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Om de kleurweergave-eigenschappen van lichtbronnen te ka

rakteriseren, worden drie verschillende indices gebruikt: 

- de kleurweergave-index Ra 

- de flattery-index Rf 

- de color-discrimination-index CDI. 

Getracht werd aanwijzingen te vinden omtrent de bruikbaar

heid van deze indices voor de subjektieve kleurwaardering 

van lichtbronnen. 

Uit een literatuuronderzoek blijkt dat met de ontwikkelio~ 

van gasontladings- en fluorescentielampen de noodzaak is 

ontstaan voor het invoeren van een muat voor de kleurweer

gave. Deze behoefte bestond daarvoor niet. Hoewel men ziclt 

toen wel bewust was van het optreden van kleurverschillen 

indien dezelfde voorwerpen worden gezien onder da~licht 

respektievelijk gloeilamplicht, werden de kleuren echter 

niet als onnatuurlijk ervaren. (Bovendien valt er aan het 

karakter van gloeilamplicht weinig te veranderen.) 

Sinds de ontwikkeling va'n lichtbronnen, waarvan het spek

trum bestaat uit lijnen, al of niet aangevuld met een 

continuum, blijkt dar deze typen lichtbronnen niet altijd 

aanleiding geven tot een goede kleurweergave. Vanaf die 

tijd worden er dan ook proeven fedaan om hun kleurweergave

eigenschappen te karakteriserer , alsmede voorkeuren voor 

bepaalde lichtbronnen te onderzoeken. Dit leidde tot de in

voering van de kleurweergave-index Ra. 

Later bleek echter, dat de Ra geen goede maat is voor de 

subjektieve kleurwaardering van lichtbronnen, en werdeP 

andere indices, zoals Rf en CDI, ingevoerd, waaraan even

eens bezwaren blijken te kleven. 

In dit verslag worden enkele subjektieve beoordelings~ 

proeven beschreven. Hiertoe worden de kleuren van een 

aantal (in het algemeen natuurlijke) voorwerpen beoordeeld. 



Het blijkt dan dat de kleurwaardering van een lichtbron 

groter is, indien: 

- kleurtemperatuur Tk kleiner (3000 K .( Tk ~ 7400 K) 

- verlichtingssterkte E groter (1200 en 500 lux) 

- kleurweergave-index Ra groter. 

Tenslotte werden, aan de hand van de beoordelingen èn de 

resultaten van een enquete, aanwijzingen gegeven over hoe 

een kleurwaarderingsindex (Rw) gedefinieerd zou kunnen 

worden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Uit het literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 9) naar de kleur

weergave-eigenschappen van lichtbronnen, blijkt dat er uit 

de periode vóór de ontwikkeling van de fluorescentielampen 

weinig aandacht aan dit probleem is besteed. Men was zich 

toen wel bewust van de kleurverschillen die optreden als ge

kleurde voorwerpen onder verschillende soorten dar;licht en 

gloeil.amplicht worden gehouden, doch dit was blijkbaar geen 

reden om hier veel aandacht aan te besteden, waarschijnlijk 

omdat de kleuren onder deze. lichtsoorten als natuurlijk wer

den aanvaard, en omdat alle lichtbronnen vrijwel hetzelfde 

spektrum hadden. 

Pas sinds de ontwikkeling van de fluorescentielampen is men 

zich gaan afvragen of er een voorkeur bestaat voor bepaalde 

lichtbronnen en worden er subjektieve beoordelingsproeven 

uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van: 

a·. kleurboxen 

(Hierbij is de adaptatietoestand onduidelijk.) 

b. colorimeters 

(Voornamelijk om kleurtoleranties en juist \vaarneewbare 

kleurverschillen te bepalen.) 

c. ruimten 

(Hierin kunnen alleen absolute beoordelingen worden ge-

daan, omdat geen direkte vergelijking mogelijk is.) 

Bij deze proeven werden, al of niet na een bepaalde adapta

tietijd, de kleuren van natuurlijke objekten (w.o. huidskleur) 

en Munsellkleuren beoordeeld onder diverse verlichtingsom

standigh~den en bij verschillende achtergrondkleuren. Ook 

werden enkele proeven gedaan, waarbij de herinnerint~ van 

kleuren werd onderzocht. 

Vrij algemeen werden de volgende resultaten gevonden: 

a~ Herinneringakleuren zijn verzadigder dan natuurlijke 
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kleuren en hebben een grotere lichtheid (Value). 

b. Er bestaat een voorkeur voor d!e lampen, die de kleu

ren verzadigder en levendiger weergeven. 

(2inhorn en Naudé vonden dat in het geval van huids

kleur (gezicht) een lamp gewenst was met meer rood en 

groen en minder geel dan bij een zwarte straler.) 

c. In werkruimten hebben lichtbronnen met een kleurtempe

ratuur Tk van 4000 à 4500 i. voorkeur boven die met een 

hogere of lagere Tk. 

d. De beoordelingen blijken afhankelijk te zijn van de ver

lich tingsomstandigheden, waaraan men vlak ervoor ,·eadap

teerd was. 

e. De mate waarin kleurverschillen worden waargenomen als 

voorwerpen worden verlicht met verschillende lichtbron

nen, ia afhankelijk van de toegepaste methode (simultaan 

vergelijken, successief vergelijken en herinneren van 

kleuren), doch onafhankelijk van de gebruikte lichtbronnen. 

(Bij herinneringsproeven, waarbij diverse Munsellkleuren 

en DIN-6164-kleuren werden gebruikt, vonden Helsen & 

Grove en Heilmig dat lage chroma's in de herinnerin1 

meer veranderden dan hoge chroma's, terwijl Newhall, 

Burnham & Clark juist het tegenovergestelde vonden.) 

Bij de ontwikkeling van fluorescentielampen werd getracht 

het spektrum van natuurlijk daglicht of een zwarte straler 

na te bootsen, omdat men dacht dat de lichtbron een betere 

kleurweerg'El.Ve zou hebben, naarmate er meer overeenkomst 

zou zijn tussen de beide spektra. De kleurweergave-index 

Ra is eveneens gebaseerd op deze gedachtengang. 

Uit de resultaten van de verschillende proeven blijkt ech

ter, dat men de meeste kleuren liever verzadigder ziet, 

zodat de ~a dus geen maat behoeft te zijn voor de kleur

waardering; immers, deze behandelt elke kleurafwijking ten 

opzichte van de natuurlijke kleuren op dezelfde manier, 

terwijl sommige afwijkingen juist plezierig werken en 
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andere onplezierig. Dit was Joor Judd oanleiding om een 

flattery-index Rf in te voeren (hierbij zijn de doelkleu

ren*) de voorkeurskleuren), terwijl Thornton een color

discrimination-index CDI invoerde, die !''ebaseerd is op de 

grootte G van gamuts (definitie van gamut: zie blz. 69). 

Tot voor kort heeft vrij algemeen ~e~olden dat bij een 

fluorescentielamp een goede kleurweergave al tijd ten koste 

gaat van een grote lichtopbrengst en omgekeerd. Dat dit 

geen algemeen geldende wetmatigheid is, blijkt uit de in 

1971 door Thornton voorgestelde 3-komponenten-lampen. De

ze nieuwe fluorescentielampen hebben namelijk zowel een 

goede kleurweergave (Ra~ 80) als een grote lichtopbrengst 

(80 lm/W), terwijl het spektrum ervan is opgebouwd uit 

drie tamelijk smalle banden in het rode, groene en blauwe 

gebied. 

Proeven, waarbij deze nieuwe 3-componenten-lampen werden 

vergeleken met de gangbare fluorescentielampen van dezelf

de kleurtemperatuur, toonden eGn voorkeur aan voor de 

nieuwe lampen (volgens Thornton). 

Verder onderzoek (zie: 1973, J .L. Ouweltjes: ''The develop

ment of the new generation of fluorescent lampsn) ·heeft 

een aantal nieuwe fesforen (met zeldzame aarden) opgele

verd met gunstige eigenschappen ten aanzien van kleurweer

gave en lichtopbrengst. 

1.2.1 vergelijkingsproeven. 

Voor een direkte vergelijking van verschillende 

lichtbronnen wordt gebruik gentaakt van kleurböxen, 

áie naast elkaar zijn opgesteld en waarin zich de 

*) Onder doelkleuren worden de referentiekleuren verstaan. Dit 

zijn voor de Ra de kleuren van 8 GIE-testkaarten ~ezien on

der de referentiebron en voor de Rf zijn dit de voorkeurs

kleuren. 
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lampen bevinden, alsmede de voorwerpen, waarvan men 

de kleuren wil vergelijken. De waarnemer kijkt hier

bij van een afstand in de boxen. 

Als voorwerpen kunnen de GIE-testkleuren of andere 

gekleurde objekten worden gebruikt. 

Een probleem bij het doen van dit type beoordelings

proeven is de chromatische adaptatie. Door Eastman, 

Allen en Brecher (zie literatuur) werd hiernaar een 

onqerzoek verricht, waarbij zij twee kleurboxen ge

bruikten die naast elkaar waren opgesteld: 

a. De methode, waarbij men van een afstand in de 

boxen kijkt, is onjuist, omdat het dan niet dui

delijk is aan welke lichtsoort men adapteert. 

b. Een betere methode is die, waarbij men tegelijker

t~jd met het linkeroog in de ene box en met het 

rechteroog in de andere box kijkt. Gebleken is 

echter dat chromatische adaptatie van het ene oog 

de chromatische adaptatie van het andere oog be

invloed~ waardoor ook deze methode niet juist is. 

c. De derde methode lijkt op de voorgaande, doch nu 

worde~ met behulp van een vlinder, afwisrialend 

linker- of rechteroog of beide tegelijk, geduren

de enkele sekonden, afgeschermd. Deze methode is de 

de meest aanvaardbare. 

(Bij deze proeven is een adaptatietijd van vijf minu

ten aangehouden.)· 

1.2.2 herinneringsproeven. 

Een andere methode om kleurbeoordelingen te doen is 

die, waarbij de waarnemer zich bevindt in de ruimte, 

waarin de lampen zijn gemonteerd. Tevens bevinden 

zich hierin de te beoordelen voorwerpen, waarvoor het 

liefst natuurlijke objekten worden gekozen, waarvan 

men de kleuren kent, omdat hier geen direkte verge

lijkingamogelijkheid aanwezig is. 
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Bij deze herinneringsproe~en kan men zich echter 

het volgende afvragen: 

a. Zijn de herinneringakleuren de natuurlijke 

kleuren? 

(In de literatuur vindt men dat de herinne

ringakleuren verzadigder zijn dan de natuur

lijke kleuren, zodat ze dus meer op voor

keurskleuren lijken.) 

b. Wat moet men als referentiebron beschouwen? 

(Tijdens de verderop te beschrijver- proeven 

is gebleken dat de waarnemers de kleuren van 

de voorwerpen bij natuurlijk daglicht als 

natuurlijk .ervaren.) 

Cc Als meerdere verlichtinp:ssituaties na elkaar 

worden getoond, Horden de herinneringakleuren 

dan mede bepaald door de voorgaande situatie? 

d. Hoe is de onderiinge belnvloeding van de 

voorwerpskleuren ten gevolge van een bepaalde 

rangschikking van de objekten op het testveld? 

e. Hoeveel tijd moet men nemen om te adapteren 

aan een bepaalde situatie? 

(In de literatuur wordt een adaptatietijd van 

5-10 minuten aangehouden en bij de hierna 

vermelde pr~even vonden de waarnemers 10 mi

nuten ruim voldoende.) 

f. Tegen welke achtergrondkleur moet men de 

kleuren van de objekten beoordelen? 

(Uit de proeven van Helsen (zie met name het 

artikel van Helson & Lansford uit 1~101 

blijkt dat een witte achtergrond het beste 

voldoet.) 
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Hoofdstuk 2. Basis van het onderzoek. 

Uit de literatu.ur blijkt dat de kleuren ('1-T.o. huidskleur) 

zoals men die graag ziet en zoals men zich die herinnert, 

in het algemeen meer verzadigd zijn dan de natuurlijke 

kleuren. 

De kleurweergave-index Ra, waarbij de doelkleuren de natuur

lijke kleuren zijn, kan dus geen goede maat zijn om de kleur

waardering van een lichtbron mee weer te geven. 

Een betere maat zou de flattery-index Rf van Judd (zie blz~ 

65 ) kunnen zijn, omdat hierbij de doelkleuren de voorkeurs

kleuren zijn, zoals deze op verschillende plaatsen in de li

teratuur gevonden kunnen worden. Voor de bepaling van deze Hf 

worden aan de diverse kleuren verschillende gewichtsfaktoren 

toegekend, overeenkomend met de belangrijkheid van die kleu

ren. De tot nu toe opgestelde formules voor de Rf blijken 

echter nog niet voldoende in overeenstemming met wa.arnemings

resultaten. 

Ook het idee van Thornton, dat men meer voorkeur heeft voor 

een lichtbron,. waarb:l.j het kleuronderscheiding~vermogen, 

weergçgevendoor middel van de CDI, groter is, zou ean maat 

voor de kleurwaardering van lichtbronnen kunnen opleveren. 

(Deze CDI is gebaseerd op het oppervlak G van gamuts. Dit 

oppervlak is groter, naarmate de testkleuren door de be

treffende lichtbron verzadigder worden weergegeven .. ) 

Uit de definitie van deze CDI (zie blz. 69) blijkt echter 

dat, hoe verzad~gder een kleur is, des te meer voorkeur 

ervoor bestaat, terwijl tevens aan alle kleuren hetzelfde 

gewicht wordt toegekend. 

De gedachte van Judd om de kleurpunten van voorkeurskleuren 

te bepalen en aan deze kleuren gewichtsfaktoren, met betrek

king tot hun belangrijkheid, toe te kennen, lijl:.t evenviel 

een goede ged_a.chte. 
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De naam 11 flattery-index 11 , waarmee de kleurwaarderin1:, van een 

lichtbron wordt aangegeven, is echter ongelukkig gekozen, 

vanwege de geladen betekenis van "flatterenn. Daarom wordt 

voorgesteld hiervoor de aanduidine ''kleurwaarderingeindex'' 

of "kleurappreciatie-index" (Rw of CAI) te kiezen, welke ge

baseerd is op de volgende subjektieve beoordelingen: 

a. kleurwaardering overeenkomstig die bij natuurge

trouwe kleurweergave. 

b. kleurwaardering hoger dan die bij natuurgetrouwe 

kleurweergave. 

c. kleurwaardering lager dan die bij natuurp:etrouwe 

kleurweergave. 

Om enig idee te verkrijgen van de kleurwaarderin~ van licht

bronnen, zijn enkele proeven gedaan. Hierbij werden de kleu

ren van een aantal natuurlijke objekten (w.o. huidskleur) 

beoordeeld bij het licht van fluorescentielampen. 

Allereerst werden herinneringaproeven gedaan, waarbij twee 

typen TL-lampen met dezelfde Ra en verschillende 'rk en twee 

typen 'rL-lampen met dezelfde Tk en verschillende Ra werden 

gebruikt. 

Daarna werden eveneens herinneringaproeven gedaan met enkele 

nieuw-ontwikk~lde fesforen om te onderzoeken hoe wit licht, 

gemaakt met combinaties van drie van deze poeders, \ierd ge

waardeerd. 

Tenslotte werden proeven gedaan volgens twee verschillende 

beoordelingsmetboden: herinnering en vergelijking van kleu

ren (zie ook paragraaf 1.2). Deze proeven werden uitgevoerd 

met dezelfde typen lampen, dezelfde voorwerpen, dezelfde 

personen en bij dezelfde verlichtingssterkte. 



-R-

Hoofdstuk 3. Herinnerinssproeven bij separaat gevarie~rde Ra 

en Tk. 

In een ruimte werden enkele proeven gedaan om te onderzoe~en, in 

hoeverre de subjektieve waarderingen van vier verschillende lamp

typen overeenkomen ~et de bijbehorende kleurweergave-indices Ra. 

Tevens werden kleurbeoordelingen gedaan bij enkele ver~ichtings

situaties, waarvoor twee lamptypen in verschill~nde verhoudin;:-en 

waren geschakeld. 

:e~~!!~~!!!!! 
In een ruimte (3,60x6,00X 3 1 70 m3) met beige wanden, waren 

24 2-lamps TL-balken gemonteerd in twee rijen. De lampen 

waren aangesloten op een schakelpaneel, waarmee ze alle af

zonderlijk schakelbaar waren. 

Ongeveer ia het midden van deze ruimte was een tafel ge

plaatst, waaro?, op een witte ondergrond, de te beoordelen 

voorwerpen lagen. 

voorwerpen 
----------Als voorwerpen werden de volgende natuurlijke objekten met 

herkenbare kleu.ren gekozen: 

vlees ; tomaat ; spaanse peper ; wortelen ; eierdooier 

roomboter ; citroen ; sla ; groene paprika ; aubergine 

aangevuld met: 

tien gulden biljet (blauw) en wit papier, 

terwijl b~vendien de eigen huidskleur moest worden beoor

deeld. 

!!~!!~~~!!~~~!!~~~!!~ 
Er werden twee proeven gedaan met vier typen 'rL-lampen 

(4o.w), waarv~n in de tabel op de volgende bladzijde en

kele geRevens staan vermeld. 
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Tk lichtstroom 
lamptype -~ '(_f CDl "..r 40 1: .a .!.~ w 

irl K .:.1·: lrr: 

TL 27 270() 93 87 103 1 '7C ') 
I.)'' 

proef I rrr r..,.., 7400 q:>: 89 102 l'lt-\( 
~ I / .· . '' 

TT 33 410n (.J. 
· .. :./ 65 82 32!!C\ 

proef Il 
Tl. 37 4?00 9( 87 108 11nc· 

' 

~lke proef werd uitgevoerd bij ean verlichtingsst~~kte v~n cA. 

500 lux en ca. 1200 lux. 

die ~ls volgt werden 1erkreKen: 

proef I proe: -~ -- .. 

verlichtingo- aantal lampen V'?l:'l ie h t ings- a.antal larn~;)en 

situatie TL 57 nr ?7 sit.'-tatie TL 37 ~~ "2:;!. 
~.w •- I ;./ 

,-... 0 24 0 10 24 
~ 

18 c ~ 1 1? 1: __, l x .L. ..J 
0 . 

:::lo 
2 12 12 J? 12 (. 

_.) ~ 

0 +' 
~ 6 0 ...... .. 18 1 3 t.:. :~.) 

cJ ... 
4 () 24 14 (' 12 

. 
5 8 n lj 13 ,..... 

)( ,- 6 1ó 3 n 2 
x 0 

~ ~ ' 0 '7 4 4 :I I ' . -+ ,.. 
__) 

H 
o--.J 8 2 r 13 

,... 
v 

0 
~ q (l Çl 19 0 - ,J 

Zeven, niet kleurenblinde, personen beoordeelden, na een adapta

tietijd van tiea minuten, de kleuren van de djverse voorwe!pPn. 

?.ierbij werd een sc:raa1 gehantf>erd, wl'l.ar.i.l• wordt u~ tf;'t-'e;a;=w var.: 

ie natuurgetrouwe kleurweergave zoals mPn zich diP hPrinnert. 

t· 

1 

2 

":!: 
-· 
4 
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De beoordelingen zijn door alle waarnemers gedaan voer alle ver

lichtingssituatie~die ad random werden aangeboden in series van 

vier, waarbij de laatste situatie dezelfde was als de eerste; 

dit om een indruk te krijgen in hoeverre b~~nvloeding van een 

vorige situatie aanwezig is. 

Voor de beoordelingen is gebruik gemaakt van het beoordelings

formulier I (zie bijlage I). 

Om de resultaten statistisch te kunnen ver\'ierken zijn aan de ver

schillende beoordelingen de volgende getalwaarden toegekend: 

1 = kleurverandering in ongunstige zin, op grens van onaan-

vaardbaarheid 

3 = kleurverandering met opvallend ongunstig effekt 

5 = natuurgetrouw 

7 = kleurverundering met opvallend gunsti ~'.: effekt ( "flatterend") 

9 = kleurveranè.ering in punstige zin, op c:rens van overdrijvin~:.. 

