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WOORD VOORAF
Het meten van licht is een zaak met veel haken en ogen. Toen ik in 1973 mijn
studie aan de Landbouw Universiteit afsloot, stuitte ik al snel op het feit dat licht
van groot belang was voor de productie. Bij de bestudering van gegevens in de
boekhoudingen van het LEI-DLO bleek dat de opbrengst per m 2 kas van bedrijf tot
bedrijf enorm uiteenliep. Voor een klein deel was dat te verklaren uit het geteelde
gewas en de geteelde cultivar. Als licht zo'n belangrijke factor was voor de opbrengst, dan was dat voor mij een belangrijk punt voor onderzoek. Licht meten
bleek voor veel mensen in het praktijkonderzoek echter een absolute onmogelijkheid
te zijn. Wat en hoe er gemeten moest worden bleek een punt van onuitputtelijke
discussie.
Eigenwijs als ik was besloot ik om toch te gaan meten en maar zelf te kiezen voor
één van de methoden voor het meten van de lichttransmissie van kassen. Ik had
geluk want er bleek een statistisch betrouwbaar verband te zijn tussen de mate
waarin kassen licht doorlieten en de opbrengst die de teler eruit kon halen. Sindsdien wordt er iets minder gediscussieerd en iets meer gemeten.
Nu na ongeveer 25 jaar is het een heel dankbare taak om eens te mogen inventariseren wat er momenteel allemaal gemeten wordt. Ik ben bij het uitvoeren van deze
taak gesteund door de volledige medewerking van alle mensen waarvan bekend
was dat ze licht meten, door Robvan Leeuwen van de DLV die graag de discussie
over meetuitkomsten kwijt wil en door Marco Peters die als stagiaire mij met verve
geholpen heeft om dit rapport op schrift te stellen.

SAMENVATTING
Het meten van licht gebeurt door een twintigtal personen uit het onderzoek, de
voorlichting en de lichtindustrie. leder heeft min of meer op zichzelf methoden ontwikkeld om voor zijn eigen doelgroepen lichtmetingen te kunnen uitvoeren.
De beschikbaarheid van specifieke sensoren is toegenomen, naast de lux-meter zijn
er momenteel betrouwbare sensoren voor het meten van straling en van de fotonen
flux (groeilicht of Photo Active Radiation). Het gebruik van sensoren is echter erg
conservatief, zonlicht wordt alleen gemeten als instraling in J/cm2 en bij (assimilatie)belichting zijn zowel fabrikanten als telers zijn gewend aan meetwaarden in
Lux. Omrekening van gemeten stralingswaarden naar lichthoeveelheid en fotonen
flux blijkt niet goed mogelijk te zijn. De omrekening van lux naar fotosynthetische
fotonen flux dichtheid (PPFD) is wel redelijk nauwkeurig maar de omrekenfactoren
zijn per lichtbron verschillend. In hoeverre veroudering van lichtbronnen de samenstelling van het licht beïnvloedt is echter niet bekend. Meten met de juiste sensor,
voor groeilicht meten van het aantal fotonen in//mol/m2-s, verdient verreweg de
voorkeur boven omrekenen.
Meten van licht gebeurt in de glastuinbouw voor steeds meer doeleinden. Voor het
beoordelen en controleren van kassen, installaties en materialen zijn gegevens
nodig. Het betreft gegevens over de lichttransmissie van materialen en constructies, lichtopbrengst van lampen en belichtingsinstallaties, alsook over de lichtuitstoot van belichte kassen. De praktijk heeft ook behoefte aan gegevens over glasvervuiling en lampveroudering. Voor onderzoeksdoeleinden is behoefte aan gegevens over de lichtsom die planten ontvangen (hebben).
De geïnventariseerde meetmethoden voorzien in de mogelijkheden om aan vrijwel
alle behoeften te voldoen. De ervaring die met diverse methoden is opgedaan is
echter nog beperkt. Slechts voor het meten van lichttransmissie van kassen en
nieuwe materialen en voor het meten van de lichtopbrengst van nieuwe lampen en
belichtingsinstallaties is een aanbevolen meetmethode opgenomen.
De voorgestelde praktijkmeetmethoden voorzien niet in het opleveren van data met
een statistische betrouwbaarheidsinterval. Dit is technisch wel mogelijk doch vraagt
om een behoorlijke uitbreiding van het aantal te meten punten.

INLEIDING
In de periode van 1970tot 1977 is er door een aantal mensen begonnen om de
lichthoeveelheid en de lichtransmissie in kassen te meten. Er werd gewerkt met de
toen beschikbare lux- en stralingsmeters, leder ontwikkelde een eigen methode op
basis van eigen inzicht en de voorradige apparatuur. In die periode is voor het eerst
in praktijkonderzoek de relatie tussen de lichttransmissie van de kas en productie in
de kas vastgesteld (Van Rijssel, 1981). Tussen 1977 en 1980 is een discussie op
gang gekomen tussen de mensen binnen het IMAG-DLO, de Proefstations en de
toenmalige Rijksvoorlichtingsdienst, nu DLV, om te komen tot een standaardmeetmethodiek. Detoen gekozen methode om de lichttransmissie van kasdekken
te meten is echter nooit beschreven. Inde tussentijd worden steeds vaker meetgegevens over licht voor meerdere doeleinden gebruikt. De meetgegevens hebben
betrekking op het stralings- en lichtniveau (buiten- en binnenmetingen) en op de
lichttransmissie van materialen en constructies. Om resultaten van verschillende
metingen en/of berekeningen te kunnen vergelijken zullen er standaardmethoden
moeten komen.
Naar gelang het gebruik van de meet- of rekengegevens kunnen de methoden
verschillen.
Licht- of lichttransmissiegegevens worden in de glastuinbouwpraktijk onder andere
gebruikt voor:
- bepalen van de kwaliteit van de kas;
- bepalen van de kwaliteit van glas;
- bepalen van de mate van glasvervuiling;
- bepalen van lichtniveau en lichtverdeling bij toepassing van assimilatiebelichting;
- bepalen van het lichtniveau bij daglengte-belichting.
In het onderzoek worden de gegevens verzameld om de licht-opbrengstrelatie te
onderzoeken en om onderzoekresultaten beter uitwisselbaar te maken. Hierbij
wordt onder andere gebruik gemaakt van:
- de gemeten of berekende lichtsom op gewasniveau, daglicht en lamplicht;
- de gemeten lichtonderschepping van gewassen.
Dit project werd opgestart om de kennis en ervaring die in Nederland is opgedaan
met het meten van en rekenen aan licht in de glastuinbouw, te beschrijven en vast
te leggen. Het doel van dit project is het bekendheid geven aan de verschillende
toepassingsmogelijkheden van lichtgegevens en de daarbij behorende meet- en
rekenmethoden.

1.1

LEESWIJZER

Deze brochure is gemaakt om te komen tot voor gebruik aanbevolen methoden
voor het meten van licht. Licht is een begrip dat iedereen kent of in elk geval denkt
te kennen. In de praktijk van de glastuinbouw vallen onder het begrip licht echter
zowel straling, zichtbaar licht als groeilicht. De begrippen worden door elkaar heen
gebruikt en dat leidt steeds opnieuw tot veel verwarring.
Het verschijnen van dit rapport wordt benut om het begrip licht uit te werken en de
effecten van licht toe te lichten, zie hoofdstuk 3. Hiervoor wordt onder andere
teruggegrepen op informatie en stukken van de heer K. Schurer en op literatuur
betreffende de algemene physiologie van de plant.

Het meten van licht vindt plaats met lichtsensoren. De sensor geeft een objectief
beeld van de lichtintensiteit zoals die ervaren wordt. Erzijn verschillende sensortypen op de markt, elk gemaakt voor een bepaalde toepassing. Een beschrijving van
sensor en sensorgebruik is opgenomen in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt ook
beschreven waarom er lichtmetingen worden uitgevoerd in de glastuinbouw en
wat er daarbij wordt gemeten, zie paragraaf 4.4.
De toegepaste meetmethoden worden besproken in hoofdstuk 5, waarbij zo mogelijk de aan te bevelen methode wordt beschreven. De verschillende meetobjecten
worden elk in een aparte paragraaf beschreven.
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2.

MATERIAAL EN METHODEN

Dit rapport is geschreven om te komen tot voor gebruik aanbevolen methoden voor
het meten van licht. Om hiertoe te kunnen komen is een inventarisatie gemaakt
van de instellingen en personen die beschikken over lichtniveau- en lichttransmissiegegevens, verkregen door middel van metingen en/of berekeningen. De lijst van
personen dan wel instellingen omvat:
De onderzoekinstellingen:
- IMAG-DLO
- AB-DLO
- PBG-Aalsmeer
- PBG-Naaldwijk
- Proeftuin Zuid Nederland
De adviesdiensten:
- DLV-Aalsmeer
- DLV-Naaldwijk
- Adviesbureau Werktuigen Kassenbouw
De industrie:
- Philips NV
- Sylvania Biosystems
- Poot Lichtenergie

J. Stoffers, K. Schurer en J.G. Kornet
F. Maas
E. van Rijssel,J. Benninga, Tj. Blacquière,
B. Mulderij, W.C.H. Verberkt en A. de Gelder
G.P.A. van Holsteijn en C.W. van Elderen
H. van Gurp
R. van Leeuwen
G.J. van Dijk
H. Vahl
C. Lakwijk
R. van Lieburg
André v.d. Wel

De bovengenoemde personen zijn benaderd met een mondelinge enquête. Via
vragen is een idee verkregen met welk doel lichtgegevens worden gemeten dan
wel berekend en de methode die daarbij wordt toegepast. De enquête is vrijwel
altijd mondeling afgenomen om bij onduidelijkheden te kunnen doorvragen. Soms
kon ook de meetopstelling worden bekeken. Zie voor de vragenlijst, die tijdens de
interviews is gehanteerd, bijlage 1.
Op basis van een interview is de gebruikte meet- of rekenmethode beschreven
volgens een standaard lay-out. De beschrijving is ter correctie en aanvulling voorgelegd aan de geïnterviewde persoon. De beschrijvingen zijn niet opgenomen in dit
rapport, maar zijn in een aparte bijlage beschikbaar, geordend naar het doel waarvoor de methode wordt toegepast.
In hoofdstuk 5 worden de verschillende meetmogelijkheden besproken. Hierbij
worden de overeenkomstige meetmethoden vergeleken en de verschillen entegenstrijdigheden bediscussieerd. De argumenten die leiden tot de keus voor een standaardmethode zijn vastgelegd. Zo mogelijk wordt de te hanteren, aanbevolen
methode beschreven en aangevuld met een toelichtingen en illustraties.
De methoden dienen nog te worden aangevuld met een meetinstructie. Aangezien
de instructie specifiek dient te zijn voor de apparatuur die wordt gebruikt past ze
niet in dit rapport. Om ervaringen te kunnen doorgeven dienen de personen die
lichtmeten de gebruikte apparatuur, inclusief gebruiksinstructie wel op papier te
zetten. Onderlinge uitwisseling zal zeker bijdragen tot verdere uniformering van
meetresultaten.

LICHT ALS MOTOR VAN HET ASSIMILATIEPROCES
3.1

STRALING,LICHT ENZICHTBAAR LICHT

In het gewone spraakgebruik maken we vaak geen onderscheid tussen licht en
straling. Het begrip licht wordt meestal gebruikt om de uitstraling van een lichtbron
te beschrijven en we onderscheiden dus onder andere zonlicht van maanlicht en
lamplicht. De wetenschap spreekt alleen over straling, en als wij het hebben over
licht, heeft de wetenschap het over optische straling. Het stralingsgebied is echter
veel breder en omvat bijvoorbeeld ook de radio-actieve straling en geluidsgolven.
Straling kan wetenschappelijk worden opgevat en bestudeerd als een golfbeweging, maar ook als een deeltjesstroom.
In de golftheorie wordt straling gekenmerkt door een golflengte Aen een voortplantingssnelheid c (c =de lichtsnelheid = 2,998.10 8 m/s). Het gebied van de optische
straling heeft golflengten tussen 1en 1.000.000nm (1.000.000nm = 1 mm).
Binnen het gebied van de optische straling kunnen we onderscheid maken in
ultraviolette straling (UV, van 1tot 400 nm), zichtbaar licht (400 tot 760 nm) en
infrarode straling (IR,van 760 nm tot 1.000.000nm). De ultraviolette straling
wordt onderscheiden in UV-A tot 280 nm, UV-B van 280 tot 315 nm en UV-C van
315 tot 400 nm. In het zichtbare licht wordt onderscheid gemaakt naar de kleuren
van de regenboog. Voor plantengroei wordt in de regel een vereenvoudigd schema
gebruikt: blauw van 400 tot 500 nm, groen van 500 tot 600 nm, rood van 600 tot
700 nm en ver-rood van 700 tot 760 à 800 nm. Infrarood wordt vaak nog verdeeld in nabij infrarood (NIR,tot ca. 2.500 nm), midden infrarood (van 2.500 nm
tot 25 à40.000 nm) en ver infrarood (40.000- 1.000.000nm).
De deeltjes- of quantumtheorie is in 1905 ontwikkeld door Planck. Hij ontdekte dat
straling en licht niet alleen begrepen kan worden als golven met een bepaalde
frequentie maar ook als energiepakketjes, quanta en later ook fotonen genoemd.
Stralingsquanta of -fotonen kunnen worden opgevat als een soort van elementaire
deeltjes, net als moleculen. De snelheid waarmee de fotonen zich verplaatsen is
constant, de lichtsnelheid, maar de hoeveelheid energie per foton is verschillend,
net als de golflengte van het licht. Hoe korter de golflengte van de straling, hoe
hoger de energie-inhoud van de fotonen. Het verband tussen de energie van een
foton en de golflengte van het licht wordt weergegeven in de formule E,,=h-cM
waarin h een constante (6,626-10 34 J-s) en c de lichtsnelheid (2,998-1&) enÀde
golflengte is van het licht. Voor de groei en ontwikkeling van de plant is de werking van licht het eenvoudigst te begrijpen als ze wordt opgevat als fotonenstroom. Elk foton kan bepaalde stoffen activeren, stoffen die een rol spelen binnen
het fotosyntheseproces en de aanmaak van groeihormonen. De stof chlorofyl, ook
bekend als bladgroen, is daarbij het meest bekend. Wanneer de energie van een
foton veel groter is dan nodig voor het activeren van de stof dan kan de stof
beschadigd raken net zoals onze huid verbrand door de UV-straling van de zon.
Het universele van straling over het gehele golflengtegebied is dat het een stroom
van energie is. De stralingsintensiteit van lichtbronnen wordt dan ook gemeten als
ingestraalde energie, met als eenheid J/m2-s (=W/m 2 ). De zonnestraling heeft een
vaste, karakteristieke verdeling van de straling over de verschillende golflengten.
De verdeling komt grotendeels overeen met de uitstraling van een withete, zwarte
bol van ca. 6000 K (ca. 5725 °C), zie figuur 1. De atmosfeer absorbeert en verstrooid een deel van de instraling, het ene deel sterker dan het andere. De UV-
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Energy curve for black body at 6000K
,Solar irradiation curve outside atmosphere (Q(m . 0 )
,Solar Irradiation curve at sea level (Q(m _ j } )

