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Maarten van Alphen, voor het delen van zijn waardevolle 
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ook voor zijn enthousiasme over mijn ideeën en 

concepten, wat mij meer moed en kracht gaf om verder te 

gaan.  
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geleidende materialen. 
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Herman Riphagen voor allerlei hulp bij het maken 
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mijn eerste bedrijfsproject was. 
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Fluke Corporation, een van de opdrachtgevers van 

Benchmark Electronics, ontwerpt, vervaardigt en verkoopt 

sinds 1948 elektrisch test en meetapparatuur en 

bijbehorende accessoires. Dit project is gestart met 

vooronderzoek in de vorm van literatuurstudies 

(bedrijfsinformatie, marktonderzoek, productverkenning 

enz.) en interviews met gebruikers en deskundigen, om de 

benodigde voorkennis te vergaren en gaten in de markt te 

vinden voor het creëren van concepten.   

Aangezien meetsituaties en meetpunten aan elektrische 

systemen divers zijn, zijn er ook tal van accessoires om 

metingen in alle situaties mogelijk te maken. Als een 

gebruiker ergens metingen moet gaan verrichten weet hij 

niet welke meetsituatie hij tegen gaat komen, dus sjouwt  

hij voor de zekerheid een koffer vol accessoires mee. Dit 

zorgt voor problemen (sjouwen, accessoires kwijtraken 

enz.), die verholpen kunnen worden door een concept te 

bedenken die meerdere accessoires met elkaar kan 

combineren of een aantal accessoires door een kan 

vervangen, om zo het grote aantal mee te nemen 

accessoires zoveel mogelijk terug te dringen. Dit en allerlei 

eisen en wensen (die aan dit soort accessoires gesteld 

worden) in het achterhoofd houdend zijn er concepten 

gegenereerd, waaruit eentje is gekozen als eindconcept. 

Het eindconcept is een soort uitschuifbaar metaaldraad in 

de vorm van een lus die verbonden kan worden aan allerlei 

meetpunten. Daarmee kan het concept enkele andere 

meetklemmen deels vervangen. Daarnaast is in deze 

tweede fase van het project nog een nieuw accessoire 

ontworpen die vijf verschillende accessoires combineert, 

deze wordt echter minder ver uitgewerkt dan het 

eindconcept, de uitwerking eindigt bij een CAD model.   

In de uitwerkingsfase worden van het eindconcept 

tekeningen en een CAD model gemaakt, waarbij aandacht 

wordt besteed aan de aspecten vormgeving, veiligheid en 

gebruiksgemak. Het concept wordt verder uitgewerkt tot 

een prototype. Ook wordt vervolgens aandacht besteed 

aan de materialen en productiemethoden van het 

eindconcept. In de laatste fase van het project wordt het 

concept geëvalueerd aan de hand van interviews met 

gebruikers/deskundigen en door het te testen met het 

programma van eisen, waaruit vervolgens aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek worden gehaald voor de 

opdrachtgever. 
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Fluke Corporation, one of the clients of Benchmark 

Electronics, designs, manufactures and sells since 1948 

electrical test and measurement instruments and related 

accessories. This project has been started with some 

research consisting of literature study(company info, 

market research, product info etc.) and interviews with 

some users and experts. This has been done to gain the 

knowledge needed and to find opportunities in the market, 

to create new concepts. 

Because of the great diversity of measurement points and 

situations, there are also several accessories needed to 

make measurements possible in all kinds of situations. 

When a user needs to go somewhere to do some 

measurements, he doesn’t know what kind of 

measurement situation he will meet. So to be sure he has 

everything he will need, the user carries a baggage with all 

kinds of accessories with him. This brings some 

problems(carrying, losing accessories), which could be 

solved by creating a concept that can combine several 

accessories or by creating one accessory which can replace 

a few others. Doing so the great number of accessories 

that should be taken along can be reduced. Holding this 

and some requirements in mind (requirements for creating 

this kind of accessories), concepts have been created, one 

of them has been chosen as a final concept. The final 

concept is an extendable metal thread having the shape of 

a loop, which can be connected to all kinds of 

measurement points. This way it can partially replace some 

other test clips. Next to that, in this second phase of the 

project also a new accessory has been designed, which 

combines five different accessories. This is however less 

elaborated than the final concept, the development ends 

with a CAD model.  

In the phase of development drawings and a CAD model 

are created for the final concept, where attention is given 

to the aspects design, safety and ease of use. After that a 

prototype is made for the final concept. Some attention is 

also  paid to the materials and manufacturing methods of 

the concept. In the final phase of the project the concept is 

evaluated, by means of interviews with some 

users/experts and by testing it with the list of 

requirements, from which recommendations for further 

research are taken for Benchmark. 
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Steeds meer systemen zijn tegenwoordig voorzien van 

elektronica. Om problemen met deze systemen snel op te 

sporen en te verhelpen, maken service- en 

onderhoudstechnici gebruik van allerlei testapparaten. 

Metingen met de testapparaten  kunnen alleen verricht 

worden met behulp van meetprobes, die gebruikt worden 

voor het meten van elektrische signalen. 

Dit verslag is geschreven in het kader van project Bachelor 

Eindopdracht bij de opleiding Industrieel Ontwerpen op 

Universiteit Twente in Enschede. De opdracht is uitgevoerd 

bij Benchmark Electronics, een bedrijf die wereldwijd haar 

technische diensten verleent aan originele vervaardigers 

van industriële en telecommunicatieapparatuur, medische 

hulpmiddelen, test en meetinstrumenten enzovoort. Een 

van de opdrachtgevers waar Benchmark zijn diensten aan 

verleent en waar deze opdracht voor bedoeld is, is FLuke 

Corporation, wereldmarktleider in productie, distributie en 

onderhoud van elektronische test- en meetinstrumenten 

en software.  

Het doel van deze opdracht is het (her)ontwerpen van 

nieuwe meetprobes en/of daarbij behorende accessoires 

voor Fluke, die het verrichten van metingen 

vergemakkelijken. Het blijkt namelijk dat ondanks de vele 

hulpmiddelen en accessoires het niet altijd even makkelijk 

is om metingen te doen aan allerlei elektrische systemen. 

Dit verslag laat delen van het hele project zien, die van 

belang zijn geweest voor de totstandbrenging van het 

eindconcept. Het geeft de keuzes weer die zijn gemaakt 

om tot het eindconcept te komen. Het project is 

uitgevoerd in vier hoofdfases, volgens welke dit rapport is 

opgebouwd: vooronderzoek, conceptgeneratie, uitwerking 

en evaluatie. Dit is een methode dat tijdens de meeste 

projecten bij Industrieel Ontwerpen op Universiteit Twente 

wordt toegepast. 

Het vooronderzoek is gedaan om eerst de nodige kennis te 

vergaren over het bedrijf, het product en het gebruik 

ervan, de markt en de gebruikers. Deze is uitgemond in 

een programma van eisen, die vervolgens als leidraad is 

gebruikt voor het genereren van concepten. Na de 

conceptgeneratiefase is een concept gekozen, die 

vervolgens tot een bepaald niveau is uitgewerkt. Het 

laatste deel van dit verslag bestaat uit evaluatie van het 

product zowel als het project, conclusies en aanbevelingen. 
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Inleiding 

Voor het ontwerpen van een product is het van belang  

kennis op te doen over de positie en de belangen van het 

bedrijf dat het product gaat vervaardigen. Dit hoofdstuk 

geeft een kort overzicht over het ontstaan van, de 

belangen en de relatie tussen de betrokken bedrijven 

Benchmark en Fluke. Er is iets meer verdieping in de 

geschiedenis van Fluke en de producten die zij vervaardigt.   

Benchmark Electronics 

Benchmark Electronics Inc, gevestigd in Angleton(Texas),  

vervaardigt elektronica en verleent diensten aan Original 

Equipment Manufacturers (OEM's)1 van medische 

hulpmiddelen, telecommunicatieapparatuur, industriële 

apparatuur, test en meetinstrumenten etc. Benchmark 

heeft 23 vestigingen in 10 landen verdeeld over Europa, 

Amerika en Azië(www.bench.com).  

                                                           
1
 Original Equipment Manufacturers(OEM’s) zijn bedrijven die 

apparatuur onder hun eigen merknaam produceren, waar 
Benchmark haar diensten aan verleent. 

Het bedrijf is in 1979 opgericht als Electronics Inc en is in 

1988 hernoemd tot Benchmark Electronics Inc. 

Benchmarks missie is het handhaven van een wereldwijd 

leidende positie in de hightech elektronica-industrie 

(www.fundinguniverse.com).   

De Benchmark vestiging in Nederland(Almelo) heeft ooit 

deel uitgemaakt van Philips Test & Measurement, Fluke en 

Pemstar. Pemstar werd in 2007 overgenomen door 

Benchmark en sindsdien is de vestiging in Almelo 

werkzaam als onderdeel van de multinational Benchmark 

Electronics Inc(investing.businessweek.com). 

Benchmark biedt haar OEM-leveranciers, zoals Airbus, 

Siemens en Fluke, uitgebreide en geïntegreerde ontwerp- 

en productiediensten, van productontwerp tot 

massaproductie en directe orderverwerking. De 

engineeringdiensten bestaan ondermeer uit het 

ontwerpen van complete apparaten, printplaten(PCB hard- 

en software engineering) en prototypes( testen) 

(www.werkenbijbenchmark.nl). 
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De relatie tussen Benchmark en Fluke is door de jaren heen 

veranderd. Eerst maakte de vestiging in Almelo deel uit van 

Fluke en nu is Fluke een van de belangrijkste OEM’s waar 

Benchmark haar diensten aan verleent. Benchmark 

ontwerpt onder andere test- en meetinstrumenten voor 

Fluke, een bedrijf dat wereldmarktleider is in productie, 

distributie en onderhoud van elektronische test- en 

meetinstrumenten en software. Hieronder meer over 

Fluke.  

Fluke Corporation 

Fluke Corporation ontwerpt, vervaardigt en verkoopt 

wereldwijd elektrische test en meetinstrumenten en 

software. De instrumenten van Fluke worden gebruikt voor 

precisiemetingen en kwaliteitscontrole, voor installatie, 

onderhoud en service van industriële elektronische 

componenten. Dankzij deze instrumenten wordt het 

bedrijfsleven en de industrie wereldwijd op de been 

gehouden, of zoals ze het bij Fluke zeggen: ‘keeping the 

world up and running’ (fluke.com).  

Fluke is een multinational die in 1948 is opgericht door 

John Fluke en in 1953 pas geregistreerd in het recht van de 

staat Washington als John Fluke Manufacturing Company, 

Inc.  Sinds 1993 heeft de  onderneming  haar                 

naam gewijzigd in Fluke Corporation 

(http://google.brand.edgaronline.com).  

Het hoofdkantoor is gevestigd in Everett, Washington, VS, 

maar Fluke heeft faciliteiten wereldwijd.  

Fluke heeft haar bekendheid te danken aan haar strenge 

kwaliteitsnormen en draagbare, robuuste, veilige en   

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Fluke_Corporation 
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gebruiksvriendelijke producten. Hierdoor neemt Fluke op 

elke markt waarop ze actief is de eerste of tweede positie 

in, het doel van Fluke is om deze ook te behouden. Hier 

dient in het ontwerpproces van dit project rekening mee 

gehouden te worden. 

Fluke bestaat uit Fluke Industrial, Fluke Biomedical, Fluke 

Networks en Fluke Calibration die allemaal zusterbedrijven 

van elkaar zijn. Deze hebben zich gespecialiseerd in 

apparatuur voor respectievelijk: industriële tests en 

metingen, biomedische tests en simulaties, netwerk tests 

en metingen en elektrische kalibraties.  

Fusies en overnames 

Een hoogtepunt in Flukes geschiedenis was de overname 

van de test- en meetbranche van Philips 

Electronics in 1993. Dit gaf Fluke de 

mogelijkheid de verkoop en 

vervaardiging van haar instrumenten uit 

te breiden over Europa (Flikkema, 1998). 

In 1998 nam Fluke Pomona Electronics 

over van ITT Industries op voorwaarde 

dat Pomona haar werk bleef voortzetten 

onder de naam Pomona Electronics, maar dan als 

onderdeel van Fluke. Pomona vervaardigt een breed scala 

aan accessoires voor elektrische en elektronische test- en 

meetapparatuur, waaronder meetprobes, meetklemmen, 

connectoren en allerlei andere multimeter en oscilloscoop 

accessoires(Reed Business Information Inc, 1998). Ondanks 

de overname is Fluke allerlei accessoires ook onder zijn 

eigen naam blijven vervaardigen en verkopen. Het ontwerp 

dat uit dit project voort zal komen is in eerste instantie 

voor Fluke bedoeld, maar zou ook door Pomona 

geproduceerd kunnen worden. 

In 1998 werd Fluke ook zelf overgenomen en is sindsdien 

een dochterbedrijf van Danaher Corporation, een 

wereldleider op gebied van vervaardiging van 

professionele instrumenten, medische technologieën en 

industriële componenten en technologieën. Danaher 

bracht haar eigen business systeem benadering over op 

Fluke, die de vervaardigingproces van Fluke verbeterde 

(en.wikipedia.org). Dit bracht verder 

weinig verandering in de eindproducten 

van Fluke. 

Er kwam wel een belangrijke 

verandering toen Danaher in 2007 de 

overname van multinational Tektronix, 

een voormalige concurrent van Fluke, 

aankondigde. Ook Tektronix is een 

wereldleider, leverancier van test- en meetinstrumenten, 

consumentenelektronica, communicatieservices, educatie, 

producten voor de militaire industrie en nog veel meer 

(www.fluke.com). 

In 1998 werd Fluke 
ook zelf overgenomen 

en is sindsdien een 
dochterbedrijf van 

Danaher Corporation 
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Het verschil met Fluke in de test- en meetindustrie ligt met 

name in de doelgroep. Tektronix vervaardigt haar 

producten voor de office werker, die meer binnenwerk 

doet in de elektronica (micro industrie), terwijl Flukes 

producten meer voor de industriële gebruiker bedoeld zijn, 

die metingen aan elektrische (macro industrie) 

componenten van grote systemen moet verrichten, vaak 

buiten en in allerlei zware omstandigheden (hierover straks 

meer).  

Met de overname van Tektronix heeft Danaher haar markt 

aanzienlijk verbreed. Ook kunnen nu producten gemaakt 

worden die kenmerken van zowel 

Fluke als Tektronix bevatten, 

waarmee per product een groter 

marktsegment kan worden 

bereikt. Dit is ook iets waar Benchmark als buitenstaander 

aan zou kunnen werken en daar is Benchmark nu al mee 

bezig. 

Concurrentie 

Ondanks de grote leidende positie moet Fluke er alles aan 

doen om de concurrentie bij te blijven, om zo zijn positie te 

kunnen behouden. Aangezien Fluke een breed scala aan 

producten te bieden heeft voor verschillende 

marktsegmenten, heeft ze in ieder marktsegment weer 

andere concurrenten en hierdoor veel concurrentie.  

Uit verschillende bronnen blijkt echter dat er toch enkele  

ondernemingen zijn die de grootste concurrenten van 

Fluke vormen. Deze zijn Agilent(HP), LeCroy en tot 2007 

was dat ook Tektronix, zoals gezegd, alle drie grote en 

bekende multinationals met een wereldwijd aanbod van 

test- en meetapparatuur. 

Daarnaast zijn er ook nog enkele kleinere Chinese 

fabrikanten, zoals Owon en Yokogawa, die alle 

instrumenten heel goedkoop op de markt brengen, die ook 

tot de grote concurrenten van Fluke gerekend kunnen 

worden. Deze goedkope varianten zijn eigenlijk kopieën 

van de instrumenten van de grote 

multinationals, maar dan van 

minder goede kwaliteit. Voor een 

deel van de eindgebruikers zijn 

deze echter goed genoeg en daarom aantrekkelijker 

vanwege de lagere prijs.   

Op de markt van accessoires (een deel van Flukes 

producten), wat voor dit project meer van belang is om te 

weten, zijn naast de grote multinationals ook Hirschmann 

en Bernstein belangrijke concurrenten, waar in het vervolg 

rekening mee gehouden zou kunnen worden. 

Dankzij de hoge kwaliteitseisen die Fluke aan haar 

producten stelt heeft Fluke tot nu toe de concurrentie 

kunnen verslaan en staat nog altijd aan kop op de 

wereldmarkt.   

..heeft Fluke tot nu toe de 
concurrentie kunnen verslaan.. 
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Fluke producten 

In de afbeelding hiernaast is een overzicht te 

zien van vrijwel alle productgroepen van 

Fluke. Onder de kleine afbeeldingen zijn de 

namen van de productcategorieën 

weergegeven. Maar dit is nog niet alles, Fluke 

heeft ook nog producten in de categorieën: 

laserafstandmeters, power quality tools,  

proceskalibratie, stroomtangen, tafelinstru-

menten, thermometers, trillingsmeters en 

warmtebeeldtechniek. 

Fluke vervaardigt over het algemeen 

draagbare en met de hand bedienbare 

instrumenten. Opvallend in de producten van 

Fluke zijn de kenmerkende kleuren grijs met 

geel, waardoor ze voor de gebruikers 

makkelijk herkenbaar zijn. De industriële 

producten van Fluke worden vaak buiten bij 

verschillende weersomstandigheden gebruikt 

en zijn daarom bestendig tegen water, kou, 

vuil, hitte en vallen. 

Een van de populairste testinstrumenten van 

Fluke is de Scopemeter die in de categorie 

draagbare oscilloscopen thuishoort. Deze is 

een combinatie van een digitale multimeter  

       
.  Bron: http://www.fluke.com/fluke/nlnl/products/default.htm 
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en een oscilloscoop. Een afbeelding ervan 

is hiernaast bij de categorie draagbare 

oscilloscopen te zien. Het is, net zoals de 

meeste andere producten van Fluke, een 

robuuste en betrouwbare scoop voor 

serviceprofessionals in de buitendienst.  

Voor dit project is het interessanter om te 

kijken naar de categorie accessoires. Fluke 

heeft een breed scala aan accessoires die 

ook weer in verschillende categorieën te 

verdelen zijn. In de afbeelding hiernaast 

zijn in de linkerkolom de verschillende 

accessoirecategorieën te zien en in de 

rechterkolom is een selectie van industriële 

meetklemmen uit de categorie ‘Industriele 

meetsnoeren, probes en klemmen’ 

weergegeven. De probes, meetsnoeren en 

klemmen worden gebruikt als verbinding 

tussen meetpunten en meetinstrumenten 

(zoals multimeters en scopemeters), om zo 

metingen mogelijk te maken. Bij deze 

accessoires overheersen de kleuren rood, 

zwart en grijs. Deze kleuren komen 

overeen met de kleuren van de ingangen 

op meetinstrumenten. 

  
 

Bron: http://www.fluke.com/fluke/nlnl/products/category.htm?category=LEAD&parent=ACC  
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Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de samenstelling en de 

werking van probes. Het geeft ook weer welke typen 

probes er zijn en wat er allemaal te bieden is op de markt. 

Als laatst wordt een overzicht gegeven van allerlei 

industriële meetklemmen en de situaties waarin ze worden 

gebruikt.      

Wat is een probe? 

Om te beginnen is gekeken naar wat een probe eigenlijk is. 
Simpel gezegd is een probe iets wat fysieke en elektrische 
verbinding maakt tussen een meetpunt (de bron van een 
signaal) en een meetinstrument. Zo’n verbinding kan op 
verschillende manieren gemaakt worden, gebruik makend 
van een simpel geleidende draad tot een geavanceerd 
differentiaalprobe. Welk soort verbinding men gebruikt 
hangt af van de soort meting en de meetnauwkeurigheid 
die men wilt bereiken. Een probe is een object dat in een 
bepaald meetsituatie zorgt voor een geschikte fysieke 
verbinding en een signaaloverdracht met de benodigde 
nauwkeurigheid, tussen het meetpunt en de ingang van 
het meetapparaat.    

Voor het verkennen van een probe is een van de 10:1 
(lees:‘tien op een’, 10 maal signaalverzwakkend) 
spanningprobes van Fluke (Afbeelding 2.1) uit elkaar 
gehaald om ook de onderdelen aan de binnenkant te 
kunnen zien.  

 
Afbeelding 2.1: Fluke probesetje 
Bron: http://www.fluke.com/Fluke/usen/Accessories/Test-
Leads-Probes-and-Clips/VPS210-R.htm?PID=56851 

 
Van deze probe is ook een tekening (afbeelding 2.2) 

gemaakt om ook de vormen van Fluke probes een beetje 

eigen te maken. 
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Afbeelding 2.2: Tekening Fluke probeset 
 

Een wat oudere versie van Fluke probes en enkele 

meetklemmen waren eerder al uit elkaar gehaald door 

Christian Suurmeijer en netjes als een exploded view 

achter elkaar geplaatst. Dit is te zien in afbeelding 2.4. 

Deze probe bestaat uit een metalen tip (geleider), enkele 

verzwakkende weerstandjes met een plastic isolatielaag en 

daaroverheen weer een metalen buisje, haaks daaraan een 

klein metalen buisje waarmee verbinding kan worden 

gemaakt met een referentiepunt (meestal de aarde). 

Vervolgens is er een coaxkabel (een metaaldraad als kern 

en gevlochten metaaldraden met plastic ertussen) en een 

BNC uitgang die voor connectie dient tussen de probe en 

de ingang van het meetinstrument. Een BNC uitgang bevat 

enkele weerstandjes en condensatoren die het verzwakte 

signaal weer compenseren. Verder zijn er isolerende plastic 

omhulsels er natuurlijk de plastic behuizing die het geheel 

bij elkaar houdt en beschermt van de buitenwereld 

(andersom kan ook gezegd worden dat de buitenwereld 

zelf van de probe wordt beschermt, in geval er gevaarlijke 

spanningsmetingen worden verricht).  

De klemmen bestaan uit een metalen klemsoort 

(krokodillenbek, haak, banaanklem) die verbonden is aan 

een metalen kern, die op zijn beurt weer middels een hol 

aan het uiteinde verbonden kan worden met een 

meetsnoer, en ook hier weer de plastic behuizing. 

De functies van zo’n 10 maal signaalverzwakkende probe 

zijn in een blokdiagram weer te geven als in afbeelding 2.3. 

