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Deel 6: Ledte

Inleiding
Ik heb in overleg met mijn mentor gekozen voor een actueel onderwerp: ledtechnologie. Dit
onderwerp heb ik uitgewerkt in drie verschillende delen voor drie verschillende doelgroepen.
In het eerste hoofdstuk, zal ik proberen duidelijk te maken wat leds zijn en hoe ze precies
werken. Voor-en nadelen waaronder lichtopbrengst, duurzaamheid,… komen hier ook aan
bod.
In het tweede hoofdstuk ‘Le Petit Phare’, heb ik iets praktisch uitgewerkt. Ik werkte hiervoor
samen met Bart Castelein, die vzw De Boot runt. Bart is onder meer bekend van zijn ‘toeristische’ uitstap naar Afrika. Hij reed er rond met zijn zonnefiets, waarmee hij zichzelf van
elektriciteit kon voorzien. Zo kon hij onder meer zijn gsm, filmcamera en bandrecorder opladen terwijl hij fietste. Castelein maakte wekelijks stukken voor het programma ‘Voor de
Dag’ op Radio 1. Op zijn reis in Afrika zag hij dat de mensen kampten met een probleem.
Ze hebben in de brousse geen elektriciteit en dus ook geen licht. Omdat het in Afrika vroeg
donker is, is dit wel degelijk een serieus probleem, dat de dag van vandaag nog steeds niet
opgelost is. De Verenigde Naties ondernamen al verschillende pogingen om de mensen
daar te helpen, maar steeds zonder resultaat.
Bart bracht me op de hoogte van deze problematiek en ik was er onmiddellijk door geboeid. Ik vond het een uitdagend probleem dat een onderwerp zou kunnen zijn van mijn
bachelorproef. De mogelijkheden om het probleem op te lossen zijn eindeloos. Het biedt
verschillende (toekomst)mogelijkheden. Na overleg met mijn mentor besloot ik de uitdaging
aan te gaan. Met behulp van mijn kennis die ik verzameld heb tijdens mijn vooropleiding
Elektriciteit-Elektronica, wou ik mezelf tot het uiterste drijven om vernieuwing en innovatie
te brengen binnen het vakdomein techniek. Deze praktische toepassing kan hiervoor zorgen.
Het laatste hoofdstuk is een verzameling van techniekprojectjes met leds, die ik zelf heb
ontworpen en gemaakt tijdens mijn driejarige opleiding in de RENO. Je zal meteen merken
dat ze perfect passen binnen het nieuwe leerplan techniek, dat in september 2010 van
kracht wordt.

De
eel 1: Leds
1

Wat is een
n led?

Een led (Light Emiitting Diodee) is een va
an de eendercomponeenten binne
en de elekvoudigstte halfgeleid
tronicaw
wereld. Een halfgeleideer, geleidt de
d stroom
in één bepaalde ric
chting. Bij eeen led wo
ordt er in
al licht uitgestraald. B
Bij de werkin
ng van de
dit geva
led word
dt dit princip
pe uitvoerig besproken..

Leds wo
orden gebruikt in allerh
hande toep
passingen,
ook al ziie je ze niet altijd. Je viindt ze terug
g in afstandsbe
edieningen, auto’s, com
mputers, ga
ameconsoles,… Doorgaans kun je een leed herkenne
en aan z’n
bolvormig kopje.
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2

De l ed: van
n vroeg
ger tot nu

De meeste me
ensen denk
ken dat de le
ed ontdekt is in de jare
en 60 door A
Amerikaans
se ontdekw deze m ensen geloven, is het licht van deeze halfgele
eider al
kerrs. In tegensstelling tot wat
me
eer dan 100 jaar gelede
en ontdekt d
door Henry
y Round. Uiiteindelijk w
was het Oleg
g Losev
die
e de led ontd
dekte, zoals
s we hem va
andaag ken
nnen. Led is
s de afkortinng voor Light
Em
mitting Diod
de, of lichtgevende dio de.
•Henry J. Round: ontdektte dat een halfgeleider
h
kan licht geeven

1
1907

1
1927

1
1955

•Ole
eg Vladimirrovich Los ev: schreeff publicaties
s rond het oontwikkelen van een
led
•Rubin Brauns
stein: ontde
ekte infraroo
od licht door gallium arrsenide halffgeleiders
gebruiken (=
= voorloperr infrarode le
ed)
te g

•Robert Biard en Gary Piittman: nam
m een pattent op de inffrarode led

1
1961
•Nic
ck Holonya
ak JR.: ontw
wikkelde de eerste led die zichtbaaar licht gaf

1
1962
•HP
P: bracht led
ds in massa productie, waardoor
w
de
e kostprijs vverminderde
e

1
1968

1
1972

•M.G
George Cra
aford: ontw
wikkelde de eerste gele led en verttienvoudigde de
lich
htopbrengst van een ro
ode en oranjjerode led.

•Pea
arsall: eers
ste super fellle led voor glasvezelto
oepassinge n.

1
1976
•Shuji Nakamu
ura: eerste superfelle blauwe
b
led.

1
1995
•Bilkent Unive
ersity: de grrens van 30
00lumen per Watt werdd bereikt.

2
2008
•Cambridge University: p
productieko
osten daalde
en met 90%
%

2
2009
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3

Bou
uw

3.1
1

Klas
ssieke le
ed

De
e led heeft 2 aansluitpinnen: de la
ange of ano
ode (+) en de
d korte of kkathode (-). De kath
hodeklem wordt
w
aange
eduid door een platte kant
k
aan de
e kunststofflens.
Ee
en gouden draadje ve
erbindt de a
anode met het
h PN-matteriaal. Mett een reflec
ctor wordt
he
et licht sterkker uitgezon
nden.

Op ne
evenstaand
de figuur ziee je nog een
ns de
aansluitpinnen van een ledd. Onder he
et bovene de symbollische voors
stelling
aanziicht merk je
van een
e led.

