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In het volgende zal een voorstel worden gedaan tot standaardi.ering van de 
uitvoeringewijze van lantaarnplaatjee in de groep W.T. 

1. InleidiD.' 
De onderwerpen van lantaarnplaatjes kunnen zijn tekeninsen of tabellen en 
foto' •• V~~r beide is een uniforme aanduiding van de herko.st ge.enst. 

De onderwerpen van lantaarnplaatjes zullen vaak ook als illu.tratie in een 
publicatie verwerkt worden. Een figuur in een publicatie kan nauwkeuriger 
worden bestudeerd worden dan een lantaarnplaatje. De eiaen welke aan een lan
taarnplaatje moeten worden gesteld zijn daarom veel strenger. Stelt men sich 
bij het vervaardigen van illustratiemateriaal in op het m&ken van lantaarn
p1aatjes, dan zal het aantal figuren in de publicatie misschien wat onnodi& 
groat worden. de figuren ze1f voldoen zander meer aan de eiaen van eenvoud en 
duidelijkheid. ~ordt van de figuur een grote mate van exactheid vereist -
bijvoorbeeld een beschrijvende meetkundetekening - dan zal het onaogelijk 
blijken een uitvoeringsvorm te kiezen welke tevens als lantaarnplaatje kan 
worden gebruik~. In dit geval moet de figuur niet als dia worden geprojec
teerd maar als wandkaart worden uitgevoerd. 

Voor de houder van het betoog is het nuttig een overzicht te hebben van de t. 
projecteren figuren, om deze tijdig te kunnen inleiden en het leprojecteerde 
voor zich te zi.n.op dezelfd. schaal ala waarop de toeschouwera •• t _e.1d 
zien, waar hij vaak .et de rug naar toe ataat. Veor de discus.ie zija dese 

-figuren ook bijzonder nuttig. Hiervoor zal ook een voorstel worden gedaan. 

Tenslotte wordt verwezen naar een rapport aan de afdeling W dd. 8 oktober 
1959 van J. Ruules over documentatie en registratie van lantaarnplaatje •• Hen 
"erkt niet vol gens daze bindende afspraak. zodat WT,menende hieryan te aoeten 
afwijken, alle vrijheid heeft. 

2. Het kader. 
De lantaarnplaatjes bezitten over het algemeen een kleinbeeldformaat 36x24 ... 
Dien.overeenkomstig wordt voorgesteld tekeningen te verv~ardigen op transpa
rant, foraaat A4 binnen een voorbedrukt kader 180x270 ".Aan 4. en4erzijde 
van het in staande en liggende uitvoering verkrijgbare papier is een mar,e 
van 30, respectievelijk 20 am beschikbaar voor het vermelden van het THE
symbool, de titel en het nummer. Het kader is .et een dun lijatje aan,eleven, 
de titel i& voor de duidelijkbeid omrand. zie bijlage 1 en 2.

i 
l"Il'ef ~b'~!'iOtr<!': 

~ , 
Ret kader en het onderschrift moet zo eenvoudig mogelijk zijn, omdat deze 
soma zullen moe ten worden getekend en vaak dan op schaal. Een vaate tekat 
zou wellicht op het diaraampje kunnen worden gedrukt. 
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3. Lantaarnplaatjes van foto's. 

4. 

Er zijn drie methoden waarop van foto's lantaarnplaatjes kunnen worden ge
maut: 

1) Vergroot het negatief en laat een voldoend brede witte rand open waarop 
op schaal het onderschrift wordt aangebracht in positief. Deze montace 
wordt op kleinbeeld gefotografeerd en een contac:tafdru.k levert de positie. 
ve dia • 

2) Teken het onderschrift op schaal in ne~atief. Maak een opname op klein
beeld. Een contactafdruk van het fotonegatief en dit positief van het 
opschrift tezamen levert een dia met negatief onderschrift (dit lukt al
leen als de foto voldoende wit is). 

3) Fotografeer het positieve onderschrift, eventueel op schaal en keer deze 
opname door contactdruk om. Een gezamenlijke contactafdruk levert het
zelfde resultaat als 2). 

Methode 1) verdient de voorkeur. 

In het algemeen aoeten foto's worden vermeden en vervangen worden floor 
achematiache tekeningen. Contrastrijke foto's leveren goede lantaarnplaat
jes. 

Het maken van deze lantaarnplaatjes geschiedt door de reproductieafdelinc. 
Alleen in spoedgevallen kan dhr. de Groot lantaarnplaatjes .&ken aaar zijn 
uitruatinc is hierToor veel minder geschikt. 

Lantaarnplaatjes Tan tekeningen. 
Tekeningen waarvan de kans bestaat dat zij ooit als dia moeten worden uit- , 
gevoerd, worden met Toordeel getekend op het tranaparant van bij:l"cen 1en 2. 
Details welke in dit formaat niet te te~enen zijn, kunnen zeker.Diet bij 
projectie worden gezien. De tekeningen moeten in O.I.-inkt worden uitce
voerd. 

letterhoogte: minimaal 4 mm; lijndikte 0,4 mm 
titel en nummer ? mm; lijndikte 0,7 mae 

De letterafstand moet wat ruimer dan normaal worden gekozen. 
Niet mogen voorkomen aanduidingen als: figuur 1 en tabel A. 

Grafieken en diagrammen. 
Bij Toorkeur geen millimeterpapier toepassen, maar een ruimere schaalver
deling toepsssen. Rood millimeterpapier is relatief beter dan blauw. 