 

 
 
Afbeelding 2.3: Functieblokdiagram probe met een signaalverzwakker en een BNC-uitgang 
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Afbeelding 2.4: Fluke probe en meetklemmen uit elkaar gehaald   
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Probe in werkelijkheid 

Een probe lijkt in eerste instantie een simpel signaal over 

te brengen draad, het wordt echter een stuk complexer als 

de werking ervan wat dieper wordt bekeken.  

Voor metingen aan gelijkstroomsignalen (zonder 

frequentie) treedt een probe slechts op als een simpel paar 

geleiders met enkele weerstandjes in serie en een 

afsluitende weerstand (Afbeelding 2.5a). Bij 

wisselstroomsignalen komt er frequentie bij en wordt het 

beeld complexer (Afbeelding 2.5b) (Tektronix,2009). 

 
Afbeelding 2.5: Probes zijn circuits samengesteld uit verdeelde 
weerstand(R), inductie(L) en capaciteit(C). 
Bron: Tektronix, 2009 

 

Het beeld bij wisselstroomsignalen verandert, doordat 

ieder stuk draad verdeelde inductie(L) heeft als er 

wisselstroom doorheen loopt en de draadpaar treedt op 

als een condensator en zorgt dus voor een verdeelde 

capaciteit(C). Naarmate de frequentie van de wisselstroom 

stijgt zorgt de verdeelde inductie voor steeds meer 

belemmering van de stroom en de verdeelde capaciteit 

zorgt voor daling van de impedantie. De interactie tussen 

de drie elementen (L, C en R) zorgt voor een totale probe 

impedantie, die varieert met de frequentie van het signaal 

(Tektronix, 2009).        

Metingen doen 

Om een meting te verrichten met een meetinstrument en 

een probe, moet eerst met de probetip een fysiek contact 

worden gemaakt met het meetpunt. De kabel van de 

probe zorgt ervoor dat de probe van meetpunt tot 

meetpunt kan worden bewogen zonder dat het 

meetinstrument mee hoeft te worden verplaatst, de kabel 

houdt het instrument onbewogen op afstand. Er is echter 

ook een nadeel aan de kabel verbonden, hij zorgt namelijk 

voor reductie van de bandbreedte van de probe (verderop 

meer hierover), hoe langer de kabel hoe meer de reductie. 

Fysieke contact tussen probe tip en meetpunt zorgt voor 

een elektrische verbinding tussen meetpunt en 

meetinstrument, via de probe. De probe moet bij 

aanraking geen invloed (of in ieder geval zo min mogelijk) 

hebben op het te meten circuit en moet het signaal  
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betrouwbaar (zo precies mogelijk, met minimaal verlies en 

ruis) overbrengen naar de ingang van het meetinstrument, 

om bruikbare meetresultaten te behalen. De drie aspecten 

fysiek contact, minimale invloed op meetcircuit en 

betrouwbare signaaloverdracht zijn van belang bij het 

selecteren van een meetprobe (Tektronix, 2009).  

Vaak heeft men de neiging meer belang te geven aan de 

aspecten  invloed op meetcircuit en betrouwbaarheid 

signaaloverdracht, maar fysieke contact is zeker niet 

minder van belang, aangezien een verkeerd of moeizaam 

fysiek contact 

kan leiden tot 

minder 

betrouwbare 

meetresultaten. In de elektronica (micro) industrie 

bijvoorbeeld, wordt fysiek contact maken vergemakkelijkt 

door het uiteinde van de probe uiterst smal te maken. 

Zulke probes zijn echter weer niet geschikt voor de 

elektrische (macro) industrie, wat gekenmerkt wordt door 

hoge spanningen en dikkere kabels. Daar heb je juist wat 

grotere probes nodig met meer veiligheidseisen. Het is dus 

duidelijk dat er niet één probe is waarmee in alle gevallen 

met gemak contact kan worden gelegd, daarom worden 

voor verschillende toepassingen verschillende probes 

gemaakt. Fluke richt zich met name op producten voor de 

elektrische (macro) industrie en dat is waar dit project ook 

gericht op zal zijn. 

Bandbreedte 

De bandbreedte geeft het frequentiebereik weer waarin 

een probe of een meetinstrument de metingen het 

nauwkeurigst kan weergeven. Een probe met een 

bandbreedte van 50 MHz bijvoorbeeld is gemaakt om 

metingen te verrichten tot frequenties van 50 MHz. Bij 

hogere frequenties zou de probe ook gewoon kunnen 

meten, maar dan zijn de metingen niet betrouwbaar. Over 

het algemeen geldt dat voor nauwkeurige metingen de 

bandbreedte van een instrument vijf keer groter moet zijn 

dan de frequentie van het te meten 

signaal (www.radio-electronics.com).  

Alle probes en andere meetinstrumen-

ten worden begrensd met hun bandbreedte waarin ze 

metingen kunnen verrichten. Sluit je een probe aan op een 

meetinstrument dan krijg je weer een ander bandbreedte. 

De probe en het meetinstrument samen vormen als het 

ware een nieuw systeem met een eigen bandbreedte. Deze 

nieuwe bandbreedte is niet makkelijk af te leiden, daarom 

geven sommige (goede)vervaardigers van test- en 

meetinstrumenten een bandbreedte aan een probe, die 

alleen geldt mits de probe gebruikt wordt met een 

aangegeven bijbehorende meetinstrument. Gebruikt men 

bij een meetinstrument een ander probe dan aangegeven 

in de lijst met aanbevolen probes, dan loopt men het risico 

onjuiste meetresultaten te krijgen.      

Probe en meetinstrument samen vormen    
een nieuw systeem met eigen bandbreedte. 
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Marktanalyse 

Na kennis te hebben genomen van het product is het ook 

belangrijk om de markt te verkennen. Wat biedt de markt 

(de concurrentie) allemaal aan probes? Wat bestaat er al, 

in welke mate en voor welke prijs? Dit zijn vragen die met 

dit kleine marktonderzoek beantwoord dienen te worden 

om vervolgens te zoeken naar gaten in de markt en niet 

iets te ontwerpen wat al bestaat. Voor het onderzoek is 

gekeken naar probes van verschillende merken. 

Bij het zoeken naar probes op de markt komt men een 

enorm aanbod tegen, met een grote verscheidenheid aan 

kleur, vorm, prijs en allerlei elektrische eigenschappen. Een 

selectie van wat er op de markt te vinden is, is 

weergegeven in afbeelding 2.6. Voor de volledige 

marktonderzoek met een groter selectie aan probes, met 

meer gegevens over de probes, verwijs ik u naar Bijlage A. 

Hoewel dit marktonderzoek slechts een klein selectie van 

de hele markt weergeeft, kan er toch het een en ander 

over gezegd worden. Wat opvalt is dat de probes ondanks 

de grote verscheidenheid ook iets gemeenschappelijks 

hebben in de vorm. Ze bestaan namelijk allemaal uit een 

meetgedeelte, de pen, een kabel en een connector. De 

kabellengte wordt vaak erbij vermeld aangezien deze 

invloed heeft op de bandbreedte, maar ook om aan te 

geven tot welke afstanden metingen kunnen worden 

verricht. Over het algemeen ligt deze lengte tussen de 

1.2m en 2m, bij hogespanningsprobes meestal wat langer.  

Wat ook nog opvalt is de grote variatie in de prijs. De 

goedkoopste in dit onderzoek is €21.20 en de duurste is de 

Agilent probe van maar liefst $1295.00 en er zijn zelfs nog 

duurdere. Het prijsverschil heeft te maken met de 

kwaliteit, de nauwkeurigheid van de metingen, het verschil 

in functie en type van de probe en natuurlijk het merk.  

Behalve merk, prijs en kabellengte worden bij de probes 

ook allerlei gegevens verstrekt over bandbreedte, stijgtijd, 

verzwakkingfactor, ingangsimpedantie en meer. Over de 

bandbreedte is hiervoor al wat verteld. Deze waarde 

verschilt ook enorm per probe, de goedkoopste probe in 

dit marktonderzoek heeft een bandbreedte van 6MHz en 

de duurste 2.5GHz. Bij de rest varieert de waarde van 

50MHz tot 500MHz. 

Verzwakking 

De verzwakkingfactor geeft de verhouding weer tussen de 

input- en de outputspanning. Voor nauwkeurige 

meetresultaten worden signalen verzwakt door de 

weerstand te verhogen. De meest gebruikte 

verzwakkingfactor is 10, slechts in weinig gevallen wordt 

ook 100 gebruikt. Zoals te zien bestaan er op de markt 

probes met een schakelaar (attenuation switch) om 

wanneer nodig te wisselen van factor 1 naar 10.   
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Testec veiligheid spanningsprobe 

X10          Verzwakking               
450MHz  Bandbreedte 2.5GHz 
1ns           Stijgtijd 
10MΩ   Ingangsimped.  100kΩ 
15pF   Ingangscapaciteit 0.6pF 
1.2m          Kabellengte 
€28.76       Prijs          $1,295.00 
        Max.Ingangsspanning      
1kV                                    40Vac 

 

 
Agilent actief probe 

 

 
Testec hogespanningsprobe 

 
X1000    Verzwakking          x10    
50MHz  Bandbreedte 200MHz 
7ns            Stijgtijd 
100MΩ Ingangsimped.   10MΩ 
1pF        Ingangscapaciteit 
2m            Kabellengte 
€ 200.97  Prijs                € 62.19 
          Max.Ingangsspanning 
PEAK 30kV     
DC 15kV 
AC 10kVrms 

 
Pomona passief oscilloscoop probe 

 
Tektronix passief spanningsprobe 
 
Afbeelding 2.6: Probes op de markt 

 
X10         Verzwakking   x1/x10 
200MHz Bandbreedte  60MHz 
                Stijgtijd               5.8ns 
       Ingangsimpedantie  10MΩ 
         Ingangscapaciteit     23pF 
1.3m       Kabellengte       1.4m 
€69         Prijs                  €21.20 
       Max. Ingangsspanning   
                               600V top-top 

 

 
USB Instruments spanningsprobe 
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Stijgtijd 

Stijgtijd is de tijd die een signaal nodig heeft om te stijgen 

van 10% naar 90% van zijn uiteindelijke waarde, hoe lager 

de stijgtijd hoe beter (www.radio-electronics.com). De 

stijgtijd wordt weergegeven in ns(nanoseconden) en ligt in 

dit marktonderzoek tussen de 1ns en 50ns. 

Ingangsimpedantie en ingangscapaciteit 

De ingangsimpedantie is de ingangsweerstand van het 

systeem, dus de weerstand van de probe en het 

meetinstrument samen. Deze waarde is meestal 10MΩ. Als 

de wisselstroom in een circuit niet in fase is met de 

spanning wordt er van impedantie gesproken in plaats van  

weerstand, dit treedt op door de capaciteiten en 

zelfinducties in de probe. De ingangscapaciteit geeft als het 

ware de hoeveelheid lading weer die de ingang van een 

circuit kan verwerken. Deze twee waardes worden ook 

gegeven bij het aanbieden van een probe, omdat deze ook 

bepalend zijn voor de nauwkeurigheid van metingen. 

Ingangsspanning 

Bij de gegevens van de probes wordt ook vaak de 

maximale ingangsspanning aangegeven. Dit is de hoogste 

spanning waar een probe aan verbonden mag worden. Het 

is duidelijk dat ook hier een groot variatie in zit, de dure 

Agilent probe kan maar 40V aan, terwijl de 

hogespanningsprobe 30000V aankan. 

Verder valt in dit marktonderzoek op dat iedere keer ook 

het type van de probe wordt aangegeven en dat probes 

dus ook qua type van elkaar verschillen.   

Waarom zoveel probes? 

Een van de redenen voor de enorme aanbod van 

verschillende probes is de verscheidenheid in de test- en 

meetinstrumenten. Ieder instrument vereist zijn eigen 

probe.  

Instrumenten hebben verschillende bandbreedtes, ieder 

instrument wordt gemaakt voor het meten van een ander 

frequentiebereik, dan moeten er dus ook probes bestaan 

met verschillende bandbreedtes.  

Verder vereisen instrumenten allemaal verschillende 

connectors voor hun ingang en ook dit is de reden voor 

nog meer variatie in probes.   

Instrumenten worden niet alleen gemaakt voor het meten 

van spanningen, maar ook voor het meten van andere 

signalen, ook hier moeten verschillende typen probes voor 

worden gemaakt. 

Hierna volgt een overzicht die weergeeft in welke typen de 

verschillende probes onder te verdelen zijn.  

 

 

http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-02.htm
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Probetypen 

Probes zijn als het ware sensoren, die het te meten signaal 

voelen(sense) en deze vervolgens naar de ingang van een 

meetinstrument overdragen (Tektronix,2009). Spannings-

probes bijvoorbeeld zijn spanningssensoren, doordat ze de 

spanning over een meetpunt kunnen voelen en 

stroomprobes zijn stroomsensoren. Zo zijn er verschillende 

typen probes die allemaal een ander soort signaal kunnen 

voelen. Het gevoelde signaal wordt door de probe omgezet 

in een bijbehorende spanningswaarde en deze wordt dan 

overgedragen naar de ingang van een meetinstrument. 

Probes zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën: 

passief en actief. 

Spanningsprobes 

Passieve probes 

De probe die uit elkaar was gehaald om te verkennen, was 

een 10:1 passieve spanningsprobe, vrijwel de meest 

gebruikte van alle probes. Zoals te zien was, bestond het 

uit verzwakkende weerstanden,een kabel en een 

connector, zonder enige actieve componenten, zoals 

versterkers die van stroom zouden moeten worden 

voorzien. Juist door zijn simpele constructie, is de passieve 

probe de meest gebruikte probe geworden. 

 

Actieve probes 

Actieve spanningsprobes bevatten wel actieve 

componenten voor hun werking en zijn over het algemeen 

duurder dan passieve probes. Actieve probes hebben 

stroom nodig voor hun werking, die meestal wordt 

geleverd door het meetinstrument waarop ze aangesloten 

worden. Het actieve component in de probe is meestal een 

FET transistor, die als voordeel heeft dat hij de 

ingangscapaciteit verlaagt. Hierdoor wordt de 

ingangsimpedantie verhoogd, met als gevolg een hogere 

bandbreedte waarin gemeten kan worden.  

Naast een lage ingangscapaciteit, een hoge ingangsimpe-

dantie en een grote bandbreedte heeft een actieve 

spanningsprobe nog meer voordelen en is daarmee de 

meest nauwkeurige van alle probes.  

Toch heeft het ook enige nadelen waardoor het minder 

vaak wordt gebruikt dan passieve probes. De actieve 

spanningsprobe is vaak vrij duur en kan slechts bij hele lage 

spanningen worden gebruikt. Bij een spanning hoger dan 

40V beschadigt de probe.  

Hogespanningsprobes 

Met een gewone passieve spanningsprobe kunnen 

spanningen tot rond de 500V gemeten worden. Er zijn ook 

probes waarbij de maximum te meten spanning wel 100 

keer hoger is, dus rond de 50000V, in dat geval wordt van 
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hogespanningsprobes gesproken. Door het toevoegen van 

grote weerstanden en goede isolatie wordt het meten van 

dat soort hoge spanningen mogelijk gemaakt. Hoge 

spanningsprobes hebben ook veel hogere veiligheidseisen 

dan gewone spanningsprobes.  

Differentiaal probes  

In sommige gevallen is het handig om differentiaalsignalen 

(verschilsignalen) te meten. Normaal wordt met een probe 

de spanning ten opzichte van de aarde gemeten. 

Differentiaalsignalen gebruiken elkaar als referentiepunt in 

plaats van de aarde.  

Bij meerdere probes waarvan de aarde op verschillende 

punten verbonden is kunnen de metingen verstoord 

worden door het ontstaan van aardlussen(probleem 

waarbij spanning geïnduceerd wordt door een magnetisch 

veld). Met een differentiaalprobe kan dit worden 

voorkomen, doordat deze het verschilspanning meet 

tussen de twee aansluitingen van een probe.   

Stroomprobes 

Stroomprobes werken op basis van het magnetische veld 

(flux) dat ontstaat wanneer er stroom door een geleider 

wordt gevoerd. Deze probes meten de grootte van de flux 

en vertalen deze in een spanningswaarde, om het leesbaar 

te maken voor meetinstrumenten. Stroomprobes zijn in 

twee typen onder te verdelen:  

wisselstroomprobes (passief), ook wel AC probes 

genoemd, en gelijkstroomprobes (actief), ook wel DC 

probes genoemd.  

De AC stroomprobe werkt op het principe van een 

transformator waar de te meten stroomdraad de ene spoel 

voorstelt en de tweede spoel de stroomprobe zelf is die 

om de kern wordt aangebracht en wordt aangesloten op 

een meetinstrument (meettechniek.info). Dit principe 

werkt niet bij gelijkstroom.  

DC stroomprobes gebruiken sensoren om de magnetische 

flux rondom de stroomdraad te meten en als een 

spanningswaarde door te geven aan een meetinstrument.   

Logische probes 

Logische probes zijn gemaakt voor het meten van digitale 

signalen (0 en 1). Het zijn vrij goedkope probes die alleen 

kunnen aangeven of een signaal hoog of laag is. Logische 

probes kunnen niets over de frequentie van een signaal 

zeggen, ze geven alleen weer of er al dan niet een 

verstoring in het signaal is aangetroffen.  

Dus nauwkeurige metingen zijn hiermee niet mogelijk, wel 

is een logische probe goed genoeg voor het opsporen van 

storingen in een systeem. Als er op een bepaald punt een 

storing is aangetroffen kunnen hier vervolgens met andere 

probes nauwkeurige metingen mee worden verricht. 
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Andere typen probes 

Behalve de hierboven genoemde welbekende probes 

bestaan er ook probe typen die andere signalen kunnen 

meten dan spanning en stroom. Een voorbeeld hiervan is 

een temperatuur probe, die de temperatuur kan voelen 

(sense) van bepaalde componenten en deze vervolgens 

kan omzetten in een spanningswaarde. Een ander goed 

voorbeeld is een transducer, die verschillende 

signaalvormen (afhankelijk van waar het voor bedoeld is), 

bijvoorbeeld geluid, kan omzetten in andere 

signaalvormen, zoals spanning.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe accessoires 

Om storingen aan een systeem op te sporen, raakt een 

serviceprofessional met de probetip bepaalde meetpunten 

aan, waarvan de meetgegevens op zijn meetinstrument 

worden weergegeven, zo kan hij zoeken naar een 

afwijkend signaal. Echter, in veel gevallen moeten 

metingen over een langere periode worden uitgevoerd, de 

meetgegevens worden dan opgeslagen en later, als er 

genoeg gemeten is, teruggehaald om ze te analyseren en 

de fouten op te sporen. In dat geval kan degene die de 

metingen uitvoert niet uren met zijn probetip tegen dat 

meetpunt aan blijven staan. Daarvoor bestaan er 

accessoires die aan de meetpunten geklemd kunnen 

worden en die met een meetsnoer verbonden worden aan 

het meetinstrument om metingen over een langere 

periode uit te voeren, zodat de serviceprofessional 

ondertussen ander werk kan doen. Dat zijn de zogenaamde 

meetklemmen(of testklemmen), die als het ware ook 

probes zijn maar dan zonder een vaste snoer en over het 

algemeen ook zonder verzwakkingmogelijkheden. Ook zijn 

er varianten die aan een bijbehorende probe worden 

vastgemaakt om metingen te doen (in plaats van via een 

meetsnoer). Aangezien tegenwoordig een enorme 

hoeveelheid aan diverse elektrische systemen bestaat, zijn 

er ook heel veel verschillende soorten meetpunten. 

Daarom bestaan er ook verschillende meetklemmen, om 

bij alle meetpunten metingen te kunnen doen.   
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Op de pagina hiervoor is een morfologisch overzicht te zien 

van de meest gebruikte klemmen, gecategoriseerd in de 

functies die ze vervullen. Hieronder volgt iets meer uitleg 

over de in de schema weergegeven klemmen en de 

situaties waarin ze gebruikt worden. 

Tangklem 

Tangklemmen worden gebruikt om ze aan kleine moeilijk 

bereikbare meetpunten  op printplaten te hangen. Door 

hun lange en smalle kop kunnen ze makkelijker ergens 

tussen worden gebracht zonder de omgeving te raken.  

Nadelen zijn dat ze niet wat grotere componenten kunnen 

grijpen en vaak slippen van meetpunten 

Haakklem 

De haakklem is vergelijkbaar met de tangklem. Het is 

alleen bedoeld voor nog fijnere componenten en heeft niet 

zo’n lange en flexibele uiteinde als de tangklem. Ook deze 

kent het gevaar van slippen.  

Krokodillenklem 

Krokodillenklemmen bestaan er in verschillende soorten en 

maten: grote, kleine, knijpbare en uitschuifbare. Ze worden 

geklemd op metalen platen, op schroeven en bouten en 

componenten op printplaten. Ze zijn makkelijk vast te 

klemmen, maar blijven niet altijd even goed vastzitten, ze 

slippen er vaak af. 

Railklem 

De railklem is een variant van een krokodillenklem, die 

alleen gebruikt wordt voor het klemmen aan dikke metalen 

rails of staven en is te groot om wat fijnere componenten 

te kunnen grijpen. 

Magneetklem 

Een magneetklem kan via magnetische binding verbonden 

worden aan schroefkoppen, door het er slechts tegenaan 

te houden. Voordeel is dat het een hele makkelijke manier 

van klemmen is. De verbinding is echter niet erg sterk, 

waardoor het er makkelijk af kan glijden.  Daarnaast werkt 

het niet op niet magnetische metalen en klemt het alleen 

op schroeven met een bolle kop en op rechte 

oppervlakken. 

Hardpoint testpen 

De hardpoint testpen wordt gebruikt voor metingen door 

zijn lange pen te steken in connectorblokken en in 

stopcontacten. Door de strengere veiligheidsnormen mag 

de probe tip niet in alle situaties meer zo ver openstaan als 

voorheen, dus hebben ontwerpers een probe tip met 

verstelbare isolatie gemaakt. Met een draai kan de isolatie 

verlengt/verkort worden om in meerdere situaties (bij 

hoge en lage spanningen) gebruikt te mogen worden.  
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Banaanstekker 

De banaanstekker is connector die wordt geplugd in een 

banaaningang om metingen te verrichten. De naam heeft 

het te danken aan het kroontje over de pin, wat de vorm 

heeft van een bananenschil. Er bestaan ook 

banaanstekkers met een spitse punt waardoor het een 

combinatie wordt van een banaanstekker en een gewone 

probetip, om twee functies in een te krijgen. Ook bestaan 

er banaanstekkers met een verschuifbare isolatie, 

aangezien vanwege de strengere veiligheidseisen 

geleidende delen niet meer zoveel mogen uitsteken. 