X °'5
0
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Wavelength (JU)
( 1 / / = 1.000 nm)
Figuur 1-

Spectrale verdeling van zonlicht, op zeeniveau en bovenzijde atmosfeer,
vergeleken met de uitstraling van een zwart lichaam bij 6000 K (bron:
Handbook of Geophysics, New York, 1960).

straling wordt met name hoog in de atmosfeer grotendeels geabsorbeerd, delen
van het infrarood, laag in de atmosfeer door water(damp) en C 0 2 . De zonshoogte
en de bewolkingsgraad hebben een duidelijke invloed op de mate van verstrooiing
en absorptie, zie tabel 1.
Tabel 1-

Berekende hoeveelheid instraling en de verdeling daarvan over de
diverse golflengtegebieden op basis van gepubliceerde gegevens
(bron: Commission International de l'Eclairage, publ. 85, Solar
spectral irradiance, 1989)
Bestralingssterkte (in W/m 2 , resp. %)

Daglicht
zonshoogte

bewolkingsgraad

totale instraling
(W/m2)

aandeel
Ultra Violet, 300400 nm

aandeel
zichtbaar
licht, 400700 nm

aandeel
Infra Rood
> 700 nm

40

0

680,7

5,9

45,2

48,9

10

0

52,9

5,4

42,8

51,8

40

3

595,2

6,1

47,2

46,7

40

10

387,9

7,2

51,5

41,3

40

30

200,5

8,3

54,2

37,5

40

100

69,2

9,8

59,3

30,9

Uit de tabel blijkt duidelijk dat de zonshoogte en de bewolkingsgraad grote invloed
hebben op de stralingsintensiteit van het zonlicht op het aardoppervlak. Niet alleen
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De toename van het aantal fotonen per Watt instraling bij toenemende
bewolkingsgraad 1 in de verschillende jaargetijden

1) Bewolkingsgraad = gemeten straling / geschatte straling bij helder weer
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de lichtintensiteit verandert, ook de samenstelling wijzigd. Bij lage zonnestand
neemt het aandeel UV en zichtbaar licht relatief sterk af. Bij bewolking loopt juist
het aandeel IR (infrarode)-straling sterk terug.
Dat de berekeningen eenjuist beeld geven blijkt ook uit eigen metingen waarbij
meetgegevens vanuit de solarimeter en een PAR-quantum meter vergeleken zijn,
zie figuur 2 en 3. Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekende hoeveelheid
fotonen in het zichtbare licht, 1,97tot 2,69/ymol/W totale straling, wat hoger is
dan wat uit de meting naar voren komt. De energie-inhoud van, en het aantal
fotonen in het zichtbare deel van zonlicht hebben wel een bijna vaste verhouding,
ca. 4,6//mol/W. Het aandeel zichtbaar licht van de totale straling van de zon die
de aarde bereikt wisselt echter vrij sterk, afhankelijk van het weer, zie ook
tabel 1.
Uit de figuren 2 en 3 blijkt dat het aantal fotonen per dag in het zichtbare licht
(//mol, 400-700 nm) slechts gedeeltelijk wordt bepaald door de stralingssom per
dag. De zonshoogte heeft enige invloed, de bewolkingsgraad wat meer, maar er
blijft een belangrijk deel spreiding over. Deze spreiding is waarschijnlijk toe te
schrijven aan het type bewolking en de opbouw ervan. Hoge Cumuluswolken
resulteren in scherpe contrasten op aarde tussen zon en schaduw. Laaghangende
egale bewolking zal het opvallend licht eerder naar boven toe weerkaatsen, terug
het heelal in.
Duidelijk is in elk geval dat licht en straling niet identiek zijn en dat het zichtbare
licht geen vast aandeel hoeft te zijn van de totale straling van een lichtbron. Het is
goed dat er verschillende meetsensoren zijn voor verschillende doeleinden. De
vraag is nu nog hoe we die moeten gebruiken.

3.2

REFLECTIE,ABSORPTIEENTRANSMISSIEVAN LICHT

Licht dat op een voorwerp valt wordt voor een deel teruggekaatst, gereflecteerd,
voor een deel geabsorbeerd en voor een deel doorgelaten. De reflectie en transmissie zorgen ervoor dat wij de voorwerpen kunnen zien. Voorwerpen die weinig
reflecteren en doorlaten zijn donker. Voorwerpen hebben ook bijna altijd een kleur
en dat wijst erop dat de mate van reflectie en transmissie vaak afhankelijk is van
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de golflengte. Bladeren zijn groen, zowel als we op een blad kijken als wanneer we
onder een bladerdak door lopen. Dit betekent dat bladeren het groene deel van het
licht in relatief sterke mate zowel reflecteren als doorlaten. Via metingen kan dit
ook zichtbaar worden gemaakt, figuur 2.
De figuur laat duidelijk zien dat een blad het licht over het gehele golflengtegebied
van 400 - 700 nm sterk absorbeert. Zowel de reflectie als de absorptie zijn gering
maar wel het sterkste in het groene licht, het gebied rondom 550 nm. Het licht
boven 700 nm wordt bijna niet meer geabsorbeerd en is dus ook veel minder
belangrijk voor de groei van de plant, de toename van het plantgewicht.
Voor de plantvorm blijkt het ver-rood wel erg belangrijk, het bepaalt onder andere
de stand van de bladeren. Via de stand van de bladeren ten opzichte van elkaar
zorgt de plant ervoor dat ze het zonlicht maximaal invangt en maximaal van het
invallend zonlicht profiteert.
Elk voorwerp heeft eigen karakteristieke eigenschappen en bij lichtopval een eigen
verdeling van reflectie, absorptie en transmissie. Doorzichtige voorwerpen zoals
glas hebben een zeer hoge transmissie. Glanzende voorwerpen zoals zilver en
aluminium platen reflecteren een groot deel van het opvallend licht. Dat niet alle
licht gereflecteerd wordt blijkt uit het bestaan van doorzichtig spiegelglas. Naar
binnen kijken door spiegelglas wordt overdag vrijwel onmogelijk door de hoge
reflectie van opvallend licht. Van binnen naar buiten kijken is geen probleem zolang
er geen lichtbron direct op het glas wordt gericht.

3.3

WAARNEMEN ENMETEN VAN STRALING EN LICHT

Licht is volgens de quantumtheorie op te vatten als een stroom van energiedeeltjes. De intensiteit van de energiestroom, die vanuit diverse lichtbronnen op ons
toekomt, is eenvoudig te meten door de temperatuur te meten van een inert, niet
reactief oppervlak dat alle straling absorbeert. Een solarimeter is gebouwd volgens
dit principe en wordt daarom algemeen geaccepteerd als stralingsmeter. De uitlezing van de solarimeter is J/m2-s (=W7m2).
De naam zichtbaar licht voor de straling met golflengten tussen 400 en 700 nm
wijst er op dat we dat deel van de straling met het menselijk oog kunnen zien. Ons
menselijk oog is lichtgevoelig, het zet opvallend licht om in elektrische prikkels die
via onze zenuwen naar de hersenen worden geleid. Fotocellen doen iets vergelijkbaars, ze zetten het licht om in een elektrische stroom die wij kunnen meten. Ons
oog is niet in gelijke mate gevoelig voor alle lichtkleuren, lezen onder blauw of rood
licht valt ons moeilijker dan onder geel licht met eenzelfde intensiteit aan opvallende straling. Via gekleurde filters kunnen we de hoeveelheid lichtenergie die op een
fotocel valt zo manipuleren dat die een stroomhoeveelheid produceert die overeenkomt met de lichtintensiteitswaarneming van een gemiddeld mens. De waarneming van een standaard hoeveelheid licht door een standaard mens is in 1931 door
de Commission International de l'Eclairage (CIE) vastgelegd, de standaard ooggevoeligheidskromme (VA). Er zijn diverse sensoren, een soort fotocellen, ontwikkeld
om het licht volgens deze curve te meten met een uitlezing in lichteenheden per
tijdseenheid, lux.
De naam groeilicht wordt gebruikt voor het licht dat de plant benut voor de fotosynthese. De plant gebruikt chlorofyl als energieleverancier voor het fotosyntheseproces. De absorptie van chlorofyl vertoont twee maxima, één in het blauw en
één in het rood met een dip bij 550 nm. Bij de absorptie van een enkel blad is de
absorptiekromme van chlorofyl deels terug te vinden, er zijn wel verschillen tussen
gewassen. Voor een gewas als geheel geldt, dat misschien niet alle straling in de
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eerste bladlaag wordt geabsorbeerd, maar dan toch wel in de volgende lagen.
Boven 700 nm valt de absorptie heel scherp terug naar enkele procenten. Fotonen
van het licht van 400 - 700 nm hebben voldoende energie om het chlorofylmolecuul te activeren. Bij 700 nm is de energie-inhoud van het foton juist voldoende, bij
400 wordt slechts ca. 60 % van de energie-inhoud van het foton gebruikt voor
activering van het chlorofyl. De rest van de energie wordt gebruikt voor de verdamping van het gewas. In de jaren zeventig is een sensor ontwikkeld om het aantal
fotonen te meten in het traject van 400 tot 700 nm, De PAR-quantum sensor. De
naam is afgeleid van fotosynthetisch actieve straling (in het Engels Photosynthetic
Active Radiation, PAR),de fotonenstroom per eenheid van oppervlakte in het
golflengtegebied tussen 400 en 700 nm. De Sl-eenheid is mol/m2-s, maar meestal
gebruiken we de veel kleinere//mol/m2-s. Een//mol bevat 6,022-1017 fotonen en
kan eenzelfde aantal chlorofylmoleculen activeren.
De fotonen van de nog kortgolviger UV-straling zijn zo energierijk dat het de chlorofylmoleculen beschadigt. Deze beschadiging is vergelijkbaar met de verbrandingsverschijnselen van onze huid door UV-licht. Onze huid past zich aan door
(bruin) pigment te vormen die deze straling absorbeert en de onderliggende, levende huidcellen beschermt. Planten beschermen zich op een vergelijkbare wijze,
zodat de UV-straling het chlorofyl niet bereikt en beschadiging wordt voorkomen.
De fotonen van de IR-straling hebben onvoldoende energie om het chlorofyl te
activeren en zouden bij absorptie slechts leiden tot vergroting van de verdamping.
De plant voorkomt dit door de IR-straling vrijwel geheel te reflecteren of door te
laten, zie figuur 4.

3.3.1

Omrekenen van stralings- en lichteenheden

Het licht van een lichtbron kan ontleed worden in de verschillende kleuren die
worden uitgestraald. De energie van elke golflengte kan worden gemeten en
daarmee wordt het stralingsspectrum van de lichtbron zichtbaar, figuur 5. Vanuit
dit spectrum kan zowel de lichtstroom (lx) als de PPFDtussen 400 en 700 nm
(//mol/m2-s) worden berekend. Voor diverse lichtbronnen levert dit de volgende
uitkomsten:
Tabel2 -

Deberekende verhouding tussen klxenaantalfotonendichtheid (//mol/m2-s) voor verschillende lichtbronnen

Lichtbron
Zon

SON-T 400 Watt

zonshoogte

bewolkingsgraad

//mol/m 2 s
per klx

40°
10°
40°

0%
0%
100%

18,1
18,7
18,2
11,0

SOX

9,4

TL-33
TL-84
TL-82

12,8
13,1
13,0

gloeilamp

19,9

Fluora

24,8
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Uit de tabel blijkt dat het lichtspectrum van de lichtbron van groot belang is voor het aantal fotonen per
klux. Dit betekent dat de luxmeter
niet erg geschikt is om de effectiviteit van de belichtingsinstallatie voor
assimilatiebelichting te bepalen.

300
400
golflengte (nm)

Figuur5 -
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Deverdeling vandestralingsenergie over de verschillende
golflengten (SON-T)

LICHTABSORPTIE ENASSIMILATIE (Bakker e.a., 1995)

Planten beschikken over fotosynthesepigmenten waarmee stralingsenergie kan
worden opgevangen en omgezet in chemische-energie. Deze pigmenten zijn bij
groene planten ingebouwd in chloroplasten, speciale structuren, met een intern
membraansysteem waarin zich de fotosynthesepigmenten bevinden. De absorptiespectra van de pigmenten en de speciale bouw van de chloroplasten en het blad
zorgen ervoor dat lichtenergie uit het golflengtegebied tussen 400 en 700 nm kan
worden opgevangen, om te worden omgezet en vastgelegd als chemische
energie.
De energieconversie van het fotosyntheseproces is relatief inefficiënt, gemiddeld
slechts enkele procenten van de op een blad vallende stralingsenergie wordt in
organische stof vastgelegd. Voor het vastleggen en reduceren van één molecule
C0 2 zijn theoretisch minimaal acht fotonen nodig. Omgerekend een stralingsefficiëntie kan in dit proces maximaal ca. 25% van de energie worden vastgelegd.
De netto fotosynthese-ëfficiëntie zal deze waarde nooit kunnen bereiken omdat
ook energie nodig is voor de groei en instandhouding van al bestaande en nieuwe
cellen. Bovendien wordt niet alle straling geabsorbeerd en in de fotosynthese
gebruikt. Een gedeelte van de opgevangen lichtenergie wordt gebruikt voor andere
(energievragende) processen dan de fixatie van C0 2 . Onder, voor het fotonenrendement, optimale omstandigheden zal de fotonenbehoefte tussen de 12 en de 20
fotonen per gefixeerde C0 2 liggen, een efficiëntie van ongeveer 15-20%. Deze
waarden worden echter alleen bij lage lichtniveaus en daardoor lage groeisnelheden, bereikt. Bijtoenemende lichtsterkte neem de efficiëntie af omdat dan
andere factoren zoals temperatuur, C0 2 , nutriënten- en watertoevoer beperkend
worden.
De, kwantitatief, belangrijkste fotosynthesepigmenten zijn de groene pigmenten
chlorofyl-a en chlorofyl-b. Daarnaast komen in planten meestal nog één of meer
carotenoïden (geel tot oranje) voor. Deze absorberen straling in gebieden waarin
chlorofyl nauwelijks absorbeert en dragen die energie over op chlorofyl-a. Carotenoïden hebben naast een functie bij het opvangen van lichtenergie een beschermende functie tegen oxydatie van chlorofyl bij hoge lichtniveaus.
De fotosynthese begint met absorptie van lichtenergie, in de vorm van een foton,
door een pigment. Hierdoor komt het pigment, mits de energieinhoud van het foton
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800

binnen bepaalde grenzen valt, in een aangeslagen toestand, waarbij een elektron
zich in een baan met een hoger energieniveau bevindt. Chlorofyl en andere pigmenten blijven slechts korte tijd in aangeslagen toestand. Wanneer het aangeslagen
elektron terugvalt naar het oude energieniveau komt de aanslagenergie weer vrij.
Deze energie kan geheel of gedeeltelijk vrijkomen als warmte of als straling
(fluorescentie). In een blad komt weinig fluorescentie voor omdat de vrijkomende
energie wordt gebruikt voor het aanslaan van een ander pigmentmolecuul of voor
fotosynthese. Chlorofyl-a is als enige pigment direct betrokken bij de fotoreacties.
De andere pigmenten dienen als antennepigmenten die de opgevangen stralingsenergie doorgeven aan chlorofyl-a. Door fotosynthese wordt de stralingsenergie
uiteindelijk chemisch vastgelegd.
Moleculen die bij het vastleggen van energie voor de fotosynthese een belangrijke
rol spelen zijn ATP en NADPH2; energierijke dragermoleculen die op hun beurt
energie weer kunnen doorgeven. Na de absorptie van stralingsenergie wordt in de
lichtreactie ATP en NADPH2 gevormd, waarbij tegelijkertijd door splitsing van
water (H20) zuurstof (02) vrijkomt. Het proces van lichtabsorptie tot en met de
vorming van ATP, NADPH2 en 0 2 , wordt de fotochemische of de lichtreactie
genoemd. Bij de eropvolgende niet fotochemische donkerreactie wordt C0 2 met
behulp van ATP en NADPH2 gereduceerd en gebruikt voor de vorming van energierijke chemische verbindingen (koolhydraten).
De donkerreactie, die via enzymen verloopt, kost meer tijd dan de lichtreactie,
waardoor de fotosynthesecapaciteit door de snelheid van de donkerreactie wordt
bepaald. De snelheid van de lichtreactie is bovendien vrijwel onafhankelijk van de
temperatuur terwijl de donkerreactie, karakteristiek voor enzymreacties, juist sterk
afhankelijk is van temperatuur.
De bladfotosynthesecapaciteit (de fotosynthesesnelheid bij lichtverzadigde fotosynthese, atmosferische C0 2 - en 0 2 -concentratie, optimum temperatuur en hoge
luchtvochtigheid), kan per plantesoort enorm verschillen. Waarden variëren van 1
//mol C0 2 /m 2 s bij bepaalde vetplanten tot 50//mol C0 2 /m 2 s bij maïs. Deze verschillen worden voor een deel veroorzaakt door variatie in lichtsterkte, temperatuur
en de beschikbaarheid van water. De hoogste fotosynthesecapaciteit komt voor bij
planten die van nature voorkomen in voedingsrijke gebieden met een goede (en
regelmatige) watervoorziening en hoge lichtniveaus.