3.2
2

OLE D
Oled is
s de afkortin
ng van orgaanische led..
Een olled is opgebouwd uit vverschillende lagen.
De onderste laag
g is de gron
ndplaat die
e de oled
ze grondplaaat kan doo
orzichtige
onderrsteunt. Dez
kunsts
stof, glas of folie zijn.
Zoals bij een klassieke led, hheb je opnie
euw een
e (+) en kathode (-).
anode
Tusse
en de anode
e en kathod
de liggen de zogenaamd
de organisc
che lagen. Deze lagen
n zijn van
organische molec
culen of polyymeren.

ayer op de aafbeelding, stelt de
De conductive la
dende laag voor. Dezee laag is gem
maakt van
geleid
org
ganische mo
oleculen die
e de gaten vvervoert uit de anode.
De Emissive layer stelt de
d emittere
ende (uitstrralende) laag voor. Deeze laag vervoert de
ektronen van
n de kathod
de. Hier worrdt het licht gemaakt.
ele
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Werrking

4.1
1

Halfg
geleiderrs
In de elek
ktrotechniek
k hebben wee naast geleiders en
isolatoren
n ook halfge
eleiders. Eeen halfgeleid
der bestaat
uit een be
epaald mate
eriaal waarvvan aan de grens tussen twee halfgeleide
ers met versschillend ge
eleidingsn de elektrische gelei ding in de ene richvermogen
ting veel beter is da
an in de an
ndere richtiing.
Een ande
ere eigensch
hap van ee n halfgeleid
der is dat,
bij norma
ale omgeviingstemperratuur, de soortelijke
s
weerstan
nd tussen deze
d
van m
metalen en isolatoren
ligt.

Om
m geleidend te worden hebben ha lfgeleiders energie
e
nod
dig onder dee vorm van warmte,
lich
ht, of een ze
eer sterk ele
ektrisch veld
d. Bij het ab
bsoluut nulp
punt (-273°C
C) wordt de
e halfgeleiderr een isolato
or. Een foto
ogevoelige h
halfgeleiderr en fotodiod
de verkrijgeen bij complete duistern
nis isolatore
eigenschappen.
Het meeest gebruik
kte halfgeleider m
materiaal is
s op dit
ogenbllik zonder tw
wijfel silicium ((Si). Een an
nder gebruikt eelement is germanig
um (G
Ge).
Deze ttwee materialen hebben eeenzelfde din
ng gemeen:
ze hebbben allebe
ei vier valentie--elektronen
n op de
buiten
nste schil. Ze
Z streven
om 8 eelektronen in de buitenste schil te heb
bben. Hierdoor gaaan ze dus bindingen
aan.
Je verkkrijgt een so
oort wafelstructu
uur waarbijj de Sieleme nten een binding
b
kaar. In
aangaaan met elk
menten kan
n
plaats van SI-elem
ementen.
dit ookk met Ge-ele

In d
de halfgeleiidertechniek
k worden oo
ok chemische elementen gebruiktt. Voorbeeld
den zijn:
loo
odsulfide (Pb
bS), gallium
marsenide (G
GaAs), cadmiumsulfide
e (Cds), inddiumfosfide (InP). Arsen
niden, sulfid
den en seleniden zijn m
meestal ook
k fotogevoelige halfgeleeiders.
De term halfg
geleider wordt niet allee
en gebruiktt om het ma
ateriaal aan te duiden, maar ook
m componenten gefabriceerd uit h
halfgeleide
ermateriaal aan te duidden zoals: diode,
d
tranom
sisttoren, thyrisstoren,…
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4.2
2

Diod
de

4.2
2.1

Algem
meen
Ee
en diode is de
d eenvoud
digste halffgeleider.
De
eze elektron
nicacomponnent kan de stroom
teg
genhouden
n of geleideen. De gele
eidende
ric
chting noem
men we de ddoorlaatrichtting, de
an
ndere richtin
ng de sperri chting.

Ee
en diode be
estaat uit eeen sectie N--type materriaal dat verrbonden is m
met een sectie Ptyp
pe materiaa
al. Hierdoorr geleidt de diode
ma
aar in één enkele
e
richtiing.

2.2
4.2

P-typ e materia
aal

Positieff gat

Om een P-type materiaa
al te verkrijg
gen voegt men
m boor toe aan het ssilicium of ge
ermanium.
oals je op de afbeelding ziet, heefft boor drie valentie-ele
ektronen.
Zo
Siilicium wil opnieuw
o
8 elektronen in
n zijn buiten
nste schil en
n gaat dus oopnieuw een binding
aa
an met boorr. Omdat bo
oor slechts d
drie valentie
e-elektronen heeft en ggeen vier, ontstaat
o
er
du
us een positief gelade
en gat.
De
e halfgeleid
der bevat du
us extra po
ositief gelad
den deeltje
es, hierdoorr noemen we
w dit een
P--type materiaal.
In een gat ka
an er een vrrij elektron sspringen, zo
odat er erge
ens anders oopnieuw ee
en gat ontp
waarr het elektro
on vandaan kwam. Doo
or deze verpplaatsing ka
an een Pstaat, op de plaats
m geleiden.
type halfgeleider stroom
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4.2
2.3

N-typ e materia
aal

Vijfdde valentie--elektron

He
et N-type materiaal
m
be
estaat uit S ilicium of Germanium
G
waaraan
w
Foosfor toegev
voegd
we
erd. Fosfor heeft vijf va
alentie-elekktronen, waa
ardoor er ditmaal geenn gaten onts
staan
maar extra elektronen.
e
eider bezit extra
e
negatieve gelad
den deeltjes.
De halfgele

4.2
2.4

Werkiing
Niet aa
angesloten
n diode:
Wanne
eer er geen spanning oover de diod
de staat,
zal een
n deel van de
d elektrodeen van het N-type
N
een de
eel van de gaten
g
opvulllen in het P-type (recombinatie). Dit is enkel hett geval voorr de elekns tussen
tronen en gaten die zich dichht bij de gren
m
bevinden.
b
Z
Zo ontstaat er een
beide materialen
sperzo
one.

Aange
esloten diode:
Om de
e sperzone weg
w te werkken, zullen er elektronen van het N-ttype naar hhet P-type moeten
m
n in tegenge
estelde richtting. Om ditt te vervloeien
krijgen, verbind je de kant vaan het P-typ
pe materiet de positieve klem vann een batte
erij (of
aal me
schake
eling) en het N-type maateriaal met die van
de neg
gatieve.
De elektronen
n in het nega
atieve mate
eriaal worde
en afgestote
en van de neegatieve ele
ektrode en
ngetrokken door de po
ositieve elekktrode. De gaten
g
beweg
gen juist in tegengeste
elde richaan
ting
g. Wanneerr de spannin
ng groot ge noeg is, wo
orden de ele
ektronen diee gerecomb
bineerd zijn
me
et de gaten in de sperzone losgescchoten uit hun
h gaten en beginnenn ze vrij te bewegen.
b
De sperzone is verdwene
en en de strroom kan do
oor de diode vloeien.
anneer je de
e aansluitdrraden van d
de batterij omwisselt, za
al er geen sstroom vloeien omdat
Wa
de positieve ka
ant de elekttronen zal a
aantrekken,, en de nega
atieve kant de gaten. Hierdoor
H
perzone.
verrgroot de sp
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4.3
3

Led, een bij zondere
e diode
Zoal s je op de afbeelding
a
ziet,
z
bewegeen de elektronen in
en) rond de
e kern. De eelektronen in
n de verschilllen (orbitale
schilllende schillen bevatten allemaal eeen andere
e hoeveelheid energie. Deze met de grootste hooeveelheid energie,
egen het ve
erst van de kern.
bewe
nneer er een
n elektron van
v een lag
gere naar een
e hogeWan
re sc
chil wil, is er
e een enerrgieboost n
nodig.
een elektro
on van een hogere naaar een lage
ere schil
Om e
sprin
ngt, wordt er
e energie afgegeven
a
iin de vorm van fotonen (licht). Hoe
e groter de hoeveelheidd energie die
d vrijer de energie van het footon.
komtt, hoe hoge
een led te laten oplichtten, verbindd je de anod
de met de
Om e
posiitieve klem
m van een circuit. De kaathode mett de negatieve
e klem van een circuit..