Hieruit werden voor elk voorwerp en elke verlichtings&ituatie 

schattingen x van de gemiddelde beoordelingen Jl bepaald, _alsmede de 

nauwkeurigheid v van deze schattingen (bij 95% betrcuwbaarheid). 

We vinden dan de onderstaande waarden van x bij de verschillende 

verlichtingssituatie~ met de bijbehorende waarden van v in de 

laatste kolom. 

proef I. 

verlichtingasituatie 

voorwerp I 0 1 2 3 4 5 /' ? 8 9 0 

hand I lj- ,co 4,43 5,14 5,5? 5,86 3,86 4,43 5,29 ~i' :5? 6,14 
gezicht 

vlees 3,14 .1~,oo L1-,57 5,43 5,86 2,71 3,57 it '29 .:; t ~:~9 c), 14 

tomaat 4,29 4,71 'j ,29 5,57 6,00 4,57 4,43 4,71 5,57 )· t l)rl 

spaan se 
'i' ?1 4,i+3 5,00 5,43 (., ,14 3,57 3,71 !+ ,86 ';i' 4) 6,00 peper 

wortelen h,43 1+ t '?1 'l 'J+ .') C),Po :::., t :'9 L; ,00 4,?1 l+ '?1 ll t '-:'>7 '),00 

V 

o,b6 

o,85 

0,66 

c· ,r9 

0,50 



.;.11-

verlichtingasituatie 

voorwerp 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V 

eierdooier 4,71 5t00 5,43 4,71 5,43 4,71 4,86 5,14 5,14 4,71 0,28 

roomboter 4,43 4,86 5,29 5,14 5,71 4,57 4,71 4,57 4,57 4,43 0,55 

citroea 4,57 5,00 5,71 5,43 5,86 4,71 4,86 5,0C 4,71 5,57 0,55 

sla 4,14 4,71 5,14 5,14 5,14 3,57 4,oo 4,71 5,14 4,71 o,62_ 

groe!le 4,00 paprika 4,43 5,29 5,29 5,5? 3,86 4,14 4,29 4,R6 5,00 o,62 

tien gul- 5,00 den biljet 4,71 5,43 5,57 5,00 5,14 5,00 5,00 4,86 5,29 0,36 

aubergine 4,43 4,57 5,14 5,00 5,14 4,57 4,43 5,00 5,14 5,43 0,59 

wit papier 4,43 4,29 5,14 5,00 5,14 3,86 3,71 4,29 4,71 3,43 0,79 

proef Il. 
~---

voorwerp verlichtingssituatie 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 V 

hand I 4,86 5,00 4,57 4,14 3,43 4,86 4,86 4,43 4,00 3,14 0,53 gezicht 

vlees 5,14 5,5?. 4,57 3,86 3,43 4,71 4,43 4,r;? 3,14 2,29 0,63 

tomaat 5,43 5,7l 4,86 4,14 3,00 5,14 5,00 4,5? 3,86 2,00 0,58 
spaan se 5,5? 5,86 4,?1 4,14 2,71 5,14 4,71 4,71 3,5? 1,86 0,59 peper 

wortelen 5,14 _5,71 5,00 4,14 3,71 5,14 5,00 4,57 3,71 3,57 0,63 

eierdooier 5,00 5,14 5,00 4,57 4,43 5,14 4,86 5,00 4,5? 3,29 o,47 

roomboter 5,14 . 5,14 5,00 4,71 4,71 5,14 5,14 5,00 4,43 3,86 0,42 

citroen 5,43 5,86 5,00 4,43 4,57 4,29 5,14 5,00 4,29 4,oo 0,54 

sla 5,00 5,14 4,86 5,00 l~ '71 4,43 4,57 4,1'+ 4,29 3,R6 o,47 
groene 5,00 ?,14 5,14 4,43 4,71 4,43 4,5? 4,29 4,29 1+ ,oo 0,48 paprika 

tien gul- 5,00 L~ ,86 5,00 4,57 4,57 4,86 4,5? 4,71 lt ,29 4,14 o,4o den biljet 

aubergiae 5,57 5,29 5,00 4,57 4,43 5,00 5,14 4,71 4,29 3,43 0,51 

wit papier 5,00 5,00 5,00 4,43 4,71 4,71 4,86 4,57 4,43 4,14 0,40 
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Ia de figuren 1 tot en met 6 zijn de x-waarden voor de gemiddelde 

beoordelingen uitgezet tegen de bijbehorende verlichtingssitua

ties: 

Figurea 1, 2 en 3· 
Hierin zijn de =esultaten van proef I weergegeven, waarbij lam

pen werdem gebruikt met dezelfde Ra ea verschillende Tk (TL 27 

en TL 57). 
In figuur 1 respectievelijk 2 zijn de resultaten g~tekead voor 

de aiveaus ~an 1200 lux respectievelijk 500 lux, terwijl in 

figuur 3 deze resultaten voor elk voorwerp afzonderlijk zijn 

gegevea. 

Figuren 4, 5 ea 6. 
Hierin zijn op overeenkomstige wijze als in de figuren 1, 2 en 

3, de resultaten van proef II weergegeven,waarbij lampen werden 

gebruikt met dezelfde Tk en verschillende Ra (TL 33 en TL 37). 
De aauwkeurigheden v zijn in deze figuren niet aangegeven, omdat 

deze zo groot zijn dat de figuren er oaoverzichtelijker door 

zoudea worden. Dit is ook de reden vaa het feit dat door de pun

tea geen krommea zijn getrokken, doch dat de punten rechtstreeks 

met elkaar zijn verbondea. 

De figuren geven dus een globale indruk van de resultaten van de 

subjektieve beoordelingsproeven; 

Uit de figuren l ea 2 volgt dat de kleuren van de voorwerpen 

bij TL 27 gemiddeld een hogere beoordeling krijgen dan bij 

TL 57. 
Uit figuur 3 volgt dat de beoordelingen bij het niveau van 

1200 lux gemiddeld hoger zijn dan die bij 500 lux. 

Uit de figuren 4 ea 5 volgt dat de kleuren van de voorwerpen 

bij TL 37 gemiddeld eea hogere beoordeling krijgen dan bij 

TL 33, waar de beoordelingen alle beneden de natuurgetrouw

grens (i = 5) liggen. Eveneens is in deze figuren een tendens 

te zien dat de beoordelingen bij de verlichtingasituaties 

waarvoor geldt: aantal TL 33 : aantal TL 37 = 1 : 3, gemid

deld gunstiger (situatie 11; 1200 lux) of dezelfde (situatie 

16; 500 lux) zijn daa die bij de verlichtingsaituatiee waar-
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bij de kleuren vaa de voorwerpen bij alleen TL 37 (situaties 

10 respektievelijk 15) werden beoordeeld. 

Uit figuur 6 volgt dat de coaclusie die getrokken was voor 

de proeven met TL 27 en TL 57, namelijk, dat het hogere ai

veau een .hog~re beoordeling krijgt, ook geldig is voor de 

proeven met TL 37 ea TL 33. 

Uit de in de tabellea gegeven waarden vaa x en v (zie bl~ 10 

eB 11 ) kan men voor elke verlichtiagssi tuatie afle:T.dea voor 

hoeveel voorwerpea eelil x-waarde wordt gevonden dl.e signifi

kaat groter of kleiner dan 5 is. 

We viaden da11: 

proef I (TL 27 ea TL 57) 

)( 

3 
0 
0 
a .... 

)( 

3 
0 
0 .n 

situatie 

aantal 
voorwe;;;•peD 

situatie 

aalttal 
voorwerpea 

0 l 

9 1 

5 6 

8 5 

~<5 

2 

0 

7 

1 

pr.oef II (TL 33 ell TL 37) 

x 
3 

J 
0 
0 
I(> 

situatie 

aantal 
voorwe:~.·pea 

situatie 

aaatal 
voorwerpea 

-x<5 

10 11 12 

0 0 0 

15 16 17 

2 1 4 

3 

0 

8 

0 

13 

9 

18 

12 

x>5 
4 0 1 2 3 4 

0 0 0 3 1 7 

9 5 6 7 8 9 

0 0 0 0 0 4 

x>5 

14 10 11 12 13 14 

8 1 4 0 0 0 

19 15 16 17 18 19 

13 0 0 0 0 () 
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Ook hieraan ia te zien dat de beoordelingen gemiddeld gunsti

ger zijn voor het hogere niveau, en dat er een voerkeur be

staat voor TL 27. 

Met behulp van statistische methoden (zie hoofdstuk 8) zijn 

de i-waarden iD.gedeeld i:m groepen welke significant verschil

lea. 

Hiervoor vinden we dan het volgende: 

proef I : De waarden van x voor de objekten: hand/gezicht, 

vleoo, tomaat (alleen bij 1200 lux), spaanse peper, 

sla (alleen bij 500 lux) ea groene paprika (alleen 

bij 1200 lux) komen in een hogere groep indien voor 

de aantallen lampen TL 27 en TL 57 geldt: 

aaatal TL 57 
~ 1 --..;:: 

aantal TL 27 

Voor de andere voorwerpen konden geen verschillen 

worden vastgesteld. 

proef II: De liaarden van i voor de objekten: hand/gezicht, 

vlees, tomaat, spaanse peper, wortelen, eierdooier 

(alleen bij 500 lux), roomboter (alleen bij 500 

lux) en aubergine (alleen bij 500 lux) komen in 

een hogere groep indien voor de aantallen lampen 

TL 33 en TL 37 geldt: 

aantal TL 33 

aantal TL 37 

Vaa de overige voorwerpen werd alleen.voor citroen 

een afwijkende i-waarde gevonden bij situatie 11 

(1200 lux). 

Tevens is oaderzocht voor welke voorwerpen de beoordelingen 

bij het niv~au van 1200 lux gemiddeld significant hoger zijn 

dan die bij 500 lux (figuren 3 en 6). 

Hiervoor werd het volgende gevonden: 

proef I : Alleen voor wortelen, roomboter, sla, groene papri

ka ~n wit papier blijkt het hogere niv~au gunstiger 

te ~orden beoordeeld. 



Voor de overige voorwerpen kon geen verschil wor

d~n vastgesteld in de beoordelingen bij de beide 

ni·veaus. 

proef II: Vo~r bijna alle voorwerpen was de beoordeling bij 

het hogere niveau gemiddeld gunstiger, rnet uit

zondering van hand/gezicht, eierdooier en room

boter, waarbij geen verschil werd vastgesteld. 

Bij de hierboven beschreven proeven hebbea drie van de vier 

toegepaste lamptypen ongeveer dezelfde Ra, terwijl de waar

den van Tk zeer verschillend zijn; 

lamptype Ra Tk 
in K 

-
TL 27 93 2700 

TL 37 96 4200 

TL 57 93 7400 

De i-waarden, gevonden uit de beoordelingen bij de verlich

tingasituaties 0, 4 en 10 (1200 lux) respektievelijk 5, 9 en 

15 (500 lux) Etaan in onderstaande tabel vermeld. 

~ 
1200 lux 500 lux 

TL27 TL37 TL57 TL27 TL37 TL57 

p 4 10 0 9 15 5 

hand/gezicht 5,86 4,86 4,00 6,14 4,86 3,86 

vlees 5,86 5,14 3,14 6,14 4,71 2,71 

tomaat 6,00 5,43 4,29 5,57 5,14 4,57 

spaan se peper 6,14 5,57 3,71 6,00 5,14 3,57 

wortelen 5,29 5,14 4,43 5,00 ~5 ,14 4,oo 

eierdooier 5,43 5,00 4,?1 4,71 5,14 I~ t '71 

roomboter c; t 71 ~j t 14 l+ ,43 [t '4 ') r), 14 4,57 
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s" 
1200 lux 500 lux 

TL27 TL37 TL57 TL27 TL37 TL57 

4 10 0 9 15 5 p 

citroen 5,86 5,43 4,57 5,57 4,29 4,71 
sla 5,14 5,00 4,14 4,71 4,43 3,57 

groeae paprika 5,57 5,00 4,00 5,00 4,43 3,86 

tien gulde:m- 5,00 5,00 5,00 5,29 4,86 5,14 biljet 

aubergine 5,14 5,57 4,43 5,43 5,00 4,57 

wit papier 5,14 5,00 4,43 3,43 4,71 3,86 

I:m de figuren 7 en 8 zijn deze waarden voor alle voorwerpen 

uitgezet tegen de bijbehorende kleurtemperaturen Tk, terwijl 

in figuur 9 de x-waarden voor elk voorwerp afzonderlijk zijn 

weergegevea. 

We zien uit deze figuren dat er een tendens aanwezig is, 

dat de kleurwaardering afneemt voor toeaemende kleurtempera

tuur. De Ra is dus niet alléén bepalend voor de kleurwaarde

ring. 

Tevens zien we ook hier, dat de kleuren van de voorwerpen 

een hogere beoordeling krijgen bij het hogere niveau. 

3.3 Coaclusie. _____ .... _.., _______ _ 

Samengevat kau over de proeven het volgende worden opgemerkt: 

1. De lamptypen, waarvan de Ra's hetzelfde zijn en de Tk's 

verschillend, werden verschillend gewaardeerd, waarbij er 

een tendens aanwezig is dat de kleurwaardering kleiner is 

voor toeaemeade Tk. De Ra is dus geen goede maat voor de 

kleurwaardering. 

2. Bij de lrünptypen, waarvan de Ra's verschillend ea de Tk's 

hetzelfde zijn, is de kleurwaardering het grootst voor de 

lamp met d~ hogere Ra. 
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3. De situaties, waarbij de lamptypen TL 27 en TL 57 in 

bepaalde verhoudingen werden geschakeld, leve:rden be

oordelingen op, waarvan de x-waarden liggen tussen de 

waarden gevonden uit de beoordelingen bij de lampty

pen afzonderlijk. 

4. Voor de rnengsi tuaties met de lamptypen TL 3_'\ en 'L'L 37 

geldt hetzelfde als voor die met TL 27 en TL 57 (zie 

punt 3.), met uitzondering van de situaties, waarbij 

geldt: aantal lampen TL 33 : aantal lampen 'rL 37 = 

1 : 3. Bij deze situaties werden x-waarden ge~onden 

die gemiddeld groter (bij 1200 lux) of gelijk (bij 

500 lux) zija aaa die bij alleea TL 37. 

5. De rode ~n groeae voorwerpen blekea het gevoeligst te 

zijn voor de verlichting, waarbij ze werden bekeken. 

6. De beoordelingea bij het hogere aiveau waren gemid

deld iets gunstiger dan die bij het lagere niveau. 

7. Om de beoo:.:-deliJ;lgen bj.j de verschillende lamptypen te 

kunnen vergelijken met de bijbehorende waarden van Rf 

en CDI, zijn deze waarden in onderstaande tabel gege

ven voor toenemende Tk; 

lanptype 'rl 27 TL 37 TL 57 I 
~ 2700 4200 7400 

x 

Rf 87 87 89 
CDI 103 108 102 

In punt 1 van de conclusies werd gevonden, dat de kleur

waardering van een lichtbron kleiner is voor toenemende 

Tk. Uit deze conclusie èn uit bove.nstaande tabel volgt 

da~dat noch deRf, noch de CDI een goede maat is voor 

de kleurwaardering van lichtbronnen. 
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Hoofdstuk 4. Herinnerin6sproeven met TL-lampen, voorzien van 

nieuwe typen fosforen. 

Met nieuw ontwikkelde fesforen in afzonderlijke lampen, werden 

enkele proeven gedaan bij verschillende kleurtemperaturen. Deze 

fesforen hebben sMalle emissiebanden in het rode, groene of 

blauwe gebied, zodat door middel van korobinaties ervan wit licht 

kan worden verkregen. 

Bnkele gegevens over de lampen: 
---

kleurcode 
ideurpunt ma. x lichtstroom TI, 40 \ol 

x y in nm in lm 

R,...l 0,597 0,331 611 2575 
R-2 0,573 0,320 624 1657 

G-1 0,245 0,579 544 4277 

B-4 0,151 o,o66 I 448 760 

Q-0 0 1 149 0,225 I 513 2010 

De spektra E{;>..) zijn te vinden in de figuren 10 t.e.m. 13. 

Uitgaande van drie van deze komponenten kunnen lichtbronnen 

worden gerealiseerd, waarvan de kleurpunten liggen binnen de drie

hoeken bepaald d1)0r de hier gegeven kleurpunten. Hieronder vallen 

alle kleurpunten op de zwarte-straler-lijn met kleur~emperaturen 

Tk > 2500 K. 

Zie bijvoorbeeld de driehoek gevormd met behulp van tie lampen B-4, 
G-1 en R-1: 

780 

0,2. 0,:3 0.4 o,s aG 0,7 c.s 

x 
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proefruimte 
-----------In een ruimte (2,75X2,40X3,70 m3) met vdtte wanden, waren 

48 lampen (12 van elke toegepaste kleur) gemonteerd, die al

le apart schakelbaar waren. 

Ongeveer in h~t midden van deze ruimte stond een tafel, 

waarop, op een witte ondergrond, de te beoordelen voorwerpen 

lagen. 

!22!::!!!:E~~ 
Als voorwerpen werden gebruikt: 

Natuurlijke objekten: hand/gezicht ; vlees ; tom&~t ; spaanse 

peper ; wortelen ; sinaasappel ; eier

dooier ; roomboter ; citroen sla ; 

groene paprika ; aubergine. 

Andere objekt'!n: tien gulden biljet (blauw) ; wit pnpier. 

verlichtingssituaties 
---------------------De verlichtingasituaties zijn Rerealiseerd voor kleurpunt~n op 

de zwarte-straler-lijn bij de kleurtemperaturen 'Pk :.: 3000, 

4000 en 6500 K. 

Deze zijn: 
,.---

Tk kleurpunt 

in K x y 

)000 0,436 o,4o4 

4000 0,380 0,377 

6500 0,313 0,323 

Het was in de beschikbare ruimte niet mogelijk o~ van elke 

kleurcode zoveel lampen te monteren, dat bij alle combinaties 

met de gegeven kleurpunten het gewenste niveau van~ 1000 lux 

gerealiseerd kon worden. Daarom is d~ keuze beperkt gebleven 

tot de combinaties met R-2, G-1, B-4 en ~-0. 
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Hiermee waren de volgende verlichtingasituaties ·.;e realiseren: 

verlichtings- kombinaties Tk verlichtingssterkte van 
situatie lampcoden ia K in lux *) 

0 R-2 G-1 B-4 3000 1300 

1 R-2 G-1 Q-0 3000 1220 

2 R-2 G-1 B-4 4000 960 

3 R-2 G-1 Q-0 4000 1500 

4 R-2 G-1 B-4 6500 1170 

5 R-2 G-1 Q-0 6500 1000 

~) Daar ge~n dimapparatuur aanwezig was, moesten, om een be

paalde kleurtemperatuur te verkrijgen, verschillende lam

pen gedeeltelijk worden afgeschermd; tevens werden, in

dien nodig, voor de verschillende situaties d~zelfde lam

pen gebruikt. Hierdoor was het niet mogelijk voor de ver

schillende situaties dezelfde niveaus te realiseren. 

4.2 Beoordelingen en resultaten. ----------------·-----------------
Dertien, ni~t kleurenblinde, persoaen beoordeelden, na een 

adaptatietijd van tien minuten, de kleuren van de diverse 

voorwerpen volgens dezelfde methode als beschreven in para

graaf 3.2, waarbij eveneens het beoordelingsformulier I 

werd gebru~kt. 

Om de resllltaten statistisch te kunnen verwerken, zijn aan 

de verschillende beoordelingen getalwaarden toegekend, de

zelfde als in paragraaf 3.2. Met behulp hiervan werden 

voor e.lk voorwerp en e·lke verlichtingaai tuatie schattingen 

i van de gemiddelde beoordelingen~ bepaald, alsmede de 

nauwkeurigheid v .,_ deze schatt:i.ngen (b:ij 95% betrouwbaarhe:id). 