Kabelschoentjes 

Er bestaan verschillende soorten kabelschoentjes met een 

stiftvorm of een oogje aan het uiteinde. De schoentjes 

worden met een speciale tang vastgeklemd aan het 

uiteinde van een stuk kabel en vervolgens vastgeschroefd 

in connectorblokken of aan andere meetpunten om 

metingen te verrichten. De kabel zelf wordt dan verbonden 

met de ingang van een meetinstrument.  

Isolatiedoorsteekmeetpen 

Tot slot zijn er nog de isolatiedoorsteekmeetpennen die 

worden gebruikt om door de isolatie van een draad heen 

te prikken om contact met de binnenkant te maken voor 

metingen. Ze kunnen dus alleen gebruikt worden voor 

metingen aan (dunne) stroomdraden.  

Conclusie 

Zoals blijkt vertonen probes een enorme verscheidenheid 

in type, vorm, prijs, meetnauwkeurigheid en kwaliteit. Ze 

variëren van een simpel tot een zeer geavanceerd 

meetobject. Ook is er een groot variatie in meetklemmen. 

Deze zouden wellicht beperkt kunnen worden door 

meerdere klemsoorten in een te stoppen. 

Voor dit project heeft de opdrachtgever aangegeven dat 

het beperkt moet worden tot spanningsmetingen tot 

1000V en frequenties tot 100MHz. Dit project zal in het 

vervolg daarom meer focussen op passieve 

spanningsprobes of klemmen. 

 

 

 

 

 

 

  



 
22 

 

Inleiding 

Bij het vooronderzoek is het ook belangrijk om te kijken 

naar het gebruik van Fluke probes en de 

gebruiksomstandigheden. Daarvoor is eerst Maarten van 

Alphen benaderd voor een vraaggesprek. Maarten van 

Alphen is een ervaren hardware engineer bij Benchmark en 

is een expert wat Fluke producten betreft. Vervolgens is 

een bezoek gebracht aan het bedrijf Imtech voor een 

interview met Menno Koopman, expert in het uitvoeren 

van metingen aan elektrische systemen en een ervaren 

Fluke gebruiker. 

Gesprek Maarten van Alphen    

De belangrijkste punten die tijdens het gesprek naar voren 

zijn gekomen zijn te vinden in Bijlage B. Hier enkele punten 

daaruit die relevant zijn voor dit hoofdstuk.  

Volgens Maarten wordt een probe eerst gebruikt om er 

problemen mee op te sporen en vervolgens wordt de 

probe opgehangen op een punt in het circuit waar het 

signaal echt gemeten dient te worden om de  

meetgegevens op een scope te bekijken. Tijdens het 

opsporen zou hij het handig vinden als er een soort mini 

displaytje was met enkele gegevens die genoeg zouden zijn 

om de fout te vinden, zodat hij niet dan al de scope zou 

moeten gebruiken. Bij het zoeken naar een signaal is het 

namelijk niet handig om steeds naar de scope te moeten 

kijken, de probe kan tijdens het wegkijken bijvoorbeeld op 

een verkeerd punt terecht komen. Een soort feedback 

vanuit de probe zou in dat geval ook handig kunnen zijn.  

Het apparaat wordt in de meest bizarre omstandigheden 

gebruikt: op vieze industrieterreinen, buiten in allerlei 

weersomstandigheden en soms op plaatsen waar de 

technicus niet eens binnen mag komen. Daarom zou 

Maarten een mogelijkheid om van een afstand te meten of 

metingen van een afstand te kunnen bekijken erg handig 

vinden.  

Ook moet het product volgens Maarten behalve goed 

functioneel ook ergonomisch zijn in gebruik, want de 

gebruiker moet daar regelmatig mee werken en als het 

niet lekker in de hand ligt kan dat irritaties opwekken, 
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waardoor de gebruiker kan overstappen naar een product 

van de concurrent. 

Verder geeft Maarten enkele belangrijke punten over het 

uiterlijk van het product. Het uiterlijk blijkt ook van belang 

te zijn, aangezien de instrumenten en de bijbehorende 

accessoires van Fluke als een soort statussymbool worden 

gezien. Maarten zegt dat de gebruikers meestal beweren 

geen baat te hebben bij het uiterlijk, maar dat de praktijk 

het tegendeel heeft bewezen. Bovendien moet het product 

uiterst veilig zijn (vooral bij metingen aan hoge 

spanningen) en stevig, vanwege de ruige omstandigheden 

waarin het wordt gebruikt. Tot slot zegt Maarten dat het 

voor Fluke producten van belang is dat ze hun stevigheid 

en veiligheid ook uitstralen, want de gebruikers moeten 

kunnen zien dat het stevig en veilig is om meer vertrouwen 

in het product te krijgen. 

Bezoek gebruiker 

Voorbereiding 

Voor het bezoek aan een expert gebruiker zijn ter 

voorbereiding enkele schuimmodellen (Afbeelding 3.1)  

gemaakt. Deze modellen geven verschillende groottes 

weer, de gebruiker kan dan kiezen welke grootte hij nog 

aanvaardbaar zou vinden als een probe eventueel, door 

toegevoegde functies groter zou moeten worden. 

Verder zijn aangezien het bezoek enigszins werd uitgesteld 

alvast de eerste ideeschetsen gemaakt om mee te nemen 

naar de gebruiker voor feedback (Afbeelding 3.2).  

Het idee bij 3.2a is om de ground lead, die normaal als een 

los accessoire bij de probe gebruikt wordt, vast te maken 

aan de probe, aangezien ze altijd samen worden gebruikt 

om metingen te doen.  

Bij 3.2b is het idee om de probe tip multifunctioneel te 

maken om het aantal mee te nemen meetklemmen te 

verminderen. Er zijn namelijk zo veel meetklemmen die 

iedere keer meegenomen moeten worden tijdens 

metingen, dat het misschien handig zou zijn om er 

combinaties van te maken voor het verminderen van het 

aantal. Het is een soort zakmes idee met verschillende 

uitschuifbare klemmogelijkheden.  

  
Afbeelding 3.1: Schuimodellen voor de grootte van een probe 
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Bezoek gebruiker 

Voor het gebruiksonderzoek is het bedrijf Imtech Vonk 

bezocht, om te spreken met Menno Koopman 

(Commissioning Engineer) en een deel van zijn 

werkzaamheden te bekijken.  

Menno is een expert in het gebruik van test- en 

meetinstrumenten en allerlei bijbehorende accessoires en 

heeft veel ervaring met Fluke instrumenten. Momenteel is 

Menno Coördinator Commissioning & Service bij Imtech 

Vonk in Coevorden (van Imtech Industry International). 

Imtech Vonk is gespecialiseerd in het ontwerpen, maken 

en installeren van elektrische systemen en instrumentatie, 

die onder meer gebruikt worden voor het besturen en 

beheersen van productieprocessen. Het bedrijf werkt 

vooral voor de olie-, gas- en petrochemische industrie 

(www.imtech.eu). 

Tijdens het bezoek is Menno eerst geïnterviewd en 

vervolgens mocht een kijkje worden genomen in zijn 

werkzaamheden.  Ter voorbereiding was ook een 

vragenlijst opgesteld die als leidraad is gebruikt tijdens het 

interview . De antwoorden van het interview zijn samen 

met de vragenlijst terug te vinden in Bijlage C. 

Hierna volgt een analyse van het bezoek en de gegeven 

antwoorden.  

 
a. Ground lead vast aan de probe 
 

 
b. Multifunctionele probetip 

 
Afbeelding 3.2: Eerste ideeschetsen 
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Resultaten interview 

Uit het interview met Menno en het bezoek aan zijn 

werkplek is wat meer duidelijkheid gekomen in het geheel 

van gebruik en omstandigheden.  

Gebruikers 

Gebruikers van probes die metingen verrichten op 

industrieterreinen zijn niet goed te specificeren volgens 

Menno. Het enige wat wel met zekerheid gezegd kan 

worden, is dat ze in 99% van de gevallen man zijn. Voor de 

rest zijn de gebruikers divers en vertonen verschillen in 

opleidingsniveau, lichaamsbouw en alle eigenschappen die 

mannen tussen de 15 en 65 jaar over de hele wereld 

kunnen hebben. 

Probes 

Menno geeft in het interview aan dat hij verschillende 

soorten probes gebruikt, afhankelijk van de situatie. Ook 

geeft hij niet de voorkeur aan een bepaald merk, hij koopt 

dat wat hem het handigst lijkt voor een bepaald 

meetpunt/situatie, ongeacht het merk. Toch geeft hij ook 

enkele merknamen waar hij probes van gebruikt: Fluke, 

Bernstein, Pomona en Hirschmann. Ook de prijs blijkt voor 

hem niet van belang aangezien hij de probes niet zelf hoeft 

te betalen. Het wordt betaald door het bedrijf waar hij 

voor in dienst is, dus koopt hij dat wat hij nodig heeft voor 

zijn werk, ongeacht de prijs. 

Omstandigheden 

De omstandigheden en gebieden waarin metingen worden 

verricht zijn zeer divers, zoals de gebruiker zelf ook 

aangeeft: van woestijn tot jungle. De diversiteit ligt zowel 

in weer en klimaat (regen, sneeuw, koud, warm, vochtig, 

droog etc.) als in ruimte (klein, groot, licht, donker, schoon, 

vies etc.) als in bereikbaarheid van de meetpunten (hoog, 

laag, diep, nauw etc.). De gebruikers proberen zelf de 

omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken om 

metingen te kunnen verrichten, door bij neerslag grote 

parasollen te gebruiken, door speciale kleding te dragen, 

door te zorgen voor verlichting met bouwlampen in 

donkere omstandigheden etc. Bij moeilijk bereikbare 

plekken moeten ze zoveel mogelijk klimmen en klauteren 

om bij de meetpunten te kunnen komen.  

Meetklemmen en accessoires 

Ook de meetpunten vertonen grote diversiteit in vorm, 

grootte en bereikbaarheid, wat ook te zien is op de 

werkplek van Menno. De verschillende meetpunten 

vereisen verschillende grijpmogelijkheden, daardoor heeft 

hij verschillende meetklemmen die hij naast de probes 

gebruikt. Menno liet zijn kist vol met diverse accessoires 

zien en alsof deze al niet genoeg waren had hij ook zelf 

accessoires gemaakt die hij nog miste in het huidige 

aanbod. Ook had hij bepaalde accessoires aangepast door 

bijvoorbeeld een stukje van het isolatiemateriaal af te 
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halen om het meetpunt makkelijker te kunnen bereiken. 

Dit bracht dan natuurlijk wel gevaar met zich mee en zou 

eigenlijk niet gedaan moeten worden. Van de gebruikte 

klemmen en andere accessoires van Menno zijn er foto’s 

gemaakt, waarvan de meest interessante in een 

collagevorm zijn weergegeven in Afbeelding 3.3. 

Feedback ideeschetsen 

Al deze accessoires neemt Menno mee als hij ergens heen 

moet om metingen te verrichten en door het grote aantal 

vergeet hij wel eens wat en raakt hij ook dingen kwijt. 

Hiermee werd het van te voren geconstateerde probleem 

van teveel accessoires bevestigd! Menno gaf aan handig te 

vinden om meerdere accessoires in een te hebben of één 

accessoire dat enkele andere kan vervangen. Wel wil hij 

zo’n multifunctionele accessoire liever als een los 

meetklem, dan dat de probetip zelf multifunctioneel is 

zoals in de meegenomen schets. De ground lead aan de 

probe vast vond Menno niet zo handig, omdat hij voor de 

ground lead ook verschillende meetklemmen gebruikt.  

Oneigenlijk gebruik 

Op de vraag welke fouten of vormen van oneigenlijk 

gebruik een probe zou moeten kunnen overleven, gaf hij 

aan dat het wel tegen een redelijke stroom moet kunnen. 

Als de probe tip per ongeluk op een verkeerd punt met een 

 

hoge stroomsterkte wordt geplaatst, moet de probe daar 

wel tegen kunnen. Als waarde gaf hij 10A aan. 

Draadloze probes 

Het idee om probes draadloos te maken vond hij heel 

goed, hij zou het handig vinden om de metingen van een 

afstand te kunnen observeren. Wel raadde hij het gebruik 

van wifi voor het verzenden van de signalen om meerdere 

redenen af. Ten eerste beschikken niet alle bedrijven over 

een draadloos netwerk en als dat wel zo is, is het niet 

handig om iedere keer naar de toegangscode te moeten 

vragen om metingen te kunnen verrichten. Bovendien is 

wifi ook toegankelijk voor andere gebruikers die er 

misbruik van zouden kunnen maken en dat willen de 

bedrijven natuurlijk niet hebben. 

Volume en gewicht 

Vanwege de nauwe toegankelijkheid van de meetpunten is 

het handig om de probes zo klein mogelijk te houden. 

Maar als het om functionele of andere redenen toch groter 

moet, dan heeft Menno dat liever in de lengterichting dan 

in de breedte of dikte, want dikte is meer een probleem 

om ergens tussen te kunnen dan lengte. Uit de 

schuimmodellen koos hij dan ook voor het lange smalle 

model. Ook het gewicht moet beperkt blijven als je de 

probe aan bepaalde meetpunten moet hangen, richting de 

300gram gaf hij aan. 
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Afbeelding 3.3: Collage probes en meetklemmen 
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Conclusie en probleemformulering 

Het interview met Menno bevestigde dat er teveel losse 

accessoires zijn en dat het lastig is dit iedere keer mee te 

nemen en niet kwijt te raken. Ook het verrichten van 

metingen in zware omstandigheden vond hij 

problematisch, wat deels zou kunnen worden opgelost met 

het idee van draadloze probes. Dit waren de twee 

voornaamste problemen die zijn geconstateerd, die 

zouden kunnen worden aangepakt.   

In overleg met de opdrachtgever is besloten om dit project 

te richten op het probleem met teveel accessoires. De 

andere mogelijkheid, het draadloos maken van de probes 

zou meer in een toekomstconcept eindigen die tijdens dit 

project niet ver genoeg zou kunnen worden uitgewerkt. 

Daarnaast was een dergelijk toekomstconcept al 

ontworpen door een student die eerder bij Benchmark een 

opdracht had uitgevoerd en dit concept zou door de 

opdrachtgever zelf verder kunnen worden uitgewerkt.  

Het probleem van de accessoires was wel geschikt voor dit 

project om aan te pakken, hierbij zou een concept redelijk 

ver kunnen worden uitgewerkt, tot aan een prototype toe. 

Dit laatste was voor mij als uitvoerder meer gewenst, 

aangezien ik in dat geval met meerdere aspecten van het 

ontwerpproces kennis zou kunnen maken.  

 

Het mooiste zou zijn om beide problemen op te lossen, 

daar was dit project echter niet groot genoeg voor, of de 

concepten zouden slechts in een ideefase eindigen en dat 

vond ik minder leuk voor zo een bacheloropdracht. 

Voor mij zou het aanpakken van het probleem met de 

accessoires dus leerzamer zijn en de opdrachtgever was 

het hiermee eens en vond het zelf ook een goed probleem 

om aan te pakken. Dus werd gezamenlijk besloten om dit 

project in die richting voort te zetten. 

Andere belangrijke opmerkingen van Menno zullen in het 

programma van eisen verwerkt worden.   
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Inleiding 

Met behulp van het vooronderzoek, het gesprek met 

Maarten van Alphen, het bezoek aan Menno en de Design 

Guidelines van Fluke kan nu een programma van eisen 

worden samengesteld. Deze kan vervolgens als leidraad 

worden gebruikt bij het genereren van concepten. 

Een overzicht van het programma van eisen is verderop 

weergegeven in een tabel, met links de eisen en in de 

rechterkolom de toetsbare specificaties. 

Gebruikerseisen 

De gebruikerseisen komen rechtstreeks uit het interview 

met Menno Koopman. Deze hebben vooral betrekking op 

de grootte van het product en de stroomsterkte die het 

aan zou moeten kunnen. 

Functionele eisen 

Het functionele eis heeft te maken met het hoofdfunctie 

van een meetpen, dat het signalen vanuit een meetpunt 

moet kunnen overdragen naar een meetinstrument. 

Technische eisen vanuit IEC/EN 61010-031 normen 

De technische eisen komen allemaal uit de 

veiligheidsvoorschriften van de IEC/EN norm. Wat in deze 

lijst met eisen beschreven is, is uiteraard niet alles, de 

norm bevat een heel boek met eisen en deze zijn allemaal 

zorgvuldig doorgenomen. 

In dit tabel zijn alleen enkele belangrijke eisen opgenomen 

waar tijdens de conceptgeneratie al rekening mee 

gehouden moet worden.  

Eisen vanuit de opdrachtgever Fluke 

Verder zijn er nog eisen vanuit de opdrachtgever. Deze zijn 

opgesteld met de hulp van Maarten van Alphen en uit de 

Design Guidelines van Fluke.  

Na de lijst met eisen en specificaties zijn er nog enkele 

wensen opgesomd, die vanuit de gebruiker en vanuit de 

opdrachtgever komen. Hier hoeft niet per se aan te 

worden voldaan, maar het zou wel mooi zijn als ook die 

wensen kunnen worden vervuld met het eindconcept.  
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 Programma van Eisen 

Eisen Specificaties 

Gebruikerseisen  

Product moet tegen een redelijke stroomsterkte kunnen Product moet niet beschadigen bij een stroomsterkte van 10A 

Gewicht van het product moet niet te hoog worden, zodat je 
het nog wel aan meetpunten kan ophangen 

Het gewicht moet tegen de 300gram blijven 

Product moet niet te groot worden, om de bereikbaarheid 
van bepaalde meetpunten niet te belemmeren 

Volume binnen de 2x5x20cm(dikte,breedte,lengte) 

Functionele eisen  

Product moet elektrische signalen van een circuit dat 
gemeten of getest gaat worden nauwkeurig kunnen  
overbrengen naar een test- of meetinstrument(zoals een 
scopemeter) 

- Product moet fysiek en elektrisch contact kunnen maken 
met het testpunt op het elektrisch circuit 

- Product moet mogelijkheid hebben voor transport van 
elektrische signalen 

- Product moet mogelijkheid hebben voor verbinding met 
een test of meetinstrument 

Technische eisen(eisen uit IEC/EN 61010-031 norm)  

Product moet aan alle (veiligheids)eisen van de IEC/EN 61010-
031 norm voldoen, hieronder enkele eisen daaruit. 

Zie norm IEC/EN 61010-031 versie 2008 

- Product moet gemarkeerd worden met de grafische 
symbolen uit Tabel 1 van IEC/EN 61010-031 norm(bij 
gebruik van andere symbolen moet er uitleg bij in de 
documentatie) 

Zie tabel 1 Bijlage D 

- Elektrische schok moet in alle omstandigheden vermeden 
worden. De toegankelijke onderdelen van het 
product(delen waar de gebruiker aan vast dient te 
houden tijdens het gebruik) mogen geen schade 
toebrengen aan de gebruiker 

Toegankelijke onderdelen moeten geïsoleerd worden tegen 
elektrische schok 

- Makkelijk beschadigbare materialen mogen niet als 
isolatiemateriaal gebruikt worden 

Geen materialen als: lak, emaille, oxides, anodische films, 
papier, vezels 
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*Clearance: Kortste luchtafstand tussen twee geleiders 

(vinger en probe tip).  

Creapage distance: Kortste kruipafstand langs het 

oppervlak van een geïsoleerd materiaal tussen twee 

geleiders.  

Opmerking: creapage distance moet minstens even groot 

zijn als de clearance. Als het kleiner is, dient de waarde van 

de clearance genomen te worden. 

 

 

 

- Gebruiker moet beschermd worden tegen aanraken van 
de probetip(of andere geleidende delen) tijdens 
metingen. 

Als de probetip levensgevaarlijke elektrische schok kan 
veroorzaken(boven de 35V) moet een barrière op het product 
gemaakt worden om het gevaar te minderen.     

- De veiligheidsbarrière moet afhankelijk van de te meten 
voltage op een veilig afstand vanaf de probetip geplaatst 
worden 

*Clearance: min. 14.3mm(600V  CAT IV/1000V CAT III) 
Creapage distance:min. 14.3mm 

- Warmte mag in normale gebruiksomstandigheden geen 
schade of verspreiding van vuur veroorzaken, dus 
makkelijk aanraakbare oppervlakken mogen de maximum 
vastgestelde waarde (per materiaal) niet overschrijden 

Metaal:max 55 graden C 
Niet metaal:max 70 graden C 
Kabels en snoeren: max 75 graden C 

Eisen vanuit opdrachtgever/Fluke  

Product moet ontworpen zijn volgens de standaarden van 
Fluke. Hieronder enkele standaarden. 

Zie User Interaction Design Guidelines van Fluke, versie 1.2, 
october 1997 
 

- Consistentie in productfamilies Kenmerkende elementen van Fluke moeten terugkomen in 
het product(lettertype,kleur,symbool) 

- Gemakkelijk in gebruik Gebruik moet zonder handleiding te begrijpen zijn 

- Het moet duidelijk zijn dat het product van Fluke is   Fluke logo moet op het product aanwezig zijn 

- Product moet stevig zijn Product moet een valproef van 1m hoog kunnen overleven 

- Kleuren van (delen van) het product moeten uit de Fluke 
Color Palette zijn 

Munsell Color System kleuren van Fluke moeten gebruikt 
worden 
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Wensen vanuit gebruiker 
 
Product moet mogelijkheid bieden om metingen makkelijk 

van een afstand te observeren. 

Product het liefst zo smal mogelijk houden, als het groter 

moet, liever in de lengterichting dan in de breedte of dikte. 

Het product moet het mogelijk maken het aantal mee te 

nemen accessoires voor metingen te verminderen.  

 
Wensen vanuit opdrachtgever 
 
Product moet robuustheid en stevigheid uitstralen 

Vervolg 

Met het programma van eisen wordt het vooronderzoek 

afgerond. Nu kan met al het opgedane kennis hieruit en in 

het bijzonder het programma van eisen in het achterhoofd 

de fase van conceptgeneratie in worden gegaan.   
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Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de eerste ideeën weer die zijn ontstaan 

met het vooronderzoek in het achterhoofd. De ideeën 

worden weergegeven aan de hand van schetsen en 

simpele modellen. Vervolgens wordt de ontwikkeling en 

uitbreiding van de conceptschetsen, aan de hand van een 

morfologisch schema en de innovatiemethode TRIZ  

weergegeven.  