4.4
4

Oled
d, een le
ed om na
aar op te
t kijken
n
1
2

3

4
5

6
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De batterijj of voedinggsbron leverrt een bepaalde spa
anning aan de oled.
Een elektrrische strooom vloeit van
n de kathode naar de anode door de org
ganische
lagen.
athode stuurrt elektronen naar de
 De ka
emitte
erende laagg.
 De an
node verwijdderd elektro
onen van
de geleidende laaag (er ontsttaan gaten).
Aan de gre
ens tussen de emittere
ende en
geleidende
e laag, zulleen elektrone
en gaten
aantreffen.
 Een elektron
e
vultt een gat, waardoor
w
het ele
ektron in eeen lagere sc
chil komt.
 Er kom
mt energie vvrij in de vo
orm van
een fo
oton.
De oled sttraalt licht u it.
De kleur van
v het lichtt hangt af va
an het type
organische
e molecule in de emitte
erende
laag. De fa
abrikanten ggebruiken bij
b eenzelfde oled ve
erschillendee organische
e filmlagen
om kleurdisplays te m
maken.
ensiteit is aafhankelijk van
v de
De lichtinte
hoeveelhe
eid stroom. H
Hoe meer stroom,
s
hoe lichterr het licht.
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Soo
orten

Een led kun je
e in verschillende vorrmen en afm
metingen vinden.
v
De kkleur van de
e kunstoflens geeft niet aan we
elke kleur de
e led uitstra
aalt. Zo kan een led meet een doorrzichtige
sto
kun
nststoflens bijvoorbeeld
d rood licht uitstralen.

5.1
1

Volg
gens kle ur
Kleur

Bedrrijfsspann ing

Inffrarood

∆V < 1.9
1

Ro
ood

1.63 < ∆V < 2.03

Orranje

2.03 < ∆V < 2.10

Ge
eel

2.10 < ∆V < 2.18

Grroen

1.9 < ∆V
∆ < 4.0

Blauw

2.48 < ∆V < 3.7

Violet
Pa
aars

2.76 < ∆V < 4.0
2.48 < ∆V < 3.7

Ulltraviolet

3.1 < ∆V
∆ < 4.4

W
Wit

∆V = 3.5
3
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Halffgeleiderm
materiaal
(GaAs
s)
(AlGa
aAs)
(AlGa
aAs)
(GaAs
sP)
(AlGa
aInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
(GaA
AsP)
(AlGa
aInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
(GaA
AsP)
(AlGa
aInP)
Gallium(III) phosphide (GaP)
(InGa
aN) / Gallium
m(III) nitride (G
GaN)
Gallium(III) phosphide (GaP)
aInP)
(AlGa
(AlGa
aP)
(ZnSe
e)
(InGaN)
e
(SiC) as substrate
s substrate — (in ontwikkkeling)
(Si) as
(InGa
aN)
twee mini
m blue/red
d leds,
blauw
w met rood fosfor,
of wit met paarse behuizing
diama
and (235 nm))
Boron
n nitride (215 nm)
Aluminium nitride (AlN) (210 nnm)
Aluminium gallium
m nitride (AlG
GaN)
Aluminium gallium
m indium nitridde (AlGaInN
N) — (kleian to 210 nm
m)
ner da
Blauw
we/UV diode met geel fossfor
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5.2
2

Volg
gens vorrm

5.2
2.1

SMD- leds
De kleinstte noemen we SMD-le
eds. SMD sttaat voor Surface
Mounted Devicetec
chniek. Dez
ze leds wordden rechtstrreeks op
en gesoldee
erd. Doorda
at ze enorm
m klein zijn,, nemen
printplate
ze heel w
weinig plaats
s in en kunn
nen praktiscch overal in geïntegreerd wo
orden.
Het licht vvan een SM
MD-led word
dt gebruikt vvoor signalis
satie. Bv.:
bij een mo
odem, om aan
a te geve
en of je verbbinding hebtt met internet.
ds aan elkaaar worden
n geschaWanneer verschillende SMD-led
eken we van een Led strip.
s
Het bbiedt als voo
ordeel dat
keld, spre
je de strip
p eender wa
aar kunt doo
orknippen w
wanneer je een
e stukje
nodig heb
bt.
BARCO in
ntegreert SMD-leds in hun
n gigantischee ledscherme
en die geden bij conce
erten. De zog
genaamde M
MiPIX is slech
ht 4cm x
bruikt word
4cm groot.. Zo’n blokje bevat vier le
eds die miljoeenen kleuren
n kan creeren.
e paneel oom zo een gigantisch
Deze mod ule wordt vastgeklikt op een
m op te bouwe
en.
ledscherm

5.2
2.2

High power led
ds

High pow
wer leds of gewonen power
p
leds,, zijn de jongste generatie led
ds waarbij dde lichtsterk
kte al heel
ds. Dit zijn ultrafelle led
groot is b ij een lage aangesloten
a
n spanning.. Het vermo
ogen van
s is dat de
deze ledss blijft ook vrij laag. Hett nadeel vann deze leds
leds vrij w
warm worde
en. Hierdoorr worden zee meestal op
p een
koelplaat gemonteerrd.

5.2
2.3

Klass
sieke led
De gewo ne led (5mm) wordt ge
ebruikt bij liichtkranten
n. In teng tot z’n bro
oertje, is de
e lichtintens iteit veel miinder. Er
genstellin
ok nog een kleine uitvo
oering van ddeze led (3mm).
bestaat oo
Wanneer er gesprok
ken wordt ov
ver jumbo lleds, bedoe
elt men
one led van 10mm groo
ot.
een gewo
Qua lichti ntensiteit is
s deze even
nwaardig aaan de gewon
ne led. De
an de led ve
erschilt echtter. De kop van de led is veel
grootte va
groter dan
n bij de voriige leds.
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5.3
3

Volg
gens we rking
Wanneerr we een be
epaalde stro
oom door ee
en led laten vloeien, da
an zal de
led licht uitstralen.
u
S
Sommige led
ds knipperen, veranderren van kleur,… ook
al hebben
n ze dezelfd
de vorm. We
W zetten deze specialee leds even op een rijtje.

