·

WRITING DESK
HEIGHT- 26-30in

25in
MIN

- 68 -

A- TYPING- TYPEWRITER KEYBOARD
LOWEST LEVEL SHOULD BE 26 in
UPPER ROW NO HIGHER THAN 3lin

B-DISPLAY-CONTROL

~~~~~;;:=~~f C-DISPLAY, SET-UP CONTROL
:: D-EMERGENCY DISPLAY, SET-UP CONTROL

E -REF. DISPLAY, ADJ. CONTROL

'''m\\\\\\\\I9ln BET
ARM RESTS

UPPER VISUAL LIMIT

LOWER VISUAL
LIMIT

OPTIMUM
CONTROL ZONE
BETWEEN ELBOW
AND SHOULDER
HEIGHT

16r:-
MIN

vertlcaie lichthoek hOrlzontale lIchthoek

b a a b

I:IT:I
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80100·

A~ e1afmzone.
oogbeweging niel noodzakelijk

•• oogbeweging \IIoorkeur

8= oogbeweging noodlakelijk

b= hoofdbeweging yoo,keu,

C= hoofdbeweging noodlakelijk
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A - OisplCly1, controll
8- Oisplo,., set-up control'
c- EmerQlncy dlaploys,

set-1Ill controls
0- R.ferenc. disploys,

odjustmtnt controll

4(10)

NorlllOl IlfItt 111II- fS"

Writi"9 d.k
hel9ht-26-3C!

2!UQ (65-761
MiltI

--------- - 69 -

Adjillt
15-18138-46)1----26 (65) Min~---+--~

I--- 24 (61) Min ---I--------
_ Recommended design feature. of consoles for seated operator•. Thne fea-

tures are designed to be suitable for persons ranging from the 5th to the 95th percentiles of
an Air Force poPulation.) [Adapted from Van Colt and Kln.kade. 20. fig. g-S.]
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I
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I
I
I
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380
!
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C 6\5

110 lOr
'1175

220 36
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30 co
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I. STAND UP CONSOLES

SHIV MAY IIIOT 8E REQUIRED

/
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~L 781nMAIC,
~RHEAD

~R~
'75Ift~ ),.
MIN

Bijlaqe 1)
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kEEP LIGHTS ABOVE
TO AVOID GLARE

7ft -STU DOOR

REF. DISPLAYS

MERGENCY DISPLAY

F:
1in CONTINUOUS VISUAL MONITORING

5ft .1'0 saOVERCONSOLE-PHClNE MOUTHPIE(
SET UP CONTROLS

~~.....jL-""",,,,,,,,~54In

ISPLAY-CONTROl.
STU WALL SWITCH
451n MAX FOR KEYBOARD (L-O-IS·)

41in WRITING COUNTER,MItt. 16in OEEP
(HORIz. ONLY)

HAMORAILS
!aIn DOOR KNOI
38InSTD. WORKBENCH, MIN 24 In

DEEP

2ft

MAINT. a)NTROLS, STORAGE

1ft

NOTE' 5t1l -95tll % OPERATOR
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Table ii. Meall Number of Body )lov"menIR pOl' Pair of 0p"I'llI."·"

TabltJ I. M.m:L1l ~ullllJtJr of Snat .\lovmw~lIts for Si1l1r(14~ ()ptlHtl III'S...

Sid" pun,,1
anl(l"

:ilF

U"l(me of
Inovotnent

o
j-

-+ +

Prowamme r
7·2
:!·o
U·K

I'rognun ,nf~ I I

r.·H
:l·f)
I·t)

Pn)}.{r'ltlnrnl' III

7·1
2,'
IHl

n·;
n·3
ft·ft

;.:!
:!·fI
u·:!

fl·"
HI
1·3

Progr..,wn" III
I
3
9

21

0 6·11 !)·H

+ 3-;; 2·:!

++ fh~ 2·U

0 5·; 6·:1

+ 3·1; 2·2
++ 11·8 ('Ii

0 .,.(1 !l.:.!

+ 4<\ 0·8
++ (1·7 0-0

Tot..1 Prog........ Il.. I Prograrllme II
4 3

12 - 9
16 -- 7
4n - 19

l!'l'o<jue,,,·.\ of ViJ<~lock with Paired Oporatol"8

Tahle R. Diffi('ult "Ea.",,)'. \\·idpI" (')or-o.'r. and PI'pf('reJl(~' "~V...hl"tioll~ of HillJ,!;k ()llf'I'atu'

finO

45·

5ij"

Tdt,l" ,.

'fahl.. H. M"all N'u,nb..r of AI'I" ~"w...lionM !'ftr P .. i,· of Op"r..torM

Kid" p....d llegr"" of "1'111 P,·oKr..lIlmo 1 PI'OK""IIII1'" 11 Prolfr"lllllit' III