Om schattingen s te vinden van ~~ spreidingen ~ in de be

oordelinge:n, werd gebruik gemaakt van variantieanalyses. 

Hiermee kan dan de nauwkeuri~heid v worden bepaald, waarna 
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het 95%-bet:-.•ouwbaarheidsinterval voor jl- kan worden geconstru

eerd: -X - V <f-< X + V 

(voor formuleB ea methoden: zie hoofdstuk 8) 

Voor x en v vinden we de volgende waarden: 

verlichtingasituaties *) 
voorwerp 

0 2 4 1 3 5 

haad/gezicht 4,62 4,46 4,54 4,23 4,62 4,51+ 

vlees I 4,92 4,54 4,54 5,23 5,46 4,62 

tomaat 5,15 5,69 4,69 5,77 6,00 5,54 

spaan se peper 5,62 6;08 4,62 5,92 5,69 I 5,23 

wortelen 4,69 4,85 4,69 5,00 4,69 4,54 

sinaasappel 5,00 5,77 4,85 6,15 5,62 5,54 

eierdooier 5,15 4,92 5,23 5,08 5,23 L~ ,85 

roomboter 4,38 4,62 4,54 4,38 4,69 4,54 

citroen 5,23 5,15 4,77 5,23 4,69 4,85 

sla 6,15 5,54 4,77 6,oo 5,08 4,23 

groene 5,15 4,92 4,62 5,62 5,08 I 4,46 paprika 
tiea gulden- 5,31 5,15 4,54 4,92 5,08 5,31 biljet 
aubergine 4,77 5,08 4,15 5,08 4,69 5,00 

wit papier 4,69 4,85 4,69 4,62 4,77 5,00 

*) 0, 2 en 4 zijn de situaties met R-2, G-1 en B-4 

1, 3 en 5 zijn de situaties met R-2, G-1 en Q-0. 

V 

0,51 

0,68 

0,58 

0,59 

0,44 

0,50 

o,4o 

0,35 

0,53 

o,.59 

0,39 

0,33 

0 ,1+2 

0,31 

In figuur 14 zijn de gemiddelden x van de beoordelingen uitge

zet in afhankelijkheid van de bijbehorende kleurtemperatuur 

(zie hiervoor de tabel op blz.20 ). 

In figuur 15 is hetzelfde gedaan, echter nu voor elk voorwerp 

afzonderlijk. 
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Uit deze figu~en is te zien dat de gemiddelde beoordelingen 

in alle gevallea in de buurt van "natuurgetrouw" (x = 5) lig

gen, waarbij er een lichte tendens aanwezig is da~ bij 

Tk = 6500 }(. de beoordeling het laagst is. 

Iadien nu,op dezelfde manier als in paragraaf 3.~ wordt on

derzocht of de x-waarden kunne• worden verdeeld in groepen 

die significant verschillen, dan blijkt dit slechts in en

kele gevallen mogelijk. 

Voor de korobinaties van de lampen R-2, G-1 en B-4 is dit het 

geval voor Tk = 6500 K, waarbij de gemiddelde beoordeling en 

voor de voorwerpen spaanse peper, sla, tien guldun biljet en 

aubergine in een groep van lagere waarden terecht komen. 

Voor de korobinaties van de lampen R-2, G-1 en Q-0 is een in

deling naar groepen mogelijk voor sla, bij alle kleurtempe

raturen, en voor groene paprika, bij Tk = 6500 K. 

Op grond hiervan blijkt dat de figuren alleen gebruikt kun

ne• worden om tendenzen uit af te lezen. 

Wèl kan uit de getalwaarden voor x en v (zie hiervoor de ta

bel op blz.21) worden geconcludeerd, dat in sommige gevallen 

eea beoordeling gunstiger dan natuurgetrouw werd verkregen 

voor de voorwerpen: tomaat, spaanse peper, sinaasappel, sla, 

en groene paprika. (Zie in verband hiermee ook figuur 16 1 

waar de waarden van x in zogenaamde staafdiagrammen is weer

gegeven voor de verschillende situaties.) 

Tevens is onderzocht of de beoordelingen, verkregen voor de 

korobinaties f<-2 I G-1/ B-4 (situaties 0,2 en 4) significant 

verschillen van die, verkregen bij de korobinaties R-2/G-1/ 

Q-û (situaties 1, 3 en 5). Dit bleek slechts in twee geval

len zo te zijn, namelijk voor de voorwerpen tomaat en si

naasappel, waar de korobinaties met Q-0 e·en ,hogere beoorde

ling kregen. 
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4.3 Coaclusie. 
______ .. _______ _ 

Uit de proeven volgt de tendens, dat de beoordelingen lager 

zijn voor de hogere kleurtemperaturen. Deze tendens is 

slechts in enkele gevallen (namelijk voor de voorwerpen 

spaanse peper, sla, aubergine en tien-gulden-biljet) sig

nificant aauwezig. 

Ook blijken de verschillea in de gemiddelde waarderingen 

voor de beide groepen van kombinatie a ( R-2 I G-1 I B-4 en 

R-2 IG-1 I Q-0) zeer gering en alleen voor tomaat en sinaas

appel significant aanwezig. 

De Ra-waaxden van de beide kombinaties van lampeeden \.,raren 

niet bekend en konden evenmin op een eenvoudige wijze wor

den bepaald. Schattingen van deze waarden konden wel wor

den gegeven. Het blijkt dan dat voor beide kombinaties de 

Ra-waarden klainer zijn dan 80 (doch groter dan 70), waar

bij die van d~ kombinatie met Q-0 iets hoger is dan die 

van de andere kombinatie. 
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Hoofdstuk 5. Herinneringaproeven met verschillende typen TL

lampel!.!, 

Van vier lampen met alle ongeveer dezelfde kleurtemperatuur werd, 

door middel van subjektieve beoordelingen, bepaald in welke volg

orde deze, ten aanzien van de kleurwaardering,dienen te worden 

gerangschikt. 

Een van deze vier lampen was een nieuwe 3-komponentenlamp, waar

van het spektrum is opgebouwd uit drie smalle banden met emissie

pieken voor À= 448, 544 en 611 nm ( kleurcoden B-4, G-l en H-l; 

zie vorige hoofdstuk). 

De andere drie lampen waren reeds laager bestaande ty)en, waarvan 

het spektrum zo kontinu mogelijk is. 

2~!--~!-E~~!!~E~~!!!!~~! 

f::e!!~~!!!!~~ 
In dezelfde ruimte als beschreven in hoofdstuk u waren van 

elk lamptype vier lampen (40 W) gemonteerd die alle geduren

de honderd uur geouderd waren. 

!~~~!!!~E!~ 
Als voorwerpen werden de volgende objekten gekozen: 

natuurlijk~ objekten: gezicht ; handpalm ; handrug tomaat ; 

andere ob,jekten: 

!!::!!~~~!2~!!!~~~~!~! 

rode paprika ; sinaasappel roomboter 

citroen ; groene paprika ; witbrood 

groene plant (palm) ; rode anjer. 

wit papier ; telefoongids (blauw) 

geel boek met blauwe opdruk. 

Bij de pro~ven werden de volgende lamptypen (40 W) gebruikt: 

"oude" lampen.: 'l'L 33, TL ~4, TL 25. 

"nieuwe" lampen: 'l'L 84. 
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Enkele gegevens over deze lampen zijn in onderstaande tabel 

weergegeven.: 

lamptype kleurtempera- lichtstroom Ra Rf CDI 
tuur Tk in K in lm 

TL 25 4000 2400 78 75 95 

TL 33 4100 3200 65 6'" ) 82 

TL 34 3800 2050 91 Rl+ 111 

TL 84 4100 3200 85 R5 106 

Teneinde bij alle verlichtingssituaties hetzelfde niveau van 

500 lux te verkrijgen, werden de lampen p;edeelteJijk afge

schermd. 

In totaal waren er dus vier verschillende verlichtinf,ssitua

ties te beoordslen. 

5.2 Beoordelingen en resultaten. 
-·-------------------------------

Veertien, niet kleurenblinde, personen beoordeelden, na een 

adaptatietijd van tien minuten, de kleuren van de diverse 

voorwerpen bij de vier verschillende situaties (niet meer dan 

'én situatie per keer en per dag, zodat er geen direkte be

ïnvloeding is van de voorgaande situatie.). 

De beoordelingen werden gedaan volP-ens een schaal als weerge

geven in bijlage I, beoordelingsformulier II. De in dit for

mulier gebrui~te schaal is afgeleid uit formulier I, omdat 

voor een aantal waarnemers het begrip "flatterend'' duidelijk 

als negatief werd ervaren. 

Voor de verwerking van de beoordelingen wordt varondersteld 

dat de stapgrootten tussen de waarderingen onderling even 

groot zijn, zodat de volgende getalwaarden kunnen worden 

toegekend: 
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-3 = grote afwijking t.o.v. natuurgetrouw } in nega-

-2 = middelgrote afwijking t.o.v. natuurgetrouw tieve 

-1 = kleine afwijking t.o.v. natuurgetrouw zin 

0 = natuur-getrouw 

+1 = kleine afwijking t.o.v. natuurgetrouw 

} 
in posi-

+2 = middelgrote afwijking t.o.v. natuurgetrom,J tieve 

+3 = grote afwijking t.o.v. natuurgetrouw zin 

Met behulp hiervan worden voor ieder voorwerp en bij elke 

situatie schattingen x bepaald van het gemiddelde van de 

beoordelingen (methode en formules: zie hoofdstuk 8). 

We vinden dar.: 

~ TL 25 TL 33 TL 34 TL 84 
p 

gezicht -o,l4 -0,93 0 ,11+ -0,36 

handpalm -0,14 -1,21 0,14 -0,57 

handrug -0,21 -1,07 o,o7 -0,36 

tomaat -0,79 -1,29 o,43 o,oo 

rode paprika -0,64 -1,57 o,43 0,07 

rode anjer -0,50 -1,43 1,00 I -0,93 
sinaasapp~l -0,86 -0,14 0,29 0,07 

roomboter -0,43 -0,14 o,oo -0,43 

witbrood 0,07 -0,36 -0,07 -0,29 

citroen 0,36 0,36 0,50 o,oo 

groene paprika o,oo -0,43 -0,29 0,50 

groene plant -0,36 -0,29 -0,14 0,07 

wit papier -0,14 -0,07 -0,07 -0,21 

telefoongids -0,07 o,oo 0,07 -0,14 (blauw) 

geel boek -0,36 -0,43 -0,29 -0,64 

Deze resultaten zijn in de vorm van staafdiar,rammen \ieerge

geven in figuur 17. 
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We zien dat TL 34 de enige lamp is, waarbij x in veel geval

len boven de natuurgetrouw-grens (x =0) ligt en dat bij 

TL 33, x j.u bijaa alle gevallen onder deze grens ligt. 

Om te onderzoeken of er,statistisch gezien, voorkeur be

staat voor b~paalde lampen, werd voor ieder voorwerp afzon

derlijk een variantieanalyse uitgevoerd, teneinde de lampen 

te kunnen rangschikken in volgorde van voorkeur. 

We vinden dan de volgende voorkeurstabe1, waarir. de cijfers 

de numeri~ke voorkeurspositie aangeven tussen de waarden 

1 {=meeste voorkeur) en 4 (=minste voorkeur): 

voorwerp TL 34 TL 84 TL 25 TL 33 

gezicht 1 1 1 2 

handpalm '1 l 1 2 

handrug l 1 1 2 

tomaat 1 1 2 3 

rode paprika 1 1 ? 3 

rode anjer 1 2 2 3 

sinaasappel 1 1 2 1 

roomboter 1 1 l 1 

witbrood 1 1 1 1 

citroen. 1 1 l 1 

groene pe.prika 2 1 2 2 

groene plant 1 1 1 1 

wit papiei' 1 1 1 l 
telefoongids 

1 1 1 1 (blauw) 
geel boek 1 1 1 1 

Dat voor een bepaald voorwerp meerdere lampen dezelfde mate 

van voorkeur kunnen hebben, betekent alleen dat ~r volrens 

de methode beschreven in hoofdstuk 8, geen Yerschil be-

staat tuosen de voorkeursposities van deze lampen. 
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Uit deze tabel is te zien dat er, gemiddeld over alle 

voorwerpen, geen voorkeur bestaat voor een bepaald 

lamptype, terwijl men de minste voorkeur heeft voor 

lamptype TL 33-

0ok is te concluderen dat de rode en oranje voorwerpen 

gevoeliger zijn voor het licht waaronder ze worden beke

ke• dan d~ overige voorwerpen. 

Om de verkregen resultaten voor de verschillende lamp

typen te kunnen vergelijken met de bijbehorende waarden 

vau Ra, Rf, eu CDI, worden deze waarden, gerangschikt 

naar grootte, in onderstaande tabel weergegeven: 

~ TL 34 TL R4 TL 25 TL 33 x 

Ra l 2 3 4 

Rf 1 1 2 3 

CDI 1 2 3 4 

(l: hoogste waarde) 

We zien dan dat deze tabel geen tegenstrijdighedan geeft 

met de resultaten (Llz.27 ), zodat geen uitspraak kan wor

den gedaan omtrent het al of niet een goede maat zijn van 

deze indices voor de kleurwaardering van lamptypen. 

Uit bovenstaande tabel èn uit de tabel op bladzijde 17 

blijkt wel, dat de Rf minder gevoelig is dan de CDI. 
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Eoofdstuk 6. Vergelijkingaproeven met verschilleade typen TL

l&mpen. 

Met behulp van eon methode, waarbij direkte vergelijking (met 

beide ogen tegelijk) mogelijk is, werden subjektieve voorkeuren 

bepaald voor vier verschillende lamptypen. De gebruikte lamp

typen zijn dezelfde als in hoofdstuk 5. 

Uit de resultaten werd een voorkeursvolgorde bepaald, die ver

geleken kan worden met de ramgorde gevonden in hoofdstuk 5. 

§:! __ ~!-EE2!!2E~!!!!!~~! 

fE2!!!:~~!!!!! 
Bij de proeven werden twee identieke boxen (1,~5X 0,95 X 

0,60 m3) gebruikt, die naast elkaar waren opgest6ld in een 

donkere ruimte en waarin dezelfde voorwerpen waren geplaatst. 

Deze boxen waren van binnen grijs geschilderd, met uitzonde

ring van de bovenkant, die wit was en waartegen drie ver

schillende (100 uur geouderde) lampen (TL 40 W) waren ge

monteerd. 

Op het grondvlak lag tijdens de proeven een stuk wit papier 

met erop de kleinere voorwerpen. 

voorwerpen 
-~------.-·-

Als voorwerpen werden dezelfde objekten gebruikt als bij de 

herinneringaproeven in hoofdstuk 5, aangevuld met: grijze 

wand en gedrukte tekst (zwarte tekst op wit papier). 

verlichtingasituaties 
-~-~--~--------------De vier gebruikte lamptypen, waarvan enkele gegevens staan 

vermeld op bladzijde 25 , waren als volgt over de beide 

boxen verdeeld: 

linker box ( L): 

rechter box ( H): 

1'L 25, TL 33, 'i'L 34. 

TL 33, 'fL 34, 'l'l. R4. 
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Deze lampen waren gedeeltelijk afgeschermd om hij elke 

proef dezelfde verlichtingssterkte van 500 lux te ver

krijgen. 

Met deze opstelling konden de volgende verlichtingasi

tuaties wor1en gerealiseerd: 

situatue box L box R 

A TL 34 'EL ~3 

B TL 34 'PL 21-_) 

u 'rL )l~ 'l'L >~4 

D 'rL 33 ·rL ;~5 

.E TL 33 'rL ,q4 

L TL 25 '.PL 84 

Om de resultaten van de in dit hoofdstuk beschreven ver

gelijkings~roeven te kunnen vergelijken met de resultaten 

van de herinneringaproeven uit hoofdstuk 5, vierden de be

oordelingen bij beide proeven gedaan door dezelfde veer

tien personen. 

Allereerst werden bij elke verlichtingasituatie enkele al

gemene vragen beantwoord, waarna (eveneens bij elke situ

atie) voor elk voorwerp afzonderlijk werd gevraagd voor 

welke van ~e beide mogelijkheden (L of R) men voorkeur 

heef.t •. Tevens was er een beoordelingsmogelijkheid "geen voor

keur", teneinde de waarnemers niet te dwingen tot een keu

zeuitspraak. 

Voor de beoordelingen werd het formulier 111 (zie hijlage 

I) gebruikt. De vragen in dit formulier zijn gesteld om het 

volgende te onderzoeken: 
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vraag 1: Bestaat er een algemene voorkeur, gemiddeld 

over alle getoonde voorwerpen? 

vraag 2: De hier genoemde voorwerpen zouden mogelijk 

tot gewichtraktoren aanleiding kunnen geven, 

die hun belangrijkheid voor de kleurwaarde

ring bepalen. 

vraag 3: Suggesties voor andere voorwerpen, waarvan men 

d& kleur belangrijk vindt, om dezelfde reden 

als onder 2. 

vraag 4: üm na te gaan of de hier geC'·even antwoorden 

korreleren met die van vraat; 1. Hieruit kan 

eventueel worden geconcludeerd of er voorkeur 

voor sprekende kleuren bestaat. 

vraag 5: Hoewel het niveau in beide boxen even hoog is, 

is het mogelijk dat de helderheidsindruk van df' 

situaties niet dezelfde is. Het is mogelijk dat 

deze helderheidsindruk afhankelijk is van ïk en 

Ra. (zie artikel van Bodm~n e.a.) 

De antwoo~den op de vragen 1,4 en 5 zijn op onderstaande 

wijze verwerkt (op dezelfde man{er als de beoordelingen 

van de voorwerpen). 

De vragen 2 en 3 leverden geen verwerkbare resultaten op. 

Dit is de aanleiding geweest tot een enquete (zie bijla

ge II), waarvan de resultaten in hoofdstuk 7 (blz. 41 en 

42) staan vermeld. 

Voor het verwerken van de waarnemingsresultaten werd een 

speciale methode gebruikt, vermeld in hoofdstuk 8. Hier

voor zijn aan de verschillende beoordelingen getalwaarden 

toegekend: 

0: geen voorkeur 

1: bij een voorkeur werd de waarde 1 toegekend aan 

d~e situatie, waarvoor de voorkeur werd uit~e

sproken. 



-32-

Hiermee werden de volgende schattingen t' van de toege

voegde gem:i.ddelden if) bepaald. ( t' is een hulpgrootheid 

waarmee voorkeursvolgorden worden bepaald : een grote t' 

betekent een grote voorkeur.) 

We vinden dan; 

I. algemene vragen. 

~ TL 25 TL 33 TL 34 TL li4 
g 

algemene. i ad ruk 2,88 -1,75 7,25 5,13 
meest sprekende 2,46 -1,92 7,08 5,71 indruk 

helderste indruk 5,26 -0,63 3,63 4,25 

II. vragen m.b.t. de individuele voorwerpen. 

~ TL 25 TL 33 TL 34 'l'L 84 
p 

gezicht 2,8?, 0,50 5,12 2,50 
handpalm 3,71 -o,o4 4,71 3,46 

handrug 3,63 -0,63 5,25 3,75 
tomaat 2,46 -1,92 7,83 4,96 

rode paprika 2,17 -1,83 7,54 5,29 

rode anjer 1,50 -1,75 6,25 6,50 
sinaasappsl 1,88 -1,63 7,13 5,13 
roomboter 2,25 -o,88 6,13 3,00 

witbrood 3,83 -0,67 4,96 2,71 
citroen 3,25 2,R8 3 ,zrj ~,13 

groea~ paprika 1,96 0,96 2,08 5,33 
groene plant 1,75 o,oo 2,13 5,63 

M) zie literatuur ~r. 7 
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~ TL 25 TL 33 TL 34 T'L 
p 

wit papier 6,17 4,79 1,54 
telefooligids 2,79 2,04 2,54 (blauw) 
geel boek 2,00 -0,50 5,25 

grijze waitd 4,33 3,33 2,21 

gedrukte tekst 5,29 2,92 3,04 

Ia figuur 18 zijn deze waarden uitgezet in de vorm van 

staafdiagrammea. 