5.3
3.1

Gewo
one led

Het grote voordeel van deze led
ds is dat ze in heel vee
el toepasaast verlich
hting, kunne
en gebruikt w
worden. Ditt zorgt ersingen, na
voor dat d
deze leds niet speciaal voor verlicchting gefab
briceerd
worden, zzodat de kostprijs van deze
d
gewonne leds hee
el laag ligt.

5.3
3.2

Knipp
perled
Om een le
ed te doen knipperen kun
k je zelf eeen led kopen en een
elektronissche schake
eling solderen die ervooor zorgt datt de led
knippert.
Maar, er iis ook een speciale
s
led
d op de marrkt die al uitt zichzelf
knippert. Op het zich
ht is er geen
n verschil m
met de gewo
one led. Je
eer je er een
n spanning op aansluitt.
merkt hett pas wanne

3.3
5.3

Twee - en driek
kleuren le d
Er bestaa
an ook bipollaire en tripo
olaire leds. Bipolaire le
eds hebben 3 aan
nsluitklemm
men, tripolairre leds hebbben 4 aansluitklemmen. Er iss altijd een gemeensch
happelijke kklem. Door stroom
s
te
sturen op
p een van de
e andere vrije klemmenn krijg je ee
en kleur.
en die de tripolaire led kan uitstraleen zijn rood
d, geel en
De kleure
blauw. De
eze led worrdt vooral ge
ebruikt bij m
modems, rou
uters, laptops,… Zo
o kan een indicatielam
mpje zowel ro
rood, geel en
e blauw
uitstralen .
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5.3
3.4

Rainb
bow led
Bij een ra
ainbow led
d zit er aan de
d onderzijdde van de P en Nklem in de
e behuizing
g een kleine
e micro con
ntroller. Me
et andere
woorden e
er zit dus een zeer kle
eine chip inn.
De chip zzorgt ervoorr dat de led overschakkelt tussen verschileuren zodatt de kleurve
erandering dduidelijke merkbaar
m
lende kle
is. De chi p kan er oo
ok nog voor zorgen datt de kleuren
n in eleien. Zodat het de kleu
urveranderinng rustgeve
end overkaar vloe
komt.

5.3
3.5

Oled

Oleds zijjn op dit mo
oment het bekendst vooor hun toep
passingen
binnen de
e tv-industrrie. Ze word
den gebruikkt in beelds
schermen
en displa
ays om te concurreren
c
n met de veeel minder milieum
vriendelijkke lcd-sche
ermen.
Voordelen
n tegenover lcd zijn: de
e grote inkijjkhoek, gee
en achtergrondverl ichting nodig, minder stroomverbr
s
ruik en veell dunnere
tv’s.
Oleds die
e kunnen ge
ebruikt word
den voor licchttoepassingen,
zijn nog i n ontwikke
eling.
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6

Toe passingen

6.1
1

Alge
emeen

In het gewone
e huishoude
en wordt er
ed gebruikt als indicadikwijls een le
orlampje. Enkele voorb
beelden:
to
 led-tv;
soles;
 in verschiillende cons
 in afstand
dsbedieningen;
 …

Het lich
ht van leds w
werd vroege
er
nooit echt gebruiktt als verlichtting.
Sinds een
e aantal jaaren kwam
daar ve
erandering iin en
ondertu
ussen zijn leeds hét lich
ht
van de
e toekomst geworden! In
de winkels liggen rreeds de
eerste ledlampen in de rekken.
Ledlamppen worden gebruikt in
kantoorrruimten als
s verlichting.
ampen op
Er kunneen ook ledla
de compputerscherm
men geplaatst w
worden om het
h toetsenbord
d te verlichten bij
avond- oof nachtwerk.

Je kunt ledlam
mpen gebruik
ken
m de tuin te verlichten. Deze
om
lam
mpen zijn sp
peciaal ontw
worpen
zod
dat ze waterrdicht zijn en zodatt je geen hin
nder kunt he
ebben
van
n kortsluiting
g.
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Ledspotss kunnen on
nder andere in winkkels gebruik
kt worden
om de ettalage te ac
ccentueren.
er doen deOok in dee huiskame
ze leds hhun intrede.

In d
de horeca kunnen
k
leds onderr andere gebruikt worde
en om
de bar te verliichten. De ledgt voor een zeer
verrlichting zorg
mo
oderne look
k en door he
et lage verbruik zittten ze econ
noed.
missch ook goe

Ledverlicchting kan natuurlijk
n
ook in dee woning ge
ebruikt
worden. Zoals bij he
et introduceren vaan de spaarlamp, zal
het ook eeen tijdje du
uren voordat de leedlamp in elke woning
zal te vinnden zijn.

De lichten in scholen
s
branden
eestal vrij lan
ng. Daarom is het
me
aan
ngewezen om
o ook in sc
cholen ledverlichting te integrreren
m de lokalen, de trappen
n,… te
om
verrlichten.
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Ledsppots kunnen
n ook gebruiktt worden om
m gebouwen, schilderijen, bruggen,…
… te verlichtten.

6.2
2

Gadg
gets
Leds zijn
z super h
hot, cool en
n actueel. Ze
Z worden ddan ook gebruikt in tal
van ga
adgets.
Hieron
nder volgen enkele laattste nieuwe gadgets enn trends in het
h ledgebruik.

Het led T-sh
hirt reageertt op licht. Een handig ggadget om bij
b muziekestivals in he
et oog te sp
pringen. De batterij kunnt u via een ingefe
bo
ouwd zakje in en uithalen.

Op
pnieuw je sle
eutels kwijt?
? Met deze c
cardkeyfind
der los
je d
dit probleem
m op. Via ee
en zender di e niet groter is dan
een
n bankkaartt kun je de sleutels
s
teru
ugvinden. De
e
zen
nder geeft een
e signaal naar de onttvanger aan
n de
sleutels, waard
door de zen
nder zal beg
ginnen geluid
d
aken en oplicchten. Hand
dig toch?
ma
Draa
ag je meesttal een pet wanneer
w
je naar schoo
ol gaat en
vind je het jamm
mer wannee
er je hem m
moet afdoen wanneer
donker word
dt? Dan bie
edt deze pett met leds de oploshet d
sing ! Overdag kan
k de pet je bescherm
men tegen regenbuien
r
elle zon, s ’n
nachts kan je
j door de leeds zien wa
aar je loopt
of fe
of fie
etst.
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Dezze ledhand
dschoen die
e nog in ontw
twikkeling is
s, geeft
geb
bundeld lich
ht wanneer je naar een object wijstt. Hierdoor
wordt het object verlicht. De
D batterijen
n die de led
ds van
oom voorzie
en, moeten als een arm
mband rond de pols
stro
worden gedrag
gen.