3.4.1

De reductie en fixatie van C0 2

De reductie van C0 2 tijdens de donkerreactie verloopt voor alle planten op dezelfde
manier. C0 2 wordt eerst gebonden aan ribulose-1,5-bisfosfaat (RuBP). Het enzym
dat verantwoordelijk is voor C02-binding aan RuBPis ribulosebisfosfaatcarboxilase
(Rubisco). Dit enzym komt in relatief grote hoeveelheden voor, soms bestaat 25%
van al het bladeiwit uit Rubisco.
Rubisco kataliseert niet alleen de binding van C0 2 aan RuBPmaar ook de binding
van 0 2 aan RuBP. Deze 02-binding kost, net zoals bij de binding van C0 2 aan
RuBP,energie, maar leidt tot het verlies van al gefixeerd C0 2 . De voorkeur van
Rubisco voor C0 2 is echter veel groter dan voor 0 2 . De reactie met 0 2 treedt alleen
op onder omstandigheden waarbij de 0 2 /C0 2 -verhouding hoog is. De mate van 02binding is afhankelijk van de temperatuur, de 02-productie onder invloed van licht
en de 0 2 /C0 2 -verhouding van de lucht. Verhoging van één van deze factoren
veroorzaakt een directe stijging van de interne 0 2 /C0 2 -verhouding in een blad
waardoor de binding van 0 2 door Rubisco aan RuBPwordt gestimuleerd en de
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fotosynthesesnelheid terugloopt. Verhoging van de C0 2 -concentratie in kassen is
dus van groot belang om het fotosyntheseproces te stimuleren, ook bij hogere
lichtniveaus en hogere temperaturen.
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LICHTMETING

4.1

LICHTMEETSENSOREN

Het meten van straling en licht kan plaatsvinden volgens twee meetprincipes. De
ene mogelijkheid is om de stralingsenergie om te zetten in warmte. Dit gebeurt
door de opvallende stralling te laten absorberen door een inert, zwart oppervlak.
De temperatuurverhoging van het oppervlak kan worden gemeten. De andere
mogelijkheid is om de stralingsenergie om te zetten in elektrische energie. Dit
gebeurt door het opvallend licht te laten absorberen door een fotocel.
Het meetoppervlak van de sensor wordt afgeschermd om het sensoroppervlak te
beschermen tegen weersinvloeden als regen en wind. De afscherming gebeurt met
transparante materialen. Bij gebruik van glas als afschermmateriaal wordt alle
straling tussen 300 en 3000 nm in gelijke mate doorgelaten. Zeer kortgolvige en
langgolvige straling wordt door glas geabsorbeerd. Door bijmengen of opdampen
van metalen bij de productie van glas, krijgt men gekleurd glas dat de absorptie
van bepaalde delen van het spectrum vergroot. Door het plaatsen van kleurfilters
boven sensoren kan men dus de gevoeligheid van de meter voor bepaalde delen
van het stralingsspectrum verminderen.

4.1.1

De Solarimeter voor stralingsmeting

Het principe van de meter is eenvoudig. Op een zwart oppervlakje kan straling
vallen en dat zwarte vlakje krijgt daardoor een wat hogere temperatuur dan het
huis van de meter, dat niet direct door de straling opgewarmd wordt. Het temperatuurverschil tussen het vlakje en het huis is een maat voor de opvallende straling.
Het zwarte vlakje is afgeschermd tegen afkoeling van luchtstromingen door er
dunne glazen bolletjes overheen te plaatsen. Het glazen bolletje op de meter laat
de langgolvige warmtestraling echer niet door.
Het bereik van een solarimeter is 300-3000nm. Deze sensor meet dus de globale
straling en is over het hele spectrum even gevoelig. Bij een temperatuurverschil
van 1 °C geeft de sensor een signaal van 2-3 mV af. Bij volle zonneschijn is het
signaal nog geen honderdste Volt, dit is erg klein. De spanning (V) die afgegeven
wordt door de sensor, wordt via een ijkfactor omgerekend naar Wm"2.
Toepassingen van de solarimeter zijn:
- bepalen van de globale straling buiten (of binnen) de kas ten behoeve van de
kasklimaatregeling en/of gasverbruik-modellen.
Niet toepasbaar is de solarimeter bij onderlinge vergelijking van lichtbronnen,
omdat de verhouding zichtbaar en PAR-licht tot stralingsenergie van bron tot bron
sterk kan verschillen.

4.1.2

De Luxmeter voor lichtmeting in bewoonde ruimten

De luxmeter bevat een fotocel die het lichtniveau hetzelfde beoordeelt als het
menselijk oog dat doet. Deze meter meet dus het kijklicht. Het bereik van de
sensor is 380-770nm en de gevoeligheid is het grootst bij 535 nm. De gevoeligheid voor blauw en rood licht is kleiner, zie figuur 6.
Het signaal dat de sensor afgeeft is een stroom (I). Met behulp van een ijkfactor
wordt het aantal Ampère omgerekend naar het aantal lux.
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Toepassingen van de luxmeter zijn:
- het bepalen van de verlichtingssterkte in ruimten voor menselijk
gebruik;
- het controleren van de gelijkmatigheid van een belichtingsinstallatie met één soort lichtbron;
- het meten van de lichttransmissie
zolang materialen worden doorgemeten die het gehele spectrum in
gelijke mate doorlaten, zoals glas.
Niet toepasbaar is de luxmeter voor
het bepalen van het groei-effect van
licht op planten en het bepalen van
de lichttransmissie van gekleurde
transparante materialen.
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De gevoeligheid van een luxsensor ten opzichte van standaard
ooggevoeligheidscurve (CIE)

PAR-quantummetingvoor assimilatielicht

De PAR-quantum meter beoordeelt het groeilicht niveau op dezelfde wijze als de
plant dat doet voor het assimilatieproces en meet de hoeveelheid fotonen die de
plant ontvangt (PPFD= Photosynthetic Photon Flux Density). Er bestaat een eenvoudig integrerend verband tussen het aantal fotonen (actieve eenheden binnen
het licht) dat de plant uit de specifieke golflengte absorbeert en het aantal moleculen licht dat fotochemisch wordt omgezet, zonder acht te slaan op de inhoudelij
ke energie van die fotonen. Het bereik
van een PAR-quantummeter is 4 0 0 - 7 0 0
nm. De relatieve respons van een PARquantummeter neemt rechtlijnig toe met
ClUANTUMSENSOR
de golflengte van het licht, zie figuur 7.
IDEM.QUANTUM RESPONSE
In deze figuur wordt de 'plantgevoeligheid' voor een gewas als geheel weergegeven. (De gevoeligheid van chlorofylmo
leculen en enkele bladeren verloopt niet
rechtlijnig). Om tot deze gevoeligheid te
komen wordt er bij een PAR-sensor gebruik gemaakt van gekleurde glasfilters.
Een interferentiefilter is ingebouwd om
een scherpe afkapping van de gevoeligWAVELENGTH NANOMETERS
heid bij 7 0 0 nm te bewerkstelligen.
Het signaal dat de sensor afgeeft is een
Figuur 7
De gevoeligheid van een PARstroom (I). Met behulp van een ijkfactor
quantumsensor ten opzichte van
wordt deze eenheid omgerekend naar
de ideale quantum respons
//mol/m 2 -s.
Toepassingen van de PAR-quantummeter zijn:
- het bepalen van het lichtniveau voor gewasgroei van alle lichtbronnen die ten
goede komt aan de plant.
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het bepalen van lichttransmissie van zowel blanke als gekleurde transparante
materialen voor toepassing in kasconstructies.

4.2

EFFECT VAN NEERSLAG OP DE MEETUITKOMSTEN

Bij een meting buiten de kas wordt een meter bij neerslag nat. Bij een solarimeter,
die van een bolvormig, glazen afdekking is voorzien, heeft het nat worden van het
glas geen wezenlijke invloed op de meetwaarde. Het overgrote deel van de straling
valt loodrecht in op het bolle glaasje.
De lux- en de PAR-quantumopnemers zijn aan de bovenzijde voorzien van een
diffusor, een melkwit kunststof plaatjeof propje, dat iets uitsteekt boven de naastliggende behuizing. Het verhoogd aanbrengen van de diffusor compenseert de
reflectie aan het oppervlak, bij lage lichtinvalshoeken, door zijdelingse belichting
van de diffusor. Bij regen loopt het ringvormig gootje tussen diffusor en de rand
van de behuizing vol, dit betekent dat de compensatie voor reflectie van schuininvallend licht vervalt. Bovendien zorgt neerslag voor een bolvormige druppel boven
op de diffusor. Bolle druppels reflecteren het opvallend, diffuse licht, bij bewolkt
weer, iets meer dan een plat vlak. Beide effecten samen zorgen voor een iets
verlaagd lichtniveau op het sensoroppervlak. Uit een vergelijkende meting bleek dat
een PAR-quantumsensor van 'Li_Cor' bij een nat meteroppervlak een ca. 4 % lagere
waarde geeft dan bij een droog meteroppervlak.

4.3

UITLEESAPPARATUUR EN MEETNAUWKEURIGHEID

4.3.1

Nauwkeurigheid en gevoeligheid

Een stroomsignaal (I) vanuit de sensor is door het plaatsen van een weerstand (R)
in het meetcircuit om te zetten in een spanningssignaal (V), (V=I*R). De weerstand dient hierbij geplaatst te worden vlak bij de uitleesapparatuur en niet direct
bij de sensor. Een klein stroomsignaal is door tussenplaatsing van een grotere
weerstand om te zetten in een groter spanningssignaal. Uit veiligheidsoogpunt
moet wel vooraf bezien worden of de sensor bestand is tegen het te verwachten
spanningsverschil. Een voordeel van een spanningsaflezing in mV (milliVolt) is dat
de kabelweerstand (temperatuursafhankelijk) minder storend werkt dan bij uitlezing
in mA (milli Ampère).
Bij een vaste nauwkeurigheid van het uitleesapparaat kan de nauwkeurigheid van
de meting dus door manipulatie van het meetsignaal toch worden beïnvloed. Bij
verwerking van de gemeten waarde naar de gemeten stralings- of lichtwaarde
moeten de bij de sensor behorende ijkwaarde en het effect van de geplaatste
weerstanden wel op dejuiste wijze worden verwerkt! De ijkwaarde van 1mA =
100//mol/m 2 s wordt dan, 1mV = 100*R//mol/m 2 s.

4.3.2

Meetfrequentie en opslagcapaciteit

De meetfrequentie hoeft niet gelijk te zijn aan de opslagfrequentie. De opslagfrequentie bepaalt de benodigde opslagcapaciteit. Is de opslagcapaciteit beperkt, dan
bepaalt die de maximale meetduur. De meetnauwkeurigheid kan vergroot worden
door een hoge meetfrequentie te kiezen en slechts het gemiddelde van een reeks
metingen op te slaan. Bij vergelijkende metingen dienen zowel de meet- en opslag21

frequentie als ook het tijdsstip van meten en opslaan voor de verschillende meetlocaties wel gelijk te zijn. Soms is het handig om een interne klok te gebruiken ter
controle of de juiste meetgegevens met elkaar worden vergeleken.
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LICHTMETEN IN DE PRAKTIJK VAN DE GLASTUINBOUW

Licht is de motor voor het assimilatieproces. De glastuinbouw probeert om hierbij
waar mogelijk gebruik te maken van zonlicht. Voor niks gaat de zon op is niet voor
niets een goed Nederlands gezegde. De kas is een constructie die het zonlicht
zoveel mogelijk doorlaat, als kwaliteitskenmerk van de kas wordt niet voor niets de
lichttransmissie genoemd. Om de beschikbare lichthoeveelheid maximaal te benutten is het sturen van het kasklimaat essentieel, kastemperatuur, rv en C02-gehalte
zijn daarbij de belangrijkste klimaatfactoren.
De natuurlijke lichthoeveelheid is echter niet altijd voldoende om het product te
krijgen wat de teler wil hebben. Reeds lang wordt gemanipuleerd met de daglengte
om de plant tijdig generatief te maken. De komst van assimilatiebelichting is van
wat latere datum, maar is ook reeds jarenlang in praktijk.
In de trajecten voor en na de productiefase wordt geregeld gebruik gemaakt van
(semi) laboratoriumomstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan het produceren van
plantmateriaal via meristeemcultuur en aan het testen van de houdbaarheid in
houdbaarheidsruimten.
Voor onderzoeksdoeleinden tenslotte wordt veelvuldig gebruik gemaakt van groeikamers waar men het gehele klimaat, inclusief de lichtintensiteit, volledig kan
bepalen.
Het meten van licht betekent meten onder zeer verschillende omstandigheden en
voor verschillende doeleinden.