84 

0,67 

0,79 

4,25 

2,46 

0,42 

Uit de tabel en uit de figuur is te zien dat, gemiddeld over 

alle voorwerpen, de laagste beoordelingen voorkomen bij TL 

33 en de hoogste bij TL 34, met uitzondering van de groene 

voorwerpen die bij TL 84 de hoogste beoordeling krijgea. 

Met behulp van een in hoofdstuk 8 vermelde methode, is voor 

elk voorwerp afzoaderlijk bepaald, welke statistische voor

keursvolgorde er bestaat voor de verschilleade lamptypen. 

Hierbij hebben de cijfers dezelfde betekenis als in hoofd

stuk 5 (l=ffieeste voorkeur; 4=minste voorkeur). 

We vinden dan de volgende voorkeurstabellea: 

I. algemene vragea. 

~~ TL 34 TL 84 TL 25 TL 33 
g 

. algemene indruk 1 2 3 4 

meest sprekende 1 2 3 4 indruk 

helderste indruk 1 1 1 l 2 
l 



Uit deze resultaten blijkt: 

a. Er bestaat een algemene voorkeur (gemiddeld over allA 

getoonde voorwerpen) voor lamptype TL 34, terwijl men 

de minste voorkeur blijkt te hebben voor TL 13. 
b. De voorkeursvolgorden voor "algemene indruk 11 (vraag 1) 

en "meest sprekende indruk 11 (vraag l+) zijn dezelfde. 

Hierui~ kan worden geconcludeerd dat er mogelijk een 

voorkeur voor sprekende kleuren bestaat. 

c. De helderheidsindruk (vraag 5) is niet even hoog voor 

alle lamptypen. Om te onderzoeken of de helderheidsin

druk afhankelijk is van Ra en/of Tk zijn de bijbeho

rende waarden voor de vier gebruikte lamptypen in on

derstaande tabel weergegeven: 

r-2-amptype 
TL 34 'rL ,0,4 TL 25 TL 33 

------grootheid---

t' "') 3,63 lf-, 25 5,26 -O,ö3 

Ra 91 R5 7R ó~ 

Tk 3800 4100 4000 4100 
--

~) zie blz. 32 

Hieruit is te zien dat er geen verband bestaat tussen 

de waarden t' voor de helderheidsindruk van een licht

bron en rte bijbehorende Ra en/of Tk. 

II. vragen m.b.t. de individuele voorwerpen. 

t:::~ TL 34 'rL 84 TL 25 i'L 33 
p 

gezicht 1 2 2 3 
handpalm 1 2 2 ) 

handrug 1 2 2 <, 
/ 
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~ 'rL 34 ·rL 84 TL ?5 TL 33 
. 

tomaat 1 2 3 4 

rode paprika 1 2 ~ 4 

rode anjer 1 1 2 ~· 

sinaasappel 1 2 3 l-1 

roombot~r 1 ') 
c 2 3 

witbrood 1 3 2 4 

citroen 1 1 1 1 

groene paprika 2 1 2 2 

groene :plant 2 1 ;~ 2 

wit pe.pier 2 2 1 1 

telefom1gids 
1 1 l 1 (blauw) 

geel bo~k 1 1 ") c 3 

grijze ,.,rand 1 

l 
1 1 1 

gedrukte tekst 2 3 1 2 

Hieruit is te zien dat bij subjektieve vergelijk5ngsproeven 

vooral rode en oranje voorwerpen, alsmede witbrood, gevoe

lig zijn voor het licht waaronder ze worden bekeken, ter

wijl maar weinig voorwerpen hier ongevoelig voor zijn. 

Tevens blijkt dat men de meeste voorwerpen het liefst bij 

TL 34 ziet; uitzonderingen zijn de groene en wit+.e voorwer

pen, waar men voorkeur heeft voor TL 84 respectievelijk 

TL 25. Voor TL 33 blijkt relatief de minste voork~ur te be

staan. 

Als we de v"'rkregen resultaten vergelij'-cen met de bijbeho

rende waard~n van Ra, Rf en CDI, zoals deze in de tabel op 

bladzijde 28 zijn gerangschikt, dan blijkt: 

a. Rf (TL 34) en Rf ('l'L R4) zi,in vrijwel even groot, zoals 
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in de tabel op bladzijde 25 is te zien (nl. 84 resp. 85), 

terwijl bij de proeven een voorkeur voor TL 34 is geble

ken. Rf kan dus geen goede maat zijn om de kleurwaarde

ring van lichtbronnen mee weer te geven. 

b. De rangschikkingen van de beide andere indices zijn niét 

in tegensrraak met de resultaten. 
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Hoofdstuk 7. Eindconclusies. Een kleurwaarderingsinde x . 

Aanwijzingen voor verder onderzoek. 

Z!! __ ~!~~~~~~~~~~~~-!~~-~!-E£2~!~~! 
Daar de h~rinneringsproeven van hoofdstuk 5 en de verge

lijkingsproeven van hoofdstuk 6 zijn uitgevoerd met de

zelfde lamptypen, dezelfde waarnemers, vrijwel dezelfde 

voorwerpen en bij hetzelfde niveau, is het mogelijk om 

de hierbij toegepaste methoden met elkaar te vergelijken . 

Hiervoor beschouwen we de bij de proeven verkregen voor

keurstabellen, zoals op bladzijde 2 7 en op de bladzijden 

35 e.v. ~ijn gef,even. 

We zien hieruit dat de ver~elijkingsproeven een indeling 

in meer groepen opleveren dan de herinneringsproeven. 

Dit is in overeenstemming met een opmerking van Pracejus 

(literatuur nr. 39), dat bij proeven met kleurboxen (zo

als in hoofdstuk 6) de waarnemer te kritisch in voor 

kleine kleurverschiilen. 

Als men de voorkeursvolgorden voor elk voorwerp afzonder

lijk bekijkt en de hierboven genoemde opmerking in de be

schouwing betrekt, dan ziet men dat de methoden, waarmee 

deze volgorden werden verkregen, overeenkomstige uitspra

ken geven, terwijl men bij de vergelijkingsproeven niet 

adapteert aan een bepaalde lichtsoort, zoals bij de her

inneringsproeven. Waarnemers vinden een vergelijkinpsproef 

echter ~emakkelijker dan een herinneringsproef, rloch ver

lijkingsproeven geven geen uitspraken over een al of niet 

natuurgetrouwe kleurweergave van de beschouwde lamptypen. 

De conclusies, gevonden bij de herinneringsproeven uit de 

hoofdstukken 3, 4 en 5, zijn als volgt samen te vatten : 

hoofdstukken 3 en 4: 

Bij lamptypen met dezelfde Ra en verschill~nde Tk is 

de ~leurwaardering groter als fk kleiner is, binnen 



het onderzochte gebied: 2700 K ~ 'rk ~ 7400 K. 

hoofdstukken 3 en 5: 
Bij lamptypen met verschillende Ra en dezelfde Tk 

is de kleurwaardering groter als Ra groter is. 

hoofdstuk 3: 
De kleurwaardering bij een bepaalde lamp is bij 

Ë z 1200 lux groter dan bij E ~ 500 lux. 

Deze conclusies worden geÏllustreerd in de figuren 19 

t.e.m. 22. Hiervoor zijn voor een aantal verli~htings

situaties de gemiddelde beoordelingen (waarderingen) 

bepaald uit de beoordelingen van elk voorwerp afzon

derlijk. 

We vinder. dan de volgende waarden: 

hoofdstuk 3 (herinneringsproeven bij separaat gevari

eerde Ra en Tk) 

~ lamptype TL 27 TL 33 'I'L 3'/ 'l'L 57 

- ~Tk in K 2700 4100 4200 7400 E 

in lux ~Ra 93 65 96 93 

1200 5.55 4,09 5,18 4,25 

500 5,19 3,35 4,R5 4,11 

(5: natuurgetrouwe kleurweergave) . . 

In figuur 19 is, voor beide waarden van E, de gemiddel

de beoordeling weergegeven als funktie van de kleurtem

peratuur Tk (voor lampen met ongeveer dezelfde Ra), en 

in figuur 20 zijn de gemiddelde beoordelingen bij de 

verschillende lamptypen uitgezet tep;en de bi jbt'!horende 

verlichtingssterkten. 
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hoofdstuk 1~ (herinneringsproeven met drie inëividuele 

komponen ten) 

'rk 
in K 

kombina.t:i.es 3000 4000 6500 

van lamp,~oden 

R-2 I G-1 I B-4 .':;>,06 5,12 4,66 

R-2 I G-1 I (y,-0 5,23 5,10 i+ ,R8 

(5: natuurgetrouwe kleurweergave) 

In figuur 21 is de gemiddelde waardering bij de beide 

kombinaties van lampko~ponenten uitgezet tegen de 

kleurtem?eratuur Tk. In deze figuur zijn tevens de 

waarden van E vermeld, waarbij de beoordelingen werden 

gedaan ( zie blz. 20). 

Rekening houdend met het feit dat de waardering voor 

een bepaalde lichtbron groter is bij een hogere ver

lichtingssterkte, volgt uit de figuur onder andere dat 

de kombinaties met Q-0 een, weliswaar geringe, voor

keur genieten boven die met B-4. 

hoofdstuk 5. (voorkeursproeven met enkele typen TL

lampen) 

~ lamptype TL 25 TL 33 TL 34 TL 84 

E ~ Tk in K 4000 4100 3800 4100 

in lux ~Ra 78 65 91 85 

500 -0,28 -0,60 +0,15 -0,21 

(0: natuurgetrouwe kleurweergave) 



-40-

In figuur 22 is de eemiddelde waardering uitgezet tegen 

de kleurweergave-index Ra. 

We zien hierin dat de waardering voor TL 84 ten opzichte 

van de bijbehorende Ra lager is dan die voor de andere 

lamp typen. Dit i·s ook te zien in figuur 23, waar de be

oordelingen voor de verschillende voorwerpen afzonder

lijk zijn uitgezet tegen de bijbehorende waarden van Ra 

(zie tabel op blz. 26). In deze figuur geldt de opmer

king voor 1'1 84 echter niet voor de voorwerpen groene 

paprika, groene plant, rode paprika, sinaasappel en 

tomaat. 



7.2 Een kleurwaarderingsindex. 
~------------------------------

7.2.1 Een voorstel voor een kleurwaarderingsir.dex. 

Om een kleurwaarderingsindex (Rw of CAI) te kun

nen definiiren is het gebruikelijk om na te gaan 

welke de voorkeurskleuren zijn van een aantal 

voorwerpen. Tevens moeten aan de verschillende 

voorwerpen gewichtsfaktoren worden toegekend, 

overaenkomstig hun belangrijkheid. 

Hiervoor worden in de literatuur de valeende 

aanwijzingen gegeven: 

Judd stelt voor om de voorkeurskleuren van een 

aantal testkleuren te bepalen en hieraan re
wichtsfaktoren toe te kennen. Hij bepaalde bei

de aan de hand van in de literatuur ver1:1e lde 

gegevens. 

Masao Inui registreerde van een groot aantal, 

voor verschillende doeleinden ingeri~hte, ruim

ten de kleuren (in Munsellnotatie) die erin 

voorkomen, alsmede de mate, waarin de verschil

lende kleuren vertegenwoordigd zijn. 

Bij de methode die hier wordt gevolgd, worden als 

testkleuren een aantal, voornamelijk natuurlijke, 

voorwerpskieuren gekozen. 

In da herinneringsproeven van de hoofdstukken 3, 

4 en 5 is hiervan bepaald in hoeverre men vindt, 

dat deze kleuren natuurgetrouw worden weergegeven 

onder bepaalde verlichtingssituaties. 

Tevens werden, door middel van een enquete, ge

wiohtsfaktoren bepaald voor een aantal groepen van 

voo~werpskleuren, op grond van het aantal malen 

dat deze voor\verpen werden genoemd. (Van deze en

quete, waaraan 22 personen meewerkten, is de 

vraagstelling te vinden in bijlage Il.) 
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De gevonden gewichtsfaktoren zijn ~): 

voorwerp( en) gewichtsfaktor 

huidskleur 40 

levensmiddelen 35 

planten & bloemen 10 

kantoorartikelen 5 
meubilering & 10 

stoffering 

*) Hierbij moet worden opgemerkt, dat de meeste per

sonen bij deze enquete hebben gedacht aan ver

lichting van woonruimten. 

Daar men echter voor woonruimten andere eisen aan de 

verlichting stelt dan voor, bijvoorbeeld, kantoor

ruimten, is het wenselijk om een H~plicatierebonden 

kleurwaarderingsindex te definieren. De toepassings

gebieden zou men kunnen onderscheiden in woonruimten 

en werkruimten, en hiervoor kunnen, aan de diverse 

groepen van voorwerpskleuren, de volgende gewichts

faktoren worden toegekend: 

groep van werk- woon-

voorwerpskieuren ruimten ruimten 

huidskleur 40 40 

lever.i.smiddelen 10 40 

planten & bloemen 10 10 

gebruiksvoorwerpen 20 -in kantoorruimten 

meubilering & 10 10 stoffering 
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Hiermee en met behulp van de waarden voor de gemid

delde beoordelingen van de verschillende voorwerpen, 

is het mogelijk om een kleurwaarderingsindex Rw te 

definiëren. 

Deze index kan bijvoorbeeld de vol~ende ~etalwaarden 

aannemP.n: 

Rw = 100 

Rw > 100 

Rw < 100 

kleurwaardering overeenkomstip: die tlij 

natuurgetrouwe kleurweerF,ave 

kleurwaardering hoger dan die bij nh

tuurp:etrouwe kleurweergave 

kleurwaardering lager dan die bij nLl

tuurRetrouwe kleurweergave 

JvJet behulp hiervan zou een formule voor Rw er als 

volgt kunnen uitzien: 

n 

L f. Y· 
~ l 

Rw = 100 + c l=1 

L f. 
l 

i=1 
p 

met Y· = ..!_~ X·· 
l 

p j "1 
Lj 

hierin is: 

x~~ = beoordeling van voor\-.rerpskleur j, behoren
j 

de tot 

(x .. =0 
lj 

groep i van voorwerpskieuren 

: natuurgetrouwe kleurweergave) 

fl = gewichtsfaktor bij Yt 

p = aantal voorwerpskieuren in groep i 

n = aantal 1-;roepen van voorwerpskieuren 

C = faktor, toegevoegd om een redelijke sprei

ding in waarden van Rw te verkrijgen. 

(hier wordt C = 30 gekozen) 

Om de Rw- waarde van een lamp te bepalen moeten dus 

altijd subjektieve beoordelingsproeven worden gedaan. 
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7.2.2 Toetsing van Rw aan eigen resultaten. 

Met behulp van de formule voor Rw en de in hoofd

stuk 5 verkregen waarden voor de beoordelingen van 

de verschillende voorwerpen, kunnen waarden van Rw 

worden bepaald voor de lamptypen TL 25, TL 33, 
TL 34 en TL 84. Hiertoe worden de voorwerpen als 

volgt verdeeld over de verschillende groep~n van 

voorwerpskleuren: 

gezicht 

handpalm 

handrug 

tomaat 

rode paprika 

sinaasappel 

roomboter 

witbrood 

citroen 

groene paprika 

rode anjer 

groene plant 

wit papier 

telefoongids 
(blauw) 

geel boek · 

} 

} 

} 

huidskleur 

levensmiddelen 

planten & bloemen 

gebruiksvoorwerpen in 

kantoorruimten 

We vinden dan, bij een verlichtingssterkte E van 

500·lux en een kleurtemperatuur Tk van~ 4000 K, 

de volgende waarden van Rw: 
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~ lamptype TL 25 TL 33 TL 34 TL 84 

applicat~ 78 (,5 91 R5 

gebied 

werkruimten 93 78 103 89 

woonruimten 92 76 106 93 

7.2.3 Nadere beschouwin,g van de kleurwaarderiug, alsmede van 

de relatie met E en Tk. 

In bovenstaande tabel ziet men dat de onderlin~e ver

schiller. in Rw-waarden voor de beschouwde applicatie

gebieden slechts gering zijn. 

Tevens volgt uit deze tabel dat TL 34 een kleurwaarde

ring hog"r dan natuurgetrouw heeft, zowel voor \>Jerk

ruimten als voor woonruimten. Hierdoor zou deze lamp 

dus zeer ~eschikt zijn om in woonkamers toe te pa~sen, 

wat echter zelden of nooit wordt gedaan. De oorzaak 

hiervan zal onder andere gezocht moeten worden in de 

Tk. (In dit kader is nog te noemen lamptype TL 27, 

doch aangezien hiervan geen vergelijkbare gegevens 

voorhanden waren, is deze lamp niet in de beschouwing 

·betrokken.) 

Uit deze overwegingen èn de resultaten van de herinne

ringsp~oeven uit de hoofdstukken 3, 4 en 5, zoals sa

mengevat op de bladzijden 37 en 38, kan geconcludeerd 

worden àat de kleurwaardering mede afhankelijk is van 

de kleur·temperatuur Tk van het beschouwde lamptype en 

van de verlichtingssterkte E. De in de praktijk toe

gepaste verlichtingssterkten zijn namelijk voor de 

verschillende applicatieFEbiaden niet even gr0ot. 
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Hierdoor is het noodzakelijk om de beoordelingen voor 

elke,mogelijk voorkomende kombinatie van Tk enE te 

herhalen. teneinde voor deze kombinaties de waarden 

van x ~e kennen (zie formule op blz. 43). 
Als bezwaar van de hier voorgestelde Rw kan gesteld 

worden, dat deze niet rechtstreeks uit de spektrale 

energieverdeling van de lamp te berekenen is. 

Om hieraan tegemoet te komen wordt in hoofdstuk 

een ander voorstel beschreven. 

Omtrent de gewenste verlichtingssterkte E en kleurtem

peratuur Tk zijn in de literatuur enige aanwijzinRen 

te vinden. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat 

de gegevens vrijwel uitsluitend betrekkinR hebben op 

werkruimten (kantoren)~ 

a. Kruithof (1941) onderzocht het verband tussen de 

kleurtemperatuur Tk en de bijbehorende, gewenste 

verlichtingssterkte E. Hiervoor werd aan een aan

tal personen gevraagd om bij een bepaalde waarde 

van 'Tk d:l.e waarden van E te kiezen, waarbij het 

niveau als aangenaam werd ervareu. 

Zijn resultaten gaf hij weer in onderstaanje 

figuur; 

1000 

too 

t?SO aooo 1500 :!000 5000 100011 Oe> 

--+-Tk in K 
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b. Wald (1953) deed eveneens een onderzoek naar de ge

wenste verlichtingssterkte E bij gebruik van licht

bronnen met verschillende waarden van Tk (Tk tussen 

2854 K en 6500 K). 

Hij vond: 

- Bij E = 400 lux vindt tenminste ?O% der v.~aarnemerc 

de ruimte "goed 11 verlicht' onafhankelijk van rrk. 

- Bij lage niveaus (E < 100 lux) is er een voorkeur 

VOQr gloeilampen of voor TI,-1ampen met een lap·e 

kl~urtemperatuur. 

- Bij hoge niveaus heeft men voorkeur voor 'l'L-lampen 

met TK ~ 4ooo L. (Door 'tlald weril in 19'i3 een Vt?r

lichtingssterkte B van 400 lux als hoog ervaren.) 

c. Balder e.a. (v.a. 1957) deden proeven, waarbi; een 

groot aantal personen werd gevraagd naar hun oordeeJ. 

met betrekking tot de aangeboden verlichtingssterk-

ten. 

Als algemeen resultaat werd gevonden, dat tenminste 

50% der waarnemers verlichtingssterkten tussen 

1000 en 4000 lux als "goed'' beoordeelt. 