Wanneer
W
je graag een miniledlich
htje bij je heebt, dan is deze
ledgadget e
een must. He
et lichtje heeft de afmettingen van een
e
bankkaart,
b
w
waardoor he
et makkelijk
k weg te berg
rgen is. De twee
t
gele
leds zorgen voor een aangenaam
a
licht in het ddonker.

Dezze ledwimp
pers laten de
d ogen grotter lijken. De
eze wimperrs
zijn
n speciaal ontworpen omdat veel a
aziatische vrrouwen
gro
otere ogen willen.
w
Door je hoofd op
p een bepaa
alde manier
te h
houden, kun
n je de leds in-en uitsch
hakelen.

6.3
3

Gree
enpix
Greenpix
x-Zero Enerrgy Media W
Wall is een baanbrekend proje
ect op het vlak
v
van dig itale techno
ologie. Deze muur is
s het groots
ste gekleurrde ledsch
herm ter
wereld. Bovendien
B
is
s het ook heet eerste sy
ysteem dat
volledig wordt
w
voorzie
en van elekktriciteit uitt zonneenergie.
cht wordt ov
verdag opgeevangen do
oor zonneHet zonlic
panelen die
d ingebouw
wd zijn in dee verschillende platen..
Bij het valllen van de avond, worrden de ledm
modules in
de muur geactiveerd
g
.

eerd met
De zonnepanelen zijjn in het glaas gelamine
hillend legp
patroon. De verschillende legpaeen versch
tronen van
n de zonnep
panelen zorrgen ervoorr dat het
rendemen
nt van de zo
onnepanelenn stijgt, omd
dat de
warmte zo
o tot een minimum bepperkt wordt.
og voldoend
de zonlicht in het gebo
ouw te laten
n
Om ook no
binnenvalllen, kunnen
n de panelenn openklappen zodat
nattuurlijk zonlicht ook in het
h gebouw
w binnenvaltt.
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7

Ren demen
nt

Er is een verschil in rende
ement tusse
en de mono
ochroom ge
ekleurde ledds en de fellle witte
wone led, vo
ooral de rod e led is het efficiëntst. Een witte leed is opgeb
bouwd uit
leds. Een gew
n blauwe led, waarvan het rendem
ment al lage
er is dan van een rode led. Een ge
edeelte van
een
hett licht wordtt opgevange
en door fosffor die het omzet
o
in geel licht. De combinatie
e van blauw
en geel licht geeft wit licht als resulta
aat. Door de
eze omzetting zijn wittee leds niet efficiënt.
e
eze led in ta
al van toepa
assingen ge
ebruikt, omd
dat het licht van de felle
e leds sterkk
Tocch wordt de
geb
bundeld is.
e energie bijj een rode l ed die omg
gezet wordt in licht kan tot 50% be
edragen. In
De elektrische
genstelling tot
t de gloeilamp waar h
het rendeme
ent slechts 5% bedraaagt en bij de
e spaarteg
lam
mp 20%.
eronder worrdt de lichtstroom verge
eleken van verschillende lampen. Het aantal lumen per
Hie
Wa
att geeft aan
n hoe efficië
ënt de lamp
p/led is.
chtstroom vergeleken
v
n
Lic
De verrouderde glo
oeilamp: 12
2 tot 15 lume
en per watt ((afhankelijk
k van het
vermog
gen van de lamp).

en per watt
De halogeenspot: ca. 20 lume

De mo
odernste (20
010) superfe
elle witte led
ds: commerccieel verkrijg
gbaar
60..100
0 lumen/W

Een moderne spa
aarlamp (15 W): 55-60 lumen per w
watt

TL-buizen: ca. 100
0 lumen perr watt, met een
e Colour Rendering Index van
hilips)
95 (Ph

Natrium
mlampen (sstraatverlichting): 120-200 lumen pper watt.
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Co
onclusie:
De modernste
e led heeft een
e betere sscore dan de
d ouderwettse gloeilam
mp en halog
geenspot,
aar is niet be
eter dan de moderne sspaarlampen.
ma
dlamp veel hoger dan die van eenn gewone spaarlamp.
Qua kostprijs ligt de prijs van een led
en moderne
e led bedraa
er Lumen. D
Dat is ongeveer vijfagt ongeveer € 0,15 pe
De prijs van ee
n maal hoge
er dan van een gewone
e spaarlamp.
tien
e spaarlamp wat de prijs betreftt.
De led kan dus absoluut niet concurrreren met een
nt van de le
ed is de leve
ensduur. Ee
en led haalt makkelijk 550 000 u., de
d modernHet sterke pun
e TL-buizen en natrium-of kwiklam
mpen halen nooit meer dan 18 0000 u. De zoge
enaamde
ste
lon
ng life TL-bu
uizen, kunne
en, afhanke
elijk van hett toegepaste
e voorschakkelapparaatt zo’n 84
0 uur brand
den.
000
Bij de mee
este hoogve
ermogenledss verlaagt de
d lichtopbrengst ge
edurende de
e levensduuur. Wanneer de led te
warm word
dt, verminde
ert de levennsduur en da
aalt de
lichtopbren
ngst nog sneller. Een ggoede koelin
ng is dus
noodzakelijk.
ben de uniek
ke eigenschhap dat bij het
h dimmen
Leds hebb
van de led, het rendem
ment toeneeemt. Ook in
n de kou
ot de op
neemt het rendement toe, in tegeenstelling to
g
e spaarlamp
pen, die in
fluorescentielampen gebaseerde
st minder lic
cht gaan gevven.
de kou juis
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8

Ene rgieverrbruik
Ledla
ampen verbruiken veel minder elektriciteit
dan een
e gewone
e gloeilamp.. Even vergelijken:
een le
ed verbruiktt 0,2 tot 5W
W, een gloeillamp 40 tot
100W
W, een spaarlamp 15 toot 20W en TL-lampen
T
8 tot 58W.
5
erstaande ta
abel geeft p er lamptype
e een aanOnde
tal za
aken weer zoals de efficciëntie en liichtopbreng
gst. Deze fa
actoren zijn belangrijk om
o te bepalen
n of een led inderdaad beter is dan
n een
spaarrlamp of glo
oeilamp.

e tabel kunn
nen we afleiiden dat een led effiUit de
ciënt is, maar dat de lichtopbrengst zzeer pover is.
Efficiëntie
(lm/W
W)

Lichtopbrengst
(lm
m)

Kleeurkwaliteit
(CRI)