Eerste ideeschetsten 

Uit het vooronderzoek bleek dat er tussen alle accessoires 

en klemmogelijkheden toch nog een manier van klemmen 

bestaat dat nog mist en bij kan in het geheel. Dat is een 

soort uitschuifbaar geleidende draad in de vorm van een 

lus die om meetpunten heen kan worden geschoven 

(Afbeelding 5.1). Zo’n lus kan bijvoorbeeld geschoven 

worden om bouten en moeren of delen op een elektrisch 

circuit die uitsteken. Vervolgens kan het lusje met 

veerkracht teruggetrokken worden om strak te trekken aan 

het meetpunt. Het voordeel is dat het om componenten 

met verschillende diameters gebonden kan worden, 

afhankelijk van hoever het lusje wordt uitgeschoven en dat 

het strak vastgebonden kan worden zonder het gevaar van 

eraf slippen. Dit idee zou ook gecombineerd kunnen 

worden met andere klemmogelijkheden om meerdere 

accessoires in een te krijgen. Een voorbeeld hiervan is 

weergegeven in Afbeelding 5.2, waarbij een combinatie is 

gemaakt met een krokodillenklem. Van het zogenaamde 

lusjesconcept zijn behalve schetsen ook simpele 

functionele modellen gemaakt om de werking ervan te 

testen en duidelijk te maken aan de opdrachtgever. De 

modellen zijn te zien in de afbeeldingen 5.3 en 5.4.  

 
Afbeelding 5.1: Uitschuifbaar lusje 
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Afbeelding 5.2: Lusje gecombineerd met krokodillenbek 
 

 
Afbeelding 5.3: Modellen lusjesconcept 

In Afbeelding 5.3 zijn twee modellen te zien: bij de 

bovenste wordt het lusje uitgeschoven en teruggetrokken 

met behulp van veerkracht en bij de onderste wordt het 

lusje, nadat het om een meetpunt is gezet, gedraaid om 

strak te binden om het meetpunt en dan pas 

teruggetrokken. In Afbeelding 5.4 is te zien hoe de 

lusjesmodellen aan bouten als voorbeeldmeetpunt kunnen 

worden verbonden. 

 
Afbeelding 5.4: Modellen lusjesconcept gebonden aan bouten 
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De modellen zijn als eerst besproken met Maarten van 

Alphen om te kijken of het klemmen met een lus inderdaad 

een goed idee is en of het een goed concept voor een 

meetklem zou kunnen opleveren. Maarten van Alphen was 

er meteen heel enthousiast over en zei dat hij zo’n 

klemmogelijkheid nog nooit eerder had aangetroffen in de 

elektrische industrie. Volgens hem was dit concept heel 

geschikt voor bepaalde meetpunten, vooral voor punten 

waar een krokodillenbek of een tangklem makkelijk 

afslippen.  

Uit de twee modellen koos hij voor de bovenste uit 

Afbeelding 5.3, waar het lusje met veerkracht in en uit kan 

worden geschoven. Het andere vond hij minder goed, door 

het draaien zou een lusje snel slijten en doormidden gaan, 

waardoor het product een korte levensduur zou hebben. 

Bovendien was het draaien voor hem een minder 

natuurlijke beweging dan het uitschuiven, dat hij al 

gewend was van de andere meetklemmen van Fluke. 

Meer ideeën 

Om verder te gaan met concepten genereren is eerst een 

morfologisch schema gemaakt met allerlei 

klemmogelijkheden verdeeld over verschillende functies 

(volgende pagina). Hierbij gaat het specifiek om de manier 

van klemmen en niet hoe de accessoires er verder uitzien. 

Naast de bestaande mogelijkheden zijn hierin ook enkele 

nieuwe ideeën geplaatst, ook het klemmen met een 

uitschuifbare lus heeft hierin een plek gekregen.  

Zoals te zien, is het lusjesconcept bij 3 verschillende 

functies geplaatst, het kan dus meerdere functies vervullen 

en dat komt het verminderen van het aantal mee te nemen 

accessoires tegemoet. Het lusje kan gebruikt worden om te 

binden aan eruit stekende onderdelen op printplaten op 

een elektrisch circuit; het kan gehangen worden aan 

schroeven, bouten en moeren van verschillende diameters; 

verder kan het vastgeschroefd worden aan 

connectorblokken of andere meetpunten, dus kan het als 

het ware de functie van een oogkabelschoen deels 

overnemen.    

Met het morfologische schema erbij kan men vrijwel alle 

klemmogelijkheden in een oogopslag zien en zo is het 

makkelijker om nieuwe concepten te bedenken door 

bijvoorbeeld combinaties te maken van enkele 

klemmogelijkheden om zo meerdere functies in een te 

krijgen. 

Hierna worden enkele conceptschetsen getoond die zijn 

gemaakt door meerdere klemmen met elkaar te 

combineren.  
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Bron achtergrondafbeelding: http://www.have-bv.nl/digitap/product/index.php?pID=708 
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Combinatie conceptschetsen  

Door één, twee, drie of meer klemmogelijkheden met 

elkaar te combineren zou het aantal mee te nemen 

accessoires kunnen worden verminderd. In Afbeelding 5.5 

zijn voorbeelden van enkele combinatieconcepten te zien. 

Linksboven zijn een haakklem en een lusklem met elkaar 

gecombineerd(duo), rechts is ook een tangklem 

toegevoegd(trio) en in het midden is in plaats van een 

tangklem een banaanklem met een tip toegevoegd om zo 

vier in één te krijgen(quatro). Dit laatste maakt het concept 

echter te complex en te breed, bij het gebruik van een 

haak moet het uiteinde van de klem zo smal mogelijk zijn.  

Bij de onderste concept in Afbeelding 5.5 is geprobeerd 

gebruik te maken van het principe van een multicolor pen, 

waarbij verschillende kleuren inktvullingen uit een opening 

één tegelijk naar buiten kunnen worden geschoven. Dit 

concept viel echter om meerdere redenen meteen af. De 

verschillende klemmogelijkheden zijn namelijk niet 

allemaal even groot en flexibel (zoals de vullingen van de 

pen), bovendien zou ook hier het concept te dik worden 

wat niet gewenst is voor 

het verrichten van 

metingen.    

Dus bleven de zogenaamde 

duo en trio concepten over. 

Aangezien het trioconcept 

meerdere klemmen in een 

had werd gekozen om hier 

een model van te maken. 

Van het concept is een snel 

en simpel functioneel 

model gemaakt om een 

beetje een indruk te krijgen 

van hoe het concept  

uiteindelijk zou kunnen 

worden  (Afbeelding 5.6).  

 
Afbeelding 5.5: Combinatieconcepten 
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Aan het model te zien viel ook dit concept een beetje aan 

de grote kant, men wil zo’n meetklem toch het liefst zo 

smal mogelijk houden.  

Het probleem was dus dat de probe of klem zo smal 

mogelijk moest blijven en tegelijk ook zoveel mogelijk 

functies moest kunnen vervullen. Zomaar naast elkaar 

zetten van enkele klemmogelijkheden loste dit probleem 

niet op.  

 

Maarten Bonnema (UT projectbegeleider) gaf hiervoor als 

advies één van de creativiteitstechnieken uit het boek 

Productontwerpen (Eger e.a., 2006) te gebruiken. Een van 

de technieken daaruit bleek inderdaad heel geschikt voor 

het oplossen van dit soort problemen, dat was de van 

oorsprong Russische TRIZ methode. Hierna volgt meer 

daarover en hoe het gebruikt is om het probleem op te 

lossen.  

 
Afbeelding 5.6: Model trioconcept 
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TRIZ 

Wat is TRIZ? 

TRIZ (het Russische acroniem voor de theorie van inventief 

probleem oplossen) is een Russische innovatiemethode die 

is uitgevonden door wetenschapper en ingenieur Genrich 

Altshuller. Altshuller startte een uitgebreid onderzoek naar 

patenten met als hoofddoel het ontwikkelen van een 

methode die inventieve processen zou omzetten in een 

duidelijk gedefinieerd technologie: van een probleem naar 

een oplossing zonder tal van ‘trials and errors’.  Uit het 

onderzoek concludeerde hij dat door gebruik te maken van 

eerdere ervaringen, op een expliciete manier 

gepresenteerd (bijvoorbeeld in termen van principes), de 

meerderheid van nieuwe inventieve problemen opgelost 

kon worden (Souchkov, 2007).  

Het resultaat is TRIZ die uit een aantal gereedschappen 

bestaat waarvan één zal worden gebruikt voor het 

oplossen van het eerder genoemde probleem. Voor het 

worden van een TRIZ expert is veel meer tijd en oefening 

nodig, maar een aantal basisprincipes is vrij eenvoudig 

toepasbaar (Eger e.a., 2006). Wanneer nieuwe problemen 

als tegenstellingen weergegeven worden, zijn er 40 

verschillende TRIZ principes (Souchkov, 2010) die gevolgd 

kunnen worden om de als tegenstelling geformuleerde 

problemen op te lossen.  

 

Toepassing 

Het probleem was in dit geval dat de probe te dik werd 

door het toevoegen van meerdere klemmogelijkheden. Nu 

moet hier een tegenstelling van gemaakt worden, gebruik 

makend van de zogenaamde ‘Root-Conlfict Analysis’ 

techniek van TRIZ (Souchkov, 2010). Voor het maken van 

een tegenstelling moet gevraagd worden wat de oorzaak is 

van het probleem. Vervolgens moet uit de toestand die het 

probleem (het negatieve effect) veroorzaakt een positief 

effect gevonden worden. Afbeelding 5.7 geeft meer 

duidelijkheid hierover. 

 
Afbeelding 5.7: Root-Conflict Analysis 
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Het negatieve effect, dikke probe, wordt dus veroorzaakt 

door de toestand meerdere klemmogelijkheden in één, die 

als positief effect heeft dat er meer functies mee kunnen 

worden vervuld. De tegenstelling is dan dat er minder 

klemmogelijkheden moeten zijn voor een dunnere probe 

en meer klemmogelijkheden voor meerdere functies, dus 

moeten er minder en meer klemmogelijkheden 

tegelijkertijd zijn. 

Welke van de 40 principes voor deze tegenstelling gebruikt 

kunnen worden, wordt bepaald met de Altshuller matrix 

van TRIZ (www.triz40.com). Deze bestaat uit een verticale 

as (met de positieve effecten) en een horizontale as (met 

de negatieve effecten die optreden wanneer het positieve 

effect bereikt wil worden). Door het selecteren van een 

paar negatieve en positieve effecten uit de Altshuller 

matrix kunnen de nummers van de principes gevonden 

worden die kunnen worden gebruikt voor het oplossen van 

het probleem.  

De parameter op de verticale as die het meest 

overeenkomt met het aangegeven positieve effect is 

nummer 39: Productiviteit. Met het negatieve effect 

komen de nummers 6 (ruimte van onbewogen object) en 7 

(volume van bewegend object) het meest overeen uit de 

horizontale as.  De kruising tussen 39 en 6 uit de matrix 

geeft de volgende principenummers weer die gebruikt 

kunnen worden: 10, 15, 17 en 7; en de kruising tussen 39 

en 7 geeft de principenummers: 10, 6, 2 en 24 weer.  

Om het verhaal kort te houden zullen alleen de 

principenummers met de bijbehorende principes 

besproken worden die een oplossing hebben opgeleverd, 

deze zijn de nummers: 

6: Universaliteit (meerdere functies voor een onderdeel) 
17: Andere dimensie (een ander dimensie gebruiken) 

Oplossingen 

Als oplossing met de universaliteitprincipe was het 

lusjesconcept, die als één onderdeel meerdere functies 

had. Een ander dergelijke oplossing was moeilijk te 

bedenken. Het overgaan naar een andere dimensie heeft 

echter wel een oplossing opgeleverd. 

Voorheen werden de meerdere klemmogelijkheden alleen 

naast elkaar (in een dimensie) gevoegd terwijl ze ook 

bijvoorbeeld achter elkaar (ander dimensie) zouden 

kunnen worden toegevoegd. Dus werden concepten 

bedacht met één klemmogelijkheid aan het ene uiteinde 

en één aan het andere (Afbeelding 5.8). Het busje, voor de 

verbinding met een meetsnoer of een probe kon dan 

ergens halverwege geplaatst worden.  

Voor het meten aan hoge spanningen is het gevaarlijk als 

het ene uiteinde uitsteekt terwijl het ander in gebruik is, 

dus moet er voor gezorgd worden dat de beide uiteinden 

nooit tegelijk kunnen worden gebruikt. Dit is opgelost door 

beide uitschuifbare uiteinden aan één kern vast te maken,  
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zodat bij het uitschuiven van de ene klem de andere 

vanzelf naar binnen wordt getrokken. Vervolgens zijn er 

combinaties gemaakt van het tweezijdige concept met de 

duo en trio concepten (Afbeelding 5.9) 

 

 
Afbeelding 5.8: Schetsen tweezijdig concept 
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Meerdere klemmogelijkheden aan beide uiteinden is 

echter geen goed idee, dan is er wel grote kans dat bij het 

gebruik van de ene kant de klemmen aan de andere zijde 

uitsteken en bij hoge spanningen is zoiets levensgevaarlijk 

en kan beter vermeden worden. Of het moet zo worden 

gemaakt dat tegelijk gebruik niet mogelijk is, maar in dat 

geval zal het concept vrij complex worden. Daarnaast zijn 

bij meerdere componenten aan beide uiteinden ook 

meerdere schuifjes nodig om alle componenten 

onafhankelijk van elkaar uit te kunnen schuiven en ze niet 

in elkaars weg te laten zitten, dit maakt het concept weer 

dikker en complexer. Het meest praktische en veilige is dus 

om aan beide uiteinden maar een klemmogelijkheid te 

hebben. Ook voor dat concept is een simpel model 

gemaakt voor een beter beeldvorming. Deze is 

weergegeven in Afbeelding 5.10. 

 
Afbeelding 5.9: Combinaties tweezijdige concept met duo en trio concepten 
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Aan de linkerkant in afbeelding 5.10 is een haakklem 

geplaatst en aan het andere uiteinde van het model een 

tangklem. Deze zijn beide de fijnere klemsoorten, er zou 

ook een versie voor de wat grovere klemmen, zoals een 

krokodillenbek of een banaanklem, gemaakt kunnen 

worden.  

De zwarte pin aan de bovenkant stelt een schuifje voor; bij 

het naar links schuiven komt de haakklem eruit (en wordt 

de tangklem dus naar binnen getrokken) en bij het naar 

rechts schuiven de tangklem. Het bruine onderdeel aan de 

onderkant is een busje waar een meetsnoer in kan voor de 

verbinding met een meetinstrument. Het busje is draaibaar 

gemaakt om de in Afbeelding 5.10 aangegeven as in de 

richting van de bruine pijl, zodat de meetsnoer die eraan 

verbonden gaat worden naar de andere richting kan 

worden gedraaid (naar de tegengestelde richting van de 

klem die op dat moment in gebruik is) om tijdens metingen 

niet in de weg te zitten. Vervolgens is gekeken in welke 

hoek het busje het beste tegen de meetpen kan worden 

geplaatst (Afbeelding 5.11). Aan de hand van enkele 

modellen is bepaald dat die hoek het beste zo klein 

mogelijk kan worden gehouden, rond de 10 en 15 graden.  

 
Afbeelding 5.10: Model tweezijdig concept 
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Vervolgens is gekeken of het busje niet 

zodanig kan worden gemaakt dat daar ook 

de huidige x10 spanningsprobe van Fluke in 

past. Nu is het namelijk zo  dat van vrijwel 

alle klemmen van Fluke twee versies 

bestaan: één met een busje aan de 

achterkant waar een meetsnoer in kan en 

één dat aan de achterkant verbonden kan 

worden met de spanningsprobe van Fluke. 

Aan de meetsnoerbus kan er niets 

veranderd worden, omdat deze universeel 

is en het uiteinde van de spanningsprobe 

wou Fluke graag houden zoals het nu is. Dus 

werd het zo goed als onmogelijk om een 

ingang te maken waar zowel een meetsnoer 

als een probe in kan. Maar om toch te 

zorgen dat het concept zowel aan een 

meetsnoer als aan de probe verbonden kon worden 

is besloten om een dubbele ingang te maken. Dit 

halveert het aantal accessoires, doordat nu van 

iedere klem niet twee maar één versie gemaakt 

hoeft te worden. Voor de plaatsing van de beide 

ingangen (naast elkaar, tegenover elkaar enzovoort) 

zijn enkele schetsen gemaakt, deze zijn te zien in 

Afbeelding 5.12.  Plaatsing nummer 5 is zowel 

functioneel als qua vormgeving het beste om mee 

verder te gaan. 

 
Afbeelding 5.11: Hoek plaatsing busje tegen meetpen 

 
Afbeelding 5.12: Plaatsingen dubbele ingang 
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Inleiding 

Voor de conceptkeuze is samen met Christian Suurmeijer 

(Benchmark projectbegeleider) een bezoek gebracht aan 

de Fluke vestiging in Almelo om een klein 

conceptpresentatie te geven aan Henk ter Harmsel. Henk 

was de man bij Fluke die zou bepalen een concept wel of 

niet door te laten gaan. De conceptpresentatie is te vinden 

in Bijlage E. 

Feedback concepten 

Tijdens de presentatie werd vrijwel de hele conceptfase en 

het resultaat van het gebruikersbezoek voorgelegd aan 

Henk ter Harmsel. Hieronder volgen de resultaten van de 

feedback en de conceptkeuze.     

Tijdens de presentatie werden alle conceptenschetsen 

laten zien, ook de schetsen waarvan werd gedacht dat 

deze minder goed zouden zijn. Het tweezijdige concept, 

wat het beste concept zou moeten zijn viel echter meteen 

al af, volgens Henk ter Harmsel gaf zo’n tweezijdig 

meetprobe een onveilig gevoel bij het meten aan hoge 

spanningen, Christian bevestigde dit. Ook al was het 

concept veilig uitgevoerd, doordat beide uiteinden nooit 

tegelijk konden worden gebruikt, gaf dit toch het gevoel 

onveilig te zijn waardoor gebruikers zoiets niet zouden 

willen aanschaffen.  

Daarentegen vond Henk het eerste concept met het 

zakmesidee (wat in eerste instantie niet het beste concept 

was) juist meer wat hebben, daar zag hij meer 

mogelijkheden in om meerdere klemmen met elkaar te 

combineren. 

Verder vond hij het lusjesconcept wel goed om uit te 

werken. Deze kon wel veilig worden uitgevoerd en het was 

inderdaad een idee wat nog niet bestond. Christian gaf 

zelfs aan dat hier een patent voor zou kunnen worden 

aangevraagd, aangezien dit een geheel nieuw 

klemmogelijkheid was in de elektrische industrie. Dat gaf 

een extra stimulans om het concept verder uit te werken. 

Verder gaf Henk ter Harmsel als advies om voor nog meer 

dergelijke nieuwe klemmogelijkheden ter inspiratie te 

kijken naar medische kleminstrumenten. 
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Vervolg 

Hoewel hiervoor is vermeld dat het tweezijdige concept 

meteen al af viel, is dit niet helemaal juist. Dat concept zou 

wel gebruikt kunnen worden voor metingen aan lage 

spanningen, waar elektrische schok geen bedreiging meer 

vormt, tijdens dit project zal dit concept echter niet verder 

worden uitgewerkt. 

Het concept wat voor dit project als het ware het 

hoofdconcept gaat worden, is het lusjesconcept. Deze zal 

meer in detail worden uitgewerkt, zodat er een prototype 

van kan worden gemaakt. 

Verder zal als een ander conceptrichting gekeken worden 

hoe het zakmesconcept verder ontwikkeld kan worden tot 

een wat beter concept, maar ook dit zal tijdens dit project 

slechts tot een bepaald niveau worden uitgewerkt. 

Voor het uitwerken van de concepten zei Henk ter Harmsel 

dat ze als verbinding alleen een standaard meetsnoerbusje 

moeten bevatten, aangezien dat het meest gebruikte is bij 

alle meetklemmen. Een dubbele ingang voor de verbinding 

met een probe vond hij nu niet nodig. Dus zal bij de 

concepten alleen een meetsnoeringang worden gemaakt.  

Ook zal op advies van Henk ter Harmsel nog even gekeken 

worden of er uit de medische wereld iets nieuws kan 

worden gehaald. 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk worden  andere conceptrichtingen 

weergegeven. Zoals gezegd is eerst gekeken of uit de 

medische wereld inspiratie voor nieuwe concepten kan 

worden gehaald. Daarna wordt een vrij radicaal 

conceptrichting geïntroduceerd en vervolgens wordt het 

zakmesidee verder ontwikkeld. 

Medische instrumenten 

Net als in de elektrische industrie bestaan ook in de 

medische wereld tal van klemmogelijkheden. Een selectie 

daarvan is te zien in Afbeelding 7.1. Deze klemmen zijn 

echter moeilijk toepasbaar in de elektrische industrie, 

zulke soorten zijn daar niet geschikt voor. Een groot 

verschil is dat ze geen verbinding hoeven te maken met 

een meetapparaat en daarom geen snoeringang bevatten. 

Bovendien hoeven deze niet geïsoleerd te zijn tegen 

elektrische schok en zijn daarom veel vrijer vormgegeven. 

Toch is er een klemsoort waar wel inspiratie uit kon 

worden gehaald.  

Dat is de zogenaamde doekklem (Afbeelding 7.2). Hoewel 

deze klem geen doek als onderdeel heeft, bracht de naam 

alleen tot een nieuw idee. Het lusjesconcept zou namelijk 

in plaats van een draad ook een soort band (doek) kunnen 

gebruiken voor het klemmen aan meetpunten. Voor wat 

grotere schroeven bijvoorbeeld zou een enkele draad 

misschien te zwak zijn, in dat geval zou een breder stukje 

 
Afbeelding 7.1: Medische instrumenten 
Bron: http://www.rfq.de/assets/images/sonderinst/repro.jpg 
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gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld geweven 

metaaldraden als band, een stuk dun flexibel metaalplaat 

of een ander geleidend materiaal. Een soort geleidende 

doek zou dus gebruikt kunnen worden.  

Verder zijn er uit de medische wereld inspiratie nemend 

geen nieuwe ideeën naar voren gekomen. 