(3000 K < Tk < 6500 K) 

.aen\:.il ?~r~onen ~n.% 

1100 T---------------------------~----------------

50 

(zie voor een samenvatting van deze proeven een àr

tik~l van D. Fischer; literatuur nr. 13) 
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d. Bodmann, SÖllner en Voit (1963) onderzochten het 

verband tussen lichtkleur ( 2000 K < Tk < 7400 K) en 

verlichtingssterkte (200 lux< E < 6000 lux) door 

midde). van proeven in een grote en een kleine 

ruimte. Hierbij werd gevraagd naar de algemene in

druk (sfeer) van de situatie en de helderheidsin

druk van de ruimte respektievelijk het werkvlak. 

Resultaten: 

- De sfeer wordt bernvloed door lichtkleur ~n ver

liehtingssterkte (vgl. Kruithof). 

- De helderheidsindruk is onafhankelijk van Tk en 

Ra. 

- Gewenste verlichtingssterkte on het werkvlak: 

grote ruimte: 1000 lux< E < 2500 lux 

kleine ruimte: 500 lux< E < 1500 lux 

- Bij gebruik van gloeilamplicht (alleen onc<.erzocht 

in de kleine ruimte) is de gewenste verlichtinrs

sterkte lager dan bij gebruik van TL-licht van 

dezelfde 1'k. 

e. SchrÖder en Steek (1974) onderzochten de samen

hang tussen lichtkleur ('11k), verlichtingssterkte 

(E) en kleurklimaat. 

Resultaten: 

Er is een verlichtingssterkte van minsteus 700 

lux nodig opdat tenminste 70% der waarnemers de 

lichtkleur bevalt. (onafhankelijk van Tk, 

3200 K < Tk ( 5400 K) 

- Er is nauwelijks een systematische invloed van 

Tk op de resultaten gevonden. 

Samengevat kan worden gesteld, dat er een verband be

staat tussen de gewenste verlichtinrssterkte en de 

kleurtemperatuur van da toegepaste lichtbron. 
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Tevens blijkt uit de proeven van SchrÖder en Steek, dat, 

onafhankelijk van Tk (Tk) 3000 K), een niveau van min

stens 700 lux nodig is, terwijl Balder e.a. vonden, dat 

alleen de niveaus tussen 1000 en 4000 lux als "goed" 

worden beoordeeld (door tenminste 50~ der waarnemers). 

Bodmann e.a. vonden tevens dat de gewenste verlichtings

sterkte in kleine ruimten en bij gebruik van gloeilamp

licht lager is. 

Men kan zich nu afvragen, welke waarden van E men pre

fereert voor woonruimten, omdat in de praktijk blijkt, 

dat de verlichtingssterkten hier lager zijn dan boven

staande waarden. 

In, aan woonruimten verwante, ontvanp;struimten en in 

bepaalde typen winkels zijn de toegepaste niveaus wel 

van bovenstaande grootteorden, dus daar zou lamptype 

TL 34 zonder bezwaar kunnen worden toegepast. 

In dit kader kan een opmerking worden gemaakt over 

lamptype TL 27. Het kleurpunt van deze lamp is gekozen 

op de zwarte-straler-lijn bij Tk = 2700 K; dit om een 

menging met gloeilamplicht mogelijk te maken. Voor de

ze lamp blijft echter de moeilijkheid bestaan van de 

vormgeving van de armaturen, tenzij de lamp wordt toe

gepast als "koofverlichting''• 
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7.3 Aanwijzingen voor verder onderzoek. 
----------------------------------------

7.3.1 Hoewel er in eigen onderzoek en in de literatuur 

aanwjjzingen te vinden zijn voor het definiëren 

van een kleurwaarderingsindex, is het niet moge

lijk om, met behulp van het beschikbare materiaal, 

een goede definitie op te stellen. 

De nu volgende beschouwing is een poging om tot 

een systematische opzet te komen, teneinde dit 

probleem te kunnen oplossen: 

Een kleurwaarderingsindex, hier aangeduid met 

K.W.I. om verwarring met Rw te voorkomen, is af

hankelijk van: 

a. de spektrale energieverdeling 1-;(~) van de 

lichtbron, 

b. de toegepaste verlichtingssterkte E. 

Dus: 
K.W.I. = f ( E(À), E ) 

Om de~e K.W.I. verder te kunnen definiëren, moet 

men het volgende weten: 

a. De voorwerpskieuren die beschouwd moet-en worden. 

Hiervoor wordt in de eerste plaats gedacht aan 

de kleuren van natuurlijke voorwerpen, omdat bij 

kleding, meubilair e.d. de toeEepuste kleuren 

aan mode onderhevig zijn. 

b. Gewichtsfaktoren voor de verschillende voor

we~pskleuren en applicatiegebieden. 

Deze zouden bepaald kunnen worden met behulp van 

eenzelfde enquete al~ beschreven in pa~agraaf 

7.2.1, echter onder vermelding vart het applica

tiegebied. 

c. De spektrale reflektiekrommen van deze voorwerps

kleuren. 
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Van sommige kleuren zijn deze mogelijk in de 

literatuur te vinden, terwijl de andere perne

ten moeten worden. 

d. De ligging van de kleurpunten van de voorkeurs

kleuren van deze voorwerpen. 

Hierbij stuiten we echter op een moeilijkheid: 

In de literatuur word.t gesproken over herinne

ringakleuren enerzijds en voorkeurskleuren an

derzijds. Het blijkt nu dat beide groepen van 

kleuren in het algemeen een ho~ere Chroma en 

Value hebben dan de natuurlijke kleuren. 

Uit dit feit, namelijk,dat beide aan de'è.elfd.e 

vetmatigheid blijken te voldoen, nemen we aan 

dat herinneringakleuren en voorkeurskleuren 

identiek zijn.. 

Deze aanname is nodig om een antwoord te kunnen 

geven op de volgende vraag: 

Zijn voorkeurskleuren (= herinn.eringskleuren) 

afhankelijk van 

de kleurtemperatuur, waaraan het oog is ge

adapteerd, 

- de verlichtingssterkte op de te beoordelen 

voorwerpen'? 

Om dit te onderzoeken, kan de volgende proef 

worden gedaan: 

Een waarnemer wordt voor een kast (of scherrr1) ge

plaatst, die verlicht wordt door een lichtbron 

met gegeven 'rk. 

In de achterwand van de kast is een kleine ope

ning aangebracht, waardoor de \·ïaarnemer kleu:r>mon

sters uit een Munsellatlas kar1 ~ien, echter niet 

meer dan ''n te~elijk. Hierbij ~an hij zelf re~e

len welke van de aanwezige kleurrnonste:..·s hi ,i 

door de opening ziet. 
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Hem wordt nu gevraagd om d~t kleurmonster te to

nen, dat de kleur van een bepaald voorwerp voor

stelt. 

Onafhankelijk van de toegepaste Tk in de kast, 

moeten de Munsellkleuren bij elke proef met de

zelfde lichtbron ( ·•artificial da;flif~ht") worden 

verlicht, waardoor de kleurnunten van de aangebo

den kleurmonsters vastliggen (referentiekleuren). 

Hierbij moet men er wel voor zorpen, dat de ~umi

nantie van de achterwand van de kast pelijk is 

aan die van de kleurmonster met V= ~. 

Deze proef dient te worden uit~evoerd bij een aan

tal waarden van Tk en E (d.i. de verlichtings

sterkte op de achterwand van dH kast) en met een 

voldoende aantal waarnemers, 

Op deze manier is te bepalen, welke de herinne

ringakleuren ( = voorkeurskleuren) zijn van eün aan

tal voorwerpen, als funktie vn.n ·;'k en E. 

Hiermee zijn alle gegevens, nodig om een kleurwaarde

rinpsindex (K.W.I.) te defini~ren, bekend, namelijk: 

- Van een te onderzoeken lichtbron ie de spektrale 

energieverdeling bekend, en dus zijn toegavoe~de 

kleurtemperatuur. 

Van de gekozen voorwerpskieuren zijn de f>;ewichts

faktoren bekend voor de verschillende applicatie~e

bieden. 

- De spektrale energieverdeling van de lichtbron en 

de spektrale reflektiekrommen van de voorwerpen 

leveren de kleurpunten van de voorwcrpskleuren. 

Analoog aan de flattery-index Rf van Judd,, k;:1n 1u de 

kleurwaarderingsindex ( r •· .. ;. 1.) wordetl i·edefi niec~rn' 



gebied (met een mogelijke koppeling van B en appli

catie gebied) in de kleur1r1aarderinp·sindex tot uit

drukking komen. 

Het voordeel van deze K.W.I. boven de eerder ~ede

finieerde Rw is, dat hij rechtstreeks uil de spek

trale energieverdelin,"~ van de lichthron kan worden 

berekend. (Hierbij wordt verondersteld, dat er een 

eenduidig verband bestaat tussen L. ,, .1., l:~ en 'L'k.) 

7 • .3.2 Na<~st de hierboven beäcl:reven pro' ver, is hAt nu!. tir· 

te v1eten, wat versta<m wordt onder n:;tunq·:f:':t r·oq~Je 

kleurvJeergave". !Jit it; uarllelijk h(~t Levr-J p, \•1!-JanJ[ 

de Ja is gebaseerd. Hierbij wordt dan Vhn de verun

derstellin~ uitgefaan, dat bij het licnt van ePn 

referentielichtbron alle kleuren natunq~:etrouw •·ror

den \lleergegeven. 

Uit eigen onderzoek bleek, dat de waarnemers cle 

kleuren van de gebruikte voorwerpen natuurgetrouw 

vinden, zoals ze er onder daglicht uitzien. Geen 

der waarnemers koos hiervoor gloeilamplicht, hoewel 

het kleurpunt ervan op Je zwarte-straler-:ijn li~t 

en ie lamp dus een natuurpetrouwe kleurweerpave ~ou 

moeten hebben. 

Eet zou daarom nutti · zi.in om te onderzoeken in 

hoeverre men de kleuren van diverse voorweruen na

tuurpetrom.; vindt weerp:egeven, indien ;t,e worden !1(-"-· 

keken onder het licht van een lichtbron met een 

spektr!'3.le enerp:ieverdeli ne:, die identiek i,; abts 

die van een zwarte straler. 

Dit 1:,ou gedaan kunnen worden door middel van .-ou:-

;jektieve beoordelirtj,n:qJroeven, waarbij de lampen z.o-
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onzi~htbaar zijn; dit omdat sommige waarnemers 

(vooral die, welke met de problematiek bekend 

zijn) de kleuren van de getoonde voorwerpen, we

tende ~at ze verlicht worden met het licht van 

een zwarte straler, als natuurgetrouw zull4n be

oordelen. 
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Hoofdstuk 8. Statistische verwerking van de beoordel~ngen. 

Om de bij de proeven verkregen beoordelingen te kunnen verwerken, 

wordt aangenomen dat deze een normale verdeling bezitten met ge

middelde f en spreiding (5'. 

Daar ~ onbekend is, wordt het betrouwbaarheidsinterval voor jl 
bepaald met behulp van de ongelijkheid 

Hierin geldt: 

1. i is een schatting van het gemiddelde f van de beoordelingen 

xi en wordt b~rekend met de formule: 
1 

n 
X ::-I. Xi n . 

\:::1 

2. s is een schatting van de spreiding 6 in de beoordelingen en 

wordt bepaal~ met behulp van een variantieanalyse. 

3. t~(t~) wordt gevonden in de tabellen van de student's T-ver

deling. (Bij de proeven is een nauwkeurigheid van 95% vol

doe:n.de, zodat de tv-waarde voor fo<.= 0,025 (<X.= 0,05) wordt 

opgezocht. 

4. n is het aantal beoordelingen, waarvan het gemiddelde wordt 

bepaald. 

(t~(toc.)vfwordt ook wel de nauwkeurigheid v van het gemiddelde 

x g~noemd.) 

Voor de proeven van hoofdstuk 3 is onderzocht of er verschil be

staat tussen pers0nen (A), tussen lampen (B) en tussen niveaus 

(C). 

Voor de proeven van hoofdstuk 4 is hetzelfde gedaan voor perso

nen (A), kleurtemperaturen (B) en fesforen (C). 

Het blijkt dan dat de spreiding tussen personen ( ,;-,) in alle ge

vallen verwaarloosbaar is ten opzichte van de andere spreidingen 

( B en C). 

Voor de verwerkinR van d~ resultaten van de vergelijkingaproeven 
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uit hoofdstuk 6 i6 gebruik gemaakt van het artikel ''Doubly bal

aaeed incomplete block designs for experiments in which the 

treatment effects are correlated" van L.D. Calvin (zie litera

tuurlijst). Hiermee zijn schattingen x van de gemiddelde beoor

delingen bepaald, alsmede de effektieve spreidingen Beff in 

deze gemiddelden die 0 1 5s bedraagt. (s wordt gevonden met be

hulp van een variantieanalyse.) 

Daar bij àlle proeven (hoofdstukken 3 tm u) onderzocht is of de 

x-waarden statistisch verschillend zijn c.q. r;eranr,schikt kun

nen worden, zijn ook bij de nroeven van de hoofdstukkon ~, 4 en 

5 de effektieve spreidingen Seff bepaald; deze zijn gelijk aan 

~, waarbij ook hier s uit een variantiennalyse wordt verkregen. 

Om te onderzoeken of twee waarden van i Ci1 en i2 ) verschillend 

zijn, wordt de waarde V berekend: V = t.y (-toe:) * Seff * V2 • 
De waarden x1 en x2. zijn dan verschillend als p:eldt: j xl- x2 1 >V. 

Indien nu blijkt d~t op deze manier groepen resteren die drie of 

meer waarden van de gemiddelden i bevatten, wordt een methode 

toegepast die beschreven sta.at in paragraaf 9.2.il van het boek 

"Statistische methoden en proefopzetten'' van ir. F~M. Upperman. 

Vinden we ook hiermee geen VPrschil tussen de gemiddelden x 
binnen die groep(en), dan kan men stellen dat er statistisch 

gezien geen verschil bestaat tussen deze gemiddelden. 
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Hoofdstuk 9. Resultaten van l!.et li teratuuronde~zoek. 

N.B. Deze uittreksels geven de inzichten van de auteurs weer; een 
samenvatting is te vinden in hoofdstuk 1. 

1920. Colour-Mutching by Natural and Artificial Light. 

ï·1artin. 34) 

Martin wijst hierin op de verschillen in kleur die men vindt 

als men een gekleurd voorwerp houdt onder de verschillende 

soorten daglicht en kunstlicht (gas~evulde gloeilampen). 

Als voorbeeld noemt hij een purperkleur die er onder dnglicht 

blauw uitziet en onder gloeilamplicht roo0. 

Verder merkt hij op dat men in de praktijk voor het beoorde

len van kleuren een lamp wenst die dezelfde kleurHeer['·ave 

heeft als het daglicht bij eon blauwe hemel, terwijl l1ij 

zelf meer denkt in de richting van kunstlicht dat lijkt op 

daglicht bij regenachtig weer. 

1940. There is a System in Color freference. <J.P. Guilford. 14) 

Guilford onderzocht of men voorkeur heeft voor bepaalde 

kleuren. Hij liet hiervoor door 10 personen de affektieve 
lil\ l 4 ( ) waarden ; bepa en van 0 Munsellkleuren V en C konstant 

en vond maxima voor rood, groen en blauw, en minim~ voor 

geel, blauw-groen en violet. 

Uit verder onderzoek met 40 personen en 316 Munsellkleuren, 

waarbij elke kleur gedurende 5 sekonden werd getoond tegen 

een grijze achtergrond, werd o.a. gevonden dat een kleur 

meer voorkeur had naarmate de V en C ervan groter waren. 

De waarnemingen werden verwerkt in kaarten, waarin voor een 

bepàalde kleur de affektieve waarde is weergegeven als 

funktie van V en C. De vorm van deze funkties is afhanke

lijk van H. 

Bij deze kaarten werden korrelatie·ko~ffici~nten bepaal~ 

voor de relaLi<H; hwsen voornpeld1~ en r':t!vonden wanrden; de

ze waren bijna overal 1·:roter d~n 0,'). 

*) nffektieve \·Jaarde "' numerL-~1:e pN;i_ tic tussen '';',o plez.ie

rip; mogelijk 11
( 10) en "zo onplPzierip: mor:elijk"(O) 
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1947. Changes in Hue, Lightness and Saturation of 3urface Colars 

in Passing from Daylight to lncandescent-Lamp Light. 
"T H 1 ' J ,, 1 8) H. e sen & • urove. 

Hierin wordt een proef beschreven waarbij 2 boxen naast el

kaar zijn geplaatst. In de ene box lag een Munsellkleur on

der IlL A, in de andere box moest de waarnemer bij Il~ C een 

Munsellkleur kiezen die er hetzelfde uitzag als de kleur on

der IlL A. (198 Munsellkleuren, niveau 540 lux> 7 waarnemers) 

De proef werd gedaan bij 3 verschillende achtergrondkleuren: 

wit, grijs en zwart. 

resultaten:- De kleurveranderingen hebben vuor de ) achter

grondkleuren dezelfde richting in de kleurPndriehoek, doch 

verschillen in grootte. 

- De grootste ai'wi;jkinp;en werden 1revond(~ll voor 

Hue en Chroma bij de zwarte achtergrond. 

- De grootste verschillen in Lightn~ss (een sub

jektieve maat voor Value) werden r;evonden voor V= 8 bij" de 

zwarte achtergrond, en voor V= 2 bij de witte ach terr:rond. 

(Bij de grijze achtergrond zijn de verschillen voor V= 2 en 

V= 8 even groot.) 

-Zwakke Chroma's veranderen meer dan sterke. 

- ~r zijn twee Hue-waarden die invariant zijn: 

• tussen lOH en 5YR (alle achtergrondkleuren), en 

• tussen 5PB en lOPB (wit) of tussen lOd .en 5P3 (grijs,zwart). 

(zie ook: 1973, Jerome) 

1948. Color Characteristics of Iluman Gomplexions. 

G. 13. Ju c k & H.C. l<'roelicn. 

Van 103 personen (51 mannen en 52 vrouwen in de leeftijd van 

17 - 65 jaar) zijn spektrale reflektiekrommen bepaald van hun 

gezichtskleur. Deze krommen hebben alle ongeveer hetzelfde 

verloop, hoewel er verschillen zijn voor ras, sexe, jaarfe

tijde, leeftijd, make-up, haarkleur en het blootpesteld zijn 

aan UV-straling. 

Tevens wordt (summier) een proef beschreven, waarbij 1051 

4) 
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waarnemers huidskleur en de ~Jeuren van diverse voorwerpen 

(w.o. natuurlijke) beoordelen bij l gloeilamp en 4 typen 

TL-lampen. (niveau 430 lux; 2Roo K < Tk ~ 6500 K) 

resultaat: Men had voorkeur voor de zgn. "Soft White''-1amp 

(kleurtemperatuur in de buurt van 4000 K). 

Color Preferenee Studies with Fluorescent Lamps. 

(voortgezet onderzoek) 

G.B. Buci\:. 

Hierin worden subjektieve beoordelingsproeven beschreven, 

waarbij de huidskleur (in boxen en in een ruimte), diverse 

natuurlijke voorwerpen en verschillende kleuren karton (in 

boxen) werderi beoordeeld onder 7 verschillende lichtbronnen. 

(Tk tuss~n 2dOO en 6500 .K; aantal \,raarnemcrs: huidskleur: 

1051, natuurlijke voorwerpen: 786, gekleurd karton: 1068; 

resultaten: huidskleur: voorkeur voor "~>oft ':lhite"(1'k l+OOOh) 

of r!.loeilamp. 

5) 

natuurli ,jke voorwerpen: voorkeur "oor "Soft \vhi te :I. 

gekleurd karton: voorkeur is afhankelijk van de 

kleur. 

Tevens "'~rd ee-n proef gedaan, waarbi .j da kleuren van enke~Le 

bontsoorten werden beoordeeld onder dezelfde ~ lichtbronnen. 

Hierbij V0!1d men een voorkeur voor l1.')('() ~Jaylie;ht. ( jnijke!\S 

een reaktie op dit artikel echter voldoet deze lamp niet 

bij toepassing in een bontzaak.) 