Levensduur
(uur)

Gloeilamp 40W

10

41
10

100

1000

Gloeilamp 100W

13

1320

100

1000

Ha
alogeenlamp 42
2W

15

63
30

100

2000

Ha
alogeenlamp 10
05W

20

2100

100

2000

T5
5 25W (tl-buis)

100
0

25
500

85

15 000

20W CFL (spaarlamp)

60

1200

82

8000

Ko
oel-witte led (m
minder roodtinten): 4 leds, 4,5
5W

96**

43
30

75

50 000

Wa
arm-witte led (m
minder roodtin
nten): 4 leds, 4,,5W

71***

32
20

80

50 000

Lamptype

*Besste in R&D (1W
W) 129 lm/W; **beste (1W): 104 lm/W

eds de toeko
omst! Toen de spaarlamp op de markt
m
kwam
m, was er oo
ok heel wat
En toch zijn le
mmentaar en
e moest err ook nog aa
an gesleute
eld worden. Bij leds is ddit net hetze
elfde, maar
com
de ontwikkelin
ngen gaan alleen
a
veel ssneller, omd
dat fabrikan
nten al binneen twee jaa
ar ledlamn op de markt willen brrengen die kkunnen con
ncurreren met
m (het lichtt van) gloeillampen.
pen
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9

Leve
ensduu
ur

9.1
1

Bran
nduren
Het is alg
gemeen bek
kend dat eeen ledlamp veel
v
langer
meegaat dan een sp
paarlamp. O
Op de verpa
akking staatt
d levensdu
uur van de lledlamp (30
0 000 - 50
meestal de
000u). Ee
en led gaat vooral stukk door warm
mte. Wanneer de warmte
w
niet goed afgevvoerd wordtt, vermindert de le
evensduur van
v de ledlaamp aanzienlijk. De
kwaliteit van
v de inge
ebouwde eleektronische
e schakeling is van belang.

De levensduur van een le
ed bevindt zzich in het punt
p
ETAP Published
P
LLiftetime. Zo
oals eerder
mt de lichtintensiteit af naarmate de
d led meerr brandt. Waanneer de le
edsterkte
verrmeld, neem
daa
alt onder de
e lijn ‘End-O
Of-Life Limit’’, dan kunnen we zegg
gen dat de m
maximum le
evensduur
van
n de led berreikt is. De lijn ‘End-Off-Life Limit’, duidt aan dat
d de led nnog 30% van
n de originele lichtsterktte geeft.

9.2
2

Halfw
waardettijd
Naast de liijn, die op de
d bovensta
aande figuurr de levens
sduur van
de led aan
ngeeft, word
dt er ook een halfwaarddetijd bepaa
ald. De
halfwaarde
etijd (soms afgekort als
s L50) is heet aantal ure
en dat een
led kan bra
anden totda
at hij nog ma
aar de helftt van het licht uitstraalt.
udige gekleu
urde leds is deze tijd oook maar zeer beperkt,
Bij eenvou
e fel wit lichtt uitstralen kan
k die tijd tussen 500
00 en
bij leds die
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150 000
0 uur ligge
en. Dat beteekent dat wanneer
w
een goedkope witte led als aachtergrond
dverlichting
constant brandt, deze na zeekere tijd no
og maar
half zo fel is.
alfwaardetijd
d hangt af vvan de geko
ozen mateDe ha
rialen en constructie van de led. Er zijn
n tegendig leds die bij een juncctietempera
atuur (temwoord
peratu
uur in de led
d) van 80 ºC
C een halfw
waardetijd
van meer
m
dan 15
50 000 uur hhebben. De
e halfwaardettijd wordt do
oor sommig
ge fabrikante
en opgegev
ven, of er worden testreesultaten ge
emeld.
ds die op laagspanning
g werken en
n er bestaan
n leds die oop netspann
ning werEr bestaan led
n. Er kan be
ewust gekoz
zen worden
n om een led aan te slu
uiten op laaggspanning (lagere
ken
stro
oom), zodatt de junctiettemperatuu
ur laag blijft en de halfw
waardetijd w
wordt verlengd.
e interne op
pbouw van de led (geb
bruikte mateerialen, proc
cescontrole
De junctietemperatuur, de
durende fab
bricage), in mindere ma
ate de stroo
om door de led en de oomgevingste
emperaged
tuu
ur in het gevval van single chip witte
e leds zijn bepalend
b
vo
oor L70 en LL50. Er worrdt op dit
pun
nt nog steed
ds vooruitga
ang geboekkt, maar om
m een zeer la
ange levenssduur te ga
aranderen,
mo
oet de led alltijd goed ge
ekoeld word
den en mag
g er niet te veel
v
stroom
m door de led
d gestuurd
worden.
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10
0

Duu
urzaamh
heid
meest efficiënt

minst effic
ciënt

In vorige h
hoofdstukke
en werd al duidelijk
d
aanngegeven dat
d leds
heel duurzzaam zijn. Ledverlichti
L
ng gaat heeel lang mee
e. Op de
verpakkin g van ledlampen staat 10-20 jaar vermeld. Wat
W overmet 30 000 tot 50 000 branduren. Ledlampen
n zijn nog
eenkomt m
altijd in on
ntwikkeling, zodat de le
evensduur een het rendement nog
beter kan worden.
e lange leve
ensduur zijn
n ledlampenn ook goed voor het
Door deze
milieu. Sp
paarlampen bevatten bovendien kw
kwik, waardo
oor de
lampen giiftig zijn. Ele
ektrische toestellen krijjgen een en
nergielabel
eeft hoe zuinig en duurrzaam het tooestel is. Ee
en ledlamp
dat aange
heeft hele
emaal geen energielabe
el, omdat heet vermoge
en doorgaans nie t hoger is dan
d 4W.

*Ge
erekend is mett een branddu
uur van drie uu
ur per dag en een elektricite
eitsprijs van 0, 24 euro/kWh (prijspeil
200
09).
**Biij led-lampen varieert
v
de besparing sterk per lamptype.. Er zijn zuinigere en onzuinnigere typen. De
D ontwikkeling van led-lamp
pen gaat snel, er komen stee
eds meer zuin
nige led-lampe
en bij.
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11
1

Voo
or-en na
adelen van le ds

Vo
oordelen
Energiez
zuinig en d
dus goed voor
v
de porrtemonnee
Ledverlic
chting werkt
kt op een lag
ge spanning
g en is daarrdoor bijzon
nder energiezuinig
g (doorgaan
ns 1 tot 5 wa
att per led). Ze hebbenn een hoge lumen/wattt
verhoudiing waardoo
or zeer effic
ciënt met de
e energie w
wordt omgeg
gaan. De
nieuwste
e generatie leds zijn Po
ower leds, die
d een nogg hoger verm
mogen en
lichtsterk
kte hebben.
en stuk mindder elektriciiteit: de
In vvergelijking met een glloeilamp verrbruikt een ledlamp ee
ele
ektrische energie wordtt immers recchtstreeks omgezet
o
in licht, en dee warmtepro
oductie is
gerring. Eén jaar continue
e gebruik va
an het ledlicht zou bijvo
oorbeeld maaar 2 euro kosten;
k
vee
el minder da
an een gloe
eilamp die m
makkelijk 50
0 euro haaltt. In theorie kan een led
d 100%
van
n de elektrissche energiie omzetten
n in licht; in de praktijk ligt
l de efficiiëntie van le
eds ergens
tusssen die van
n gloeilampen en fluore
escentielam
mpen.