5.1

METEN VAN DE LICHTTRANSMISSIE,MATERIALEN EN CONSTRUCTIES

Bij het meten van de lichtransmissie kan het gaan om het meten van de zuivere
transmissie van materialen en constructies, maar ook om vervuiling en lichtonderschepping van gewassen. Het is wellicht goed om hier eerst te definiëren wat er
onder de verschillende termen wordt verstaan.
Onder lichttransmissie wordt verstaan de lichthoeveelheid die een materiaal of
constructie doorlaat, in formulevorm:
lichtniveauonder object / lichtniveau boven object x 100%.
Vervuiling treedt op bij transparante materialen, zowel aan de buitenzijde als aan
de binnenzijde van constructies. Onder vervuiling wordt verstaan de terugloop van
de lichttransmissie onder invloed van vervuiling van het oppervlak, in formulevorm:
lichtniveau(schoon.vuil) / lichtniveau schoon object x 100%.
Lichtonderschepping heeft in het taalgebruik van het plantkundig onderzoek steeds
betrekking op planten. Onderzoekers kennen de lichtonderschepping van gewassen
waarbij het gaat om de bedekking van het groeioppervlak door één of meer bladlagen. Het gaat hierbij dus niet om de bedekkingsgraad, de mate waarmee het
groeioppervlak door blad wordt bedekt. Bijlichtonderschepping gebruikt men de
formule:
lichtniveau,boven.onder) / lichtniveau boven hetgewas x 100%
Inventarisatie van transmissiemetingen leverde de volgende toepassingen op:
- de lichttransmissie van de kas (constructie sec of inclusief kasinstallaties);
- de transmissie van kasdekmaterialen zoals glas en kunststofplaten;
- de vervuiling van kasdekmaterialen;
- de transmissie van zonwerings- en verduisteringsmaterialen (schermdoeken);
- de lichtonderschepping van een gewas.
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Figuur 7 -

Lichttransmissie op één punt in de
kas, bij helder weer

Figuur 8 -

Lichttransmissie op één punt in
de kas, bij volledig bewolkt weer

Meten van lichttransmissie is een vergelijkende meting, waar de meetwaarden,
gemeten boven en onder het meetobject, onderling vergeleken worden. Als standaard meetomstandigheid wordt gemeten bij diffuus licht, omdat de lichtreflectie
afhankelijk is van de invalshoek van het opvallend licht. Voor praktijkmetingen
wordt buiten gemeten bij bewolkt weer. Er worden dan t w e e sensoren ge-bruikt,
en tegelijk afgelezen, vanwege de continu wisselende lichtintensiteit. Het momentaan doormeten van constructies bij helder of halfbewolkt weer is niet mogelijk
vanwege de zeer grote verschillen in lichttransmissie van plek tot plek. Voor het
verkrijgen van een reproduceerbaar gemiddelde zou op een zeer groot aantal
punten gemeten moeten worden, of er zou gebruik gemaakt moeten worden van
een diffusor met een groot oppervlak. Tot slot zou de meetuitkomst beïnvloed
worden door de zonshoogte en de stand van de kas (nokrichting). De goede mogelijkheid om momentane praktijkmetingen van constructies uit te voeren bij bewolkt
weer en de onmogelijkheid om dit te doen bij helder of halfbewolkt weer kan
worden gedemonstreerd. Bij helder weer (lichtintensiteit • ) wisselt de lichttransmissie («) op één meetpunt van uur tot uur doordat slagschaduwen van constructiedelen over de sensor bewegen, zie figuur 7. Bij bewolkt weer (lichtintensiteit •
lager dan 6 0 % van maximaal) is de lichttransmissie (m) op één punt vrijwel constant, zie figuur 8. Hooguit ontstaan foutjes aan het begin of einde van de dag bij
heel lage zonnestanden en bij halfbewolkt weer als de hemel niet egaal is.
Op heldere en halfbewolkte dagen kan de lichttransmissie slechts worden gemeten
door de sensoren minimaal een gehele dag te laten staan en de gemeten lichtsom
binnen te vergelijken met de gemeten lichtsom buiten. De meetuitkomsten verschillen ook dan nog van dag tot dag omdat: a. de zonnestand door het jaar heen
wisselt en daarmee de reflectie op het kasdek en b. bij licht half bewolkt weer de
verhouding tussen directe en diffuse straling van dag t o t dag verschilt. Voor
praktijkmetingen kan dus eigenlijk alleen gemeten worden bij bewolkt weer en
diffuus licht.
Voor het meten van het lichtniveau binnen en buiten moeten t w e e identieke sensoren worden gebruikt. PAR-quantumsensoren worden aanbevolen, maar ook luxsensoren en solarimeters zijn bruikbaar, mits het kasdek het hele lichtspectrum in
gelijke mate doorlaten. Bij glas is dit wel het geval, bij kunststofdekken niet.

5.1.1

Berekenen van de lichttransmissie van kassen

De mogelijkheden voor het berekenen en meten van de lichttransmissie van kassen
vullen elkaar aan en vormen een ondersteuning van elkaar. Rekenmodellen zijn zeer
geschikt als hulpmiddel bij het ontwerp van kassen en armaturen. Rekenmodellen
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zijn eveneens geschikt om het effect van een klein verschil in constructie en/of
kasinstallatie te bepalen. De meetmethoden zijn niet voldoende nauwkeurig zijn om
kleine effecten van 1à 2 procentpunt voldoende nauwkeurig te bepalen. Via
meting kan wel worden bezien of de uitgangspunten die bij de berekeningen worden gehanteerd ook realistisch zijn.
Meten van de transmissie bij helder weer is niet goed mogelijk omdat de sensoren
lang op één plek moeten blijven staan en de hemel de gehele dag onbewolkt dient
te blijven. De transmissie is echter over het jaar heen niet constant vanwege de
hoge reflectie bij lage zonnestanden. Een gedetailleerd rekenmodel kan de transmissie bij helder weer goed simuleren. Berekeningen tonen aan dat de gemiddelde
transmissie over eenjaar zeer goed overeenkomt met de momentane meting bij
diffuus licht.

5.1.2

Economische betekenis van transmissie gegevens

De lichttransmissie van een kas is een belangrijk kenmerk om de economische
gebruikswaarde van de kas te kunnen bepalen. De lichttransmissie kan veelal
direct worden vertaald naar opbrengstpotentie van de kas, 1 % hogere transmissie
is 1 % hogere opbrengst. Voor de keuze van de kas die men wil laten bouwen,
voor het vaststellen van het vervangingsmoment, bij acceptatie van het geleverde
dekmateriaal en voor het besluit wanneer en met welke frequentie het dek gereinigd dient te worden is het dus van groot belang om over de lichttransmissiegegevens te kunnen beschikken.
Vanaf dit moment zijn verantwoorde meetmethoden beschikbaar om transmissiemetingen uit te voeren. Het proefstation biedt de mogelijkheid om de meting tegen
kostprijs te laten uitvoeren, offerte wordt op aanvraag toegestuurd.
Een aantal leveranciers hebben reeds een transmissiemeting laten uitvoeren door
een onafhankelijke (onderzoek)instelling. De minimale lichttransmissie van dekmateriaal (glas) wordt vaak in het leveringscontract opgenomen en veel bedrijven
laten de transmissie voor het dekken van de kas ter controle doormeten. De glasvervuiling krijgt elk jaar weer aandacht in de vakpers. De transmissie van schermmaterialen wordt door de leverancier vermeld. De lichtonderschepping van gewassen is tot nog toe alleen bij onderzoek een relevant gegeven.
Gezien het belang van lichttransmissie-gegevens voor economische keuzes op
korte, middellange en lange termijn lijkt het goed mogelijk om het meten van licht
op dit terrein te commercialiseren.

5.2

METENVAN LICHTNIVEAU ONDER BELICHTINGSINSTALLATIES

In de glastuinbouw wordt een reeks lampen gebruikt voor belichtingsdoeleinden.
De keuze van de lamp wordt bepaald door de gewenste lichtkleur, het
lichtrendement, de levensduur en de prijs van de lamp.
De voorkeur voor lichtkleur wordt grotendeels bepaald door het gebruik als dagverlenging of als assimilatiebelichting. Dagverlenging of nachtonderbreking is met
name effectief als veel rood in het lichtspectrum van de lamp zit.
Voor gebruik als assimilatielamp is de lichtopbrengst van de lamp uitermate belangrijk, de verbruikte kWh moeten zo efficiënt mogelijk worden omgezet in assimilaten. Assimilatieverlichting wordt toegepast om in de lichtarme wintermaanden de
productie en/of de productkwaliteit te verbeteren. De belichting wordt continu over
de gehele groeifase gegeven of specifiek voor een groeistadium, de vegetatieve of
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de generatieve fase.
Een overzicht van de gebruikte lampen is opgenomen in tabel 3. Zie voor de specifieke lichtspectra bijlage 1.
Bij de inventarisatie van metingen betreffende verlichtingsniveaus zijn de volgende
toepassingen gevonden:
- belichtingsniveau en lichtverdeling van belichtingsinstallaties in kassen;
- lichtuitstoot van kassen bij toepassing van assimilatiebelichting;
- lichtopbrengst van lampen (vergelijkende meting);
- lichtopbrengst van lamp/armatuurcombinaties (vergelijkende meting);
- belichtingsniveau en lichtverdeling in onderzoekruimten.
Het gemeten lichtniveau is niet alleen afhankelijk van de lichtbron en de gebruikte
armatuur. De spanning die op de lamp gezet wordt bepaalt mede het stroomverbruik en de lichtopbrengst van de lamp. De spanning is niet alleen afhankelijk van
de stroomleverancier (nutsbedrijf of WK-installatie) maar wordt ook bepaald door
verliezen in de kabels. Om reproduceerbaar te kunnen meten en de meetresultaten
te kunnen beoordelen zal naast licht ook de spanning gemeten moeten worden.
Tabel3 - Overzicht van lampen die binnendeglastuinbouw worden gebruikt voordaglengte en assimilatiebelichting
Daglengteverlichting
Wattage

Gloeilamp
SL-lamp

licht-/stralingsefficiëntie
Im/Watt

levensduur lamp
(uur)

lamp

ballast

150 W

-

15

0,30

1000

25 W

-

48

0,60

6000

//mol/Watt

Assimilatieverlichting
58 W

12 W

69

0,88

7500

SON-T Plus /
Lucalox HO

400 W

36 W

126

1,48

12000

SON-T AGRO

400 W

36 W

123

1,46

12000

SON-T Plus /
Lucalox HO

600 W

54 W

138

1,62

12000

TL-33

Bron: Diverse brochures vandeleveranciers enmeetgegevens J.A. Bakker(PBN)

5.2.1

Economische betekenis van het meten van verlichtingsniveaus

De lichtopbrengst van lampen en het verlichtingsniveau van belichtingsinstallaties
wordt vaak door de leveranciers bij levering gegarandeerd en na installatie nagemeten. Het gebruik van luxsensoren is zo ingeburgerd dat deze algemeen worden
toegepast en nog vrijwel nooit gevraagd wordt naar meetwaarden in PPFD (fotonen flux dichtheid) in//mol/m 2 . Per lamptype is echter de omrekenfactor bekend
(zie tabel 2).
Deterugloop in lichtopbrengst door veroudering van lampen en armaturen verschilt
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van bedrijf tot bedrijf. Meting ervan is mogelijk doch is vrij kostbaar ten opzichte
van het te behalen voordeel. Duizend uur te vroeg vervangen kost slechts f.4,00
per lamp, ca. f.1.500,- per ha per jaar.
Het optimaliseren van het vervangingsmoment van lampen, schoonmaakfrequentie
van armaturen, noodzaak tot opnieuw annodiseren of vervangen van reflectoren
kan wel door lichtmetingen worden ondersteund. Collectieve aanvraag en -financiering is dan nodig om het onderzoek uit te voeren.
Onderzoek en de benodigde lichtmetingen kan door het proefstation worden verrichten, offerte op aanvraag. De meetdata worden weergegeven in//mol en lx per
m2 en per lamp.

5.3

METEN VAN LICHTSOMMEN

Het bepalen van de lichtsom gebeurt om de relatie tussen licht en groei te onderzoeken. Hierbij wordt de lichtintensiteit continu gemeten gedurende de onderzoekperiode en op de hoogte van (de top van) het gewas. De integraal van de lichtintensiteit over de totale proefduur levert dan de lichtsom op. De lichtmeting is
vaak een combinatie van meting van zon- en lamplicht op gewasniveau.

5.4

VARIATIE,TOEVALSVARIATIE, MEETFOUTEN EN STATISTIEK

De lichttransmissie van een constructie is evenals het belichtingsniveau onder een
belichtingsinstallatie zelden geheel uniform. Bij het meten van licht is het dus
normaal om van punt tot punt een verschil in gemeten waarde te vinden. Een
nauwkeurig beeld geven van de werkelijke situatie is wel het doel van het meten.
Dit doel wordt het beste bereikt door vooraf een hypothese te ontwikkelen over de
verwachte uniformiteit in het meetobject.
Grote meetobjecten zijn vaak op te delen in vakken waar het te meten lichtniveau
niet uniform verdeeld is, er wordt een bepaald verdelingspatroon verwacht. Tussen
de vakken echter wordt geen verschil verwacht, het verdelingspatroon per vak
wordt steeds weer herhaald. Binnen een vak is het van belang om het gemiddelde
niveau zodanig te meten dat de meetuitkomst voldoende nauwkeurig is. Vaak is
het ook erg informatief om het verdelingspatroon te schetsen. Tussen de vakken
worden geen verschillen verwacht, dit betekent niet dat de meting tot slechts één
vak beperkt hoeft te blijven. Het is namelijk wel belangrijk dat de meting betrekking
heeft op een representatief vak. Uit meting moet blijken hoe groot de (toevals)variatie tussen de vakken is en of het verdelingspatroon betrekking had op een
representatief vak. Bij de meting van de (toevals)variatie tussen vakken is het van
belang om de verschillen tussen vakken niet te verwarren met de variatie binnen
de vakken. Bij vergelijking tussen vakken moet daarom op een steeds vergelijkbare
plaats gemeten worden.
Bij meting kunnen meetfouten optreden. Natuurlijk dienen deze vermeden te worden doch achteraf herkennen, en corrigeren, van meetfouten vergroot de nauwkeurigheid van de meting. Grote meetfouten treden op wanneer:
- meetomstandigheden fout zijn (veel gericht licht bij transmissiemeting);
- verstorende factoren optreden (slagschaduw op de sensor bij belichting);
- de sensor niet horizontaal staat (teveel of te weinig gericht op relevante licht
bronnen).
Daar waar mogelijk moet dus achteraf nog te achterhalen zijn of (grote) afwijkingen mogelijk aan meetfouten zijn toe te schrijven en buiten beschouwing kunnen
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blijven.
Nauwkeurig meten betekent nog niet dat duplo-metingen precies gelijk uitkomen.
Om de gemiddelde transmissie en het gemiddelde belichtingsniveau in een vak vast
te stellen moet de variatie binnen het vak goed in beeld gebracht worden. Bij een
willekeurige keus van punten binnen een vak zijn er ca. 70 puntmetingen nodig
om, bij 10 procentpunten variatie in de transmissie binnen het vak, een gemiddelde
transmissie te berekenen tot op 1procentpunt nauwkeurig. Met een verdeling van
het vak in blokken, waarbij wellicht tweederde van de meetverschillen aan de
blokindeling is toe te wijzen kan volstaan worden met de meting in slechts tien
blokken om dezelfde nauwkeurigheid te krijgen. Met een verdeling van een vak in
ca. 20 blokken wordt dan een nauwkeurigheid bereikt tot op 0,7% nauwkeurigheid
(95% toets).
Tussen de vakken wordt er weinig verschil in transmissie verwacht. Met deze
aanname en een gering aantal herhalingen van het aantal gemeten vakken kan een
een nauwkeurige waarde voor de kas worden bepaald met een schatting van het
blokeffect.
Het aantal metingen van ca. 100 punten is voor een praktijkmeting nog erg hoog.
In beeld brengen van de variatie tussen vakken door middel van één puntmeting
per vak maakt het echter onmogelijk om het blokeffect binnen een vak te statistisch betrouwbaar schatten en te onderscheiden van de verschillen tussen vakken.
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OVERZICHT VAN DE HUIDIGE LICHTMEETMETHODEN