1952. Object-Color Cllap;es from Oaylivht to 1 neEmneseen L ~ilamen \.: 

Ill . t' " T''l DB , d' ''.t" i' .. ~ 'l9) uml.na· 1on. n. tiP son, .•• <JU o (:( ''•·'• Wörren. 

(voortgezet onderzoek) 

Het is bekend dat, als iemand p;ekleurde voorwer0en van daR

licht in een ruimte met gloeilamplicht brengt, de kleuren 

veranderen. Na 5 minuten adapteren echter ziel; men deze 

kleurverschillen niet meer (d.i. kleurkonstant~eid). 

Om de kleurverschuivingen t.r.v. ~daptatie te onderzoeken 

werden proeven gedaan rn~>l 1., (opl':<']f'ide) waarn(~!llt0~rr;. Als 

proefruimte werd een box ;·:ebrtd.kt,, w.:..arin bi,j :; verschillen

de achtergrondkleuren \wit, ,ri,js en zw~u·t) rle ~deuren vc1n 
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60 Munsellkleuren werden bepaald onder Ill. C (800 lux) en on

der Ill.A (600 lux). De adaptatietijd was 5 minuten. 

resultaat: De kleurverschillen t.g.v. verschil in achtergrond

kleur zijn even groot als die bij overgang van daglicht (Ill.C) 

naar gloeilamplicht (Ill. A). 

1955. Color and Seeing. I H 1 
20) 

f. e son. 

Minstens 25% van de bevolking ziet kleuren anders dan de rest, 

blijkens een proef waarbij 16 opgeleide wa~rnemers de kleuren 

van 15 Munsellkleuren bepaalden. (grij~e ~chtergrond) 

Verder werden de grenzen bepaald waarbinnen 5 waJrnemers de 

kleuren van 10 Munsellkleuren zien onder j verschillende 

TL-lampen. ( 3500 K ~ Tk ~ 6500 K) 

resultaat: De kleurverschillen zijn voor alle 3 lichtbronnen 

even groot. 

1955. Rautian on Color Discrimination. D.L. Mac Adam. 33) 

Rautian liet 4 waarnemers juist waarneembare kle~rverschillen 

bepalen voor 36 kleuren, gezien tegen 5 verschillende achter

gronden. Hij gebruikte hierbij een trichromatische colorimeter 

en filters r, g, b, x,en y (CIE- koÖrdinaten) 

Zijn resultaten (ellipsen) gaf hij weer in een rechthoekige 

kleurendriehoek. 

Hac Adam werkte de resultaten voor 6 kleuren om in CIE-koÖr

dinaten x en y, en vond dat de kleinste kleurvErschillen wer

waargenomen bij een witte achtergrond met dezelfie luminantie 

als de vo~rwerpskleur. 

1957. Comparison of Successive wi th Sirnul taneous Color Jvlatching. 

~).M. Newhall, :i.W. 3urnham & J .• R. Clark. 35) 

Met behulp VRn een colorimeter werden 3 proeven gedaan: 

!,. Direkte vert~elijkinp: ( P) f'U herinnering (V) van kl.~uren. 

(met 3 waarnemers en 25 kleuren.) 



methode: Na 3 minuten adapteren worden na elkaar een P

en een M-beoordeling gedaan. 

resultaten: -De tolerantie-ellipsen voor M zijn groter 

dan die voor P. 

-Verzadigder kleuren veranderden bij M meer 

dan minder verzadigde kleuren. 

-M leverde verzadigder kleuren; ook was de 

Value bij M ~roter. 

B. Herinnering van kleuren. (10 waarnemers, 4 kleuren.) 

methode: Men laat de kleur 15 sekonden zien, waarna de 

neutrale kleur met dezelfde Value gedurenc1e 15 

sekonden wordt getoond. Hierna wordt de waarne

mer gevraagd de kleur teru~ te zoeken. 

resultaat: Herinneringakleuren hebben een grotere Chro

ma en een grotere Value. 

c. Herinnering van kleuren. (100 waarnemers, 4 kleuren.) 

methode: Men laat de kleur 10 sekonden zien en vraagt 

de waarnemer de kleur terug te zoeken. 

resultaat: Herinneringakleuren hebben een grotere C~roma 

en een grotere Value. 

(De proeven A, Ben C leiden dus tot dezelfde conclusies.) 

Tevens werd een proef gedaan, waarbij aaiJ jO perHonen werd 

gevraagd de kleuren van enkele bekende voor,,JPrpen op te 

zoek:.en in de ivîunsellatlas (in een box, verlichting: art i fi

nial daylight, nivaau 430 lux). De natuurlijke kleuren van 

dez~ voorwerpen werden uit J0 liLeratuur geh~al~. 

resultaat: De herinneringakleuren zijn verzadigder en neb

ben een grotere Value. 

1957. Predietien of Color Appearance \>JÏ th Different :ldantat:i on 

I.ll . t' R ,.r '--' ' .. ... E . ,, M. ~ 1 h 11 6) um1na 10'1S. .w. _,_,urnnam, ;t.i·. vans ·'< ;:;, •• hew a • 

8en 11binoeular septurn matching" methode lt) werd gebruikt om 

kleurverschuivingen te ondf:rzoeken vàn 12 kleuren~ die er na 

adaptatie aan verschillende lichtbronnen hetzelfde uitzien 

~) Bij deze methode ziet het ene oog het referentieveld, 

terwijl het andere oog het testveld ziet. 
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als onder de referentielichtbron. De proef werd gedaan door 

4 waarnemers, die men eerst 3 minuten liet adapteren, waar

na de voorwerpskleur (referentie) werd getoond, waarbij de 

waarnemer dezelfde kleur moest zoeken onder de testlicht

bron. (Per sekonde zag de waarnemer de kleuren slechts gedu

rende 0,3 sekonden, i.v.m. adaptatieverschijnselen.) 

resultaten: - Er treden kleurverschuivingen op iie tenderen 

in de richting van het kleurpunt van de lamp. 

- Als men m.b.v. de spektrale reflektiekromme 

van de voorv:crpen hun kleurpunten he paalt, 

vindt men dat deze goed overeenkomen met de 

bij de proef gevonden klPurpuntcn. 

Color Preferences for Natural l~jects. C.L. :;anders.· 

Mensen zijn bij kleurbeoordelingen zeer kritisch als het r-;aat 

om natuurlijke produkten: deze kunnen er, afhankelijk van 

de verlichting, goed of slecht uitzien. 

40) 

Om kleurtoleranties te bepalen, werd e(~n proef gedaan, wa:J.r

bij de kleuren van enkele natuurlijke voorwerpen (vo~dings

middelen en huidskleur) onder 3 soorten verlichtin~ werden 

beoordeeld (goed=lOO, onvoldoende:O). i·.h.v. een colorime

ter werden ie bijbehorende kleurpunten bepaald en in het 

x-y-diagram uitgezet, waarna een lijn werd getrokken door de 

punten ~et beoordelingswaarden 50 (=redelijk). 

Men vindt dan dat de toleranties ellip5vormig zijn, verge

lijkbaar met de ellipsen die Hac Adam vond voor juist waar

neembare kleurverschillen, doch groter. 

Verder vindt Sanders dat de voorkeurskleur voor boter bleker 

is dan de natuurlijke kleur en dat men de gezichtskleur lie

ver verzadigder ziet. (Vlees 1r1erd een moeilijk voorwerp ge

noemd vanwege de snelle verkleuring buiten de koelkast.) 
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1960. Memory Colers of Familiar Objects. 0 - n tl 1) v.0. ~ar eson. 

Vijftig waarnemers zochten de kleuren van 10 bekende voor

werpen op uit 931 Munsellkleuren, geplaatst in een kleurbox 

(grijze wanden, verlichtine: Tk = 2700 K, niveau 2150 lux, 

adaptatietijd 3 minuten). De resultaten, uitgezet in een 

Hue-Chroma-diagram, liggen binnen ellipsen. 

Om de resultaten te kunnen vergelijken met de in de litera

tuur gevonden kleurpunten van de overeenkomstige natuurlijke 

voorwerpen, gezien onder daglicht, moeten ze worden omgere

kend nanr kleurpunten onder Ill c. liet blijkt dan, dat de 

herinneringskieuren verzadigder zijn en een grotere Value 

hebben dan de natuurlijke kleuren. 

1960. Versuche ~her das Farberinnerungsverm3gen. 17) E. Hellmig. 

Hellmig liet 26 personen 15 kleuren (vastgelegd vlgs. DIN 

6164) zien die alle dezelfde lichtheid hadden~ en vroeg hen 

24 uur later welke kleuren dat geweest waren. 

resultaten: Herinneringskieuren zijn verzadigder. 

- lloe verzadigder een kleur was, des te heter 

werd hij herinnerd. 

1963. Colour-rendering Preferences for LiRhting the Face. 

B.D. ~inhorn & D.~.H. ! 1 d, 12) <aU e. 

Met behulp van gloeilampen en kleurfilters werden 7 soorten 

verlichting gerealiseerd (alle min of meer metameer met 

Ill A), waarbij de gezichtskleur van 41 meisies (blanke ras) 

werd beoordeeld door 1300 personen. 

methode: Men laat 2 soorten verlichting na elkaar zien en 

vraagt dan welke de beste is. 

resultaat: Sen lamp met meer rood ~n groen en minder geel 

heeft voorkeur boven een metamere Planckse straler. 
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rlewertung von Beleuchtun~sniveaus bei versebiedenen 
Voit. 2 ) Lichtarten. u.·.,;. Bodmann, G •. :;Öllner, ï::. 

In twee verschillende ruimten zijn proever redaan met he

trekking tot de subjektieve werking van verlichti~g. 

le ruimte • afmetingen: 6 x 4x 2, 9 m3 • 

De proeven werden gedaan met R verschillende lamptypen 

(2800 K.(.Tk-'-7400 K), die zodanig schak<::lbaar waren, dat 

verlichtingssterkten tussen 200 en l~OUO lux ~erealiseerd 

konden worden. (50 waarnemers van 20-~0 jr. werden tel

kens met 5 tegelijk in de proefruimte geplaatst; adapta

tietijd 20 minuten) 

Gevraagd werd naar de algemene indruk (sfeer) van de si

tuatie, de helderheidsindruk van de ruimte resp. op het 

werkvlak en de kleurweergave van de aanwezire voorwerpen 

(w.o. ge::dchtskleur van de overige 4 waarnemers). 

resultaten: - De sfeer wordt belnvloed door lichtkleur 

(Tk) en verlichtingssterkte (s). 

- De helderheid in de ruimte is onafhankelijk 

van Tk en .Ra. 

- De gewenste verlichtingssterkte op l~t w~rk

vlak ligt tussen 1000 en .~50n lux. 

2e ruimte: afmetingen: 3 x2,5x ;>,2 m3 • 

Hier werden dezelfde proeven gedaan ·als in de le ruimte, 

doch nu met 4lamptypen (2000 K~Tk~6000 K) en ·'+0 wn.a1·ne

mers (telkens 2 tegelijk in de proefruimte). 

conclusies: - De hier gevonden resultaten vertoonden de

zelfde tendenzen als die bij de le ruimte 

met de volgende verschillen: 

•• Het lagere niveau werd hoger gewaardeerd 

dan het overeenkomstige niveau in de Je ru:imte • 

•• De ~ewenste verlichtin~ssterkte lirt tus

sen ~00 en l~UO lux. 

- Bij 1~ebruik V<"Hl p;loeilampen ligt het. opti

mum voor de .'';ewenste verlichtinr;ssterkb:, bij 

700 lux. ( :li .i 'rL-lampen met 'fk:::: )CjC{~ I ligt 

dit hop.:er) 
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A Flattery Index for Artificial Illuminants. D.B. Judd. 
29) 

De kleurweergave-index :-ta van een lichtbron komt slecht 

overeen met de menselijke voorkeuren: elke kl~urafwiJking 

t.o.v. de natuurlijke kleur worrit hierin op dezelfde manier 

behandeld, terwijl sommi~e afwijkin~en juist plezierig er 

andere onplezierif werken. 

Op grond hiervan wordt een flattery-index Rf ~edefin1eerd, 

die lijkt op de Ha, met dit verschil dat de doelkleuren 

(dit zijn de referentiek1euren' nu niet de natuurlijk~ 

kleuren zijn (zoals bij de i{a) maar de voorkeurbkleuren. 

Van diverse voorwerpen werden ae kleurpunten van de voor

keurskleuren in de literatuur gevonden. Hiermee werden te

vens gewichtsfaktoren toegekend aan de verschillende test

kleuren, waarna de Rf op overeenkomstige wijze als de Ja 

werd gedefinieerd: Rf = 100 - 4, 6 ~ Ef. 

1967. Preliminary Report on a New Approach to Color Acceptance 

Studies. \.} .G. Prace jus. 39) 

Voor proeven m.b.t. het toepassen van lichtbronnen is een 

methode, vaarbij de lichtbronnen worden vergeleken in 

kleurboxen ongeschikt, omdat daarhij de adaptatietoestand 

van de ogen niet hekend is en omdat men dan te kritisch is 

voor kleine kleurverschillen. In zulke gevallen kan men 

beter proeven doen in een ruimte. 

Pracejus beschrijft 2 proeven die hij doet in 2 aan elkaar 

grenzende ruimten, waarbij 7 lichtbronnen (Tk tussen 2200 

en 4800 K) werden beoordeeld. (De ruimten hebben in de eer

ste proef warme kleuren en in de tweede proef worden een 

warme en een koele kamer gebruikt; het niveau is bij beide 

proeven 1076 lux.) 

In de eerste proef worden direkte voorkeuren bepaAld tussen 

beide ruimten (1543 waarnemingen), terwijl in de tweede proef 

14 personen hun oordeel over de 7 lichtbronnen in de proef

ruimte geven. Tussen twee waarnemingen in hevindAn ze zich in 

een adapt&tieruimte ("Cqol White''-lampen, niveau l()OC Jux). 

In totaal duren de waarnemin~en 2 uur. 
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resultaten: - In beide proeven werd een voorkeur gevonden 

voor "Cool Whi te de Luxe"-lampen ( 'I'k = 4200 t.). 

-Een lamp met Ra= 59,8 (Tk=3500 K) en een 

lamp met Ra = 46,8 ( Tk = 3600 K) werden het

zelfde gewaardeerd. 

1970. A study o! user preferences for fluorescent lamp colours of 

daytime and night-time lighting. 

A.B. Cockram, J.B. Collins & F'.~r. Langden. 9) 

Drie proeven werden gedaan ~•.b.t. de gewenste verlichting 

in een kantoorruimte: 

a. Bij de eerste proef kijkt de waarnemer via P.en opening 

in een schaalmodel van een 10 m diepe kantoorruimte (~et 

ramen in een der wanden). 

Er werden waarnemingen gedaan bij mooi en bij slecht 

weer, waarbij werd gevraagd welke van de mogelijke typen 

verlichting (4 lichtbronnen en daglicht) het meest ge

schikt was (niveau steeds dezelfde). 

b. Daarna werden soortgelijke proeven p,edaan met dezelfde 

4 lichtbronnen die in 8 ruimten waren geÏnstalleerd 

(4 kamers (A-D) hadden ramen met getint, zonwerend glns, 

de ande~e 4 (E-H) hadden helder-glazen ramen; de niveaus 

waren niet overal even hoog ). Aan 40 werknemers werd 

gevraagd om de kamers te bekijken en een rangvolgorde op 

te stellen voor de verlichting in beide typen ruimten 

(A-D overdag en 's avonds, E-H alleen overdag). 

resultaten: -De verlichting die in de eerste proef (a) 

de beste beoordeling kreeg, werd hier het 

slechtste beoordeeld. 

-De rangvolgorde, gevonden voor de waarne

mingen overdag, was dezelfde als die voor 

de waarnemingen 's avonds. 

c. De drie lamptypen waarvoor in de tweede proef de meeste 

voorkeur wa:; (Dsylip:llt: T'k:.-::li)O\l L, u.- Lnxe: L'k:::huno ll, 

White: 'l'k:::)I)OO K~ werdtm f~edurend~ '+ maanden in rl(-. I> 
ruimten r;ernstalleerd (maximale niveau overal heb;r:lfde). 
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Om de 14 dagen werd een beoordeling gevraagd over comfort, 

hu~dskleur, e.d. (alleen overdag). 

resultaten: -De waarderingen namen in de meeste gevallen 

af in de loop ven de tijd. 

-"Daylight"-lampen ( Tk = 4300 K) hadden in bei

de typen ruimtem de voorkeur. 

-Huidskleur werd onder ''\tlhi te"-verlichting 

( Tk = 3500 K) het beste beoordeeld. 

1970. The Role of Speetral Energy of Souree and Background Color 

in the Pl~asantness of Object Colors. 

H. Heleon & T. Lansforct.
21

) 

Helson en Lansford onderzochten het verband tussen voor

werpskleur , achtergrondkleur en lichtbron. Hiertoe beoor

deelden 10 personen 125 voorwerpskieuren tegen 25 achter

grondkleuren (alle uit het Munsellsysteem) bij 3 Floeilam

pen en 2 TL-lampen ( Tk tussen 2854 en 65CO K) in ef,ü ._,vx 

met grijze wanden. (beoordelingen: 9 oo heel erg plezierig, 

1 = heel erg onplezierig) 

hl~ resultaten vonden zij: 

- De achtergrondkleur is erg belangrijK, zelfs belangrij

ker dun de lichtsoort. 

Ra en 11ple:6ierip: zijn" van voorwer!Jskleuren zijn niet 

gekorreleerd. 

- Vrouwen zien liever warmere kleuren, mannen b..ever koelere. 

- De verlichting met Tk = 4500 K (TL) en Ra = 85 had de 

meeete voorkeur. 

- Klellren met een hoge Chroma-waarde hadden voorkeur boven 

die met een lage Chroma-waarde. 

- Gemiddeld over alle lichtbronnen werden als beste ach

tergr0ndkleuren gevonden: wit en pastelkleuren (V groot, 

C klein). 

Tevens werden proeven gedaan, waarbij de kleuren van enkele 

natuurlijke voorwerpen werden beoordeeld door 10 personen 

onder dezelfde 5 lichtbronnen. 

resultaDt: Men vond de 1-doeilamp ( Tkcc ,~g54 h) en een "rL-lamp 

met Tk= 4500 K de beste lichtbronnen. 
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Subjective Estimates of Colour Attributes for Surface 

Colours. I.G.H. Ishak, H. Bouma <~~ H.J.J. van '!3ussel. 

Er zijn 3 verschillende methoden om kleuren te beoordelen: 

A. Vergelijkingsproeven. 

Hierhij ziet het ene oog het testveld, terwi.jl het ande;:·r:; 

oog het referentieveld ziet. 

B. Herinneringsproeven. 

Deze hebben betrekking op de herinnerinv van kleuren, de

ze moeten worden teruggezocht in een Yleursysteem (bijv. 

het Munsellsysteem), zodat geoefende waarnemers nodig . 

zijn. 

C. ~ub~ektieve methode. 

Hierbij worden aan kleuren subjektieve wuarden voor Hue, 

Saturation en Lightness toegekend. 

De laatste methode wordt gebruikt om te onderzoeken in hoe

verre de subjektieve Hue, Jaturation en Lishtness van kleuren 

overeenkomen met de Hue, Chroma en Value van de Hunsellkleu

ren. Hiervoor werden door 2 waarnemers de subjektieve waar

den genoemd van 60 Hunselikleuren (verlichting: 'T'L 55 ( Tk = 
6 500 K ; Ra = 9 5) • 

Het blijkt dan dat Lightness en Value het best met elkaar 

overeenkomen, terwijl Saturation en Chroma de kleinste korre

latie vertonen (Chro~a stijgt sneller dan Saturation). 

1971. Luminosity and Coler-Rendering Capability of White Light. 

1tJ. A. 'l'hornton. 42) 

Bij fluorescentielampen zijn vooral van belanr;: een goede 

kleurweergave en een hoge lichtopbrengst; bij de bestaande 

lampen gaan deze echter niet samen. 