Duurzaam
m en onderhoudsvrij
Met een levensduur
l
w 100 000
0 branduren dient ledve
erlichting
van soms wel
niet zo sn
nel vervange
en te worde
en. Halogeenverlichtingg moet het doorgaans
d
stellen met 3000 bra
anduren. Led
ds bevatten geen gloeid
idraad, die vaak
v
stuk
D
is le
edverlichtingg handig op
p plaatsen
gaat bij trraditionele vverlichting. Daarom
die
e moeilijk be
ereikbaar zijn
n zoals bep
paalde tuinve
erlichting.
nsduur bied
dt heel wat voordelen voor
v
openba
are ruimtes,
s, hotels en verlichting
De lange leven
n hoge ruim
mtes zoals in
nkomhallen en trappen
nhuizen. De verlichting van bijvoorrbeeld hovan
telkkamers is goedkoper
g
en
e bovendie
en lopen hottelgasten minder
m
het riisico dat ze geconfron
nteerd word
den met kap
potte lampe
en. Het verv
vangen van lampen in hhoge ruimte
es zoals
trap
ppenzalen en
e bioscope
en is ook m
minder vaak nodig, zoda
at het laddeergebruik sterk beperktt
wordt.

Slagvas
st en schok
kbestendig
De ledlam
mpjes zijn h
haast onbre
eekbaar en schokbeste
s
endig, en zijjn ook goed
d
bestand tegen koud
de en trilling
gen. De geb
bruikte halfggeleider zit mooi
m
'verpakt' in een
e omhulse
el van epox
xyhars, dat waterbestenndig is.

Koel
chting geeftt weinig warrmte af, waa
ardoor het eeen heel ve
eilige, kindLedverlic
vriendelijijke verlichtiing is.

een straling
g af
Geeft ge
Ledverlic
chting geeftt geen ultrav
violette of in
nfrarode stra
raling af. Da
at maakt de
lichtgeve
ende diodess geschikt voor
v
toepass
singen in vooeding of te
extiel, of om
oude voo
orwerpen in
n musea te verlichten.
v
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Combine
eren versc hillende kle
euren in éé
én behuizin
ng
Via de te
echniek van
n de veranderende kleu
uren, kan jee oneindig met
m kleuren
spelen. RGB-leds
R
ccombineren immers de drie kleurenn rood, groe
en en
blauw in één behuizzing waardo
oor de creattie van het hhele kleuren
nspectrum
ordat ledverrlichting rich
htbaar en prrogrammeerbaar is,
mogelijk wordt. Doo
k
teit en -men
ngeling snell aangepastt worden.
kan de kleurintensit

ent niet geffilterd te worden
w
Licht die
Leds zijn
n heel gesch
hikt voor mo
onochrome toepassinggen, omdat het licht
niet dien
nt gefilterd te
e worden. Een
E gloeilam
mp met eenn lichtfilter is
s minder
helder da
an een ledla
ampje in de
e juiste kleur.

Lichtbro
on in minia
atuur
Ze zijn bijzonder
b
kle
ein en comp
pact. Ontwe
erpers kunneen daarom bijzonder
creatieve
e armaturen
n ontwerpen
n.

Snelle re
esponstijd
Een led heeft
h
geen 'opwarmtijd
d' nodig zoa
als een spaaarlamp of TL-lamp
T
en
is dus ide
eaal voor d
digitale sturin
ng.

Na
adelen
Beperkte
e lichtoutpu
ut
den beperk
De huidig
ge leds zend
kt licht uit en
n dit vaak inn een beperrkte hoek,
terwijl glo
oeilampen e
en fluoresce
entielampen
n meer lichtt naar alle kanten
k
uitstralen. Dit
D wordt op
pgelost doorr meerdere ledlampjes te groepere
ren in de
armature
en.
Hoge ko
ostprijs
De huidig
ge ledverlicchting is drie
e- tot tienma
aal duurderr in aankoop
pprijs dan
andere verlichtingsb
v
bronnen.

abiele kleu
urtemperatu
uur
De onsta
De kleurrtemperatuu
ur van witte leds is lang
g onstabiel een vrij koud
d (5000 K)
gebleven
n. Een aanttal armature
en geven on
ndertussen wel al gloeiilampachtig
g
licht af: ca.
c 3000 K.
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2

Led armatu
uren
Sinds septtember 2009 mogen gloeilampen van 100 W niet meer
verkocht w
worden in de
e Europese Unie en teggen 2012 moeten
m
alle
peertjes ui t de winkelrrekken verd
dwijnen. De led is een energieoie ledarmatturen zijn le
eds zelfs
zuinig alterrnatief en door de moo
aantrekkel ijker dan de
e gewone halogeenspoot. Hieronde
er zie je
armaturen van
v Switch Made met hun specific
caties.
enkele leda
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De
eel 2: Le Petit Pha
are in Afrika
a
1

Inle iding
Bart Castelein
C
va
an vzw De B
Boot maakte in de jaren 90
0 een fietsre
eis door Afrrika. Hij merrkte dat er
in de hutten in de
e brousse ggeen licht was. Daarbij
s vlug donkomt nog eens het feit dat hhet s’avonds
ordt in Afrik
ka. De plaattselijke bevo
olking is
ker wo
dus genoodzaakt om zeer vvroeg te gaa
an slapen
z
naar een mogeelijkheid om
m licht te
of te zoeken
maken.