Kleefgeleider  

Ondanks de vele elektrische meetklemmen zijn er nog 

altijd meetpunten waarin het huidige aanbod klemmen 

alsnog tekortschiet. Het mooiste zou zijn om een klem te 

bedenken die aan alle meetpunten geklemd zou kunnen 

worden. Hiervoor moet toch gedacht worden aan radicale 

ideeën. Het eerste waar men aan denkt bij het in alle 

gevallen klembaar zijn is een soort kleefconcept, zodat 

men de klem slechts tegen een meetpunt aan hoeft te 

drukken om vast te zetten. Zo’n kleefconcept moet dan 

wel los te nemen zijn en herklevend en natuurlijk geen 

resten achterlaten op het meetpunt.  

Bovendien moet zo’n kleefmateriaal ook goed elektrisch 

geleidend zijn. Een materiaal met dit soort eigenschappen 

is vrij moeilijk te vinden, maar zoiets zou wel gemaakt 

kunnen worden, er bestaan bijvoorbeeld al geleidende 

lijmsoorten, als deze herklevend kunnen worden gemaakt 

zou zo’n kleefconcept dus best mogelijk zijn. Verder 

bestaan er goed elektrisch geleidende rubbers, die ook in 

de elektrische industrie worden gebruikt. Tevens zijn er 

flexibele en klevende rubbers, bijvoorbeeld een plakgom of 

de gewone kauwgom. Als dit soort plakgommen ook 

elektrisch geleidend worden gemaakt dan komt men ook al 

dichtbij een kleefconcept. Geleidend maken van rubber 

wordt op verschillende manieren gedaan. Het kan verwerkt 

worden met metaal, koolstof of roet. Voor dit project is 

ook geprobeerd om een stukje plakgom en een stukje 

kauwgom geleidend te maken, door het te mengen met 

wat (geleidend)koolstof en metaalpoeder (Afbeelding 7.3). 

 
Afbeelding 7.3: Plakgom en kauwgom gemengd met koolsof en 
metaalpoeder 
 

 
Afbeelding 7.2: Medisch doekklem 
Bron: 
www.praxisdienst.nl/out/pictures/z1/129679_zoom1_z1.jpg 
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Vervolgens werd de weerstand van de gemengde 

materialen gemeten om te kijken of ze geleidend zijn 

geworden. De multimeter gaf een erg groot 

weerstandswaarde, wat aangaf dat ze niet elektrisch 

geleidend waren. Dit kwam echter doordat er te weinig 

koolstof en metaalpoeder mee was gemengd, normaal 

wordt rubber op nanoniveau met koolstof of roet 

vermengd om het geleidend te maken. Het is dus wel 

gewoon mogelijk om ook dit soort flexibel en klevend 

rubber geleidend te maken. Het probleem blijft dan nog 

dat het niet veel gewicht kan dragen en bij warmte 

eventueel andere ongewenste eigenschappen gaat 

vertonen. Als ook deze problemen zouden kunnen worden 

opgelost zou men een ideaal kleefconcept voor alle 

meetpunten kunnen hebben. Het is eigenlijk zoiets als een 

magneetklem, maar dan voor alle soorten meetpunten, 

dus ook de niet magnetische. 

Multitool concept 

Om het zakmesidee verder te ontwikkelen zijn er enkele 

schetsen gemaakt om uiteindelijk te komen tot een smal, 

compact concept met veel klemmogelijkheden. Uiteindelijk 

is een concept bedacht met vijf accessoires in één, met een 

ergonomische vormgeving. Een tekening daarvan is te zien 

in Afbeelding 7.4. Rechts in de afbeelding is weergegeven 

hoe het concept er van binnen uitziet, wanneer het voorste 

stuk isolatiekap is losgeschroefd.  

Het voorste stuk is losneembaar (niet per se 

losschroefbaar, er kan ook een klikmechanisme gemaakt 

worden) gemaakt om het binnengedeelte toegankelijk te 

maken en de klem naar voren te halen die op dat moment 

gebruikt dient te worden. De klemmen kunnen met het 

schuifje (zwart) naar buiten geschoven worden. De 

binnenkant bestaat uit een metalen kern die aan de 

achterkant uitmondt in een meetsnoer ingang en aan de 

voorkant zitten de vijf accessoires eraan vast.  

 
Afbeelding 7.4: Tekening multitool concept 
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Deze zijn: een haakklem en een gewone probetip die aan 

de zijkant van de metalen kern in en uit geschoven kunnen 

worden; een over het bovenvlak van de metalen kern 

draaibaar ander metalen gedeelte met een krokodillenbek 

aan het ene uiteinde en een banaanklem aan het andere. 

Het uiterste gedeelte van de banaanklem is een stukje 

magneet zodat het ook als magneetklem kan worden 

gebruikt. De vijf accessoires zijn dus: haakklem, probetip, 

krokodillenklem, banaanklem en magneetklem. 

Gebruik multitool 

Haakklem en probetip 

Bij het gebruik van de haakklem of de probetip dient eerst 

het voorste isolatiegedeelte losgeschroefd te worden (met 

de hand) om vervolgens de haak of de probetip uit de 

metalen kern te schuiven, afhankelijk van welke gebruikt 

wil worden. Vervolgens wordt het isolatiegedeelte weer 

vastgeschroefd om de klem te gebruiken. De probetip is 

langer gemaakt dan het isolatiegedeelte zodat deze niet 

uitgeschoven hoeft te worden. De haak moet wel uit- en 

ingeschoven worden anders is het niet mogelijk om te 

haken natuurlijk.  

Magneetklem, banaanklem, krokodillenklem 

Het magneet die aan de banaanklem vastzit steekt ook uit 

het isolatiegedeelte, zodat ook deze niet uitgeschoven 

hoeft te worden en meteen tegen een meetpunt aan 

gehouden kan worden. Als de banaanklem gebruikt dient 

te worden kan deze met het schuifje uitgeschoven worden 

en als die binnen een banaanbus wordt gestoken dan zit 

het vanzelf al klem.  

Dient de krokodillenklem gebruikt te worden, dan moet 

ook weer eerst het isolatiegedeelte afgehaald worden. 

Vervolgens moet de krokodillenklem richting het 

meetuiteinde worden gedraaid en na het weer vastzetten 

van het isolatiegedeelte kan het gebruikt worden door het 

in en uit te schuiven. 

Belangrijke opmerkingen 

De klemmen moeten wel zodanig worden gebruikt dat ze 

elkaar niet in de weg zitten. Als de banaan- of de 

magneetklem wordt gebruikt moet de probetip binnen in 

de metalen kern zitten zodat deze er niet uitsteekt. De 

banaan- en magneetklem samen zijn ook lang en steken 

eruit, dus als de probetip of de haakklem gebruikt wil 

worden moet de banaanklem naar binnen worden 

gedraaid zodat deze niet in de weg komt te zitten. Dus 

anders gezegd moet in dat geval de krokodillenklem naar 

de voorkant worden gedraaid, aangezien de 

krokodillenklem kort is en niet uit de isolatie steekt. Ook is 

het mogelijk om voor het gebruik van de probetip of de 

haakklem het gedeelte waar banaan en krokodillenklem 

aan zit helemaal te verwijderen, deze is namelijk behalve 
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draaibaar ook gewoon losneembaar door het naar boven 

uit de metalen kern te schuiven.  

Verder is het zo gemaakt dat bij het uitschuiven eerst de 

haakklem naar buiten komt en na wat verder schuiven pas 

de krokodillenklem, zodat ook de krokodillenklem de 

haakklem niet in de weg gaat zitten. 

Zo beschreven lijkt het misschien allemaal ingewikkeld, 

maar als men het gaat gebruiken is het heel logisch en gaat 

het allemaal vanzelf. 

Magneet 

Voor de magneetklem dient wel een sterke magneet 

gekozen te worden, het magneet dat gebruikt wordt in de 

huidige magneetklemmen is namelijk niet zo sterk en kan 

niet veel gewicht dragen. Een geschikt magneet hiervoor 

die veel gewicht kan dragen is het neodymium magneet. 

Neodymium is het sterkste permanente magneet dat 

bekend is op aarde en kan 1000 keer zijn eigen gewicht 

dragen (en.wikipedia.org). Aangezien in dit concept slechts 

een aantal gram wordt gebruikt is het wel nodig dat het 

magneet sterk is, om veel te kunnen dragen. Een klein 

nadeel is alleen dat het een duur magneet is, ongeveer $44 

per kg (www.dutofa.com), maar aangezien er slechts 

enkele gram nodig is zal dit verder geen probleem zijn. 

 

Vervolg 

Het kleefconcept kan verder nog niet worden uitgewerkt, 

aangezien dat op korte termijn niet mogelijk is, het wordt 

open gelaten voor de opdrachtgever om indien gewenst 

zelf te ontwikkelen. 

Het multitool concept zal wel iets verder worden 

gedetailleerd, er zal een 3D model van worden gemaakt in 

het programma Solid Works, net zoals van het 

hoofdconcept (lusjesconcept). Het 3D model zal meer 

duidelijkheid geven over het concept en daarmee kan 

worden bepaald of met de afmetingen van de huidige 

klemmen inderdaad zoiets compacts kan worden gemaakt. 

Het 3D model zal verder alleen dienen als zichtmodel, er 

wordt dus geen prototype van gemaakt, dat past namelijk 

niet in het tijdsbestek van dit project. 

Alleen het hoofdconcept zal worden uitgewerkt, er zal een 

prototype van worden gemaakt om het met enkele 

gebruikers te kunnen evalueren.  
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Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft weer hoe het multitool- en 

lusjesconcept verder zijn uitgewerkt. Eerst zijn enkele 

ergonomische vormgevingsschetsen gemaakt, 

gebruikmakend van antropometrische waarden en daarna 

zijn de concepten gemodelleerd in het 3D CAD programma 

Solid Works. Uiteindelijk is van het lusjesconcept een 

prototype gemaakt. Van beide modellen en van het 

prototype worden in dit hoofdstuk renders en foto’s 

weergegeven. 

Uitwerking hoofdconcept 

Voor het maken van een CAD model zijn enkele 

vormgevingsschetsen van het hoofdconcept gemaakt. Er is 

geprobeerd de vormgeving zoveel mogelijk te laten 

aansluiten bij andere Fluke meetklemmen, door enkele 

herkenbare aspecten terug te laten komen in het concept. 

Maar ook is voor de afmetingen en verhoudingen rekening 

gehouden met de veiligheidseisen uit de IEC norm. Tevens 

is de vorm ergonomisch gemaakt door gebruik te maken 

van enkele afmetingen van een mannelijke hand 

(handbreedte, duimbreedte) uit de DINED 

antropometrische database (dined.io.tudelft.nl). De 

gevonden waarden zijn terug te vinden in Bijlage F.  

In afbeelding 8.1 zijn de vormgevingsschetsen te zien van 

het lusjesconcept. Bij de bovenste is de vormgeving 

gehouden zoals bij de huidige uitschuifbare meetklemmen 

van Fluke, de vormgeving kan namelijk ook gewoon 

hetzelfde blijven. De onderste twee zijn andere 

ontwerpvoorstellen, waarbij het uitschuiven van de klem 

door middel van een schuif gebeurt, waardoor op een 

natuurlijkere wijze kan worden vastgehouden en beter kan 

worden gericht naar een meetpunt. Ook is bij de nieuwe 

ontwerpvoorstellen de vormgeving meer ergonomisch 

gemaakt door uithollingen aan de onderzijde waar de 

vingers in kunnen vallen voor een beter grip.  Aan de 

achterkant kan een meetsnoer verbonden worden, net 

zoals bij de huidige meetklemmen van Fluke. Bij de 

onderste schets zijn ook de veiligheidssymbolen, een 

serienummer en het Fluke logo te zien, deze zouden echter 

ook anders geplaatst kunnen worden. 
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Afbeelding 8.1: Vormgevingsschetsen lusjesconcept 



 
56 

 

CAD modellen 

Uiteindelijk is van het eindconcept (lusjesconcept) een CAD 

model gemaakt, deze is te zien in afbeelding 8.2. 

 
Afbeelding 8.2: CAD model eindconcept 

 
Beschrijving vormgeving 

Zoals te zien, is het een smal, ergonomisch vormgegeven 

en vooral ook veilig vormgegeven concept geworden. Het 

uiteinde van het concept is versmald, zodat het tussen 

allerlei componenten in gelegen meetpunten, zonder de 

omliggende componenten aan te raken naar het meetpunt 

kan worden gebracht. Om het concept te laten passen bij 

Fluke is bij het uiteinde een stukje afgesneden (of afgeplat) 

en daar het Fluke logo in gegraveerd, net zoals bij de 

andere meetklemmen van Fluke. Verderop, op een veilige 

afstand is een barrière aangebracht, volgens een van de 

veiligheidseisen van de IEC norm. Ook het schuifje is 

zodanig geplaatst dat de hand op een veilige afstand kan 

blijven tijdens het verrichten van metingen. De ribben op 

het schuifje zijn aangebracht om het afglijden van de 

vinger tegen te houden, deze ribben zijn ook terug te 

vinden op een van de krokodillenklemmen van Fluke. 

Verder zijn op het schuifje twee verdikkingen aangebracht 

waar een groot mannenvinger (duim) tussenpast. De 

verdikking aan de voorzijde is groter, omdat voor het 

uitschuiven hier tegenaan moet worden geduwd. Het 

schuifje ligt over de hele lengte van het gripgedeelte voor 

extra isolatie en bescherming tegen elektrische schok. Ook 

aan de onderkant van het concept is een verdikking 

aangebracht, zodat de wijsvinger daar tegengehouden 

wordt en tijdens het naar voren schuiven van het schuifje 

niet naar achteren glijdt. De achterkant eindigt met een 

standaard meetsnoeringang.  

Aanpassing model 

Vóór het maken van een prototype is eerst een 2D printje 

van het CAD model  gemaakt, vervolgens is met de 

afmetingen daarvan een schuimmodel gemaakt om te 

testen hoe ergonomisch het gripgedeelte met het schuif is. 

Het gripgedeelte bleek een beetje kort te zijn, zowel 

Christian als Maarten van Alphen vonden dat het 

gripgedeelte ongeveer 1cm langer moest. Daarnaast was 

het schuifje te plat, de verdikkingen moesten iets dikker 

worden gemaakt voor beter grip. Met deze aanpassingen 

werd vervolgens een kleimodel gemaakt en deze bleek wel 

goed zijn, zowel qua lengte, als qua dikte, als qua grip. 

Deze modellen zijn te zien in Afbeelding 8.3.  

 

barrière 
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Aan de hand van de nieuwe afmetingen van het kleimodel 

werd het CAD model aangepast en daarmee werd het 

model definitief. Hierna volgen renders van het CAD model 

vanuit verschillende aanzichten. Uiteraard zijn er ook 

technische tekeningen gemaakt van het eindconcept, voor 

de afmetingen, deze zijn terug te vinden in Bijlage G. 

Beschrijving concept 

Aangezien de meeste Fluke probes en meetklemmen rood 

en/of zwart zijn is ook voor dit concept deze 

kleurcombinatie gebruikt om de trend voort te zetten. 

Andere kleuren of kleurcombinaties zijn ook 

mogelijk. In Afbeelding 8.5 is een exploded view 

weergegeven van het model; hierin is duidelijk te 

zien welke onderdelen er aan de binnenkant 

zitten. Zoals te zien, is het concept uit zeven 

onderdelen opgebouwd, van boven naar beneden 

zijn ze: bovendeel schuifje, onderste deel schuifje, 

buitendeel concept, binnendeel concept, metalen 

kern en dan nog de drukveer en het lusje.  

De veer moet ervoor zorgen dat het lusje na het 

uitschuiven weer teruggetrokken wordt. Het lusje 

wordt in een uitholling aan het uiteinde van de 

metalen kern geplaatst en vervolgens moet dat 

uiteinde dichtgeknepen worden om het lusje erin 

vast te zetten. In de doorsnee aanzicht van 

Afbeelding 8.6 is te zien hoe alle onderdelen 

geplaatst worden ten opzichte van elkaar. De 

metalen kern wordt in het binnendeel van het concept 

geschoven en blijft daarin vastklemmen. Vervolgens wordt 

het binnendeel (met daaraan vast  de metalen kern en 

daar weer het lusje in) in het buitendeel geschoven. Aan 

het binnendeel zit ook een klein gleufje en aan het 

buitendeel zit een grotere gleuf waarin het schuifje heen 

en weer kan schuiven. Het schuifje wordt via de gleuf van 

het buitendeel in het gleufje van de binnendeel geklikt. Zo 

zit het binnenste gedeelte dus vast aan het schuifje, zodat 

het in- en uitgeschoven kan worden.  

 
Afbeelding 8.3: Schuimmodel(grijs) en aangepast kleimodel(rood) 
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Verder is te zien dat het schuifje uit twee delen bestaat, de 

reden daarvoor is dat de twee delen uit verschillende 

materialen gemaakt gaan worden. Het bovenste gedeelte 

zal van rubber gemaakt worden (hierover straks meer), 

zodat de vinger er niet makkelijk van af kan glijden. Om het 

rubber vast te zetten zijn aan het onderste deel van het 

schuif twee T-vormige eruit stekende delen gemaakt; zo 

blijft het rubber als het ware daaronder haken. 

 
Afbeelding 8.4: CAD model 3D aanzicht van voren 

 
Afbeelding 8.5: Exploded view CAD model 

 
Afbeelding 8.6: Doorsnee aanzicht CAD model 
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Andere vormgevingsvoorstellen 

De vormgeving van het concept hoeft hiermee niet vast te 

liggen natuurlijk, met enkele aanpassingen zijn ook nieuwe 

vormen mogelijk. In Afbeelding 8.8 zijn andere voorstellen 

te zien voor de vormgeving. Linksboven is de vormgeving 

hetzelfde als de huidige krokodillenbek of haakklem van 

Fluke, de andere vijf zijn iteraties op het gemodelleerde 

concept. Aanpassingen zijn aangebracht door: het uiteinde 

te versmallen of vloeiender te laten overlopen naar het 

dikke gedeelte; de kleine verdikking op het schuif weg te 

halen en daar het logo te plaatsen; de verdikking aan de 

onderkant groter, kleiner of haakvormig te maken, zodat 

de vinger in de haak kan vallen.  

 
Afbeelding 8.7: CAD model 3D aanzicht van achteren 
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Afbeelding 8.8: Andere vormgevingsvoorstellen 
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Multitool concept 

Ook van het multitool concept is zoals aangegeven een 

CAD model gemaakt. In Afbeelding 8.9a en b is het model 

te zien met en zonder behuizing. Het achterste  

(dikke)gedeelte van dit concept is precies hetzelfde als van 

het  lusjesconcept. Hoe het concept verder in elkaar zit is in 

hoofdstuk 7 al uitgebreid beschreven, het enige wat hier 

verschilt, is het uiteinde aan de voorkant.  

Deze is netjes dichtgemaakt met enkele openingen voor de 

verschillende tools. Deze uitvoering is netter, maar ook 

handiger, want met zo’n kleine opening werkt een haak 

bijvoorbeeld veel beter.   

Enkele detailweergaves en een exploded view zijn ter 

verduidelijking weergegeven in afbeelding 8.10.  

Tevens is in Afbeelding 8.10a een render te zien met 

verschillende kleurcombinaties van het concept. 

 
a:  CAD model geheel 
Afbeelding 8.9:  CAD model multitool concept  
 

 
b: Skelet CAD model 
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a: Verschillende kleurcombinaties multitool concept 

 
b: Exploded view multitool concept 

 
c: Detailweergave met banaanklem naar voren gericht 
Afbeelding 8.10: Verschillende renders multitool concept 

 
d: Detailweergave uitgeklapt en krokodillenbek naar voren gericht 
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Prototype eindconcept 

Uiteindelijk is van het lusjesconcept een prototype 

gemaakt. Het is zowel een functioneel prototype als een 

zichtmodel. In Afbeelding 8.11 is een foto ervan te zien.  

Geprobeerd is om het prototype zoveel mogelijk te laten 

gelijken met het eindproduct, maar uiteraard zijn er ook 

verschillen. Deze liggen vooral in de materialen en de 

kleuren. Het prototype is uit goedkopere materialen 

gemaakt dan het eindproduct en voor de kleuren is slechts 

gebruikgemaakt van de bij Benchmark (op dat moment) 

beschikbare spuitbussen en deze komen dus niet uit de 

Munsell Color System, zoals vereist is bij Fluke voor 

eindproducten. 

Verschillen met het eindproduct 

Nu zal worden aangegeven hoe de verschillende 

onderdelen van het prototype zijn gemaakt en waarin ze 

verschillen met het eindproduct. In Afbeelding 8.12 zijn de 

onderdelen van het prototype te zien, nog voordat ze 

geassembleerd waren. 

Binnen- en buitendeel 

De CAD modellen van deze onderdelen zijn opgestuurd 

naar CNC Speedvorm (www.cnc-ag.de), waar met 

machines 3D prints ervan zijn gemaakt. Deze werden naar 

Benchmark als witte kunststof onderdelen gestuurd en zijn 

vervolgens geschuurd, gespoten met verf en 

geassembleerd.  

 
Afbeelding 8.11: Prototype eindconcept 
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Het Fluke logo is niet heel duidelijk opgekomen aangezien 

deze te gedetailleerd was voor een 3D print. Dit is ook de 

reden dat de veiligheidssymbolen niet in het 3D model zijn 

verwerkt, deze zijn nog fijner en zouden niet te zien zijn op 

een 3D print. Ze moeten wel  in het eindproduct worden 

geplaatst (aan de zijkant van het dikkere gedeelte van het 

buitendeel), om aan de IEC norm te voldoen.  

Het eindproduct zal van andere materialen worden 

gemaakt dan het prototype (hierover straks meer). 

Schuifje 

Ook van het schuifje is 

gewoon een snelle 3D 

print gemaakt. Het 

verschil met het 

eindproduct is dat deze 

geen rubberen gedeelte 

bevat, het onderste en 

bovenste gedeelte van 

het schuifje zijn dan ook 

als één geheel 

gemodelleerd in CAD, 

zodat er meteen één 

printje van kon worden 

gemaakt.  

Metalen binnenbuis en lusje 

Het metalen binnenbuisje is op een draaibank gemaakt van 

roestvast staal. Dit materiaal zal anders zijn in het 

eindproduct. Het lusje is afgesneden van een stuk 

metaaldraad van een bowdenkabel (enkele in elkaar 

geraaide flexibele metaaldraden die gebruikt worden om 

bijvoorbeeld foto’s of schilderijen op te hangen).   

Verder is nog een drukveer gebruikt die ook gebruikt kan 

worden in het eindconcept. 