6.1

LICHTTRANSMISSIEVAN KASSEN (praktijkmeting)

De lichttransmissie van kassen wordt gemeten om de potentiële gebruiksmogelijkheden van de kas te bepalen. Meer licht kan vertaald worden naar hogere opbrengsten en de lichttransmissie is daarmee één van de factoren die de economische
waarde van de kas bepalen. De lichttransmissie van de kas is hiermee een belangrijk kenmerk om nieuwbouwopties onderling te vergelijken en een hulpmiddel om
het vervangingsmoment van de bestaande kas te bepalen.
Voor onderzoekdoeleinden is de lichttransmissie van de kassen één van de factoren om productieverschillen tussen de kassen c.q. bedrijven te verklaren.
Lichtmetingen met als doel 'vaststellen van de transmissie van productiekassen'
zijn gedaan door de volgende personen:
- J. Benninga (PBG Aalsmeer);
interview in bijlage 4.1.1
- G.J. van Dijk (DLV Naaldwijk);
interview in bijlage 4.1.2
- H. van Gurp (PBG, Proeft. Z-Nederland); interview in bijlage 4.1.3
- G. van Holsteijn (PBG Naaldwijk);
interview in bijlage 4.1.4
- F. Maas (AB-DLO);
interview in bijlage 4.1.5
- E. van Rijssel (PBG Aalsmeer);
interview in bijlage 4.1.6
- J. Stoffers (IMAG-DLO);
interview in bijlage 4.1.7
- H. Vahl (AWK).
interview in bijlage 4.1.8
Gebruikte methoden
De gebruikte apparatuur en methode die de verschillende personen hanteren, is in
grote lijnen identiek, leder maakt gebruik van twee parallelmetingen, één buiten en
één binnen de kas. Er wordt gemeten bij egaal bewolkt weer (diffuus licht). De
buitenmeting vindt plaats naast of boven de kas, op een plek waar het licht van
alle zijden vrij kan instralen. De binnenmetingen vinden plaats in een of meerdere
vakken tussen vier poten. Het meetvak of de meetvakken worden zo gekozen dat
ze representatief zijn voor de kas. Dat wil zeggen dat vakken met storende objecten zoals gevels, transportleidingen en middenpad worden vermeden.
Het aantal meetvakken en het aantal meetpunten per vak verschilt per persoon.
Ook verschilt de verdeling van de meetpunten over het meetvak.
Discussie
Een kas kan worden verdeeld in vakken die in principe identiek zijn. Zo'n vak ligt
ingeklemd tussen vier poten van de kas. Tussen de vakken zijn de verschillen in
lichttransmissie toe te schrijven aan verstorende factoren zoals: gevels, transportleidingen e.d., of aan het toeval (ongelijke verdeling van glasvervuiling). Binnen een
vak verschilt de transmissie van punt tot punt door de ongelijke verdeling van
constructiematerialen over het vak. Om een goed gemiddelde te krijgen, is een
goed gekozen verdeling van tien of meer meetpunten belangrijk.
Om de verschillen in lichttransmissie binnen het vak in beeld te brengen moet een
rooster van meer dan twintig meetpunten worden doorgemeten.
Maas meet binnen proefkassen en voert meerdere metingen per kas uit. Het aantal
is afhankelijk van de proefopzet.
Variatie binnen een vak
Om de verwachte variatie, die toe te schrijven is aan constructiedelen, met name
goten, spanten en scherminstallatie, in een meetvak te middelen, neemt Benninga
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tien meetpunten per vak, op een diagonale lijn door het vak en middelt de uitkomsten hiervan. Van Dijk en Van Holsteijn voeren een continu-meting uit van goot tot
goot, midden tussen de poten en bepalen het gemiddelde van een reeks afgelezen
meetpunten. Om te controleren of deze meting representatief is voor het betreffende vak, doen zij een continu-meting van poot tot poot, midden tussen goot en nok.
Verschilt het gemiddelde van de tweede meting meer dan 1 % van de waarde
gemeten bij de eerste meting (op het kruispunt van de meetlijnen), dan wordt op
twee tot drie meetlijnen in het vak gemeten.
Van Rijssel, Stoffers en Vahl meten op minstens twintig regelmatige verdeelde
meetpunten binnen een vak tussen vier poten en middelen de meetuitkomsten.
Meetpunten met grote afwijkingen in gemeten lichttransmissie worden als meetfouten beschouwd en blijven buiten beschouwing.
Stoffers meet de reflectie van de ondergrond op elk meetpunt omdat reflecterend
licht deels opnieuw tegen het kasdek reflecteert en dan de gemeten lichttransmissie verstoort. Van Dijk en Van Holsteijn meten de reflectie van de ondergrond aan
het begin van de meetlijn. De overige personen meten de reflectie van de ondergrond niet.
Variatie tussen vakken
De toevalsvariatie tussen verschillende vakken in een kas wordt veroorzaakt door
glasvervuiling, meetvariatie en storende objecten. Benninga meet de variatie tussen
vakken niet. Hij kiest één vak in de kas dat representatief geacht wordt voor de
gehele kas, bij een twijfelachtige meetuitkomst wordt de meting overgedaan. Van
Dijk en Van Holsteijn herhalen de meting twee tot drie keer in verschillende vakken
om te kijken of de variatie in de kas niet te groot is. Het gemiddelde van de herhalingen bepaalt het transmissiepercentage. De herhalingen van Vahl en Stoffers
vinden willekeurig plaats om te kijken of er grote afwijkingen zijn. Het verschil
tussen de meetwaarden van verschillende vakken mag niet groter dan 1 % zijn.
Van Rijssel verdeelt de punten uit het meetvak over een groot aantal vakken
verspreid over een bedrijf. Hij kan de vakken dus niet onderling vergelijken.
Variatie in de tijd
De metingen van Van Rijssel vonden twee maal per kas plaats, met een interval
van enkele maanden, om de variatie in de tijd te bekijken. Wanneer de gemiddelde
meetuitkomst per kas over de twee meetdata meer dan 3 procentpunten van
elkaar verschilde bleek dit bijna altijd toe te schrijven aan onvoldoende aandacht
voor verstorende objecten.
Effect van Hchtniveau buiten
Alle personen meten bij diffuus licht, doch diffuus licht is niet definieerbaar. Een
vrij lichte bewolking is reeds voldoende om geen slagschaduwen meer te zien en
een volledige bewolking is nog geen garantie dat er aan de hemel geen lichte plek
meer zichtbaar is. Voor een puntmeting is vastgesteld dat de gemeten lichttransmissie bij helder en halfbewolkt weer enorm varieert. Wanneer de gemeten lichthoeveelheid buiten lager ligt dan 60% van de lichthoeveelheid op een vergelijkbare
heldere dag, dan blijkt dat de gemeten lichttransmissie op één punt in de kas
vrijwel constant is (figuur 8). Het lijkt dus een goede zaak om in de meetrapporten
in elk geval de datum en de tijd waarop gemeten is op te nemen. Nog beter zou
zijn om voor elk meetpunt op te nemen wat het Hchtniveau (buiten) is geweest.
(Het overeenkomstig Hchtniveau bij helder weer is eenvoudig te berekenen). Punten
met een relatief hoog Hchtniveau kunnen een aanwijzing zijn dat het licht niet
voldoende diffuus was voor een reproduceerbare meting.
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Effect vanneerslag en condensvorming op het kasdek
Een natgeregende sensor kan een lager lichtsignaal geven dan een droge sensor.
Bij de PAR-quantumsensor van Li_Cor bleek het verschil tussen nat en droog ca.
4 % te bedragen. Voor een reproceerbare meting is het dus zaak om de buitenmeting met een droge of met een natte sensor uit te voeren.
Een nat kasdek is bij gebruik van glas vrijwel altijd egaal nat. Bij de meest gebruikte kunststof (Polyacrylaatplaten) blijft regen vaak in druppelvorm op het dek liggen
en condens in druppelvorm aan het dek hangen. Water reflecteert iets minder licht
dan glas waardoor nat glas een iets hogere lichttransmissie heeft dan droog glas.
Een oriënterende vergelijkende meting wees uit dat het verschil 1,5tot 2,5 % kan
zijn. Bij druppelvorming verandert de invalshoek van het opvallend licht, hetgeen
kan leiden tot een verhoogde reflectie van licht. Een oriënterende meting wees uit
dat bij druppelvorming de lichttransmissie terugloopt met 4 tot 10%, afhankelijk
van de dichtheid en de grootte van de druppels.
Vocht is op glas meestal egaal verdeeld, met een slechts gering effect op de transmissie, zodat zowel bij droog en bij nat glas gemeten kan worden. Voor praktijkmeting is dit van groot belang omdat een glazen kasdek in de praktijk bij bewolkt
weer vaak nat is. Wellicht verdient het wel aanbeveling om in het meetrapport op
te nemen of het glas aan de binnen en/of de buitenzijde nat was.
Op kunststofdekken treedt bij vocht bijna altijd druppelvorming op. Een kunststof
dek betekent vaak ook een dubbeldek dat niet zo snel nat slaat bij hogere luchtvochtigheden. Gezien het grote effect van druppels op de gemeten lichttransmissie, zijn meetgegevens bij kunststofdekken alleen reproduceerbaar als het dek
droog is. Een uitzondering vormen de dekken die behandeld zijn met middelen die
zorgen voor een goede uitvloeiing van de druppels.

6.1.1

Voorgestelde meetmethode

De transmissiemeting moet een goed beeld geven van de variatie in lichttransmissie zoals die in de kas voorkomt. Zowel de variatie die voorkomt binnen een vak
tussen vier poten van de kas, als de variatie tussen vakken moet door de meting in
kaart worden gebracht. Het aantal meetpunten binnen een vak moet vrij groot zijn
(>20) om te streven naar een nauwkeurigheid van de berekende gemiddelde
transmissie tot op 1 procentpunt.
De weersomstandigheden tijdens de meting moeten zo zijn dat de meetuitkomst
reproduceerbaar is. Meet daarom alleen bij egaal bewolkt weer en vermijd momenten waarop een duidelijk lichte plek aan de hemel zichtbaar is. Gebruik voor het
uitvoeren van de meting PAR-quantumsensoren. Gebruik andere type sensoren
(bijvoorbeeld lux-meters) alleen wanneer het dekmateriaal het gehele lichtspectrum
in gelijke mate doorlaat en PAR-quantumsensoren niet beschikbaar zijn.
Meet de lichthoeveelheid buiten de kas op een open plek waar geen slagschaduwen van bomen, gebouwen e.d. voorkomen. Bij (kans op) regen moet men de
buitenopnemer vooraf nat maken omdat druppeltjes op de sensor zorgen voor een
verlaging van de uitlezing (ca. 4%).
Meet binnen zo laag mogelijk bij de grond, omdat de verschillen tussen de meetpunten dan het kleinste zijn. Het schaduweffect van constructie materialen wordt
over een groter oppervlak verspreid. In een lege kas is dit op grondhoogte en in
een kas met een gewas erin is dit gewashoogte. De metende persoon is ook een
storende factor als hij zich in het 'zichtveld' van de sensor bevindt. Hij zal zich dus
onder de sensor moeten kunnen begeven of voldoende afstand moeten bewaren
tot de sensor (>5m). De verdeling van de meetpunten over de kas dient alsvolgt
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te worden gekozen:
In een vak tussen vier poten wordt een rooster gemaakt van minstens twintig
meetpunten, zoals hierna aangegeven. In nog minimaal vijf andere vakken in de
kas wordt op het middelste meetpunt (midden in het vak) gemeten om te
controleren of het gekozen vak ook daadwerkelijk representatief is voor die
kas. Het verschil tussen de meetwaarden van verschillende vakken mag niet
groter dan 2% zijn. Zijn de gemeten verschillen groter, dan moeten minstens
tien vakken gemeten worden.
In het midden van elk vak zal in principe ook de reflectie van de ondergrond
gemeten moeten worden (in % van het buitenlicht) . Dit is met name van
belang wanneer het kasoppervlak niet volledig met blad wordt bedekt en de
ondergrond van de kas licht is.
x.
x =poot
.= meetpunt

.x

6.2

LICHTTRANSMISSIEVAN KASDEK- ENSCHERMMATERIALEN (praktijken laboratoriummeting)