De kurve dik tekenen; minetens 0.9 mm; de assen 0,6 mm; letters 0,4 ma;ruit-
jea 0,2 rna. De punten markeren met open cirkelstdriehoekjes en vierkan-
ten en bij voorkeur geen kruisjes gebruiken. 



'" 11.1 

J 
3 
-' g 
Z 
11.1 

'" 11.1 

I 
::) 

Ii 
j: 
U 
11.1 .., 
~ 
11.1 

I 
::) 
z .... e 
<C 

'" 0 
a.. 
0 
II .... 
'" 0 a.. 
a.. 
<C 
/II: 

/II: 
11.1 
::IE 
~ 
Z 
11.1 
0 

8 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 
EN WERKPLAATSTECHNIEK 

• 
WT - R 

0030 

ILL 3 

RAPPORT UIT DE SECTIE, 0, A~gemeen. 

TITEL, Voorstel Moresblad lantaarnplaatjes ONDI!RZOEK MO, 

AOTEURS, Ir. E.T.W. Zweekhorst 81JLAGBh 

U.o.c., 

5. 

De bijschr~ften bij de assen horizontaal plaatsen: opgegeven moet worden de 
grootheid en de eenheid waarin deze is uitgedrukt. Op de asaen .oet een 
schaalverdeling worden aangegeven. Het maatgetal mag maximaal uit 3 cijfera 
beataan. Zo nodig moet een eenheid worden gekozen welke een factor 103x gro
ter is. Is de oorsprong van de schaalverdelingen niet het snijpunt van de 
assen, d'ln moet dit worden aangegeven door een afbreeklijn (zig-zag-lijn). 
Slechts "n relatie mag in een grafiek worden uitgedrukt~ De p.raaeter wordt 
bij de betreffende kurve aangegeven, niet door een verwijzing.'la die grafiek 
uit vreemde bron afkomstig, dan moet de herkomst worden aangegeven. Het 
maximale aantal woorden op een lantaarnplaatje is 20. 

a Een arcering moet onder 45 worden aangebracht. Geheel zwart kleuren moet 
worden afgeraden; kleuren met potlood levert geen fraaie resultaten. 

Tabellene 
Cijfers in kolommen kunnen gemakkkelijker worden vergeleken dan cijfers in 
rijen. De kolom welke de conclusie bevat moet door een zwaardere omlijating 
worden aangeduid. Boven de kolommen moet de grootheid en de eenheid worden 
aangegeven; de kolommen bevat~en slechts de maatgetallen, welke slechta uit 
3 cijfers maximaal bestaan. Bij voorkeur moat en de waarnemingen gegroepeerd 
worden tot groepen van vijf, afgescheiden door spatiering. 

Voor de volgende codering moet. zo nodig, worden gebruik gemaakt: 

- als de waarneming logisch niet kan voorkomen: blank veld 

- als de waarneming. ontbreekt · · • 
- als de waarneming voorlopig is · • · 
- als de waarneming exact nul is · -· 
- als het maatgetal te klein is om in de geko-

zen eenheid te worden uitgedrukt · 0,0 ot 0,00 · 
Nummerinl van dis's. 
De dia'. krijgen een (plaats)nummer, dat door dhr. Tonnon wordt verschaft. 
Hij kan nummerain voorraad verstrekken. 
Dit nummer verwijst naar de doos waarin de dia is opgeborgenen de plaats in 
die doos. 
Voorbeeld NTB-121 betekent: dia van de groep WT uit doos Bt volgnummer 121. 

6. Regiatratie van dis'a 
De dia's krijgen een plaatsnummer dat in 7 mm grote letters wordt getekend 
op het formaat A4 (schaal 1:7,5). Het nummer is daardoor met het blote oog 
zichtbaar. 
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Van de dia's wordt door dhr. Tonnon een kaartsysteem bijgehouden. Op een 
kaartje i8 een foto van de dia geplakt en worden de titel en het plaatsnum
mer vermeld en is een korte omschrijving gegeven. 

De ingang tot dit kaartsysteem is dezelfde als voor de literatuur wordt g.
bruikt (zie het voorstel voor de literatuurcodering Tan dhr. Tonnon) •. 
In dit kaart8ysteem zal men bijToorbeeld een dia van een Celtic draaibank 
moeten zoeken onder P.7. 0.5 • 

Positieve afdrukken. 
Van elk. dia kan een positieve afdruk worden gemaakt. Hiervoor zijn tw •• 
methoden geschikt: 

1) Bet kleinbeeld negatief is aanwezig. be reproductieafdeling - in spoedge
vallen dhr. de Groot - aaakt hiervan een vergroting. 

2) Het negatief is niet meer aanwezig. Door vergrot •• en omkeren wordt een 
positief verkregen. Ook dit kan eventueel door dhr. de Groot worden gedaan 
zie bijlage 3, waar een negatie! is vervaardigd en bijlage 4 waarin .en 
positief is gemaakt. 

In Terband hieraee moeten de negatieven van de dials aan dhr. de Groot in 
bewaring worden gegeven, die deze op plaatsnummer in het fotoarchier 
opbergt. 

N.B.Het numaeren in vo1gorde van dia's welke bij een betoog worden gebruikt, 
kan geschieden op de rand van het raampje. eventueel door het opplakken 
van een nummer. 