  

 
Afbeelding 8.12: Onderdelen prototype 
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Afbeelding 8.13: Prototype van het eindconcept in gebruik 
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Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en van welk 

materiaal de onderdelen van het eindproduct gemaakt 

gaan worden. 

Materialen 

Aangezien tijdens dit project geen onderzoek is gedaan 

naar de materialen die voor dit product het meest geschikt 

zouden zijn, zullen voor de meeste onderdelen dezelfde 

materialen worden gebruikt als die van de huidige Fluke 

meetklemmen. Fluke zal er ongetwijfeld wel onderzoek 

naar hebben gedaan en de gekozen materialen zullen dan 

ook vertrouwelijk zijn. 

Behuizing en metalen kern 

De kunststof onderdelen van de huidige meetklemmen van 

Fluke zijn van PC/ABS, een mengsel van polycarbonaat en 

acrylonitril-butadieen-styreen (www.promolding.nl). Dit zal 

ook gebruikt worden voor de kunststof onderdelen in het 

eindconcept. Het mengsel is gebruikt om de gunstige 

eigenschappen van beide polymeren te combineren. ABS 

zorgt voor een goede verwerkbaarheid (goed spuitgiet-

baar) en PC voor goede mechanische eigenschappen en 

een hoge maximale gebruikstemperatuur (tussen 110 en 

150 graden). 

Het rubberen gedeelte van Flukes meetklemmen, die ook 

gebruikt gaat worden voor het rubberen schuifgedeelte, is 

TPU, thermoplastische polyurethaan, met een matte 

afwerking . Deze is gebruikt voor zijn goede mechanische 

eigenschappen, flexibiliteit en hoge slijtvastheid.  

De metalen kernen van Flukes meetklemmen zijn meestal 

gemaakt van verchroomd messing (koper en zink) of 

vernikkeld staal. Beide, messing en staal hebben zeer 

goede elektrische en mechanische eigenschappen. Het 

nadeel van beide is echter dat ze snel roesten, door ze te 

verchromen of te vernikkelen worden ze roestvast 

gemaakt. Voor het metalen buisje in het eindconcept kan 

ook gebruik worden gemaakt van een van deze twee 

veredelde materialen. 
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Lusje 

Het enige onderdeel wat wel nieuw is, is het lusje. Hiervan 

is het materiaal van essentieel belang, want als dat niet 

goed genoeg is zal het hele idee van deze nieuwe klem niet 

meer nuttig zijn. Daarom is voor dit onderdeel wel naar 

materialen gezocht.  

Het is niet gemakkelijk zo’n materiaal te vinden, deze moet 

namelijk de volgende eigenschappen hebben: het moet 

flexibel zijn en tegelijk ook enig stijfheid hebben om niet te 

slap te zijn, want bij het uitschuiven moet het lusje zichzelf 

als het ware in een lusvorm brengen. Als het lusje om 

kleine onderdelen geklemd wordt ondergaat het veel 

buigbelasting, vandaar dat het lusje ook flexibel moet zijn 

om niet te vervormen. Bovendien is de elektrische 

geleidbaarheid een belangrijk eigenschap en het lusje moet 

ook een zeker sterkte hebben om niet makkelijk kapot 

getrokken te worden, het moet namelijk het gewicht van 

de klem en de meetsnoer samen kunnen dragen en de 

dikte van de draad moet onder de 1mm blijven. Verder 

moet het materiaal ook corrosiebestendig zijn, om het 

gebruik op vochtige, industriële terreinen aan te kunnen. 

Deze combinatie van flexibel, stijf, sterk, goed elektrisch 

geleidend en corrosiebestendig maakt het moeilijk om een 

goed geschikt materiaal ervoor te vinden.  

Er is gezocht naar verschillende materialen, waaronder: 

metaaldraden, geleidende garens en vezels, geleidend 

rubber en bowdenkabels. Deze zijn met hun voor- en 

nadelen beschreven in Bijlage H. Uiteindelijk is het aan de 

opdrachtgever om daar een keuze uit te maken, wel kan er 

gezegd worden dat een vernikkeld of roestvast 

bowdenkabel (staal) het meest geschikt is om gebruikt te 

worden, aangezien de eigenschappen daarvan  het meest 

overeenkomen met de gestelde eisen voor het lusje. Ook 

de meetklemmen van Fluke hebben onderdelen van 

vernikkeld staal. Staal in de vorm van een bowdenkabel, 

dus enkele in elkaar gedraaide staaldraden, is flexibel en 

stijf tegelijk. Daarnaast is staal bekend om zijn sterkte en 

goede geleidbaarheid. Als het roestvast is of vernikkeld, 

dan wordt het ook nog corrosiebestendig en daarmee goed 

genoeg als materiaal voor het lusje.  

Productie  

Voor het bepalen van de productiemethode en de 

produceerbaarheid van het concept was na het maken van 

het CAD model al contact opgenomen met Robin 

Kamphuis, een medewerker bij Benchmark die veel 

verstand heeft van kunststoffen en de produceerbaarheid 

ervan. Hij gaf per onderdeel commentaar aan de hand 

waarvan het CAD model is aangepast om het 

produceerbaar te maken (daarna is pas een prototype 

gemaakt). Samenvatting van het gesprek is te vinden in 

Bijlage I, hier volgt de belangrijkste. 
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Kunststof onderdelen 

De kunststof onderdelen kunnen allemaal gemaakt worden 

door middel van spuitgieten, op dezelfde manier als de 

huidige accessoires van Fluke. In het oorspronkelijke 

CADmodel waren niet alle onderdelen goed lossend en 

werden daarom op advies van Robin aangepast. Daarnaast 

is het bij spuitgieten van kunststof belangrijk om overal 

dezelfde dikte te hebben, omdat ze anders door een 

verschil in afkoeltijd kunnen vervormen. Dus is het concept 

ook aangepast door overal dezelfde dikte te geven. Het 

schuifje, dat eerst een onderdeel was, zou ook te dik zijn 

bij de twee verdikkingspunten; door het te splitsen in een 

kunststof deel en een rubberen deel kon dit probleem 

worden opgelost. 

Rubber 

Het rubber kan als een laagje over de kunststof heen 

worden gegoten (overmolding). Rubber kan wel lekker dik 

gemaakt worden waar nodig. Robin adviseerde om bij de 

verdikking van de schuif een T-vorm te maken zodat de 

rubberen overmold daar vast blijft zitten en er niet afkan 

en dit is ook gebeurd zoals in het model te zien was. 

Metalen onderdelen 

De binnenbuis van verchroomd messing (of vernikkeld 

staal) kan gemaakt worden op een automatische 

draaibank. 

Het lusje en het veertje kunnen ingekocht worden bij een 

ander leverancier. 

Kosten 

De kosten voor het product kunnen nog niet precies 

uitgerekend worden, omdat daar meer gegevens voor 

nodig zijn, waar in dit project geen tijd meer voor was om 

naar te zoeken. Wel kan er redelijk eenvoudig een 

schatting van worden gemaakt op basis van de huidige 

meetklemmen van Fluke. Het concept is vergelijkbaar met 

Flukes  huidige ‘sure grip’ meetklemmen, het ligt een 

beetje tussen een haakklem, tangklem en een 

uitschuifbaar krokodillenklem in. Deze zijn namelijk 

ongeveer even groot, uitschuifbaar (dus vergelijkbare 

mechanisme), van hetzelfde materiaal en deze bevatten 

ook een rubberen overmolding voor betere grip (daarom 

worden ze ‘sure  grip’ genoemd). De prijs van de drie ‘sure 

grip’ meetklemmen is gemiddeld ongeveer €20 per stuk. 

De prijs van het eindconcept zal dan ook in de buurt liggen 

van de €20.    
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Inleiding 

Als afsluiting van het project bij Benchmark zijn enkele 

mensen in het bedrijf die enigszins ervaring hebben met 

Fluke producten of andere elektrische meetaccessoires, 

gevraagd om de nieuwe meetklemmen te beoordelen. 

Hierbij werd voor het eindconcept de prototype laten zien 

en het multitool concept werd uitgelegd aan de hand van 

een aantal renders. Van het eindconcept waren twee 

dezelfde prototypes gemaakt, de ene met de Liberator 

draad als materiaal van het lusje en de ander een stukje 

bowdenkabel. De vragenlijsten met de antwoorden zijn 

terug te vinden in Bijlage J, hier zullen de belangrijkste 

punten worden samengevat. 

Samenvatting beoordeling concepten 

Alle ondervraagden vonden het concept bruikbaar voor 

voltagemetingen. De situaties die werden genoemd waarin 

de probe gebruikt kan worden zijn: op allerlei eruit 

stekende (geleidende) onderdelen op printplaten, als oogje 

achter weerstanden, op testpennen (Afbeelding 10.1) en 

pennetjes van connectors. 

Materiaal lusje 

Wat het materiaal van het lusje betreft, de Liberator fiber 

vindt men te slap en dat klopt ook, de  bowdenkabel 

daarentegen wordt wel goed ervaren, er moet nog wel 

gekeken worden naar de corrosie-eigenschappen ervan. 

Vormgeving 

Over de vormgeving waren de ondervraagden positief: het 

ziet er netjes uit en ligt lekker in de hand en het is ook 

passend bij Fluke. Alleen het uiteinde mag nog iets smaller. 

Daarnaast wordt het meeschuiven van de stekker als 

 
Afbeelding 10.1: Testpennen op een printplaat 
Bron: http://www.optimal-microsystems.com/store/msp-h2274.html 

 

testpen 
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onnatuurlijk ervaren, omdat men dat niet verwacht. Na 

gewenning zou dat gevoel kunnen verdwijnen, maar daar 

kan toch wel een oplossing voor worden bedacht, door de 

buitenhuls nog iets langer te maken  of het lusje via een 

ander mechanisme uit te laten schuiven bijvoorbeeld.  

Schuifje 

Ook het schuifje vindt men netjes uitzien en handig. De 

meerderheid vindt deze methode van uitschuiven zelfs 

beter dan de huidige methode van Fluke, doordat je 

hiermee meer grip hebt en makkelijker kunt positioneren. 

Opmerkelijk is ook dat Ben Caris de zijaanzicht van het 

schuifje op een sinus vindt lijken. 

Multitool concept 

Het multitool concept wordt gezien als een leuk en handig 

instrument om mee te nemen, dan neem je slechts een 

instrument mee voor meerdere functies en je hebt meteen 

alles bij de hand. Een kritiek punt is dat het los te 

schroeven deel niet meer gedraaid kan worden als de 

onderdelen (haak, banaan, probetip) uit de openingen 

beginnen te steken. Het is dus beter om er een 

klikmechanisme van te maken in plaats van schroef, of 

deels schroef en deels klik. Tevens zou het vormen van 

meer weerstand rondom de draaipunten problematisch 

kunnen zijn, wat moet worden opgelost of 

geminimaliseerd. 

Andere opmerkingen  

De geïnterviewden geven als laatste opmerking dat de 

concepten innovatief zijn en eindelijk een keer verandering 

brengen in dit conservatieve gebied. 

Conclusie 

Aan de hand van de gegeven antwoorden kunnen enkele 

conclusies getrokken worden. Er zijn enkele punten waar 

gelet op moet worden. Het materiaal van het lusje moet 

wat de fysische eigenschappen betreft overeen komen met 

die van een bowdenkabel vinden de gebruikers, en het 

moet corrosiebestendig zijn. Hier was inderdaad al 

rekening mee gehouden. 

De vormgeving is netjes en passend bij Fluke, alleen het 

uiteinde zou iets smaller gemaakt kunnen worden en er 

moet een oplossing worden verzonnen voor het 

meeschuiven van de stekker. 

Bij het multitool concept moet het los te halen deel 

vastgeklikt worden in plaats van vastgeschroefd en de 

weerstandsvorming bij de draaipunten moet worden 

geminimaliseerd. 
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Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de conclusies weer die getrokken 

kunnen worden uit de gebruiksevaluatie en het toetsen 

van het concept aan het programma van eisen, waaruit 

ook enkele aanbevelingen volgen voor de opdrachtgever. 

Het concept is getoetst aan iedere eis uit het programma 

van eisen, deze is te vinden in Bijlage K, hier zullen alleen 

de conclusies daaruit worden vermeld.   

Conclusies 

Uit de toets met het programma van eisen blijkt dat het 

concept aan vrijwel alle eisen heeft voldaan, er is slechts 

één eis waar het niet aan heeft voldaan, namelijk dat het 

product een stroomsterkte van 10A aan moet kunnen. 

Verder zijn er eisen die betrekking hebben op het 

eindproduct, dat zijn met name eisen uit de IEC norm, 

nadat het eindproduct is gemaakt kan pas worden getest 

en bepaald of het product aan al die eisen voldoet. Ook de 

evaluatie met de gebruikers bracht een positief uitkomst 

op, het product werd goed ontvangen. Daarmee kan het 

concept in deze beginfase als geslaagd worden verklaard. 

Wel zijn er enkele punten voor verbetering vatbaar. Het 

multitool concept moet sowieso nog verder worden 

gedetailleerd, deze is nog helemaal in de beginfase en daar 

moet meer onderzoek naar worden gedaan. Hieronder 

volgen aanbevelingen aan de opdrachtgever voor 

vervolgonderzoek.   

Aanbevelingen 

Er kan gekeken worden of het echt nodig is voor het 

product om 10A aan te kunnen en hoe dat probleem dan 

verholpen kan worden. Een mogelijkheid is om te kijken of 

er misschien een nog beter materiaal te vinden is wat die 

10A wel aankan. Ook kan het materiaal wat dikker worden 

gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een band. 

Of het meeschuiven van het meetsnoer door iedereen 

problematisch wordt ervaren zou nog moeten worden 

onderzocht en dan pas kan er gekeken worden hoe dat 

probleem het beste kan worden opgelost. Mogelijke 

oplossingen zijn om het achterste gedeelte wat langer te 

maken of het mechanisme zodanig aan te passen dat 
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alleen het binnengedeelte in en uit kan schuiven, zonder 

dat de snoer meebeweegt. 

Het uiteinde van het concept kan eventueel wat smaller 

worden gemaakt. 

Onderzocht kan worden of gebruikers het concept 

herkennen als een Fluke product en of ze het in de serie 

accessoires vinden passen. Vinden ze het niet passend dan 

zou de vormgeving kunnen worden aangepast. 

Het lusjesconcept kan eventueel worden gecombineerd 

met andere klemsoorten om het functiegebied van het 

concept uit te breiden. 

Er moet nog wel worden onderzocht op welke manier het 

lusje het beste kan worden vastgemaakt aan de metalen 

binnenbuis om signalen zo nauwkeurig mogelijk over te 

kunnen brengen, zonder teveel verlies. 

Ook moet worden onderzocht wat de bandbreedte is van 

het product en wat de maximale spanning is dat het kan 

meten. 

Het concept kan specifiek worden gemaakt voor een 

bepaald meetinstrument voor nauwkeurigere metingen. 

Diverse tests moeten worden uitgevoerd om te bepalen of 

het product voldoet aan alle in de IEC norm gestelde eisen. 

 

De exacte prijs van het product moet worden 

uitgerekend/vastgesteld.     

Een tweede versie van het concept kan worden gemaakt, 

waarvan de achterkant aan één van de spanningsprobes 

van Fluke kan worden verbonden. 

Het tweezijdige concept kan worden uitgewerkt voor 

metingen aan lage spanningen.   

Het multitool concept moet nog verder worden uitgewerkt 

en getest op functionaliteit. 

Ook gebruikers- en gebruiksonderzoeken zijn nodig voor 

het detailleren van het multitool concept.  
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Het begin van het project was nog heel breed en bestond 

alleen uit literatuuronderzoek, ook onderzoek die later 

vrijwel geen bijdrage leverde aan het project. Bij zo’n groot 

bedrijf als Benchmark is namelijk zoveel informatie 

beschikbaar dat je steeds van het één naar het ander 

overstapt. Ik ben ook nog eens iemand die de neiging heeft 

alles te willen weten over het onderwerp waar ik mee 

bezig ben zonder daarbij direct te beseffen dat daar slechts 

beperkte tijd voor is in zo’n project. Aangezien het bezoek 

aan de gebruiker enige tijd werd uitgesteld, bleef ik nog 

langer in de breedte dingen zoeken. Pas na het bezoek kon 

er een probleem geformuleerd worden en kon het 

onderzoek daarop worden gefocust. Dit leverde wel een 

klein vertraging op.  

Bij zo’n project doe je eigenlijk veel meer dan dat je kan 

vastleggen in een verslag, heel veel literatuurstudie die 

niet direct van belang is voor de totstandkoming van het 

eindconcept bijvoorbeeld, gaat ‘verloren’, omdat je deze 

niet in het verslag verwerkt. Alleen bepaalde informatie die 

tijdens literatuurstudie wordt vastgelegd en uiteindelijk 

minder van belang blijkt te zijn kan dan in de bijlage 

worden geplaatst, maar niet vastgelegde studies zijn ook 

niet meer terug te zien, terwijl daar wel tijd verloren aan 

gaat. Het is dus van belang zo snel mogelijk proberen te 

focussen op een bepaald probleem/gebied om de tijd zo 

efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken. 

Na het vooronderzoek ging ik vol enthousiasme de 

conceptfase in. Het was niet makkelijk om in een vrij 

conservatief gebied iets nieuws te kunnen ontwerpen, toch 

kwam daarbij het lusjesconcept uit en deze werd goed 

ontvangen. Maar dat vond ik niet genoeg en bedacht 

daarom ook nog het tweezijdige concept wat vervolgens 

onveilig bleek te zijn. Dat was in het begin een kleine 

teleurstelling, omdat daar toch veel tijd in gezeten had, 

maar toen besefte ik dat het in het echte leven ook zo 

gaat, sommige ontwerpen worden goedgekeurd en andere 

afgewezen, soms terecht en soms niet; in dit geval was dat 

wel terecht, want op dit gebied staat veiligheid op de 

eerste plaats.  

Nog steeds vond ik alleen het lusjesconcept te moeten 

uitwerken net niet genoeg, dus bedacht ik in een vrij korte 

tijd ook nog het multitool concept, het uitwerken ervan 

heb ik aan Benchmark overgelaten. Vervolgens ging ik in de 
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uitwerkingsfase van het eindconcept op zoek naar een 

goed materiaal voor het lusje en bestelde daarvoor wat 

samples uit enkele bedrijven. De samples kwamen vrij snel 

aan, alleen de materialen waren niet heel erg geschikt. 

Uiteindelijk vond ik de Amberstrand draad in de VS, die het 

juiste materiaal leek te zijn en bestelde daar ook samples 

van. Deze kwamen echter na veel vertraging pas aan en 

bleken ook nog eens niet te zijn wat ik had verwacht. Dat 

leverde voor het afronden van het project wat vertraging 

op, maar daarna kon ik gelukkig vrij snel nog een geschikt 

materiaal vinden en het project afronden.   

Al met al was het allemaal een leuke en leerzame ervaring. 

Leuk aan dit project was dat ik in het begin vrijwel niets 

van het onderwerp afwist en uiteindelijk zoveel ervan heb 

geleerd dat ik toch iets heb kunnen ontwerpen. Het hele 

project was leerzaam voor mij, bij alles wat ik heb gedaan 

heb ik wel wat nieuws geleerd, van literatuurstudies en 

productverkenning tot het maken van functionele en CAD 

modellen en prototypes, tot het evalueren van het concept 

en het schrijven van een verslag. Benchmark heeft mij 

daarmee veel gegeven, waar ik heel dankbaar voor ben en 

ik hoop dat ik ze hiermee iets terug kan geven.     
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Marktonderzoek probes 

VPS210-R 
Voltage Probe 
Set, 200 MHz,  
Verzwakking:10x 
Bandbreedte:200
MHz 
Max. 
ingangsspanning: 
1000 V CAT II or 

600 V CAT III 
Max. ground spanning: 1000 V CAT II or 600 V CAT III per 
IEC / EN61010-031 
Ingangsimpedantie: 10 MΩ 
Ingangscapaciteit:12pF 
Compensatiebereik:10 tot 22pF 
Kabellengte:1.2m 
Ook verkrijgbaar in varianten met verzwakkingfactor x100 
Vervaardiger: Fluke 
Prijs: $185.00 
Bron: 
http://www.fluke.com/Fluke/usen/Accessories/Test-Leads-
Probes-and-Clips/VPS210-R.htm?PID=56851 
 

HP-3060: 1/1 

en 1/10 

universele 

meetprobe 

Aansluiten op 

de twee BNC-

ingangen van 

uw DS1M12 

digitale scope. 

Op de probe is een schuifschakelaar aanwezig, waarmee u 

kunt omschakelen tussen de twee verzwakkerstanden 1/1 

en 1/10.  

HP-3060: specificaties: 

PARAMETER 
VERZWAKKING 

1/1 

VERZWAKKING 

1/10 

bandbreedte 6 MHz 60 MHz 

stijgtijd 58 ns 5,8 ns 

ingangsimpedantie 1 Mohm 10 Mohm 

ingangscapaciteit 128 pF 23 pF 



 
 

 

maximale 

spanning 
600 V top-tot-top 600 V top-tot-top 

kabellengte 1,4 m 

Vervaardiger: USB Instruments 
Prijs: €21.20 
Bron: http://www.vego.nl/usb/hp-3060/hp-3060.htm 

 
Meetprobe 
geisoleerd 1:1 & 1:10 
(HP9100) 
Frequentie ≤ 100 MHz 
Kenmerken: 
* volledige probe-set 
voor metingen tot 
100MHz 
* verzwakking: 1:1 of 
1:10 
* veiligheid: conform 
IEC 1010 cat II 
Specificaties: 
o bandbreedte: DC tot 
100MHz 

o stijgtijd: 3.5ns 
o ingangsweerstand: 10Miohm 
o ingangscapaciteit: ±15pF 
o werkspanning: 600Vdc, piek AC vermindert met 
frequentie 
o compensatiebereik: 10 tot 50pF 
Vervaardiger: Velleman Instruments 
Prijs: € 29,95 
Bron: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=139453 

 
 
TT-LF 312   1:1/10:1 (1,2m-2.0m) 
Verzwakkingfactor: x1  
Ingangsimpedantie: 1 MΩ, 15,5 pF,  Bandbreedte: 15 MHz,  
Stijgtijd: 24 ns,  Kabellengte: 1,2 m,   
Verzwakkingfactor: x10 
Ingangsimpedantie:10 MΩ, 15,5 pF, Bandbreedte: 150 MHz 
Stijgtijd: 2,3 ns, Kabellengte: 1,2 m, Compensatiebereik: 
10..60 pF,  Vervaardiger: Testec,   
Prijs: 35,70 
Ook beschikbaar in varianten met bandbreedtes tot 
500MHz en met verzwakkingsfactor x100. 
De verschillen in de varianten zijn aangegeven met verschil 
in kleur. Ook is er prijsverschil in de verschillende 
uitvoeringen. 