Een lichtbron heeft een betere kleurwe~rgave, naarmate het 

spektrum ervan breder en platter is, doch dan is de licht

opbrengst tamelijk laag. 

Voor wit licht, bestaande uit twee spektrele kleuren, is de 

lichtopbrengst maximaal, als de emissielijnen zich in het 

blauwe en gele gebied bevinden. Naarmate deze lijnen breder 

worden, neemt de lichtopbrengst af en wordt de kleurweer-

23) 
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gaTe beter. 

Als we nu wit licht maken m.b.v. drie spektrale kleuren, 

dan is het gamut~) het grootst als deze zo ver mogelijk 

uit elkaar liggen (rood, groen, blauw). Echter, de licht

opbrengst is erg klein als À(blauw) te klein en À(rood) 

te groot zijn. 

Gekozen werden de golflengten ~ = 450, 540 en 610 nm, en 

als kleurb~oordelingen gedaan worden aan natuurlijke voor

werpen, verlicht met een mengsel van deze drie spektraal

lijnen (of gebieden met deze maxima), dan blijkt deze kom

binatie ~oed te voldoen. 

1972. Color-Discrimination Index. \:J. A. 'l'horn ton. 44 ) 

Het kleuronderscheidingsvermogen van een lichtbron kan men 

definiëren als de mate, waarin de verlichting bijdraap:t in 

de mogelijkheid om kleuren te onderscheiden. 

Men kan dit weergeven in de vorm van een color-discrimin~ 

a ti on-index CDI, bepaald door het oppervlak G van het gamut *) 

in het u-v-diagram. De CDI is dan gelijk aan: 

CDI _ G(testlamp) * 100 - GCill. C) 

Hierbij geldt: 

- Voor de bepaling van G is geen referentielichtbron nodig; 

G kan du& als een ,absolute grootheid worden beschouwd. 

- Uit proeven blijkt dat natuurlijke voorwerpen, bekeken 

bij een lamp met een grote CDI (en dus een gcote G), een 

goede kleurwaardering krijgen. 

1972. Flattery vs Color Rendition. c.w. Jerom~. 24) 

Jerome deed een proef met 2 lampen (CW en W-13) die ongeveer 

hetzelfde kleurpunt (Tk =4200 K) hebben en bovendien vrijwel 

dezelfde Ra, doch waarbij kleurverschuivingen v~n de test

kleuren t~gen~estelde richtingen hebben. Deze lampen 

"') r;amu t == p;ebied, bep:rensd d Por flt" kleurpunten vun een reel<::.> ob

jektkleuren. Thorntun neemt. niervoor de 8 Cl. l:;-·te~;tkleuren 

en kie::;t als maAt voor de ~Dl hE-:t oppervlak van de zo ge-

vormde achthoek. 
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bevestigde hij, onderling dimbaar, in een kleurbox, waarna 

hij 50 waarnemers vroeg om die kleurverhouding in te stel

len, waarbij de voorwerpen in de box (rrekleurde voorwerpen 

en testkleuren) er het plezierigste uitzagen. 

resultaat: De gewenste kleuren zijn verzadigder en leven

diger dan de natuurlijke kleuren. 

The Subj~ctive Measurement of Color Shifts ~ith and Without 

Chromatic Adaptation. A.A. Eastman & G.A. Rrecher. 

Met behulp van een box, voorzien van een tussenschot, wor

den 3 vergelijkende proeven gedaan volgens or-derstaande 

methoden: 

A. Simultane vergelijking met beide ogen. 

B. Simultane vergelijking, waarbij het linkeroog aan de 

ene boxhelft adapteert en het rechteroog aan de andere 

boxhelft (beide ogen Legelijk). 

c. Successieve vergelijking, waarbij, evenals in B, het lin

keroog o.an de ene boxhelft adapteert en het rechteroor; 

aan de andere boxhelft. Het verschil met methode B is, 

dat niet met beide ogen tegelijk wordt ~1aargenomen, .,,aa.c 

m.b.v. een vlinder wordt afwisselend ~~n der ogen afFe

schermd. 

Bij deze proeven wordt, na een adaptatietijd van 5 minuten, 

in de ene boxhelft een Munsellkleur gelegd onder de test

lichtbron ( 11'.>/arm Wh:i.te", '-l'k ,_ ?000 K), w<;.<;rna de \vaarnemer 

gevraagd wordt in de andere boxhelft een kleur te zoeken, 

die er onder de referentiebron (gloeilamr~ met- filter, 'I'k = 

6000 K) hetzelfde uitziet als de testkleur. (j4 testkleu

ren, niveau 1076 lux, 5 waarnemers). 

resultaten: - De meeste kleuretl vertonen bij de drie me

thoden verschuivin~en :in dezelfde rich tinp:en. 

Bij methode C vindt men de kleinste vorande

ringen in Hue en ~hroma en bij methode B de 

kleinste in Value. 

Vanwege de chromatische adapt.:ttie, die alleen bij methode 

C wordt bereikt, is deze lautste methode de meest aanvaard

bare. 

10) 
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1972. The Subjective Measurement of Color Shifts Witt Various 

Light Sources. A.A. Eastman, C.J. Allen & G.A. Brecher. 11 ) 

Met een methode, waarbij de ogen apart zijn geadapteerd 

(methode C van het voorgaande rapport), worden de kleur

verander~ngen van 12 Munsellkleuren bepaald onder 11 ver

schillende lichtbronnen (niveau 540 lux) t.o.v. de kleu

ren onder ~en referentielichtbron (gloeilamp met filter, 

Tk = 5000 K). De adaptatietijd is 5 minuten. 

Het blijkt dan dat deze kleurveranderingen het kleinst 

zijn voor een fluorescentielamp met 'Ek = 5000 K. 

(Onderzochte gebied: ;:goo K ~ 'l'k ~ ?')00 K) 

1972. Color and Light Sources. W.A. Thornton.43) 

Onder de nieuwe 3-komponentenlampen (zie Thornton 1~71) 

zien we de kleuren van voorwerpen verzadigder (dus zoals 

we ze graag willen zien) dan ze in werkelijkheid zijn. 

Deze nieuwe lampen kunnen worden gemaakt voor een groot 

gebied van kleurtemperaturen, zodat men ze kan vergelij

ken met bestaande lampen. Als men dit doet d.~.v. de 

color-discrimination-index CDI, dan vindt men in alle 

gevallen een grotere CDI voor de nieuwe lampen. (Indien 

men dit doet voor de Ra, dan blijkt dat voor de nieuwe 

lampen de Ra + 80 is, terwijl de bestaande lampen = - voor 

deze waarden zeer sterk verschillen.) 

Deze CDI is dus een betere maat voor npreference" dan de 

Ra, omdat de Ra weergeeft hoe goed een lichtbron op de 

gekozen referentielichtbron (daglicht of een zwarte stra

ler) lijkt, terwijl de voorkeurskleuren in het algemeen 

verzadigder zijn. 

1972. High Performanae Fluorescent Lamps. H.Haft & W.A. fhornton. 1 5) 

Voor elke lamp zijn van belan~: de lichtopbren~st en de 

kleurweergave, waarbij het een mee~;;tal ten koste v:aa t van 

het ander. 

Uit onderzoekingen blijkt evenwel~ 
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- "VJi t" licht met een maximale lichtopbrengst kan worden 

verkregen m.b.v. 2 spektrale kleuren met maxima bij 

À= 450 nm en À= 5R0 nm. De Ra is dan echter 1dein. 

- Een Ra van ± 80 wordt verkregen als we wit licht maken 

m.b.v. 3 spektrale kleuren in de gebieden: 455< À-1(4,<i5, 

525< Àx( 560 en 595( À3<620 (À in nm). 

Een lamp met À= 1+50, 540, ()10 nm zou dan een goede keus 

zijn m.b.t. een goede kleurweergave en ee~ grote lichtop

brengst. 

Met deze nieuwe lampen en bestaande lampen zijn proeven 

gedaan, waarbij de kleuren van natuurlijke voor~erpen 

werden beoordeeld. Het resultaat was een duidelijke voor

keur vovr de 3-komponenten-lampen. 

The Flattery Index. '~. w. Jerome. 25 ) 

Met behulp van een kleurbox, waarin de lampen C\v en \rl-13 

(zie ook: Jerome 197?) onderling dimbaar zijn bevestigd, 

werden kleurbeoordelingen gedaan met 30 waarnemers en 14 

testkleuren. Gevraagd werd de verhouding CW / W-13 zoda

nig te regelen dat de testkleur er het plezierigste uit-

zag. 

resultaten: - Men had voorkeur voor levendi~er kleuren. 

- Sommige kleuren bleken ongevoeli~ voor ver

anderingen in de verlichtinG• Deze zijn in 

Munsellnotatie: 5Y h/4 ; S GY ~/R en 

5 GY 4/4. 

Tevens doet Jerome enkele voorstellen m.b.t. de formule 

voor de flattery-index Hf van Judd. 

1973. Fluorescent Lamps with High Color-Discrimination Capability. 

W.A. Thornton.45) 

liet onderscheiden van kl(~uren is ietn dat :i.ed,.re~n elk,.. rl.ar: 

dnet. DaArom zi.in er lampen nodi1>: met et"n goed kleuronrl.er

scheidingsvermogen. We kunnen ctit we~rgeven d.JJ.v. d~ color

discrimination-index CDJ, bepa:1ld rloor het oppervlah. c:< van 

de r:amuts. 
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G is afhankelijk van: 

- de kleur van de lichtbron. 

G is groter naarmate het kleurpunt van de lichtbron meer 

in het centrum van de kleurendriehoek ligt. 

- de samenstelling van het licht. 

Bij het gebruik van 3 spektrale kleuren ie G maximaal 

voor À=430, 530 en 660 nm. 

1973. The develor-ment of the new generation of fluorescent lamps. 

J.L. 0uweltjes. 37) 

Bij de bestaande fluorescenti~lampen ging men steeds uit van 

de veronderstelling dat voor een goedP kleurweergave, de 

spektrale energiPverdeling ervan zov0el mogelijk moest lij

ken op di~ van natuurlijk ctaplicht of ven een ~warte straler. 

Het was echter ook bekend dat een goede kleurweer~eve altijd 

ten koste ging v~n een grote lichtopbrengst, en omrekeerd. 

Met het vinden van nieuwe fosforen, waArmee de 3-komponen

tenlampen worden gemaakt, blijkt deze wetmatigheid n:i.et lan

ger houdbaar. De nieuwe lampen hebben namelijk '60wel een 

goede kleurweergave (Ra~8o) als een grote lichtopbrengst, 

terwijl het spektrum ervan is opgebouwd uit 3 tamelijk smal

le banden met emissiepieken voor À= 452, 543 en 611 nm. 

Deze 3 banden liggen in het e;ebied waar zowel de "chromati

sche respanse''-funktie als de gewichtsfunktie maxima verto

nen. Tevens blijkt uit verg~lijking van de spektrale ener

gieverdeling van de nieuwe lampen met de ooggevoeligheids

kromme, dat er weinig enereie verloren gaat in die gebieden 

waar de ooggevoeligheid klein is. 
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1974. On the Interpretation of Preferenee Experiments in Illumin-

a ti on. I:J.J. üarper. 16) 

De kleur van een voorwerp zoals iemand die graag ziet, is 

niet onder alle omstandigheden dezelfde, doch is o.a. af

hankelijk van de achtergrondkleur, de soort verlichting, datgene 

wat men kort tevoren gezien heeft en de chromatische adap

tatie (aan de gemiddelde kleur van het ~ezichtsveld is deze 

na ongev~er 20 sekondcn bereikt.). 

Om de invloed van de verlichting te onderzoekPon, word~n ~) 

vergel i jkingsproeven r;ed.o,an m.b.v. 2 boxen er. verschillende 

lichtbronnen (w.o. de 3-komponentenlamnen) bij een niveau 

van 540 1 ux. ( 3000 K -' 'l'k ~ c?500 K) 

A. 140 personen (normaal werkend in een ruimte met ramen en 

bij 11\vhite"-verlichting) beoordeelden de kleur van hun 

armen en de Munsellkleur voor huidskleur (5 YR 8/4) bij 

7 verachillende lichtbronnen. (adaptatietijd 5 sekonden) 

B. en ~. 125 personen (normaal werkend in een ruimte zonder 

ramen en bij "Cool ·~lhite"-verlichting) beo0rdeelden de 

kleur van wortelschijfjes, groene bladeren en twee ver

schillende kleuren wit papier bij 8 verschillend~ licht-

bronnen., 

resultaat: Witte lichtbronnen die een of meer kleuren verza

digder (vooral rood) weergeven, hadden de voor-

keur. 

1974. Color discriminatien as a tunetion of observer adaptation. 

M.R. Pointer. 38) 

Met behulp van een colorimeter worden proeven g~daan om 

juist waarneembare kleurverschillen te onderzoeken van 66 

kleuren, bij adaptatie aan 5 verschillende lichtbronnen. 

(adaptatietijd '5 minuten, L(adaptatieveld) = 34no cd;m2) 

resutaten: 

- Er is weinig verschil in juist waarn~embare kleurv~r

schillen voor dezelfde kleuren, gezien bij verschillende 
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adaptatieomgevingen. 

- De kleinste nog juist waarneembare kleurverschillen wor

den gevonden in het midden van de kleurendriehoek, waar 

de kleuren het minst verzadigd zijn. 

- De grootste nog juist waarneembare kleurverschillen tre-

'den op voor rode, groene en blauwe kleuren. 

Eveneens werd de invloed van de chromatische adaptatie on

derzocht d.m.v. een methode, waarbij het linker oog het ene 

veld ziet en het rechter oo~ het andere veld, doch niet te

gelijkertiJd~Hierbij werden de kleurverachuivinfen bepa~l~ 

van adaptatie aan een testlichtbron t.o.v. adaptatie aan 

daglicht ( 'I'k = 6.500 K). 

resultaat : 

- De grootte van juist waarneembare kleurverschillen is on

afhankelijk van adaptatie aan een bepaalde kleurtempera

tuur Tk tussen 2856 K en 6500 K. 

(onderzochte gebied: 2000 K ~Tk-'6500 K) 

1974. Zur Beurteilung der Lichtfarbe in der Innenbe]euchtung. 

G. Schr~der & B. Steek. 41) 

Om de samenhang tussen verlichtingssterkte, kleurtempera-

tuur, kl.~urklimaat en sfeer te onder>';oeke·n, v:.o.r·c"n Draeven 

gedaan in twee aan elkaar grenzende ruirnteh: 

1. adaptatieruimte. 

Hierin adapteert de '~a&rnf'mer gedurenr~e 10 mi nu ten. 

waarna hij beoordelin~en doet over lichtkleur en Klimaat, 

afhankelijk van het ai vea.u en bij :) vcrschillendP TL

lamr·en met rk = 5400 r:, 4100 K en 3200 r:. 
2. proefruimte. 

Na de adaptatie komt de waarnemer in de proefruimte, 

waar hij weuerom beoordelingen ~oet over lichtkleur en 

klimaat, al6mede over de ~deer in de ruimte, '' fLankel i ;ik 

"') l.sij deze method0 rnoest de WfHll'l!er:tPr, otn dP bt·; id.-.' Vt:Hien t"' verge

li .i ke-n, ,.,i .in hoofd heen P-n wPel' bt:W~f::en en nam 1=>l.ec 11 tr, me L {•pn oop 

tep:eli.ik w;vn·. ll{ij rn(~thode : '-'étn blz .• {)~' >vt•r·c! Vl.'!l'f"t·li !h.i~-!f~ rnof:e

li.ik gernn<lkt. ni.h.v. P.en ronddrHaicnci v.li(l(1er voor de Of':en.) 
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van het ni vea.u en de lichtkleur (steeds geldt :~a ~90). 

resultaten: 

- Bij 70% van de \vaarnemers is een niveau van minstens 

700 lux nodig opdat de lichtkleur hen bevalt. 

- De beoordelingen in de proefruimte zijn afhankelijk van de 

de lichtkleur waaraan men in de adaptatieruimte was ge~ 

adapteerd; er is echter een tendens aanwezig dat de ge

wenste kleurtemperatuur in de buurt van Tk= 4000 K list. 

Aansluitend werden proeven gedaan, waarbij de huidskleur 

en de kleuren van enkele andere objekten werden beoor

deeld. 

Resultaten worden alleen voor huidskleur gegeven: 

- Of deze er natuurlijk uitziet is afhankelijk van de 

kleurtemperatuur en het niveau in de adaptatieruimte, 

waarbij in het algemeen geldt dat, naarmate het ver

lichtinganiveau hoger is er een hogere kleurtemperatuur 

nodig is. 
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Hoofdstuk 10. Enkele punten uit de kleurentheorie. 

10.1 Kleur, de kleurendriehoek. --------------------------------
Als we licht op een voorwerp laten vallen, geeft het terug

gekaatste licht ons, onder andere, een kleurindruk van het 

voorwerp. Deze kleurindruk is, bij ~egeven waarnemingsrich

ting, afhankelijk van: 

a. de spektrale energieverdeling E(~) van het opvsllende licht. 

b. de spektrale reflektie pC~) van het voorwerp. 

c. ons oog, alsmede de adaptatietoestand ervan. 

d. de omgevin~waarin het voorwerp zich bevindt. 

Voor veel toepassingen is het nodig om kleuren te rangschikken 

of om er getalwaarden aan toe te kennen. Van de verschillende 

manieren waarop dit gedaan kan worden, zijn de meest gebruikte: 

a. het Munsellsysteem. 

Glke kleur wordt hierin weergegeven door middel van drie 

eigenschappen: Hue (kleurtoon), Value (lichtheid) en Chroma 

(verzadiging). De notatie van een kleur is dan H V/C. 

bijvoorbeeld: 

rose 5~ 5/4 
vermiljoen 5~ 5/12 

b. de kleurendriehoek. 

b.l het trichromatische systeem. 

In het trichromatische systeem gaat men uit Van de drie 

spektrale kleuren R, G en B, waarmee door mengine in ver

schillnnde verhoudingen,~ndere kleuren te maken zijn. 

Deze kleurpunten worden als hoekpunten van een driehoek 

voorgesteld. 
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S K ---------- R 

B 

voorbeelè.: 

kleur K is als volgt te maken: 

(K) ~ s(S) + r(R)} ~ 
s(S) ~ g(G) + b(B) (K)~ r(R) + g(G) + b(B) 

(hierin betekent s(.'}): hoeveelheid licht s van kleur S, 0nz.) 

Op deze manier kunnen een groot aantal kleuren worden ge

maakt, die grafisch kunnen worden voorgesteld door punten 

binnen de driehoek ~GB. 
y 

(voor betekenis figuur: zie oo~ blz 5) 

Er zijn echter ook kleuren, zoals bijna alle spektrale 

kleuren, die worden voorgesteld door punten buiten deze 

driehoek RGB. Teneinde deze kleuren toch te kunnen defi

nieren ~et behulp van R, G en B zijn negatieve kleuren 

ingevoerd. 

voorbeeld: 

kleur K' wordt als volgt gemaakt: 

o~') + r( ;{) ~ p( l') } 

() () () 
-~(L')~~-r(I{) r g(G) + h(F\) 

f' l' 4----~)è Cl + b 11 
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b.2 de kleurenruimte. 

In het voorgaande Z1Jn kleuren,die alleen verschillen 

in luminantie, voorgesteld door hetzelfde punt in een 

plat v:ak. 