De lichttransmissie van kasdek- en schermmaterialen wordt gemeten om de potentiële gebruiksmogelijkheden van het materiaal te bepalen, voor zowel fabrikanten
als gebruikers. Meer licht kan worden vertaald naar hogere opbrengsten en de
lichttransmissie is daarmee één van de factoren die de economische waarde van
het materiaal bepaalt.
Lichtmetingen met als doel 'vaststellen van de transmissie van productiekassen'
zijn gedaan door de volgende personen:
- G. van Holsteijn (PBG-Naaldwijk, pensioen); interview in bijlage 4.2.1
- C.W. van Elderen (PBG-Naaldwijk);
- J. Stoffers (IMAG-DLO);
interview in bijlage 4.2.2
- H. Vahl (AWK).
interview in bijlage 4.2.3
Gebruikte methoden
Stoffers meet in een laboratoriumopstelling de transmissie en reflectie van monsters van schermdoeken, glas en kunststof. Hij gebruikt daarvoor de Bol van
Ulbricht die, geplaatst onder een kunstmatige hemel, meet bij diffuus licht. De
opening van de meetbol is zo groot dat ook schaalmodellen van constructies
(kasdekken) doorgemeten kunnen worden. Van Elderen meet eveneens in een
standaardopstelling op het laboratorium. Hij meet de transmissie van glasmonsters
bij loodrecht invallend licht. De meting dient ter verificatie van de glaskwaliteit die
volgens contract geleverd zou worden en meet dus volgens volgens de norm (NEN
2675). De norm houdt in dat het totale spectrum per 10 nm wordt doorgemeten
en de transmissie integraal over het traject 400 - 700 nm wordt berekend volgens
de plantgevoeligheidscurve. Doordat bij de meting altijd een standaardmonster
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wordt doorgemeten is bekend dat de reproduceerbaarheid van de transmissiemeting groot is (0,1%). Vahl meet de transmissie van schermdoeken. Hij gebruikt
hiervoor een box (70x70 cm) waarvan de zijwanden aan de binnenzijde voorzien
zijn van spiegels. De bodem van de box is zwart. Deze box plaatst hij in daglicht
bij volledig bewolkt weer. Van Holsteijn meet de transmissie van schermdoeken in
praktijkkassen bij zonnig weer. Hij vergelijkt de lichthoeveelheid in de kas bij geopend en gesloten scherm.
Om de verwachte variatie van een monster van een schermdoek te weten te
komen, meet Vahl op negen punten onder het doek. De negen waarden worden
gemiddeld. Stoffers meet op één punt onder het materiaal omdat hij de bol van
Ulbricht gebruikt, die voor integratie zorgt. Van Holsteijn meet maar op één punt
onder het schermdoek midden in een vak. Dit meetpunt (op de grond) ligt wel op
grote afstand van het doek. Hij kijkt dus niet naar de verwachte variatie.
Door Stoffers, Van Elderen en Vahl worden meerdere monsters van hetzelfde
materiaal gemeten om de toevalsvariatie in beeld te brengen.
Discussie
Een stuk materiaal kan verdeeld worden in blokken die in principe identiek zijn. De
grootte van zo'n stuk is afhankelijk van de uniformiteit van de structuur. Binnen
een stuk materiaal dat veelal kleiner is dan 50 x50 cm, kunnen verschillen in
lichttransmissie voorkomen doch die zijn niet relevant. De meetmethode moet een
goed, gemiddeld beeld geven van het geheel. Verschillen tussen stukken materiaal
kunnen worden toegeschreven aan het toeval, de afstelling van de machine, bron
van de grondstoffen e.d. Het kan echter ook zijn dat er verschillen verwacht of
gezien worden, zoals in kassen onder gesloten verduisteringsdoek. Om verschillen
tussen stukken materiaal in beeld te brengen moeten in dat geval de diverse stukken elk apart worden gemeten).
Uit metingen van glas, gecoat glas of kunstof dekmateriaal blijkt het materiaal
goed uniform te zijn zodat met een klein monster per productiepartij kan worden
volstaan. (Gehard glas kan niet gemeten worden omdat er geen monster uit gesneden kan worden). Of een geleverde partij uit één of uit meerdere productiepartijen
bestaat is vaak niet bekend. Telers blijken zich vaak te beperken tot het insturen
van één of enkele monsters.
De meetmethode moet een goed beeld geven van de transmissie of reflectie van
het gehele stuk materiaal. De beste methode daarvoor is het gebruik van de bol
van Ulbricht die, onder de kunstmatige hemel, bij diffuus licht zorgt voor integratie
over het gehele meetvak. De methode die gebruik maakt van loodrecht opvallend
licht geeft wel goed reproduceerbare uitkomsten, maar stelt vanwege de puntmeting wel als eis dat het materiaal zeer uniform is samengesteld. De methode is dus
niet geschikt voor het meten van veroudert, enigzins gekristaliseerd of gekrast glas
en niet voor niet geheel uniforme of vervuilde materialen.
Vanwege de relatief lage reflectie bij loodrecht opvallend licht, gemeten volgens de
door Van Elderen gebruikte methode, is de transmissie hoger dan bij meting bij
diffuus licht.
Vereenvoudigde methoden voor snelle praktijkmetingen (Vahl en Van Holsteijn)
lijken alleen acceptabel voor een globaal beeld.
Bij praktijkwaarnemingen worden geregeld verschillen tussen stukken materiaal
waargenomen of verwacht. In dergelijke gevallen zijn metingen nodig van diverse
monsters of op diverse plaatsen, om een gemiddeld beeld te kunnen schetsen of
om verschillen aan te geven. Het aantal metingen is dan afhankelijk van wat de
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uitkomsten aan moeten tonen, alleen extremen of een gemiddeld beeld. Voor een
goed gemiddelde zijn een groot aantal metingen vereist (aantal afhankelijk van de
gevonden variatie en de gewenste nauwkeurigheid).
Het meten van de lichttransmissie van materialen kan met alle drie typen sensoren
(luxmeter, PAR-quantummeter en solarimeter) gebeuren, op voorwaarde dat het
gehele spectrum in gelijke mate wordt doorgelaten. Zo niet, dan is alleen de PARquantummeter te gebruiken.

6.2.1

Voorgestelde meetmethode

Laboratoriumme ting
Voor praktijkmetingen van monsters van veel materialen is een transmissiemeting
gewenst bij diffuus licht. Het oppervlak van het materiaal dat gemeten wordt dient
zo groot te zijn dat voor elk willekeurig monster van het materiaal eenzelfde transmissie gemeten wordt. Het te meten oppervlak moet klein zijn ten opzichte van het
hemeloppervlak erboven om het effect van reflectie te kunnen verwaarlozen. Voor
het meten van de reflectie van het materiaal moet het materiaalmonster ook aan de
onderzijde diffuus verlicht kunnen worden.
Meten met behulp van een grote bol van Ulbricht en een omvangrijke, kunstmatige
hemel is de geëigende methode. Installatie van een dergelijke bol van Ulbricht is
een omvangrijke investering en vergt vrij veel ruimte. Een meetinstallatie is onder
andere beschikbaar op het IMAG-DLO, contactpersoon Stoffers.
Voor de verificatie van de kwaliteit van geleverde materialen is de transmissiemeting in een bundel evenwijdig gericht licht de geëigende methode. Het is de standaard wetenschappelijke methode om de materiaaleigenschappen te onderzoeken.
Bijna altijd is slechts een zeer smalle lichtbundel beschikbaar en kunnen dus alleen
puntmetingen in de monsters worden gemeten van uniforme materialen. Voor het
doormeten van nieuw, schoon glas is dit geen probleem. De meetinstallatie is
minder omvangrijk dan de bol van Ulbricht en is zowel beschikbaar op het IMAGDLO als op het PBG,contactpersoon Van Elderen.
De lichttransmissie gemeten bij diffuus opvallend licht (bol van Ulbricht) komt niet
overeen met, en is duidelijk lager dan, de transmissie gemeten bij loodrecht opvallend licht, zie discussie.
Praktijkmeting
Indien men de transmissie van reeds geïnstalleerde materialen wil meten is de
laboratoriummeting niet te gebruiken. De meetmethoden die gebruikt kunnen
worden zullen nog uit moeten kristalliseren, omdat er nog weinig ervaring mee is
opgedaan.

6.3

METENVAN DEGLASVERVUILING (praktijkmeting)

De vervuiling van het kasdek wordt gemeten om de de noodzaak tot of het resultaat van kasdekreiniging vast te stellen. Meer licht kan worden vertaald naar
hogere opbrengsten en dekvervuiling is daarmee één van de factoren die een
directe invloed heeft op het productiepotentieel van de kas.
Lichtmetingen met als doel 'vaststellen van dekvervuiling bij productiekassen' zijn
gedaan door de volgende personen:
- R. van Leeuwen (DLV Aalsmeer):
interview in bijlage 4.3.1
- E. van Rijssel (PBG Aalsmeer);
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Gebruikte methoden
Van Leeuwen en Van Rijssel meten beiden in praktijkkassen. Ze meten de transmissie van zowel schoongemaakte als vuile ruiten bij een egaal bewolkte hemel en
berekenen het verschil.
De metingen van Van Leeuwen bestaat uit een continue meting van een schoongemaakte ruit en een meting van 25 vuile ruiten om de variatie van de vervuiling
over de kas te bekijken. Van Rijssel maakt een serie van ca. tien ruiten schoon en
vergelijkt een serie schoongemaakte ruiten met een serie vervuilde ruiten. Als
referentie voor het wisselende lichtniveau buiten meet hij een willekeurige ruit met
een tweede sensor continu.
Discussie
Van Leeuwen heeft moeite om een reproduceerbare meetuitkomst te krijgen. Bij
directe instraling is soms gemeten dat de lichttransmissie van schone ruiten lager
was dan van vervuilde ruiten. Van Rijssel heeft ervaren dat de lichttransmissie van
ruit tot ruit enigzins varieert. Bij de keuze voor één schone referentieruit om de
vervuiling van andere ruiten te meten is de uitkomst altijd afhankelijk van de gekozen referentie. Bij meting van meerdere zowel schone als vuile ruiten wordt de
variatie in beeld gebracht, zowel van schone ruiten als van vervuilde. De gemeten
variatie bleek zo beperkt dat bij een gemiddelde van tien (schone) ruiten de transmissie op 0,5% nauwkeurig te meten viel. Bij directe instraling en bij heldere
plekken in een bewolkte lucht werden afwijkende lichttransmissies gemeten. Dit
kan worden verklaard vanuit de reflectie van glas die bij (deels) direct licht minder
sterk (hoge zonnestanden) of juist sterker is (lage zonnestanden) dan bij diffuus
licht.
Effect vanlichtniveau buiten
Van Leeuwen en Van Rijssel meten bij diffuus licht, doch diffuus licht is niet
definieerbaar, zie 6.1.1. Het lijkt een goede zaak om in de meetrapporten in elk
geval de datum en de tijd waarop gemeten is, op te nemen. Nog beter zou zijn om
voor elk meetpunt op te nemen wat het lichtniveau (buiten) is geweest. (Het
overeenkomstig lichtniveau bij helder weer is eenvoudig te berekenen). Punten met
een relatief hoog lichtniveau kunnen een aanwijzing zijn dat het licht niet voldoende diffuus was voor een reproduceerbare meting.
Effect vanneerslag en condensvorming op het kasdek
Bij vergelijkende metingen die alle betrekking hebben op droog of wel op nat glas
zal neerslag en condens hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben op de uitkomst
van de meting, zie ook 6.1.1.
Bij druppelvorming verandert de invalshoek van het opvallend licht, hetgeen kan
leiden tot een verhoogde reflectie van licht. Een oriënterende meting wees uit dat
bij druppelvorming de lichttransmissie terugloopt met 4 tot 10%, afhankelijk van
de dichtheid en de grootte van de druppels. Druppelvorming zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een grotere variatie in gemeten transmissie tussen ruiten, c.q. platen.
Vocht is op glas meestal egaal verdeeld, met een slechts gering effect op de transmissie, zodat zowel bij droog en bij nat glas gemeten kan worden. Voor praktijkmeting is dit van groot belang omdat een glazen kasdek in de praktijk bij bewolkt
weer vaak nat is. Wellicht verdient het wel aanbeveling om in het meetrapport op
te nemen of het glas aan de binnen- en/of de buitenzijde nat was.
Op kunststofdekken treedt bij vocht bijna altijd druppelvorming op. Een kunststofdek betekent vaak ook een dubbeldek dat niet zo snel nat slaat bij hogere lucht35

vochtigheden. Gezien het grote effect van druppels op de gemeten lichttransmissie, zijn meetgegevens bij kunststofplaten alleen reproduceerbaar als het dek droog
is. Een uitzondering vormen de dekken die behandeld zijn met middelen die zorgen
voor een goede uitvloeiing van de druppels.

6.3.1

Aanbevolen meetmethode

Het meten van glasvervuiling heeft nog slechts oriënterend plaatsgevonden. De
resultaten waren bemoedigend doch onvoldoende in aantal om de meetmethode
als betrouwbaar te kunnen aanbevelen.

6.4

METING VAN LICHTNIVEAU VAN LAMPEN EN ARMATUREN

Het meten van de lichtopbrengst van lampen en lamp/armatuurcombinaties wordt
gedaan om relevante productgegevens te verkrijgen of om de opgave van fabrikanten te toetsen.
Het meten van de lichtopbrengst van lampen en het lichtniveau onder armaturen
wordt gedaan door:
- Ch. Lakwijk (Philips Nederland BV);
interview in bijlage 4.5.1
- R. van Lieburg (Sylvania Biosystems);
interview in bijlage 4.5.2
- A. v.d. Wel (Hortilux).
interview in bijlage 4.5.3
Gebruikte methoden
Het meten aan lampen en armaturen gebeurt altijd in een donkere, gesloten opstelling, zodat er geen invloeden van buitenaf zijn. Alle drie personen gebruiken de
luxmeter om het lichtniveau te meten. Rienvan Lieburg meet ook wel eens met
een PAR-quantummeter. André v.d. Wel gebruikt ook de bol van Ulbricht.
Het is van belang bij meting en vergelijking van lampen de spanning op een standaardniveau in te stellen en constant te houden. De spanning beïnvloedt namelijk
de lichthoeveelheid die de lamp afgeeft.
Discussie
Bij het meten aan lampen en armaturen wordt alleen gekeken naar de toevalsvariatie tussen verschillende lampen of armaturen. Naar de verwachte variatie onder
een lamp of armatuur wordt niet gekeken. De meting vindt plaats op een vast punt
midden onder de lamp. Men is alleen geïnteresseerd in de verschillen tussen lampen of armaturen.
De bol van Ulbricht die André v.d. Wel gebruikt, integreert de totale afgegeven
lichthoeveelheid. De sensor meet dus de totale lichthoeveelheid die de lamp afgeeft. De opstelling van Chris Lakwijk heeft licht absorberende wanden zodat er
geen reflectie optreedt. De afstand tussen sensor en lamp bedraagt minimaal 1
meter. In zijn opstelling kunnen alleen verschillende lampen vergeleken worden.
Zou hij een breedstralend armatuur met een diepstralend armatuur gaan vergeleken
dan is de methode waarbij op één punt wordt gemeten niet verantwoord.
Rienvan Lieburg gebruikt witte reflecterende zijwanden en de afstand van de
sensor tot de lamp is 20 cm. Hij gaat ervan uit dat de lamp (TL) over de gehele
lengte evenveel licht afgeeft, maar dat is niet altijd het geval. Met zijn opstelling
kunnen wellicht ook verschillende armaturen vergeleken worden, omdat de reflectie van de zijwanden er voor zorgt dat voor alle armaturen hetzelfde deel van het
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afgegeven licht op de sensor valt. Volledig spiegelende zijwanden en absorberende
boven- en onderwanden zouden echter beter zijn om een oneindig belicht oppervlak te imiteren en verandering in het lichtëpectrum te voorkomen. Onduidelijk is
echter of de lichtreflectie van spiegelende wanden voldoende hoog is en er geen
verandering in spectrum optreedt.
Voor het bepalen van het lichtniveau onder een lamp/armatuurcombinatie dient
naast de totale lichtopbrengst ook de verdeling van het lichtniveau op een aangegeven hoogte onder de lamp in beeld te worden gebracht.

6.4.1

Voorgestelde meetmethode

Voor het meten van de absolute lichtopbrengst van lampen is het van belang dat er
in de meetopstelling geen licht verloren gaat. Om deze reden is de bol van Ulbricht
de geëigende methode voor het meten van de lichtopbrengst van lampen.
Meting van de lichtopbrengst van lamp/reflectorcombinaties is binnen de bol van
Ulbricht niet goed mogelijk en ook niet gewenst. De meetbollen zijn te klein van
afmeting en het gaat om de verlichting van een vlak. Voor het uitvoeren van
vergelijkende metingen van lampen is de eenvoudigde meetmethode van Lakwijk,
met één armatuur, geschikt. De afstand tussen de sensor en de lamp moet wel
minimaal 1meter bedragen om geen verstoring te hebben van verschil in lichtafgifte over de lengte van de lamp.
De lichtopbrengst van lamp/armatuurcombinaties dient te geschieden in een ruimte
met lichtabsorberende wanden. Het lichtniveau dient op meerdere meetpunten
(matrix van bijvoorbeeld 20 punten) gemeten worden om de lichtverdeling in beeld
te brengen. De lichtopbrengst wordt bepaald door integratie van het gemeten
lichtniveau over het gehele oppervlak.
Gebruik PAR-quantumsensoren om de lichtniveaus te meten.