""1(1" exteuaioll

:16 P ..rt ; ... 4·" ;',:1
Full 3'11 fj·U 4·7

45" Pa,·t 5" 4·:1 fH --J
l!'ull 4·3 5·7 3·11 ~

55 0 Part 4·7 0·3 6-!
}o'ull 5·3 4·7 3·8

6:1':; 1'''1'1 4-·) ;.J 8·2
Full '-"5 2·5 1·8

:--\H.h· palld tllllo(lt'
:16'
45·
55°
fl6"

P,'ogra.tnule 11 p,.ogntJlIIIH: II f
:H; !J·4
:l·!! \/.,
:Joii K<I
2·7 6·2

Progl:alllll1f~ I
Il·K

1·4
tj'K

CHi

De~....,,{)f
PrH~rtltrlJHfl I PI'U).!I'IU II 1111' II Pl'lIl!nllllllll'llf

mO\'I'Jn4'llt

" ;i·' 4-.:, 4·7

-+ 4," ~ .~ 4·:!

++ u·n ,..} ,.,
" {)'7 4", ~"~

I :1·" t·;. I·:.

i + tI·K II·!' 1)·7

II .i':C :{.!, I· ;
., '~'I .,·1 l'~

+, IHi I·" I ,. ~,

" .,. ~ ~'!I ~. 7

-+ :H, 4·;i ~<I

++ U·K o·r) I·..

Sitlo l'allt~1 aug-Ie

:\"
4"
ti5"

'".,.,

.-};)

4"

fl.i

Table 3. Meall Numoor of Rndy :\{OVfO:J1WlltR f(11' Sinl.d,· C)ll4"'utlll''''

Sid" pall"]
aUR'"

:Ja

'ra!>J" t. M"all Se..t DiMpl"''''''ltJut (in illChoM) 101' SillgJo Oper..tors

Sidl' IUilwJ ang-It· Progru'lluw r Prog"'t:l.lIlJrH' [l 1"'OKl'I;UHIHO IlJ
:1., 14·1 1111·.; I J (,11

4.;' lii·:l 147·11 10,;·,;
10·7 112·2 !/.,.!!

li.-, III·K 7 J·II 411·1

'1'111' tigun' ... u.n" I hc~ lueUJlS fWI" -..ut,Jnct of tlie SUIII uf' t ht~ di:iph:l.CI~Jl}(·lIts froBl enut!'p posit iOIl tIot
t~a('h slt.~I', wtll"'wl" 01' Hot :inut IIW()I:IItP.,tt U(:t'lll'l'tHf. Ui:iI'Iu,(OPHIfHlt WK,N Inf·u.~UI·NI h,v 'Ilt'Ii'IS of tI.;
:ifuoj'lg.ltHU ll~d t a, )t~ ·ln~'ts..'i'II·U.

Table 9. OiRiC'1l11-EdR~·.Widflr-f'lo",,",. and PrefenJIIC'Il EVAluatiollR of PaiJ'f'd 0rPrRto,,"
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4ii :V,- t :.!·M:! :1:1
55 3·!... .~ 1·4:' :!:!
fl,; 4,"; ·1,,·1\4 II

Table 4. Moan Numbers of Arm ExwllRions for Sil1gl,' ("""'ators

Ride panel De~of
Pro~ro..lJUHHI ProJlru,Jnn", II j'roj{ra,mne rr I

..ngle arm extenaiOlI
31)0 Part 4·1) .,.( 4·2

Full 1).1) 4"f ,;.>1

IF Part "':i 4·.; 4·1
Full 4·7 :1·!) ;i·6
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Sid" panol an Ill"

35
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4·61 4-If:.!
4·(l1! a·Of)
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+1·4:.!
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Afmetingen voor consoles en rechte panelen

Toe1i chti ng

Bijgaand treft U een 8-tal tekeningen aan waarin de afmetingen aange
geven zijn voor consoles en panelen t en de plaatsing van informatie
verschaffers (displays) en bedieningsmiddelen (controls) hierop.
De tekeningen met alle detail-informatie worden steeds voorafgegaan
door een identieke tekening t maar dan zonder details.
De eerste tekeningen t op de even bladzijden t zijn op de praktijk
geri cht.
In de detail tekeningen, op de oneven bladzijden t kan de lezer naast
enkele belangrijke maten, ook de uitgangspunten van de schrijver
terugvinden t t.w. de plaats van oog en schouderdraaipunt.

Rest nog een tweetal opmerkingen:

1. De maten zijn "statisch". De ontwerper moet de tekeningen eerder
opvatten als richtlijnen voor mock-upst dan voor pasklare consoles.

2. Allerlei displays en controls vereisen een loodrechte inkijk.
Hiermee kan in een "statisch" ontwerp maar ten dele rekening mee
worden gehouden.
Wanneer het type display bekend is wordt dit eenvoudiger.
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