Deze beperking kan worden opgeheven door de eerste wet 

van Grassmann: Elke kleur {s te beschrijven met drie 

kleurkompanenten (stimuli (1), (2) en (3))~ Als deze 

drie kleurstimuli worden voorgesteld als de koÖrdinaat

assen van een al of niet rechthoekig stelsel (met on

derling gelijke hoeken), dan kan l:ierin elke kleur }, 

worden weergegeven door middel vnn df' JuminantieR L}, 

L2 en 13 van dezp kleurstimuli: 

(K)~L1.(1) + L2(2) + L3(3) 

Kleur K heeft dan luminantie 1 = L-1.+ L 2 + .tJ3• 

--.. =:;::.:: ____ ,..K+K' -- -----... - ...,.- _.....-0 ~- --- ___ .. .:;._ 
I<' 

Ook gelden in deze ruimte de tweede en derde wet van 

Grassmann: 

tweed~ wet: 

Als we de luminantie van kleur K met faktor n vermenig

vuldigen, dan moeten we hetzelfde doen voor de afzon

derlijke kleurstimuli: 

nL(K)~ n11(1) + nLz(2) + n1;;(3) 

derde v1et: 

Als voor kleur K met luminantie L geldt: 

L(K )<~<~L1(1) + 12{2) + 13(3) 

en voor kleur K 1 met luminantie IJ' geldt: 

IJ( KI ) ~ 1:1. ( 1) + Li ( 2) + L;3 (3) 
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dan gelcit voor kleur K+K': 

L(K) +L'(K')~(L1+I"l)(l) + (12+ L~)(2) + (L0 +L:P<3) 

Kl~ur K+K' heeft dus luminantie L+L'. 

In de kleurenruimte wordt ~lk kleurpunt op deze manier 

\Y"eergegeven door midd8l van L1, L2 en L3 ( dit heten 

tristimuluswaarden). 

In het platte vlak, waarin kleuren die alleen verschil

len in luminantie, worden voorgesteld door hetzelfde 

punt, v;orden bepaalde verhoudingen van 11 , Ll en 1.3 geko·p

peld aan elk punt in dat vlak. Een kleurpunt wordt hier 

voorgesteld door 11 , 12 en 13 , 1r1aarvoor geldt: 

11 

(1~, 12 ~n 13 worden trichromatische koëfficiënten of 

kleur~o~rdinaten genoemd.) 

Deze kleurko~rdinaten kunnen op verschillende manieren 

worden uitgezet; de meest voorkomende zijn: 

2. 

I 

I 
1: 

K 

l2. 
I 

1 3--L---o 
--+ti 1 

b.3 de CIE 1931 kleurendriehoek. 

Uit de RGB-ruimte wordt de standaard CIE-XYZ-ruimte 

afg~leid op de volgende manier: 

Gekozen zijn drie koÖrdinaatassen X, Y en z, die ge

lijke hoeken met elkaar maken. De monochromatische 

kleurstimuli (R), (G) en (B), met respektievelijk 

).: 700 nm, À= 546,1 nm en À= 4:-ss,P. nm, alle met de 

eenheidsluminantie (L = 1), hebben in deze ruimte de 

volgende kleurpunten: 
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( R): x = 2,7689 y = 1 z = 0 
( G): V = 0,38159 y = 1 z = 0,01230'( " 
( B): x = 18,801 y = 1 z = 93,066 

Het kleurpunt van kleurstimulus (K) wordt dan gevonden 

met de transformatieformules: 

x = 2,7689 L1. + 0,38159 L2. + 18,801 L3 

y = Ll + L2. + L3 
z = 0,012307 L2 + 93,066 L3 

Hierin ~ijn L1, L2. en L;s de luminanties van de kleur-

stimuli (R), (G) en (B), nodig om kleur K te maken. 

Dat in deze kleurenruimte (XY~-ruimte) de wetten van 

Grassmann gelden, is Femakkelijk na te gaan, evenals 

het :feit dat de kleurpunten van de spektrale (mono

chrome.tische) kleuren geen negatieve koÖrdinaten heb

ben (zoals bij driehoek RGB, zie blz. 2). Verder geeft 

de Y-koÖrdinaat de luminantie van de kleur weer. 

Uit de tristimuluswaarden X, y en Z worden de kleur-

koÖrdinaten x, y en z als volgt berekend: 

x y z x = y = z = 
x + y + z x + y + z x + y + z 

Met b~hulp van deze kleurkoÖrdinaten kan men dan de 

kleurendriehoeken afleiden: 

a. in e~n gelijkzijdige 

driehoek. 

y 

b. in een rechthoekige 

driehoek. 

(de meest gebruikte) 

1. 

(W is de plaats van het witpunt, dit is het kleurpunt 

met de koÖrdinaten x =~ en y =i J 
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Een kleur K wordt in deze kleurendriehoeken weergegeveR 

door middel van een punt met bijbehoren koÖrdinaten x 

en y (en z), men noemt dit punt het "kleur:punt" van 

kleur K. 

Eea bezwaar van deze kleurendriehoeken is net feit dat 

gelijke, subjektieve, kleurverschillen hierin niet wor

dea weergegevea door middel van gelijke afstanden. 

Uit de diverse voorstellen om de XYZ-driehoek of het 

x-y-diagram te traasformeren naar een andere driehoek 

of diagram, waarin gelijke afstanden wèl overeenkomen 

met gelijke,subjektieve, kleurverschillen, koos de CIE 

ia 1959 de transformatie van Mac Adam, waarmee het 

u-v-diagram wordt gevonden. 

700-780 

470 

o~--~~~,--~~~~--~~4~--~~5~--~~6~ 
-----u-

De transformatieformules bij overgang van het x-y-dia

gram naar het U•V•diagram zijn: 

4x 
u = ----------

-2x + 12y + 3 

6y V = _______ .::...._ __ _ 
-2x + 12y + 3 
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10.2 De kleurtemperatuur. 
--~--~--~~--------------

Voor de bepaling van de kleurtemperatuur van ~en licht

bron wordt de zwarte-straler-lijn (black-body-locus; 

b.b.l.) gebruikt·. Deze wordt verkregea door de kleur

punten ~an eeB zwarte straler te bepalen als funktie van 

de temperatuur van deze zwarte straler en deze uit te 

zetten in de kleurendriehoek; de l:ijn door deze (kleur )pun

ten wordt dan de zwarte-straler-l:ijn &f b.b.l. genoemd. 

1 
0~ 

y 0.1 

0.1 

)( 

De kleurtemperatuur van een lichtbron, waarvan het 

kleurpunt op de·b.b.l. ligt, is nu per definitie de 

temperatuur van de zwarte straler met hetzelfde kleur

punt. 

Van een groot aantal lichtbronnen ligt het kleurpunt 

echteraiet op de b.b.l •• Om voor deze lichtbronnen 

toch een kleurtemperatuur te kunnen bepalen, wordt de 

methode van Judd gebruikt, waarmee meB de zogenaamde 

gekarreleerde kleurtemperatuur vindt. 

Deze methode is gebaseerd op juist waarneembare kleur

verschilleuten opzichte van punten op de b.b.l •• Deze 

kleurverschillen worden in de (gelijkzijdige) GCS

(Uniform-Chromaticity-Scale-)driehoek van Judd weerge-
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geven door middel van lijntjes loodrecht op de zwarte

straler-lijn. 

~· 
Indien men deze UCS-driehoek tr~nsformeert naar de 

CIE-XYZ-driehoek, dan kan men hieruit het x-y-diagram 

afleiden, waarin de "Judd-lijntjes" als in onder

staande figuur worden weergegeven: 

ozwar\:e 
st.ra\e.r 
l~n 

-+-~---+---.::j ...... --f-----t----+--r---r---·-+------+---.--+----<>--i--+---+- ·--t---

0,3 0,4 O,S" x 
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10.3 De kleurweergave-index. 
-----------------------------

In het algemeen worden de kleuren van voorwerpen als 

natuurlijk ervaren als ze worden bekeken onde~ daglicht 

of licht van een zwarte straler. 

Bij toepassing van lichtbronnen met een hiervan afwij

kend spektrum kunnen kleurverschuivingen optreden. De 

mate, waarin deze kleurverschuivingen optreden, zegt 

iets over de k1eurweerp:ave-eigenschapnen van de betref

fende lichtbron. 

Het blijkt echter mogelijk om bijvoorbeeld twee licht

bronnen van geheel verschillende spektrale eigenschap

pen te maken die hetzelfde kleurpunt hebben (en dus 

voor een waarnemer eenzelfde kleuraspekt hebben), ter

wijl hun kleurweergave-eigenschappen totaal verschil

lend zijn. (lagedruk Na-lamp vs gloeilamp met filter) 

Deze verschijnseleft (vooral van belang na het ontwikke

len van fluorescentielampen) hebben de wens doen ont

staan naar een fysisch eenduidige methode om lichtbron

nen naar hun kleurweergave-eigenschappen te kunnen in

delen. Hiertoe is de kleurweergave-index Ra ingevoerd. 

Voor de bepaling van deze kleurweerrave-index zijn 

door de CIE acht testkleuren gekozen, uitgedrukt in 

Munsellnotatie. Deze kleuren ligeen regelmatig verspreid 

over het totale kleurengamma (Hue), zijn van gemiddelde 

verzadiging (Chroma) en hebben dezelfde lichtheid 

(Value V= 6): 

7,5 R 6/4 

5 y 6/4 

5 GY 6/8 

2,5 G 6/6 
10 BG 6/4 

5 PB 6/8 

2,5 p 6/8 

10 I' 6/B 
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In het vlak V= 6 van het Hunselisysteem worden ze als 

volgt 

'51!4 

~ 
De kleurweergave-index Ra van een lichtbron wordt dan 

berekend uit de kleurverschillen die optreden als we 

de testkleuren achtereenvolgens verlichten met de te 

oaderzoeken lichtbron (testbron) en de bijbehorende 

referentielichtbron. 

Als referentielichtbron wordt gebruikt*): 

een aantal spektrale energieverdelingen van daglicht; 

voor testbronnen·met een kleurtemperatuur 

Tk> 5000 K. 

een zwarte straler; voor testbronnen met e~n kleur

temperatuur 'rk ~ ::)ooo h. 

nn Het berekenen van de kleurweergave-index Ra gaat als volgt: 

nnn Van elke testkleur i wordt het kleurpunt in u-v-nota

tie bepa:üd onder de testbron k, ( Uk,t , Vk,t ) t en on

der de referentielichtbron o, ( u 0 ).. , Vo,\. ) • 'revens 

worden de koÖrdinaten van de beide lichtbronnen be

paald: (uk ,vk) respektievelijk (u0 ,v0 ). 

Hiermee worden bepaald: À u 0 = u o,i. - u o 

Á u\< = u 1<, t - u \< 

~ vo = vc,~ - Vo 

6 v\<. = v\<,~ - v\<. 

*)zie ook~ CIE publicatie No. 13, lit. nr. 49. 
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AEa,i. = 8ooVct:.u0 -.Auk)~ + ( ..ó.v0 -Avk)2 

AEa =i~ L).Ea,l. f:-r 
Ha "= 100 - 4,6 L'lEa 

Deze formule voor rta is afgeleid uit: 

R loc 3 r· 1(·)3 ( A " ' a= l- ,;. .L..l.r,u,vj 

.ó.Ea = goo .1Eu,v 

Hierin r;eldt: 

- L\Eu}v is de gemiddelde waarde van de vektorlengten 

van de acht testkleuren in het u-v-diagram. 

De faktor 3,7.103 dient voor een norm&rinp van de ge

middelàe vaktorlengten .6. E u,v volgens een door de lES

kommissie toegepaste methode. 

- De faktor 800 is nodig om het kleurverschil l::l Ea,t 

bij benadering even groot te doen zijn als de NBS

(National Bureau of 3tandards)-eenheid van kleurver

schil AE. 

N.B. 1. Als twee lichtbronnen dezelfde Ha hebben, bete

kent dit nog niet dat hun kleurwAer~ave-ei~en

schappen dezelfde zijn, omdat wel de mate, maar 

niet de richtingen van de kleurverschuivingen 

in rekening worden gebracht. 

2. Een hoge kleurweergave-index Ra garandeert nog 

niet altijd dat de kleurwaardering van die 

lichtbron ook hoog is. 

Een methode om de kleurverschuivingen weer te geven, is 

die, waarbij gebruik wordt gemaakt van gamuts *). Hier

voor worden de kleurpunten van de acht testkleuren, ge

zien onder de te onderzoeken lichtbron, uitgezet in het 

u-v-diagram. 

Een voorbeeld hiervan is figuur 24. In deze figuur zijn 

*) voor definitie 11 gamut" zie blz. 69 
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van de vier lamptypen die gebruikt werden bij de proe

ven, beschreven in de hoofdstukken 5 en 6, de gamuts 

getekend van de testbronnen, alsmede die van de bij

behorende referentiebronnen. 

We zien dan dat de gamuts van lamptype TL 34 het meest 

overeenkomt met die van zijn referentie-lichtbron, 

terwijl voor lamptype TL 33 deze .overeenkomst duide

lijk minuer is. 
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Bijlage I. 

Deze bijlage bevat de beoordelingsfermulieren die bij de 

verschillende proeven zijn gebruikt' 

Permulier I ia gebruikt bij de herinneringaproeven van 

de heefdatukken 3 en 4. 
Formulier II is gebruikt bij de herinneringaproeven van 

hoofdstuk 5. 
Formulier III is gebruikt bij de vergelijkingaproeven van 

hoofdstuk 6. 
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BEOORDELING KLEURWEERGAVE 

beoordelingsformulier I. 

Beoordee 1 d door : •.•..........•..............................• 

Dattlm: .......................... . 

Geef d.m.v. een kruisje aan hoe naar uw oordeel de kleur van het beschouwde 
v;,orwerp onder de gekozen verlichtinr;somE ta.1.a.igheden in onderstaande echaa.l 
moet worden beoordeeld. 

verlichting: 

voorwerp 

uv hand/gezicht 

vlees 

tomaat 

spaanse peper 

\o.rortelen 

sinaasappelen 

eierdooier 

roomboter 

ei troer1 

sla 

pa.p:dka (groen) 

aubergine 

tien gld.-biljet 
(blauw) 

wit papier 

Algemene indruk: 

beoordeling 
-------------·-···--··- ---....... __ .. ___ ... _.,_,_ ---------

0 
gr·!WA ovcrdr.O 

0 
(]grens onaan~. opvall. nat.getr. flatt. gr~ns 

c1 n n n o 
Qgrens onaa.nv. U opvall. 0 na.t.getr. U flatt. 0 grens overdr.O 



-96- beoordelingsformulier II 

BEOORDELING KLEUR\vEERGAVE 

Beoordeeld door: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Datum: .......................... 

Verlichting: 

beoordeling 
voorwerp 

natuur- mooier dan slechter dan grootte van è.e afwijking 

getrouw natuur- natuur- t.o.v. natuurgetrouw 

getrouw getrouw klein middel groot 

gezicht 

handpalm 

handr·u.g 

tomaat 

paprika. (rood) 

sinaasappel 

roomboter 

citroen 

paprika (groen) 

wit papier 

telefoongids 
(blauw) 

witbrood 

plant 

bloea 

boek 
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BEOORD:E;LING KLEURI-JEERG AVE 

beoordelingsformulier II! 

'Beoordeeld door: • •............••.....••..•........•....•........• 

JDa tum.: ••••••••••••••••• • •• • • • • 

Verlichting: 

Vragen: 1 • Aan welke situatie geeft u de voorkeur? L I R I geen 
2. Door welke voorwerpen wordt dit bepaald? 

3. Welk(e) voorwerp(en) zoudt u nog toegevoegd 
willen zien? 

4· In welke situatie ma. ken de kleuren de meest L I './ ;:. I geen verschil 
sprekende i~'ldruk? 

5· Welke situatie maakt de helderste indruk? L I R 
I verschil I geen 

voorwerp beoordeling 

voorkeur L voorkeur R geen voorkeur 
gezicht 

handpalm 

handrug 

tomaat 

paprika (rood) 

sinaasappel 

roomboter 

citroen 

paprika. (groen) 

wit papier 

grijze wand 

telefoon~ids 
'blauw) 

witbrood 

plant 

bloem 

boek 

gedrukte tekst 



Bijlage II. 

Vraagstelling van de enquete: 

ENS{UETE KLEURWEERGAVE 

(Binnenver~.ichting) 
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Van welke voorwerpen vindt u het belangrijk dat ze er, wat 

de kleur bet~eft, onder elke verlichting goed uitzien? 

(In volgorde van belangrijkheid opschrijven a.u.b.) 
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Figuuronderschriften. 

In de figuren (m.u.v. 10 t.e.m. 13 en 24) zijn de gemiddelde 

beoordelingen (x) bij verschillende verlichtinr,ssituaties 

weergegeven voor een aantal voorwerpen. 

Figuren 1 en 2 *): 

F'iguur 3: 

Grafische voorstelling van de resultaten 

van de proeven met TL 27 en TL 57, bij 

verlichtingssterkten van + 1200 lux en 

.!:. 500 lux. (x= 5: natuurgetrouw) 

Als figuren 1 en 2, doch nu voor elk 

voorwerp afzonderlijk. 

Figuren 4, 5~) en 6: Zie figuren 1, 2 en 3, echtèr nu voor 

TL 33 en TL 37 • .. Figuren 7, 8 ) en 9: Zie figuren 1, 2 en 3, echter nu voor de 

verlichtingssituaties bepaald door de 

kleurtemperaturen Tk van de gebruikte 

lamptypen TL 27, TL 37 en TL 57. (Ra 

dezelfde) 

Figuren 10 t.e.m. 13: Relatieve spektra van R-1, R-2, G-1, ~-0 

en.B-4. 

Figuren 14a en 14b*): Grafische voorstelling van de resultaten 

van de proeven met lampcombinaties R-2/ 

G-l/B-4 resp. R-2/G-l/()-0, bij de ver

lichtingasituaties Tk= 3000 K, 4000 K en 

6500 K. (verlichtingssterkten tussen 960 

en 1500 lux; x=5: natuurgetrouw) 

Jl"'iguur 15: 

Figuur 16a en b 

*) zie pagina 100 

Als figuren l4a en 14b, doch nu voor elk 

voorwerp afzonderlijk. 

De resultaten van de proeven met lamp

kombinaties H-2/G-1/B-4 en R-2/G-1/~-0 

(zie figuren 14a en 14h) weergegeven in de 

vorm van staafdiagrammen voor elk voorwerp 

afzonderliJk. 



l! .... iguur 17: 

F
. 18a en b 
~guur 

:F'iguur 19: 

l<'iguur 20: 

Figuur 21: 

Figuur 22: 

l! .... iguur 23 *) : 

. 24a en b 
F~guur 
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De resultaten van de herinneringaproeven 

met 'rL ~?5, TL :33, rL 311. en ?1 t;4, voorge-

steld d.m.v. staafdiagrammen voor elk 

voorwerp afzonderlijk. (verlichtings

sterkte 500 lux; x = 0: natut1rge trouw) 

Als figuur 17, doch nu voor de vergelij

kingaproeven met TL 25, 'l'L 33, TL 34 en 

TL R4. Tevens zijn de resultaten van enke

le algemene vragen weergegeven.(berekend 

m.b.v. een speciale methode: zie hfd. G) 

D~ waardering van verlichtingasituaties 

als funktie van Tk, bij verlichtinvs

sterkten van + ·1 .:'00 lux en 2. tJOO lux. 

De gemiddelde beoordeling bij 'l'L r'?, 

·rL 37, '1'L r_,7 en 'l'L :53 als funktie van E. 

(x= 5: natuurgtrouw) 

De waardering van de lampkombinaties 

R-2/G-1/B-lf. en ~<-2/G-1/C~-0 als funktie 

van Tk. (x= 5: natuurgetrouw) 

De waardering van verlichtingasituaties 

als funktie van rla. (verlichtingssterkte 

500 lux; x= 5: natuurgetrouw) 

Als figuur 22, doch nu voor elk voorwerp 

afzonderlijk. 

De gamuts van TL 34, TL 84, ·rL 25 en TL 33, 
alsmede die van de bijbehorende referentie

lichtbronnen. 

*) In de hi~r aangeduide figuren zijn, om wille van de lees

baarheid, de·verbindingslijnen tussen de meetpunten in de 

omgeving van deze meetpunten onder.broken. De voortgang van 

deze lijnen is m.b.v. kleine symbolen aangegeven. 
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