6.5

LICHTNIVEAU EN-VERDELING BELICHTINGSINSTALLATIES IN KASSEN

Het meten van het lichtniveau onder een belichtingsinstallatie heeft tot doel om het
berekende belichtingsniveau of het volgens de offerte te installeren niveau te
controleren. Het gaat hierbij zowel om het gemiddelde lichtniveau als om de gemeten verschillen (lichtverdeling).
Het meten onder belichtingsinstallaties in kassen wordt gedaan door:
- Ch. Lakwijk (Philips Nederland BV);
interview in bijlage 4.4.1
- R. van Leeuwen (DLV Aalsmeer);
interview in bijlage 4.4.2
- E. van Rijssel (PBG Aalsmeer);
interview in bijlage 4.4.3
- A. v.d. Wel (Hortilux).
interview in bijlage 4.4.4
Gebruikte methoden
Metingen vinden altijd 's nachts plaats om de invloed van daglicht uit te sluiten. De
sensor wordt ook altijd horizontaal op gewashoogte gehouden tijdens de metingen.
Bij het kiezen van het meetveld worden obstakels zoveel mogelijk vermeden.
De PAR-quantumsensor wordt alleen door Van Rijssel gebruikt. De andere drie
gebruiken een luxmeter. De spanning die op de lampen staat tijdens de meting
wordt door Van Rijssel niet gemeten. De andere drie doen dit wel.
Variatie in netspanning wordt door Van Rijssel wel gemeten door, tijdens de meetperiode, het lichtniveau op een vast punt continu te meten.
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Discussie
Een kas kan worden verdeeld in vakken die in principe identiek zijn. Zo'n vak ligt
ingeklemd tussen vier lampen. In de ideale situatie zijn alle vakken identiek. Als de
rijen lampen niet allemaal op gelijke afstand hangen, zijn er twee of meer ongelijke
vakken te onderscheiden. Tussen de vakken zijn de verschillen in lichtniveau toe te
schrijven aan verstorende factoren zoals: gevels e.d., of aan het toeval (verschil in
lampen of armaturen). Binnen een vak verschilt het lichtniveau van punt tot punt
door de ongelijke overlapping van de lichtbundels van de verschillende lampen. Om
de verdeling van het lichtniveau binnen een vak in beeld te brengen en een goed
gemiddelde te bepalen, moet een rooster van meer dan twintig punten worden
doorgemeten.
De spanning waarop de lamp brand bepaalt voor een belangrijk deel de lichtopbrengst (en het opgenomen vermogen) van de lamp. De spanning op het openbare
net kan variëren door afname van andere gebruikers. Bij eigen stroomopwekking
kan de gewenste spanning worden ingesteld (door de installateur). De spanning op
het eigen net kan variëren als andere installaties aan- of uitschakelen.
Variatie binnen een vak
Om de verwachte variatie, die toe te schrijven is aan de keuze van armaturen, of
de overlapping van de lampen, in een meetvak te weten, neemt Lakwijk 35
meetpunten per vak tussen vier lampen, en middelt de uitkomsten hiervan. Van
Leeuwen meet op negen punten onder één lamp.
Van der Wel en Van Rijssel nemen ca. twintig meetpunten per vak. respectievelijk
tussen vier lampen en tussen vier poten. Punten met grote afwijkingen in gemeten
lichtniveau worden buiten beschouwing gelaten.

Variatie tussen vakken
Detoevalsvariatie tussen verschillende vakken in een kas wordt veroorzaakt door
verschil in lichtopbrengst van lamp/armatuurcombinaties, meetvariatie en storende
objecten. Ook een verschil in spanning van moment tot moment en van lamp tot
lamp (spanningsverlies in de kabels) kan variatie veroorzaken.
Van der Wel meet de variatie tussen vakken niet. Hij kiest één vak in de kas dat
representatief voor de gehele kas is.
Lakwijk, Van Leeuwen en Van Rijssel herhalen de meting twee tot drie keer in
verschillende vakken om te kijken of de variatie in de kas niet te groot is. Het
gemiddelde van de herhalingen bepaalt het lichtniveau.

6.5.1

Voorgestelde meetmethode

De meetmethode moet de lichtverdeling over een belicht vak goed integreren en
eventuele verschillen in lichtopbrengst tussen lamp/armatuurcombinaties in beeld
brengen. De meting moet een beeld geven van de lichthoeveelheid die de plant
voor fotosynthese kan aanwenden.
Het lichtniveau en de lichtverdeling van belichtingsinstallaties moet met de PARquantummeter gemeten worden. Deze sensor beoordeelt het invallende licht zoals
een plant dat ook doet. Het gebruik van andere sensoren (luxmeters) is alleen
mogelijk als de omrekenfactor van het lamptype bekend is en wanneer het een
controlemeting betreft van het leveringscontract.
Om een goed gemiddelde te krijgen, wordt in een vak tussen vier lampen met een
vergelijkbare lichtopbrengst, een rooster gemaakt van ca. 25 meetpunten. De
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meetpunten liggen zo in het meetvak dat het vak steeds herhaald kan worden over
de kas.

0=1amp
.=meetpunt

Om vast te stellen of er een systematisch verschil is in belichtingsniveau tussen
vakken moet de meting inspelen op mogelijke kabelverliezen. Meet daarom een rij
met vergelijkbare vakken, van pad tot gevel, om eventuele kabelverliezen vast te
stellen. Meet een rij aan het begin en aan het einde van een belichtingsvak om
eventuele kabelverliezen in de hoofdkabel op te sporen. Laat hierbij de buitenste
rijen lampen buiten beschouwing (vermijd randeffecten). Meet in deze vakken
alleen op het middelste punt.
Het belichtingsniveau wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de
gemeten punten in het meetvak. Dit gemiddelde wordt gecorrigeerd door het
niveau van het meetvak aante passen aan het gemiddelde niveau van alle gemeten vakken.
Voor de vergelijkbaarheid wordt de spanning waarop de lampen branden gemeten.
De gemeten spanning dient opgenomen te worden in het meetrapport. Tevens
wordt de lichtopbrengst per lamp berekend (gemeten intensiteit x kasoppervlak per
lamp) voor de vergelijkbaarheid tussen bedrijven.
Indien men de verschillen in lichtopbrengst tussen lampen wil meten, meet men
midden onder elke lamp (vergelijking oude en nieuwe lampen). Indien men verschil
in lichtopbrengst tussen diverse typen lampen en/of armaturen wil meten dan moet
men de boven beschreven methode volgen (een meetvak dient door tenminste één
rij randlampen te worden omgeven en dus minimaal uit zestien identieke lamp/armatuurcombinaties te bestaan).

6.6

METEN VAN DE LICHTUITSTOOT

Het meten van de lichtuitstoot van belichte kassen heeft tot doel om een norm
vast te stellen wanneer lichtuitstoot leidt tot hinder voor de omgeving en om te
controleren of de uitstoot binnen de vastgestelde norm blijft.
Metingen aan de uitstoot van licht van kassen zijn verricht door E. van Rijssel (PBG
Aalsmeer) in samenwerking met P. van Weel (PBG-Aalsmeer). (interview in bijlage
4.6.1)
Gebruikte methoden
De lichthoeveelheid is 's nachts, bij een bedekte hemel, gemeten met behulp van
de PAR-quantummeter. De binnenmetingen vonden op minstens twintig punten
plaats, en de buiten meting op vijf tot tien meetpunten.
De gemeten lichtuitstoot wordt weergegeven als:
lichtniveaubuiten / lichtniveaubinnen x 100%
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Discussie
Om de verwachte variatie binnen een meetvak te bekijken werd voor meting van
het belichtingsniveau op minstens twintig meetpunten gemeten. De gemiddelde
waarde van de metingen bepaalt het lichtniveau in de kas. De buitenmeting vond
op twee punten per vak plaats. Eén meetpunt bij de nok en de ander bij de goot.
Het gemiddelde van die twee metingen is het lichtniveau buiten de kas. De variatie
die bij oriëntatie werd gemeten was erg klein, alleen bij het trekken van een kier in
een bovenscherm werden duidelijke verschillen gemeten in lichtuitstoot per plek.
Het gemeten niveau van de lichtuitstoot werd in sterke mate bepaald door de
lichtreflectie van (gewas en) de ondergrond.

6.6.1

Voorgestelde meetmethode

De methode van Ernst van Rijssel is tot nu toe de enige aangetroffen methode en
geeft een reproduceerbaar beeld van de lichtuitstoot van kassen. Ervaring is er nog
weinig. In de toekomst zal de methode zich nog moeten uitkristalliseren.

6.7

METING VAN LICHTNIVEAU EN-VERDELING BIJ BELICHTINGSINSTALLATIES IN ONDERZOEKSRUIMTEN

Het meten van het lichtniveau in onderzoeksruimten heeft tot doel om het gewenste lichtniveau in te stellen en te controleren of de gewenste uniformiteit over het
gehele proefoppervlak wordt gerealiseerd.
Metingen in onderzoeksruimten' zijn uitgevoerd door:
- Tj. Blacquière (PBG Aalsmeer), proefkassen; interview in bijlage 4.7.1
- A. de Gelder (PBG Aalsmeer), houdbaarheidsruimten 2x;
interview in bijlage 4.7.2
- R. van Lieburg (Sylvania Biosystems), groeikamers;
interview in bijlage 4.7.3
- F. Maas (AB-DLO), groeikamers;
interview in bijlage 4.7.4
Gebruikte methoden
Bij het meten in onderzoeksruimten zijn twee verschillende opstellingen gebruikt.
Als eerste de opstelling waarin de gehele ruimte voorzien is van belichting. Metingen in deze opstelling hebben als doel het bepalen van het gemiddelde lichtniveau
en de gelijkmatigheid van het licht binnen de ruimte. Het meetvak is de totale
oppervlakte van de ruimte.
Als tweede de opstelling waarin alleen aan één zijde belichting is opgehangen.
Metingen in deze opstelling hebben als doel het bepalen van de afname van het
lichtniveau ten opzichte van de afstand tot de lichtbron.
De Gelder, Van Lieburg en Maas hebben metingen verricht in opstelling 1. Blacquière en De Gelder hebben in opstelling 2 gemeten.
Alle metingen zijn verricht op gewashoogte, met een horizontaal geplaatste sensor,
omdat je wil weten hoeveel licht het gewas tot zijn beschikking heeft.
Discussie
Van Lieburg gebruikt de luxmeter om het lichtniveau te bepalen. De andere drie
gebruiken de PAR-quantummeter. Het meten met PAR-quantummeter verdient de
voorkeur omdat deze het invallende licht beoordeelt zoals de plant dat ook doet.
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Variatie binnen een vak
Om de verwachte variatie binnen de ruimte, met opstelling 1,te bepalen meet Arie
de Gelder op minimaal vijf meetpunten die willekeurig over de ruimte verdeeld zijn.
Rien van Lieburg meet maar op één punt midden in het meetvak. Frank Maas meet
op meerdere meetpunten om de variatie te kunnen beoordelen. Bij deze meetmethode wordt maar in één meetvak gemeten, dus wordt er niet naar de toevalsvariatie tussen vakken gekeken.
In opstelling 2 wordt ook alleen naar de variatie in het meetvak gekeken. Tjeerd
Blacquière meet op ongeveer 4 * 8 meetpunten. Arie de Gelder meet op minstens
4 * 1 0 meetpunten.

6.7.1

Voorgestelde meetmethode

De meting moet eenjuist beeld geven van zowel het gemiddelde belichtingsniveau
als van de niveauverschillen binnen de ruimte. Het gaat hierbij om het lichtniveau
zoals dat door de plant wordt ervaren (PAR). De metingen dienen verricht te worden op gewashoogte, zodat het lichtniveau gemeten wordt dat het gewas tot zijn
beschikking heeft.
Om een goed gemiddelde te krijgen zijn in opstelling 1minstens twintig meetpunten nodig. In opstelling 2 zal op ongeveer veertig meetpunten gemeten moeten
worden. De verdeling van de meetpunten ziet er als volgt uit:
Opstelling 1
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6.8

METEN VAN DELICHTSOM OP GEWASNIVEAU

Het meten van de gerealiseerde lichtsom over een bepaalde periode heeft tot doel
het effect te meten van een bepaalde instelling en/of het bepalen van een lichteffect op de productie. Het meten van de stralingssom heeft tot doel om het effect
van schermen te meten en het effect ervan op schade aan het product.
Het meten van de licht- en stralingssommen is uitgevoerd door Bert Mulderij en
Helma Verberkt. Beiden zijn werkzaam op het PBG in Aalsmeer (interviews in
bijlage 4.8.1 en 4.8.2).
Gebruikte methoden
De metingen, die in onderzoekkassen uitgevoerd zijn, waren continu, dat wil
zeggen dat er zowel overdag als 's nachts gemeten wordt. Beide personen
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gebruiken een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van één sensor per proefvak die op een representatieve plaats in de kas staat. De licht- en stralingssommen
worden als uurwaarden opgeslagen. De kleinst gebruikte eenheid is de som per
etmaal.
Discussie
Bert Mulderij meet met behulp van een één meter lage Tube Solarimeter de stralingssom van het daglicht. Helma Verberkt daarentegen gebruikt een PAR-quantumsensor en meet de lichtsom van daglicht plus kunstlicht.
Naar de variatie binnen het proefvak wordt niet gekeken, want er wordt door
beiden maar op één meetpunt per kas gemeten. Dit meetpunt wordt wel zo gekozen dat het representatief geacht wordt voor de kas. Het meten op één meetpunt
is eigenlijk te weinig gezien de grootte van het proefvak.
Gezien de lengte van de proefduur wordt de lichtsom bepaald over een periode van
meerdere weken en dat is verantwoord, zie 6 . 1 ,'effect lichtniveau buiten'. Bij
deze tijdstermijn kan via een meting van de lichttransmissie bij diffuus weer een
idee verkregen worden over de verschillen in lichthoeveelheid per plek.
De metingen worden, omdat het een proef in meervoud betreft, in meervoud
uitgevoerd, waarmee de toevals variatie tussen onderzoekkassen wordt bepaald.
Helma Verberkt herhaalt de metingen verscheidene keren via herhalingen in achtereenvolgende proeven.

6.8.1

Voorgestelde meetmethode

Voor het meten van de licht- en stralingssommen kan geen voorstel worden gedaan voor een te volgen methode, gezien de beperkte toepassing en de verschillen
in doelstelling.