 
 

 

 

 
Serie SP(Veiligheid) 
TT-SP 450   10:1 - 1,2m  
Verzwakkingsfactor:x10 
Ingangsimpedantie: 10 MΩ, 15 pF 
Bandbreedte: 450 MHz 
Stijgtijd: 1 ns 
Kabellengte: 1,2 m 
Compensatiebereik: 10..30 pF 
Max. Ingangsspanning: max 1000V CAT II (600V, CAT III) 
Prijs: € 28,76 
Ook beschikbaar in de kleuren zwart, grijs en blauw, die 
variëren in bandbreedte (45MHZ tot 500MHz) en 
verzwakkingsfactor(x1,x10 en x100). 
Vervaardiger:Testec 
De prijzen liggen tussen 19 en 35 euro, variërend per kleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: TT-HVP 15HF 
Verzwakkingfactor: 1000:1 +-1% @ 1 MΩ 
Ingangsimpedantie: 100MΩ, 1pF 
Bandbreedte: 50 MHz(-3dB) 
Stijgtijd: 7 ns 
Kabellengte: 2 m 
Compensatiebereik: 15..30 pF 
Max. ingangsspanning: DC 15kV, AC 10kVrms, PEAK 30kV 
Vervaardiger:Testec  
Prijs: € 200.972 
 
Bron: 
http://www.testec.de/p_tastkoepfe.0.html?&L=yxmkaaxck
z 
 
 

 

 



 
 

 

Agilent N2870A, N2871A, N2872A, N2873A, N2874A, 
N2875A, N2876A Passive Probes 

 
Family of 7 mini passive probes from 35 MHz to 1.5 GHz 
smal 2.5 mm probetip 
Replaceable spring-loaded probe tip for reliable contact 
1:1, 10:1, 20:1 and 100:1 attenuation ratios with auto 
probe ID readout 
Wide compensation range for a variety of scope inputs 
Comes with various probe tip accessories 
Optional probe accessory kits 
N2873A, 500 MHz, 10:1 probe ships with the 9000 Series 
Infiniium oscilloscope  
Manufacturer: Agilent Technologies 
Prijzen liggen tussen 200 en 400 dollar, variërend bij 
verschillende frequentie probes. 
Bron: 
http://www.testequity.com/products/1726/ 

 
The 1152A Active Probe provides a 0.6 pF, 100kohm input 
that enables ultra low loading of the device-under-test, 
making it an ideal companion for the 54845A 1.5GHz 
Infinium Oscilloscope. Its 40 Vac maximum input voltage, 
?15 kV ESD tolerance, and replaceable probe tips make the 
unit extremely reliable. It is compatible with the AutoProbe 
Interface which provides power and completely configures 
the Infinium Oscilloscope for the probe. The probe has a 
2.5GHz bandwidth. 
Manufacturer: Agilent HP 
Price: $1,295.00 
Bron: 
http://www.testequipmentconnection.com/manufacturer/
Agilent-HP/111 
  



 
 

 

Passive 10X Voltage 
Probe TPP0200, 
TPP0201 
10X verzwakking 
200 MHz Bandbreedte 
1.3 m Lengte 
Vervaardiger: Tektronix 
Prijs: €69 
Bron:http://www2.tek.
com/cmswpt/psdetails.
lotr?ct=PS&ci=17740&c
s=psu&lc=EN 

 
 
 TPP1000 • TPP0500 • 
TPP0502 
1 GHz and 500 MHz 
Probe bandbreedte 
modellen 
<4 pF Ingangscapaciteit 
10X and 2X 
verzwakkingsfactor 
300 V CAT II 

Ingangsspanning 
Vervaardigd om te gebruiken bij MSO/DPO4000B en 
MSO/DPO5000 serie Oscilloscopes 
Vervaardiger:Tektronix 
Prijs: €521 
Bron: 
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&ci=177
95&cs=psu&lc=EN 
 

 
De PP006 is een hoge impedantie passieve probe, in 
gebruik met een LeCroy Oscilloscope. 
 

Bandbreedte (－3dB) : 500 MHz 
Verzwakking : 10×±2% 
Ingangsimpedantie : 10 M (Ω) // 12 pF 
Compensatiebereik : 13 pF to 23 pF 
Kabellengte: 1.2 meters, Connector type BNC 
Max. ingangsspanning : 600 V (DC + Peak AC)  
Vervaardiger: LeCroy 
Prijs: 200euro 
Bron: http://www.skye-electronics.com/shop/probes/391-
lecroy-pp006.html 
  



 
 

 

 
Passief oscilloscoop probe 
 
10X Verzwakking 
200 MHz Bandbreedte 
300V(nominale spanning) 
Ingangimpedantie: 10M Ohms 
Vervaardiger: Pomona Electronics(dochterbedrijf van 
Fluke) 
Prijs: € 62,19 
Bron: 
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Pomona/5803A/?qs=
%252bnOdLIB1zngWdKxySCMUiQ%3d%3d 
 

  
PB500 500 MHZ PASSIVE PROBE 
 
Deze probe is voor algemeen gebruik voor metingen tot 
500 MHz BW. 
Verzwakking: 10:1 (±2%) 
Ingangsimpedantie: 10 MΩ ±2% 
Ingangscapaciteit: ongeveer 14 pF 
Max. ingangsbereik: ±600 V DC + AC peak 
Vervaardiger: Yokogawa 
Bron:  
http://tmi.yokogawa.com/products/oscilloscopes/voltage-
probes/pb500-500-mhz-passive-probe-701943/ 
 
 
  



 
 

 

Gesprek Maarten van Alphen 

Maarten van Alphen is een ervaren hardware engineer bij 

Benchmark en is een deskundige op het gebied van de 

test- en meetinstrumenten van Fluke. Zijn deskundigheid 

heeft hij te danken aan zijn jarenlange ervaring met Fluke 

producten. Hij heeft veel kennis van Fluke producten, het 

gebruik en de omstandigheden en kan ons veel belangrijke 

informatie daarover verschaffen. Daarom is een soort 

vraaggesprek gevoerd met Maarten en de belangrijkste 

punten daaruit zijn hieronder weergegeven.   

Belangrijke punten: 

 Probe wil je het liefst eerst problemen mee opsporen 

zonder dat je de scope erbij gebruikt en vervolgens zou 

het handig zijn om de probe gewoon op te 

hangen(daar waar je het signaal echt wil meten) en 

dan op een afstand de meetgegevens op de scope te 

bekijken. Dus een probe met een mini displaytje zou 

handig zijn, met enkele gegevens als: voltage en een 

sinus signaaltje. 

 

 Bij het zoeken naar een signaal is het niet handig om 

steeds naar de scope te moeten kijken, de probe kan 

tijdens het wegkijken bijvoorbeeld op een verkeerd 

punt terecht komen. Een optisch, audible of tactisch 

feedback vanuit de probe zelf zou in dat geval handiger 

zijn.  

 Het apparaat wordt in de meest bizarre 

omstandigheden gebruikt, soms op plaatsen waar de 

technicus niet eens binnen mag komen, dan zou de 

mogelijkheid om van een afstand te meten erg handig 

zijn.  

 Het apparaat zowel als de probe wordt als een 

statussymbool gezien. Meestal beweren de gebruikers 

geen baat te hebben bij het uiterlijk van het product, 

toch is dat niet waar. Het blijkt dat ze wel degelijk op 

het uiterlijk letten, juist doordat het product als 

statussymbool werkt. 

 Wat het product is of kan, dus de eigenschappen die 

het bezit, moet het ook kunnen uitstralen. Dus als een 

product stevig is bijvoorbeeld moet je ook kunnen zien 

dat het stevig is, anders kan de gebruiker het niet 

weten. 



 
 

 

 Het product moet uiterst veilig zijn (vooral bij 

metingen aan systemen met hoge spanningen) en deze 

ook uitstralen. 

 Behalve goed functioneel moet het product ook 

ergonomisch zijn in gebruik, want de gebruiker moet 

daar regelmatig mee werken en als het niet lekker in 

de hand ligt kan dat irritaties opwekken, waardoor de 

gebruiker kan overstappen naar een product van de 

concurrent. 

 Verder moet het product niet te ‘fijntjes’ zijn en wel 

tegen een stootje kunnen, aangezien het in vrij ruige 

omstandigheden wordt gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Vragenlijst bezoek Menno Koopman 

  

Vragenlijst industrieel gebruik probes 
 
 

    Gebruiker:  Menno 

1. Wat voor soort/type probes gebruikt u meestal voor het 

verrichten van metingen op industrieterreinen? 

Allerlei soorten probes, verschillende probes 

voor verschillende situaties, vaak ook 

differentiaalprobes. 

 

2. In welk frequentie- en spanningsbereik moet er gemeten 

kunnen worden met zo’n probe, dus in welke orde van 

grootte zijn de te meten ‘signalen’?  

3. Gebruikt u probes van Fluke of ook van andere merken? 

Indien ook andere, welke? 

Zowel van Fluke als van andere merken, 

Pomona, Bernstein , Hirschmann en meer.  

 
4. Welke voordelen vind u Fluke probes hebben t.o.v. 

probes van andere merken? En welke nadelen? (Denk 

aan gebruik, kwaliteit, prijs etc.)   

Prijs doet er niet zoveel toe, hij hoeft de 

probes niet zelf te betalen. Andere 

leveranciers hebben soms accessoires  in hun 

assortiment probes en klemmen die Fluke 

niet  heeft, bij probes doet de merk er niet 

zoveel toe, hij neemt gewoon dat wat hij 

nodig heeft.          

 
5. In wat voor omstandigheden verricht u(of andere 

gebruikers) metingen? 

(Denk aan weer, klimaat, omgeving, bereikbaarheid, 

zicht etc.) 

Van woestijn tot jungle, allerlei 

verschillende omstandigheden, hele 

koude en warme, donkere en moeilijk 

bereikbare plekken.  



 
 

 

6. Wat zou u doen(of doet u al) wanneer u metingen moet 

verrichten in een ruimte waar u niet in mag, bijvoorbeeld 

een extreem schone ruimte?  

Speciale kleding dragen, het bedrijf waar de 

metingen verricht moeten worden moet er 

zelf voor zorgen dat het meten mogelijk 

wordt.                              

 
7. Wat zou u doen(of doet u al) wanneer u metingen moet 

verrichten buiten tijdens slechte weersomstandigheden? 

Paracol gebruiken voor afscherming.    

                        
8. Wat zou u doen(of doet u al) wanneer u metingen moet 

verrichten in donkere ruimtes? 

Zorgen voor verlichting, met bouwlampen, 

Fluke heeft ook handige kleine led lampjes 

die je aan een probe kan vastmaken                           

 
9. Wat zou u doen(of doet u al) wanneer u metingen moet 

verrichten op moeilijk bereikbare plekken, (bijvoorbeeld 

te hoog of te laag of anders)? 

Klimmen  en  klauteren  om er bij te kunnen, 

trap gebruiken                            

 

10. Geef voor de verschillende situaties(vragen 6 t/m 9) aan 

wat u zou willen veranderen aan de huidige probes om u 

metingen te vergemakkelijken? 

Nu zijn er veel verschillende  

accessoires/klemmen die gebruikt worden en 

die moet je overal mee naar toe nemen voor 

metingen, het zou handig zijn een 

accessoire te hebben met verschillende 

klemmogelijkheden in een, geïntegreerd. 

 

11. Wat mist u nog meer aan het huidige(gehele)aanbod van 

probes en wat zou u vooral niet willen veranderen? 

Soms staat de isolatie in de weg, door de 

isolatie past de klem bijvoorbeeld ergens niet 

tussen, dan halen we stukje 

isolatiemateriaal eraf om ergens bij te 

kunnen.                         

 
12.  Gebruikt u ook vaak accessoires, zoals 

krokodillenbekjes, bij het verrichten van metingen en 

hoe zou u deze eventueel verbeteren? 

Ja, Menno had erg veel verschillende 

accessoires die hij ons liet zien. Hij maakt 

ook wel zijn eigen versies, als hij dingen mist 

in het huidig assortiment, hij vervangt de 

gewone draden van een probe bijvoorbeeld 

door hoogspanningsdraden.              

 

13. Wat vind u van een attenuation switch? Zou u ook zo’n 

switch willen met 3 standen, voor  x1, x10 en x100? 

  



 
 

 

Handig en makkelijk. Met drie standen kun 

je beter niet doen, dan is het meetbereik erg 

groot en de apparaten waarmee je meet 

hebben toch niet zo een groot meetbereik.                           

 
14. Welke gevallen van oneigenlijk gebruik zou een probe 

volgens jou moeten kunnen overleven. 

Het moet wel tegen een redelijke stroom 

kunnen(10A).                         

 
15.  Wat vind u van het idee om probes draadloos te maken? 

(handig? goed? mogelijk? nodig?) 

Heel handig, via wifi kun je beter niet doen, 

want niet alle bedrijven hebben wifi en niet 

alle bedrijven zullen het leuk vinden dat de 

metingen via een voor anderen(hackers) 

toegankelijke netwerk worden verricht. 

Daarnaast zou het onhandig zijn om bij een 

bedrijf hun wifi toegangscode te moeten 

vragen om metingen te kunnen verrichten.   

 

16. Wat is de maximum en minimum aanvaardbare grootte 

en gewicht voor zo’n probe(vormen laten zien)? Wat zou 

u voor zo’n probe maximaal willen uitgeven?  

Hoe kleiner hoe beter voor moeilijk 

bereikbare plekken, hij heeft liever een 

langere maar platte vorm, dan een korte en 

dikke, want dikte is meer een probleem ,om 

ergens bij te kunnen komen, dan lengte. 

Gewicht richting de 300gram.                           

 

17. Geef enkele kenmerken/eigenschappen van de 

industriële gebruikers(doelgroep) van probes?  

99% zijn mannen, verschillend in 

opleidingsniveau, zowel academici als lager 

opgeleiden., lichaamsbouw ook heel 

verschillend.                           

 
18. Andere op- of aanmerkingen? 

Als je een  probe tip maakt met verschillende 

accessoires in geïntegreerd, dan heeft hij dat 

liever als een los accessoire die je vast kan 

zetten aan een probe, dan dat de probe zelf 

een multifunctionele tip heeft.                              
    

Einde. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!             
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                             Tabel 1 van symbolen uit  IEC/EN 61010-031 veiligheidsnormen 



 
 

 

Conceptpresentatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DINED 

antropome- 

trische 

waarden 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 



 
 

 

Technische 

tekeningen 

eindconcept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

Materialen lusje 

Voor het lusje in het eindconcept is gezocht naar 

verschillende materialen, enkele ervan die een 

mogelijkheid hebben om toegepast te worden in het 

concept, worden hieronder met hun voor- en nadelen 

toegelicht, deze zijn: metaaldraden, bowdenkabels, 

geleidend textiel (garens en vezels) en geleidend rubber. 

Metaaldraden 

Als materiaal voor het lusje zijn metaaldraden het eerst 

waar men aan denkt om toe te passen, deze zijn namelijk 

het beste in elektrische geleidbaarheid en stijfheid, ze 

kunnen vrij dun gemaakt worden en kunnen daarbij veel 

gewicht dragen in de lengterichting van de draad. Dat zijn 

wel grote voordelen, metaaldraden hebben echter ook 

grote nadelen; ze zijn namelijk niet flexibel en vervormen 

bij buiging en na enkele keren buigen breken ze af. 

Daarnaast zijn veel metalen ook corrosief en zullen snel 

wegroesten in vochtige omstandigheden. Een van de 

meest flexibele metalen wat eventueel wel zou kunnen 

worden toegepast (als het niet anders kan) is staaldraad. 

Deze is vrij sterk en kan veel buigbelasting aan. Het nadeel 

blijft wel dat deze vervormt bij buiging en dus met de hand 

iedere keer in een lusvorm zou moeten worden gebracht. 

Bovendien is staal ook vrij corrosief en zou in geval het 

toegepast wordt in het concept, eerst veredeld moeten 

worden om het te beschermen tegen oxidatie. 

Metalen verschillen veel in prijs, afhankelijk van het type 

en het soort. Edele metalen zijn bijvoorbeeld een stuk 

duurder dan onedele, maar het lusje is slechts een klein 

deel van het hele product, dus zal verder niet gekeken 

worden naar de prijs, aangezien het voor zo’n klein 

onderdeel niet zoveel uitmaakt. 

Bowdenkabel 

Er bestaat wel een ander uitvoering of vorm van staal, die 

wel veel meer geschikt is om toegepast te worden, dat is 

de zogenaamde bowdenkabel. Deze is een kabel met 

enkele in elkaar gedraaide staaldraden. Het bestaat in hele 

dunne en in wat dikkere vorm en wordt toegepast om 

bijvoorbeeld schilderijen mee op te hangen, in 

fietsremmen (dat is de dikkere vorm), in het  



 
 

 

 
Bowdenkabel 
Bron: http://shop.conrad.nl/hobby/modelbouw/vliegtuigen-en-
onderdelen/accessoires/aankoppelings-accessoires-
bowdenkabels/207211.html 

 

ontspanmechanisme van de sluiter in een fotocamera en 

nog veel meer. De draden zitten wel goed tegen elkaar 

aan, dus de kabel is niet ‘vezelig’, waardoor de vezels aan 

andere onderdelen naast een meetpunt zouden kunnen 

blijven haken. Voordelen hiervan zijn dat het sterk is, goed 

geleidend en in deze uitvoering is het ook veel flexibeler en 

stijf, waardoor het zichzelf in de juiste vorm brengt. Nadeel 

is nog wel dat staal corrosief is, maar als het gemaakt 

wordt van roestvast staal of veredeld wordt met andere 

metalen, kan deze eigenschap verholpen worden. Daarmee 

voldoet een roestvast/veredeld bowdenkabel vrijwel aan 

alle eigenschappen die nodig zijn voor het lusje. 

Geleidend rubber 

Een ander mogelijk materiaal voor het lusje is geleidend 

rubber. Rubber is flexibel en zelfs elastisch, waardoor het 

goed om een meetpunt kan klemmen, Bovendien heeft 

rubber een hoog slip- of glijdweerstand, waardoor het niet 

makkelijk van een meetpunt af kan slippen. Rubber wordt 

elektrisch geleidend gemaakt, door het te verwerken met 

koolstof of met metaal en wordt vaak toegepast in het 

afschermen van elektromagnetische interferentie (EMI 

shielding). 

 
Geleidend rubber 
Bron: 
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/1781622.htm#void 

 
Rubber heeft ook enige stijfheid, waardoor het zichzelf in 

de juiste vorm kan brengen, een ander voordeel is dat het 

corrosiebestendig is. 



 
 

 

Maar ook rubber heeft zijn nadelen, in dunne draadvorm is 

het namelijk niet zo sterk en zou snel kapot getrokken 

kunnen worden, dus het zou dan in wat dikkere vorm 

moeten worden toegepast, maar voor zo’n klem is het toch 

gewenst dat het zo dun mogelijk is.  

Geleidend textiel 

Geleidend textiel wordt gebruikt in industriële 

toepassingen voor de afscherming van elektromagnetische 

interferentie, net zoals het geleidende rubber. Er bestaan 

verschillende soorten geleidend textiel: in de vorm van 

gewoon stukje stof, zoals in kleding en geleidende garens 

en vezels. Deze worden op verschillende manieren 

geleidend gemaakt, door metaal op verschillende 

manieren in te verwerken of toe te passen. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat geleidend textiel niet zo 

goed geleidend is als metaal, dat is dus al een nadeel ten 

opzichte van metaaldraad. 

Geleidende garens 

Een stroomgeleidende garen ziet eruit als een heel gewoon 

garen. Garens en textiel worden speciaal behandeld of 

geproduceerd om tot geleidbaarheid te komen, 

voorbeelden ervan zijn: 

 Metalliseren van garens en textiel 
 Spinnen van elastische en geleidende garens 
 Printen van geleidend inkt op textielmaterialen 

 
Metallisatie van textiel (ingezoomd op garen)  
Bron: http://www.ugent.be/ea/textiles/nl/onderzoek/themas/geleidend-
textiel 

 
Voordelen hiervan zijn dat het heel flexibel en dun is en 

veel trek en buigbelasting kan dragen. Hoewel minder dan 

een metaal, is het ook goed elektrisch geleidend. Het 

grootste nadeel van zo’n garen is dat het niet genoeg 

stijfheid heeft en zichzelf niet in vorm kan brengen, dus net 

als een gewone garen gaat het slap naar beneden hangen.  
Geleidend garen 
Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/elektronische-stof 



 
 

 

Geleidende vezels 

 
Liberator Fiber 
Bron: http://www.metalcladfibers.com/liberator-fiber/ 

 
Een goed leverancier van geleidende vezels is Syscom 

Advanced Materials, met haar bekende Amberstrand en 

Liberator Fibers, kunststof vezels. Deze zien eruit als 

gewone metaaldraden, maar hebben voordelen ten 

opzichte daarvan. De 

Liberator/Amberstrand 

Fibers zijn veel flexibeler, 

mechanisch sterk, lichter 

in gewicht en de 

elektrische geleidbaarheid 

kan aangepast worden 

naar de wensen van de 

klant. Deze vezels kunnen 

zelfs behandeld worden 

als een gewoon 

metaaldraad, ze kunnen 

bijvoorbeeld gewoon gesoldeerd worden. In de afbeelding 

hieronder is te zien waaruit de vezels zijn opgebouwd. 

Zoals te zien heeft één zo’n vezel kunststof in de kern met 

daaroverheen enkele lagen metaal.  

In eerste instantie lijken deze vezels ideaal voor het lusje, 

echter, ook deze hebben grote nadelen. Één vezel is zo dun 

als een haar, daarom worden meerdere vezels in elkaar 

gedraaid, wat meteen het eerste grote nadeel vormt, want 

het zijn teveel vezels die niet goed tegen elkaar aanzitten 

en makkelijk van elkaar losraken. De vezels kunnen 

hierdoor overal aan blijven haken wat kortsluiting kan 

veroorzaken. Het tweede grote nadeel is dat ook deze 

vezels te slap zijn en zichzelf niet in vorm kunnen brengen, 

net zoals gewoon draad waar stof van wordt geweven.   