6.9

LICHTONDERSCHEPPING VAN GEWASSEN

Het meten van de lichtonderschepping van gewassen heeft tot doel het vaststellen
van: a. het deel van het beschikbare licht in de kas dat door het gewas wordt
onderschept en/of b. de onderlinge beschaduwing van de planten, de concurrentie
om het beschikbare licht.
De lichtonderschepping van de plant wordt gebruikt om de LAI (Leaf Area Index)
van een gewas te berekenen. De LAI is van belang voor het vertalen van het
beschikbaar licht in gewasgroei. Meting van de lichtonderschepping kan worden
gebruikt voor verificatie van groeimodellen (onderzoek).
Een hogere LAI op de grens tussen planten doet de exponentiële groei van de
individuele plant afbuigen naar een lineaire groei in de tijd. De LAI heeft daarmeegrote invloed op de plantvorm en dient, afhankelijk van de gewenste plantvorm, in
zekere mate beperkt te blijven. De grenswaarde in LAI, behorend bij de gewenste
plantvorm, geeft het moment aan waarop de plantafstand vergroot moet worden
(wijderzet moment).
Bepalen van de lichtonderschepping wordt uitgevoerd door:
- M. Dijkshoorn (PBG) in samenwerking met J. Kornet (IMAG-DLO)
Gebruikte methoden
Het meten van de lichtonderschepping is een vergelijkende meting van het lichtniveau boven en onder (tussen) het gewas. Voor de meting boven het gewas wordt
42

een PAR-quantumsensor gebruikt. Voor de meting onder het gewas wordt een één
meter lage Sunfleckseptometer of een Line Quantumsensor gebruikt, een reeks van
PAR-quantumsensoren op een rij die per individuele meetcel of als geïntegreerd
totaal wordt afgelezen. De één meter lange sensoren zorgen ervoor dat de plaatselijke verschillen grotendeels worden genivelleerd.
De meting wordt uitgevoerd bij egale belichting van het gewas. Dit zijn lichtomstandigheden, die voorkomen in klimaatkamers. In kassen komen ze alleen voor bij
vrijwel egaal bewolkt weer en onder een gesloten zonweringsscherm.
Voor meting van de lichtonderschepping van een gewas dient een representatief
vak met punten over het gehele oppervlak te worden gemeten. De lichtonderschepping van het gewas varieert van plek tot plek, vooral bij een lagere LAI. Voor
meting van de lichtconcurrentie wordt de lichtonderschepping gemeten midden
tussen de plantrijen, daar waar de planten elkaar gaan raken of overlappen.
Discussie
Meten van het lichtniveau boven het gewas is bij kassen vaak een probleem. Bij
onbewolkt of niet egaal bewolkt weer wisselt de lichttransmissie van de kas sterk
van uur tot uur en van plek tot plek (zie 5.1). Als het lichtniveau boven het gewas
niet gemeten kan worden dan vervalt daarmee de mogelijkheid om de lichtonderschepping van het gewas in een momentmeting vast te stellen. Sluiting van een
zonweringsscherm zorgt er vaak in voldoende mate voor dat het gewas wel egaal
wordt belicht.
Meten van de lichtsom over een gehele dag, zowel boven als onder het gewas
biedt geen goed alternatief voor het meten van de lichtonderschepping van het
gewas bij diffuus licht. De lichtonderschepping op de meetplek wisselt van uur tot
uur door de verschuivende lichtinval bij helder weer, ook als onder in het gewas
gemeten wordt, in alle twee tot drie richtingen waarin de planten zijn opgesteld. Bij
vierkantsverband wordt in twee loodrecht op elkaar staande richtingen gemeten en
bij planten in het verband in drie richtingen die 60° ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. Het effect van één wolkje is afhankelijk van het moment van de dag
waarop de wolk langsdrijft. Er wordt met de dagsommethode op (vrijwel) heldere
dagen geen stabiele lichtonderschepping gemeten.
Om een reproduceerbare meetuitkomst te krijgen moet de lichtonderschepping dus
gemeten worden bij een egaal belicht gewas. Hoe goed de LAI met de boven
beschreven meetmethode te bepalen is uit de gemeten lichtonderschepping zal uit
de resultaten van het lopende onderzoek blijken.
6.9.1

Voorgestelde meetmethode

Voor het meten van de lichtonderschepping kan geen voorstel worden gedaan voor
een te volgen methode, gezien de beperkte toepassing en de verschillen in doelstelling.
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REKENMETHODEN VOOR VASTSTELLEN LICHTTRANSMISSIE EN
LICHTNIVEAU IN DE PRAKTIJK VAN DE GLASTUINBOUW

Dit hoofdstuk omvat rekenmodellen voor het berekenen van de lichttransmissie van
en het belichtingsniveau in kassen. Rekenmodellen zijn zeer geschikt als hulpmiddel
bij het ontwerp van kassen en armaturen. Rekenmodellen zijn eveneens geschikt
om het effect van kleine aanpassingen te bepalen, omdat de meetmethoden meestal niet voldoende nauwkeurig zijn om kleine effecten van 1 à 2 procentpunt nauwkeurig te bepalen.

7.1

BEREKENENVAN DE LICHTTRANSMISSIEVAN KASSEN

Het berekenen van de lichttransmissie van de kas heeft tot doel de potentiële
productiemogelijkheden van de kas aan te geven. De uitkomsten dienen om verschillende ontwerpen met elkaar te kunnen vergelijken.
De mogelijkheden voor het berekenen en meten van de lichttransmissie van kassen
vullen elkaar aan en vormen een ondersteuning van elkaar. Via berekening kan het
effect van een klein verschil in constructie en/of kasinstallatie worden aangegeven,
terwijl het moeilijk is om kleine verschillen in lichttransmissie met voldoende nauwkeurigheid te meten. Via meting kan worden bezien of de uitgangspunten die bij de
berekeningen worden gehanteerd ook realistisch zijn.
Berekeningen met als doel het 'bepalen van de lichttransmissie van kassen' worden door de volgende personen gedaan:
- G.J. van Dijk (DLV Naaldwijk);
interview in bijlage 5.1.1
- E. van Rijssel (PBG Aalsmeer);
interview in bijlage 5.1.2
- J. Stoffers (IMAG-DLO);
interview in bijlage 5.1.3
- H. Vahl (AWK).
interview in bijlage 5.1.4
- M.P. Helderman (P.L.J. Bom BV)
vakartikel in bijlage 5.1.5
Gebruikte rekenmodellen
De uitgangspunten van de eerste vier modellen zijn vrijwel identiek. Alle vier
modellen gaan uit van diffuus licht en houden rekening met de reflectie van de
materialen. De constructiematerialen worden gedefinieerd als eenvoudig gevormde
voorwerpen (rechthoekig, rond, trapeziumvormig e.d.). Van alle materialen wordt
afzonderlijk de lichtonderschepping berekend volgens de halve omtrek methode,
eventueel gecorrigeerd voor de reflectie van het opvallend licht. Voor de lichttransmissie van het glas wordt het opgegeven percentage van de fabrikant gebruikt. De
lichtonderscheppingen van constructiematerialen die in dezelfde laag liggen worden
opgeteld. De onderscheppingen van materialen in verschillende boven elkaar
liggende lagen, worden vermenigvuldigd. Het resultaat is het percentage lichtdoorlating van een bepaalde kas.
De vijfde methode (lichtstraalmethode) gaat uit van een kasconstructie zoals die
opgenomen is in de computerconstructie (CAD-model). Er worden fictieve lichtstralen door het model gestuurd, waarbij berekend wordt welk aandeel van de lichtstralen het gewasoppervlak bereiken. Constructiedelen kunnen het licht hierbij
zowel absorberen als (gedeeltelijk) reflecteren.
Discussie
Het model van Stoffers gebruikt de integraal van de lichtinvalshoeken. Helderman
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benadert dit door een groot aantal lichtstralen vanuit willekeurige hoeken door het
model te schieten.
De methode om de lichtonderschepping van constructiedelen te berekenen volgens
de halve-omtrek-methode geldt alleen voor diffuus licht. Het is een theoretische
benadering, waarbij het effect van reflectie slechts globaal kan worden ingebracht.
De lichtstraalmethode werkt met de realistische vormen van de constructie-elementen, waarbij echter niet is aangegeven of de methode de omstandigheden
onder direct of diffuus licht nabootst.

7.1.1

Voorgestelde rekenmethode

Berekenen volgens de integraal van alle invalshoeken, uitmondend in berekening
van de halve-omtrek, is eenjuiste methode voor berekening van de transmissie bij
diffuus licht. Integreren van de afzonderlijke constructie-elementen in één model is
een goed mogelijk door het opsplitsen van het kasdek in lagen.
Uitgangspunten rekenmodel
Parallel liggende constructiedelen in één vlak beschaduwen elkaar niet. Dit betekent voor het model uitgaat van onderlinge afstanden die beduidend groter zijn dan
de schaduwbreedte van de profielen. De onderscheppingspercentages van parallel
liggende constructiedelen in één vlak kan men optellen.
Haaks op elkaar staande constructiedelen in één vlak overlappen of beschaduwen
elkaar.
Constructiedelen in een vlak onder het kasdek worden beschaduwd door constructiedelen in het bovenliggende vlak (kasdek).
Bij overlap en onderlinge beschaduwing door verschillende hoogteniveaus dient
men de transmissies van de verschillende lagen met elkaar te vermenigvuldigen.

7.2

BEREKENENVAN HET BELICHTINGSNIVEAU EN DE LICHTVERDELING
VAN BELICHTINGSINSTALLATIES IN KASSEN

Het berekenen van het lichtniveau heeft tot doel om voorafgaande aan het opstellen van een offerte het aantal te installeren armaturen aan te geven. Tevens dient
het rekenmodel inzicht te geven in de te verwachten uniformiteit in belichtingsintensiteit.
Het berekenen van 'de lichttransmissie van kassen' wordt gedaan door:
- Ch. Lakwijk (Philips Nederland BV);
interview in bijlage 5.2.1
- A. v.d. Wel (Hortilux).
interview in bijlage 5.2.2
Gebruikte rekenmodellen
De uitgangspunten van de twee modellen zijn vrijwel identiek. Ze gaan allebei uit
van de ideale situatie, dat wil zeggen: zonder storende obstakels tussen armaturen
en het belichte oppervlak. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de
vervuiling en veroudering van de armaturen en lampen. Het gaat dus puur en alleen
om het lichtniveau en de lichtverdeling van een nieuwe belichtingsinstallatie.
De projectberekening wordt opgebouwd vanuit de op de tekening gepubliceerde
lichtverdeling van lampen en armaturen. De verlichtingssterkte wordt weergegeven
in lux.
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Discussie
Het rekenmodel van Van der Wel is gebaseerd op een matrix van 11 bij 11
(= 121) punten in een vak binnen vier lampen. Het model van Lakwijk daarentegen
gaat uit van een matrix van minimaal 35 punten in een vak binnen vier lampen.
Bij een berekening wordt alleen gekeken naar de verwachte variatie binnen het
berekende vlak, die veroorzaakt wordt door het niet uniform zijn van de verdeling.
De toevalsvariatie tussen verschillende vakken in een kas is er niet, omdat in de
berekening de vakken identiek zijn.

7.2.1

Voorgestelde rekenmethode

De rekenmethode moet eenjuist overzicht geven van zowel het gemiddelde belichtingsniveau als van de lichtverdeling.
De beschreven methoden van Lakwijk en Van de Wel zijn allebei geschikt om het
lichtniveau en de lichtverdeling van een belichtingsinstallatie in een kas te berekenen, wetende dat het om de ideale situatie gaat, die in de praktijk niet voor zal
komen.
Belangrijk is dat de rapportage naar de klant (tuinder), duidelijk de uitgangspunten
van het model beschrijft, zoals de lichtstroom per lamp en de spanning op de
lampen. Het moet dus duidelijk zijn dat de waarde alleen geldt voor de ideale plek
binnen de kas, wanneer voldaan wordt aan de gestelde uitgangspunten.
Nameten of de offerte klopt betekent:
- meten op de ideale plek;
- meten lichtniveau op overeenkomstige plekken (zie 6.5);
- nameten van de lampspanning;
- nameten van de lampafstand;
- controleren type armatuur;
- zelfde afstand nemen tussen lamp en sensor.
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BIJLAGE 1:
LICHTSPECTRA VAN DIVERSE LICHTBRONNEN
Bron: Philips Lighting:Artificial lighting in horticulture. 1004 487 00011, 1/87
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BIJLAGE 2:

LIJST VAN GEBRUIKTE EENHEDEN EN DEFINITIES

Energie-eenheden:

Joule (J)
Watt (W) (=Joule per seconde)
Licht-eenheden:
Lumen(lm)
(menselijk oog) Lux (lx) (=Lumen per m 2 per seconde)
Photonen-eenheden: molair (mol) (6,022x 10 23 deeltjes (getal van Avogadro))
(assimilatie plant)
Tijds-eenheden:
Seconde (s)
Voorvoegsels:
Milli (m):
0,001
(10 3 )
Mu (pi):
0,000001
(10 6 )
Nano (n):
0,000000001 (10 9 )
Cosinus gecorrigeerde sensor: een sensor die zo is aangepast dat reflectie van
stralen die onder een kleine hoek invallen, wordt gecompenseerd door inval op de
rand van de diffuser. Eengewas reflecteert deze stralen namelijk ook niet.
Lichthoeveelheid (Q): de hoeveelheid stralingsenergie, gemeten met een luxsensor,
uitgestraald of ontvangen gedurende een bepaalde tijd.
Eenheden:
Lumen (lm) per tijdseenheid.
Synoniemen:Lichtsom
Lichtsterkte (E):de dichtheid van de lichtstroom die het oppervlak treft, gemeten
met een luxsensor.
Eenheden: lux (lx) (lumen per m2per seconde)
//mol/m 2 (plant).
Synoniemen:Verlichtingssterkte, Lichtintensiteit
Lichtstroom (0): de hoeveelheid uitgestraald licht, gemeten met een luxsensor.
Eenheid: lumen (lm).
PAR (Photosynthetic Active Radiation):de energieinhoud van de straling in het
golflengtegebied van 400 tot 700 nm die één m 2 gedurende één seconde opvangt.
Eenheid: Joule per m 2 per seconde (J/m2-s = Watt/m 2 )
PAP (Photosynthetically Active Photons): het aantal fotonen in het golglengtegebied van 400 tot 700 nm dat één m 2 over een bepaalde tijd opvangt.
Eenheid: Molair per m 2 (mol/m2)
PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density): het aantal fotonen tussen 400 en 700
nm dat gedurende één seconde op een oppervlakte van één m2 valt.
Eenheid: MuMolair per m 2 per seconde (//mol/m2s)
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Specifieke lichtstroom ( 0 spec): de verhouding tussen de totale lichtstroom die
door een lamp wordt uitgezonden en de opgenomen energie.
Eenheid: Lumen per Watt (lm/W)
Stralingsenergie (Qa): de energie die wordt uitgezonden, getransporteerd of ontvangen in de vorm van straling.
Eenheid: Joule (J)
Stralingsrendement (D): de verhouding tussen de uitgezonden straling en de
opgenomen (elektrische) energie van een stralingsbron (lamp)
Eenheden: Procent (%) of MilliWatt per Watt (mW/W)
Stralingssterkte (Ee): de stralingsenergie die een oppervlakte-eenheid per seconde
ontvangt.
Eenheden: Watt per m 2 (W/m2) of milliWatt per cm 2 (mW/cm2)
Stralingsstroom:de per seconde uitgestoten energie van een stralingsbron.
Eenheden: Watt (W)
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