 
Opbouw geleidende kunststof vezels 
Bron: http://www.metalcladfibers.com/metal-clad-fibers/ 



 
 

 

Conclusie 

Als de eigenschappen van de mogelijke materialen tegen 

elkaar afgewogen gaan worden, zal het duidelijker worden 

welk materiaal het meest geschikt is voor het lusje. 

In de tabel hieronder zijn horizontaal de materialen en 

verticaal een aantal eigenschappen te zien. Achter de 

eigenschappen zullen geen meetwaardes gegeven worden, 

omdat deze binnen de materiaalgroep zelf sterk variëren  

en er niet een meetwaarde voor gegeven kan worden. Bij 

de geleidbaarheid bijvoorbeeld zou een waarde voor de 

elektrische weerstand gegeven moeten worden, maar de 

weerstand van geleidende rubbers bijvoorbeeld hangt af 

van het metaaltype waarmee het verwerkt is en hoeveel 

van dat geleidend materiaal erin is verwerkt en van nog 

veel meer dingen, waardoor niet een bepaald waarde voor 

de weerstand gegeven kan worden. In plaats daarvan zijn 

waardes gegeven die aangeven hoe de materialen ten 

opzichte van elkaar gerelateerd zijn. Er zijn punten van 1 

Waarde 
belang 
eigenschap 

                     Materiaal 
 
Eigenschappen 

Staaldraad Bowden 
Kabel 
(roestvast) 

Geleidend 
rubber 

Geleidend 
garen 

Geleidend 
vezel 

1 Mechanische treksterkte   3x1=3 5x1=5 1x1=1 2x1=2 4x1=4 

3 Bestendig tegen 
buiging(flexibiliteit) 

1x3=3 3x3=9 2x3=6 4x3=12 5x3=15 

3 Stijfheid 4x3=12 5x3=15 3x3=9 2x3=6 1x3=3 

2 Corrosiebestendigheid 1x2=2 4x2=8 5x2=10 3x2=6 2x2=4 

2 Loslatende vezels 5x2=10 3x2=6 4x2=8 2x2=4 1x2=2 

2 Dikte 5x2=10 3x2=6 1x2=2 2x2=4 4x2=8 

3 Elektrische 
geleidbaarheid 

5x3=15 4x3=12 3x3=9 1x3=3 2x3=6 

2 Stroomsterkte die ze 
aankunnen 

4x2=8 5x2=10 3x2=6 1x2=2 2x2=4 

 Totaal 63 71 51 39 46 



 
 

 

t/m 5 gegeven (aangezien er 5 materialen zijn) die 

aangeven hoe goed of slecht het materiaal is voor een 

bepaald eigenschap vergeleken met de andere materialen. 

Ieder punt kan maar een keer gegeven worden, dus als 

staaldraad een 5 voor een eigenschap krijgt bijvoorbeeld 

kunnen de andere materialen geen 5 meer krijgen voor dat 

eigenschap. Verder zijn ook aan de eigenschappen waardes 

toegekend links in de tabel, met de waardes 1, 2 of 3 wordt 

aangegeven hoeveel dat eigenschap van belang is voor het 

lusje. De twee gegeven waardes zijn vervolgens met elkaar 

vermenigvuldigd en uiteindelijk zijn de punten opgeteld, 

hoe hoger de score hoe beter het materiaal is.  

Voor de technische gegevens van de materialen is van 

meerdere bronnen gebruik gemaakt, waar vervolgens 

gemiddeldes van zijn genomen en daarna is gekeken hoe 

het gerelateerd is met de gemiddelde waardes van de 

andere materialen om punten eraan te geven. 

Uit de tabel blijkt dat een roestvast bowdenkabel het 

meest geschikt is als materiaal voor het lusje, de meeste 

eigenschappen hiervan kwamen inderdaad het meest 

overeen met de benodigde eigenschappen voor het lusje. 

Aan de opdrachtgever wordt dus aangeraden om te kiezen 

voor een roestvast of een veredeld (verzilverd, vernikkeld 

of verguld bijvoorbeeld) bowdenkabel als materiaal voor 

het eindproduct.   

 

 

  



 
 

 

Gesprek met Robin Kamphuis 

Gesprek met Robin Kamphuis 
juli 2011 
 
Robin Kamphuis is een expert op het gebied van 
kunststoffen en de maakbaarheid van kunststof producten. 
Met hem heb ik de onderdelen van het model uitvoerig 
bekeken om de maakbaarheid ervan te beoordelen. 
De plastic onderdelen(materiaal PC/ABS) kunnen allemaal 
gemaakt worden door middel van spuitgieten, op dezelfde 
manier als de huidige accessoires van Fluke geproduceerd 
worden dus. Wel had Robin enkele opmerkingen over 
kritieke punten per onderdeel in het model, die wel 
makkelijk te verhelpen zijn door kleine aanpassingen. 
 
Schuif: 
Het schuifje is op zich wel maakbaar, maar heeft als 
kritieke punt de dikte bij de verdikkingen. Bij spuitgieten 
moeten de diktes zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn,voor 
een gelijke afkoeltijd, om afwijkingen te voorkomen.  
Een ander optie waar ik aan zat te denken is om het 
bovenoppervlak van het schuifje van rubber te maken, 
zodat je vingers er niet makkelijk van afglijden en om het 
product nog meer te laten aansluiten bij de huidige serie 

Fluke accessoires. Volgens Robin is dat een goed idee, je 
kan over de kunststof een laagje rubber overmolden. 
Bovendien kun je rubber wel lekker dik maken waar nodig, 
wat met kunststof niet kan. Robin adviseert om bij de 
verdikking van de schuif een ‘T’ vorm te maken zodat de 
rubberen overmold daar vast blijft zitten en er niet afkan. 
Rubber waar huidige accessoiredelen van zijn gemaakt: 
TPE of TPU 
 
Binnendeel: 
Hetzelfde geldt ook voor het binnendeel van het model, 
ook dit is te spuitgieten, maar heeft aan de ene zijde de 
dikte net iets teveel in verhouding met de rest van het 
onderdeel. Ook dit zou dus aangepast moeten worden. 
 
Buitendeel: 
Het buitendeel heeft als kritieke punt dat het 
barrièrestukje niet goed lossend is. Dit kan makkelijk 
worden opgelost door een klein afschuining(van ongeveer 
een half graadje) aan te brengen. Verder geldt ook 
hiervoor dat het geheel dezelfde dikte moet hebben.   
 
Binnenbuis: 
Huidige binnenbuis is gemaakt van verchroomd messing. 
Het kan gemaakt worden op een automatische draaibank. 



 
 

 

Interviews conceptbeoordeling 

 

Vragenlijst nieuwe Fluke accessoires 
 

Naam: Ivor Paanakker   

Vakgebied/functie: Layout engineer 
 
1. Lijkt dit instrument u bruikbaar voor voltagemetingen? 

Zo ja: in welke situaties zou u het gebruiken? 
Zo niet: waarom niet? 

Wel bruikbaar, het is ideaal om het ergens 

aan te hangen en je handen vrij te houden 

tijdens metingen, je hoeft het niet te blijven 

vasthouden. 

 

2. Wat vindt u van het materiaal van het lusje? 
 
Dit lijkt me prima spul(over het materiaal van 

de bowdenkabel). Het moet wel stevig zijn. 

3. Wat vindt u van de vormgeving in het algemeen? 

 
De opening aan de voorkant mag wel wat 

smaller. Het is wel fijn dat het lusje helemaal 

naar binnen trekt, het vorkje bij een vorkklem 

trekt niet helemaal naar binnen en blijft 

uitsteken, als dit zo’n smalle voorkant heeft 

als de vorkklem zou het beter zijn. 

 
4. Vind u de vormgeving passend bij Fluke, ziet u 

kenmerken van Fluke erin terug? 
 
Er zit niet echt een lijn  in Fluke 

probes/accessoires, ze zijn allemaal 

verschillend en dit zou er ook wel in passen, 

waarom niet. 

 
5. Wat vind u van het schuifje(vormgeving, ergonomie 

etc.)? 
 
Ja prima. Het is alleen niet zo fijn dat de 

stekker van het meetsnoer meeschuift, als je 

eenmaal gewend bent gaat het wel soepel. Je 

hebt het schuifje misschien niet eens nodig, je 

kan ook met je hand tegen de stekker duwen.  



 
 

 

Alhoewel, dat kan alleen met een haakse 

stekker, bij een rechte heb je het schuifje wel 

weer nodig.  

 
6. Wat zijn de voordelen/nadelen van het schuifje t.o.v. 

de uitschuifmethode van de huidig Fluke 
meetinstrumenten? 

 
De huidige manier vind ik toch prettiger, je 

kan lekker tegen de achterkant duwen en het 

op verschillende manieren vasthouden. Dit 

schuifsysteem vind ik minder handig.  

 
7. Wat zou u veranderen aan dit concept om het 

beter(bruikbaarder/ mooier/ergonomischer/meer 
passend bij Fluke) te maken? 

 
De hobbel aan de onderkant zou ik een haak 

maken, zodat je vinger erachter blijft haken. 

De achterkant iets langer maken, zodat je 

niet tegen de stekker aanzit. Het uiteinde zou 

ik net als bij een vorkklem, smaller en flexibel 

maken.  

 
8. Geef ook commentaar over het ‘multitool’ concept. 
 
Als het gaat om minimaal mee te nemen 

spullen, dan werkt dit wel goed. Het is wel een 

bijzonder ding. Het los te schroeven deel kan 

je niet meer draaien als de onderdelen(haak, 

banaan) uit beginnen te steken.  

Vastklikken zou wel werken. Verder is het wel 

tof, ik ben benieuwd hoe het gaat werken. 

 
9. Heeft u verder nog op- en aanmerkingen? 
 

_ 

 
Einde. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Naam: Ben Caris                     

Vakgebied/functie: Hardware  design  engineer 
 
1.  

Ja. Als er een uitstekende geleider is waarbij je 

normaal een krokodillenklem zou gebruiken. 

Nadeel van krokodillenklem is dat hij los kan 

schieten en sluiting maken. 

 
 

2. Wat vindt u van het materiaal van het lusje? 
 
Is goed(over het vaste bowdenkabeldraadje). 

De vraag is wel hoe lang de levensduur zal 

zijn. 

 

Wat zou u vinden van een lusje in de vorm van een dunne 
band i.p.v een draadje? 
  



 
 

 

Gevlochten band lijkt me minder geschikt 

vanwege losrakende vezels die dan sluiting 

kunnen maken. 

3.  
Ligt lekker in de hand, werkt goed. 

4.  
Past wel bij Fluke. 

5.  
Vormgeving doet denken aan elektrische 

signaalvorm(sinus). Ergonomisch prima.  

6.  
Voordeel is dat deze methode het makkelijker 

maakt om de probe nauwkeurig te 

positioneren.  

7.  
Meebewegen meetsnoer in de probe is niet 

handig. Dikker kunststof om banaanstekker 

past niet in de probe. 

8.  
Voordeel: een tool meenemen voor meerdere 

functies. 
Nadeel: het zou duur kunnen worden en 

draaipunten hebben misschien  teveel 

weerstand. Gevolg is meetfouten en 

warmteontwikkeling bij stroommeting(ook al 

is het niet daarvoor bedoeld, het zal toch zo 

gebruikt kunnen worden). 

9.  
Innovatief, nooit eerder vertoond! 

 

Naam: Herman Riphagen                       

Vakgebied/functie: Elektronica monteur 

1.  
Wel geschikt voor voltagemetingen. Voor 

allerlei metingen aan printplaten: als oogje 

achter weerstanden en bepaalde meetpunten 

op een print. 

2.  
Is te slap(over het liberator fiber). 

3.  
Ziet er netjes uit, lengte is ook goed. Uiteinde 

misschien iets smaller. 

4.  

Niet veel ervaring met de probes van Fluke. 

5.  
Wel fijn en ziet er netjes uit. 

6.  
Schuifje werkt fijner, makkelijkere beweging, 

het is handiger. Ook de drempel/hobbel aan 

de onderkant is fijn. 

7.  
Misschien iets kleinere uiteinde voor bepaalde 

situaties. 

8.  
Leuk bedacht! Je kunt er verschillende dingen 

mee meten. 

9.  

_ 

  



 
 

 

Naam: Maarten van Alphen                

Vakgebied/functie: Hardware consultant 
 
1.  
Ja, voor gebruik op testpennen (pennetjes die 

uitsteken op printplaten, soort pinnetjes met of 

zonder een knobbel aan de bovenkant) en  

voor de pennetjes van de connectoren.  Als ik 

dit zie, denk ik meteen aan testpennetjes, 

ideaal om eromheen te hangen. 

2.  
Te slap(over het liberator fiber), je wilt iets wat 

stijver is, in het ideale geval komt er een 

rondje uit.  
Een dunne band zou ook goed zijn en een 

bowdenkabel is ook interessant. Let op dat het 

niet snel corrodeert. 

3.  
Het snoertje schuift mee, dat verwacht je niet 

en het is onnatuurlijk, dan moet je het op een 

bepaalde manier vasthouden. Misschien 

buitenhuls iets langer maken dat je die 

verschuiving niet voelt. 

4.  
Wel ja, logo, vorm, veilige stekker en 

uiteindelijk de kleur. 

5.  
Voelt lekker, werkt fijn. Het is ook op een 

veilige afstand, ik hoef met mijn vingers niet 

dichtbij het meetpunt te komen. 

 

 

6.  
Dit voelt veel fijner, veel meer grip en controle, 

je kunt er goed mee mikken. 
7.  
Een oplossing verzinnen voor het 

meeschuivende snoer. 

8.  
Redelijk radicaal idee, klinkt wel goed. Wel 

handig, je hebt in ieder geval alles bij je als je 

mobiele service doet, als je alles los meeneemt 

raak je op den duur van alles kwijt. Het is te 

vergelijken met de Zwitserse zakmes, de 

onderdelen zijn niet zo top als de losse 

instrumenten, maar ze zijn wel goed genoeg 

en je hebt wel alles bij je, je raakt geen dingen 

kwijt. 

Het is een leuk concept, ik zou het wel willen 

uitproberen. 

9.  

Leuke is dat in zo’n conservatief gebied 

toch nog verandering komt. Die dingen 

bestaan al jaren, nu eens wat 

verandering. 

 

  



 
 

 

Toetsing met programma van eisen 

Aan de hand van de specificaties bij de in het begin 

gestelde eisen zal nu gekeken worden in hoeverre het 

eindconcept eraan voldoet. 

Gebruikerseisen 

Product moet tegen een redelijke stroomsterkte kunnen. 

 Het moet niet beschadigen bij een stroomsterkte van 10A 

Hiervoor zou gekeken moeten worden naar de precieze 

afmetingen en elektrische eigenschappen van een 

vernikkeld bowdenkabel (mits de opdrachtgever daarvoor 

kiest). Dat is in dit project nog niet gebeurd, wel kan er een 

uitspraak over worden gedaan aan de hand van de huidige 

haakklem en krokodillenklem van Fluke. Deze zijn ook van 

vernikkeld staal en van ongeveer dezelfde grootte als het 

lusje. Volgens de producteigenschappen op de Fluke 

website(www.fluke.com/Fluke/nlnl/Accessoires/Industriel

e-meetsnoeren,-probes-en-klemmen/ 

AC220.htm?PID=55683) heeft een haakklem een vermogen 

van 3 Ampère en een uitschuifbaar krokodillenklem 10 

Ampère. Het vermogen van het lusje zal dan in de buurt 

liggen van de haakklem en zal dus niet meer dan 4-5A zijn. 

Dit betekent dat aan deze eis niet is voldaan. 

Gewicht van het product moet niet te hoog worden, zodat je het 
nog wel aan meetpunten kan ophangen. 

 Het gewicht moet tegen de 300gram blijven 

Het prototype weegt lang geen 300gram en dit zal bij het 
eindproduct niet veel anders zijn, dus aan deze eis is 
voldaan! 
 
Product moet niet te groot worden, om de bereikbaarheid van 
bepaalde meetpunten niet te belemmeren 

 Volume binnen de 2x5x20cm (dikte,breedte,lengte) 

De lengte van het concept is 15cm en de diameter van het 

dikste gedeelte is 1.5cm. Het concept ligt dus binnen de 

aangegeven grenzen en voldoet daarmee aan de eis! 

Functionele eisen 

Product moet elektrische signalen van een circuit dat gemeten of 
getest gaat worden nauwkeurig kunnen  overbrengen naar een 
test- of meetinstrument (zoals een scopemeter). 

 Product moet fysiek en elektrisch contact kunnen maken met 
het testpunt op het elektrisch circuit 

  



 
 

 

Met het lusjes kan fysiek en elektrisch contact worden 

gemaakt, dus voldaan! 

 Product moet mogelijkheid hebben voor transport van 
elektrische signalen 

Elektrische signalen kunnen via het lusje en de metalen 
kern naar de meetsnoer worden getransporteerd, want de 
materialen zijn elektrisch geleidend. Hiermee dus voldaan! 
 
 Product moet mogelijkheid hebben voor verbinding met een 

test of meetinstrument 

Het busje aan de achterkant zorgt voor verbinding met een 
meetsnoer die weer verbonden kan worden met het 
meetinstrument. Voldaan! 
 
Technische eisen (eisen uit IEC/EN 61010-031 norm) 
 
Product moet aan alle (veiligheids)eisen van de IEC/EN 61010-
031 norm voldoen, hieronder enkele eisen daaruit. 

 Zie norm IEC/EN 61010-031 versie 2002 met wijzigingen van 
versie 2008 

De meeste eisen hierin hebben betrekking op de veiligheid 
van het eindproduct en geven ook aan hoe bepaalde eisen 
moeten worden getest. Aan al deze eisen moet in het 
eindproduct nog worden voldaan, in het prototype is dat 
nog niet het geval. 
 
Product moet gemarkeerd worden met de grafische symbolen uit 
Tabel 1 van IEC/EN 61010-031 norm(bij gebruik van andere 
symbolen moet er uitleg bij in de documentatie) 

 Zie tabel 1 Bijlage D 
 
 

Deze eis heeft betrekking op het eindproduct, in het 
prototype kon alleen het logo worden verwerkt. 
 
Elektrische schok moet in alle omstandigheden vermeden 
worden. De toegankelijke onderdelen van het product (delen 
waar de gebruiker aan vast dient te houden tijdens het gebruik) 
mogen geen schade toebrengen aan de gebruiker. 

 Toegankelijke onderdelen moeten geïsoleerd worden tegen 
elektrische schok 

Alle geleidende onderdelen zitten verborgen onder een 
isolerend kunststof behuizing, zodat er geen stroom naar 
de gebruiker kan lekken, aan deze eis is voldaan! 
 
Makkelijk beschadigbare materialen mogen niet als 
isolatiemateriaal gebruikt worden. 

 Geen materialen als: lak, emaille, oxides, anodische films, 
papier, vezels 

Het isolatiemateriaal is PC/ABS kunststof en TPU rubber en 
bevat dus geen van de bovengenoemde stoffen, voldaan! 
 
Gebruiker moet beschermd worden tegen aanraken van de 
probetip (of andere geleidende delen) tijdens metingen. 

 Als de probetip levensgevaarlijke elektrische schok kan 
veroorzaken (boven de 35V) moet een barrière op het 
product gemaakt worden om het gevaar te minderen.    

Er is een barrière op het product gemaakt waar de vingers 
van de gebruiker op een veilige afstand achter kunnen 
blijven, voldaan dus!   
 
De veiligheidsbarrière moet afhankelijk van de te meten voltage 
op een veilig afstand vanaf de probetip geplaatst worden. 

 Clearance: min. 14.3mm (600V  CAT IV/1000V CAT III) 
Creapage distance:min. 14.3mm 

  



 
 

 

De clearance (luchtafstand probetip tot vingers) in het 

product is 72mm en de creapage distance (kruipafstand tot 

vingers) is zelfs meer dan 72mm, hiermee is dus zeker aan 

de eis voldaan! 

Warmte mag in normale gebruiksomstandigheden geen schade 
of verspreiding van vuur veroorzaken, dus makkelijk aanraakbare 
oppervlakken mogen de maximum vastgestelde waarde (per 
materiaal) niet overschrijden. 

 Metaal:max 55 graden C 
Niet metaal:max 70 graden C 
Kabels en snoeren: max 75 graden C 

Deze waardes mogen in het eindproduct niet overschreden 
worden. 
 
Eisen vanuit opdrachtgever/Fluke 
 
Product moet ontworpen zijn volgens de standaarden van Fluke. 
Hieronder enkele standaarden. 
Consistentie in productfamilies. 

 Kenmerkende elementen van Fluke moeten terugkomen in 
het product (lettertype, kleur, symbool) 

Enkele kenmerkende aspecten uit de andere producten 
van Fluke zijn overgenomen in het concept, daarmee 
voldoet het aan de eis! 
 
Gemakkelijk in gebruik. 

 Gebruik moet zonder handleiding te begrijpen zijn 

Gebruik spreekt voor zich, handleiding zal niet nodig zijn, 
voldaan! 
 
Het moet duidelijk zijn dat het product van Fluke is .  

 Fluke logo moet op het product aanwezig zijn 

Fluke logo is aanwezig op het product, voldaan! 

Product moet stevig zijn. 

 Product moet een valproef van 1m hoog kunnen overleven 

Deze eis heeft betrekking op het eindproduct, dat moet 
nog worden getest op deze eis. 
 
Kleuren van (delen van) het product moeten uit de Fluke Color 
Palette zijn 

 Munsell Color System kleuren van Fluke moeten gebruikt 
worden 

In het prototype zijn de kleuren niet uit het Munsell Color 

System, in het eindproduct zal dat wel zijn, daar kan 

makkelijk aan worden voldaan! 

Wensen 
 
Product moet mogelijkheid bieden om metingen makkelijk van 
een afstand te observeren. 

Dit project heeft zich niet op deze wens gericht. 
 
Product het liefst zo smal mogelijk houden, als het groter moet, 
liever in de lengterichting dan in de breedte of dikte. 

Het product is heel smal geworden! 
 
Het product moet het mogelijk maken het aantal mee te nemen 
accessoires voor metingen te verminderen.  

Het product vervult meerdere functies die het aantal mee 
te nemen accessoires kan verminderen! 
  
Product moet robuustheid en stevigheid uitstralen. 

Alleen als het eindproduct geproduceerd is kan 
geëvalueerd worden of het robuust en stevig uitziet. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 