Dit pro
obleem vormde meteeen de aanze
et voor mijn
bacchelorproef die ook de naam van het geestes
skind van Bart
B meekrijggt: Le Petit Phare.
Het is mijn bed
doeling via ‘gissen en missen’ een
n degelijke oplossing tee vinden vo
oor de
htproblemattiek in Afrika
a.
lich
Hie
er volgen de
e voorwaard
den gesteld
d aan mijn project:
p
 alles zo low-tech mogelijk;
 op driepik
kkel staan of
o in boom hangen;
 aan een to
ouw trekken en er onttstaat licht;
 eventueel mogelijkheid massaprroductie.
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2

Con
ncept en werk
king
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

neeus
haalve ring boven
n
haalve ring onderr
ovverbrengingssy
ysteem
steeunblokje
groondplaat
acchterste polyca
arbonaatvorm
groondplaatbuis
lassschijfbuis
lassschijf
buuis palen

Het concept stteunt op he
et werkingsp
principe van
n een slinge
erklok. Er woordt een ge
ewicht met
hulp van ee
en ketting om
mhoog getrrokken tot aan de lassc
chijf (10). Dee ketting ga
aat omhoog
beh
doo
or de lassch
hijfbuis (9) en
e de buis vvan de gron
ndplaat (8) en
e gaat vervvolgens ron
nd het
ove
erbrengingsssysteem (4
4) dat rust o
op de grondplaat (6). Het overbrenngingssyste
eem brengt
de beweging over
o
naar een driefasig
ge generato
or. Een eenv
voudige prinntplaat zet de
d driefaanning om in een twee
efasige wiss
selspanning.
sige wisselspa

mzetting van
n driefasige
e wisselspannning naar tweefasige
De om
wisse lspanning is
s nodig om de ledlampp te doen brranden.

De eivvorm (1 en 7) gemaaktt van polycaarbonaat, dient als bescherm
h overbren
ngingssysteeem (4). Om
m de eiming voor het
vorm aan de gron
ndplaat (6) te bevestig en, waren er
e twee
oet de eihalve ringen nodig (2 en 3). Het steunbblokje (5) mo
nen.
vorm ondersteun
b
die ik heb met windturbines
De eivvorm verwijst naar de band
en he rnieuwbare
e energie. De windturbi nes van En
nercon
en namelijk een eivorm
mige kop.
hebbe
Onder de eivo
orm ziet u tw
wee alumini umbuizen (8
( en 9) die in elkaar kuunnen schu
uiven. Een
n deze buizen is gelastt aan de lassschijf (10) waarop
w
op z’n beurt dee buizen voor de pavan
len
n (11) zijn ge
elast waar de
d lange alu
uminiumbuizen voor de
e driepikkel kunnen ins
schuiven.
Alle
e onderdele
en kunnen eenvoudig
e
g
gemonteerd
d en gedemonteerd woorden. De la
ange buizen
n om de drie
epikkel op te
t bouwen, hebben een lengte van
n 1m20. Dooor deze len
ngte zijn de
buiizen vlot me
ee te nemen
n en kun je het statief ook
o half zo hoog makeen. De totale
e hoogte
van
n het statieff bedraagt een
e drietal m
meter. Hoe hoger het statief,
s
hoe langer de le
edlamp
lich
ht geeft.
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Evo lutie in
n de on
ntwerpttekenin
ngen

Hie
eronder krijg
gt u het eind
dontwerp va
an de zeven
n reeksen ontwerpteke
o
eningen. De
eze heb ik
alle
emaal zelf gemaakt,
g
met het progrramma Soliid Edge, dat ik mezelf hheb eigen gemaakt.
g

Ree
eks 1

Ree
eks 2

Ree
eks 3

Ree
eks 4

Ree
eks 5

Ree
eks 6

Reeks 7:
7 eindontw
werp

Zoa
als je ziet iss er een duidelijke evollutie in het ontwerp
o
tus
ssen de versschillende reeksen.
r
De grootste ve
erandering zit
z tussen re
eeks een en reeks twe
ee. Het conccept is in de
e loop van
eks een, tota
aal verande
erd. Op de vvolgende bladzijde kun
n je zien weelke stappen
n ik doorloree
pen
n heb om ee
en ontwerptekening te
e maken.
Alle
e onderdele
en dienden afzonderlijkk getekend te worden om
o vervolgeens samen te voegen.
Dit ontwerpsta
adium nam enorm veell tijd in besla
ag en kon pas
p ten vollee afgerond worden in
bruari.
feb
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Le Petit
P
Ph
hare on
nline
Bij het ontwerpen en maken van Le Petit Phare weerkte ik samen met
w sponsorss. Deze spo
onsors kan je
j terugvindden in het begin
b
van
heel wat
deze bachelorpro
b
oef. Zoals je
e kunt zien le
egde ik heeel wat conta
acten met
bedrijv
ven en scho
olen: een un
nieke ervaring als je heet mij vraagtt.

onsoring ve
erliep heel vlot.
v
Zoals je
e aan het aaantal spons
sors kunt
De spo
zien, kon ik rekenen op heel wat ste un. Ik legde
e contact met andere (ttechnische)) scholen,
mdat ik in de
e KATHO RE
ENO niet allle machine
es heb om Le
L Petit Phaare te realise
eren.
om
eronder een
n overzicht van
v hun rol binnen mijn
n project be
eschreven:
Hie
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Freeplay: Amerikaan
ns bedrijf die
e mij een va
an hun Free
eplay lampeen opstuurde.
ederlandse firma die w
werkstukken
n voor leerlin
ngen aanbieedt. Ze bez
zorgden mij
Opitec: Ne
enkele ma
aterialen om
m het presen
ntatiebord te
e maken (ik
k ben zelf naaar Nederla
and geweest).
gge: nam de
e kost en prroductie van
n de eivorm
m op zich.
KTA Brug
VTI Torho
out: laste de
e constructi e aan elkaa
ar en werkte
e enkele aluuminiumplatten af.
Regiproce
ess: leverde
e aluminium
mbuizen.
Switch Ma
ade: sponso
orde de led armaturen.
Plexivan: leverde ges
schuimde kkunststofpla
aten
Vzw De Boot: externe instantie w
waarmee ik
k samenwerrkte.
akte de gron
ndplaat en h
het overbre
engingsmec
chanisme.
VHTI: maa

mdat deze sponsors
s
toc
ch wel ‘inve
esteren’ in mijn
m project, vond ik heet belangrijk om hen
Om
op de hoogte te
t houden van
v de laatsste ontwikke
elingen. Om
m deze redeen besloot ik
k een webe te bouwen
n, waarop mijn
m logboekk kon zetten
n. Op deze manier kunnnen de spo
onsors persite
fecct zien waarr ik momenteel mee be
ezig ben.
Aan de websitte is er ook een webkw
westie verbo
onden voor leerlingen. De leerlingen worden
er aangezett om meer te
t weten te komen oveer de versch
hillende
op een interacctieve manie
orten verlich
hting met als hot item: ledverlichting
soo
un je vinden op: http://u
users.fullads
sl.be/spb11984/
De website ku
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Deel 3: Bronnen
(sd). Opgeroepen op november 7, 2009, van nature: http://www.nature.com
Led toepassingen. (2010). Opgeroepen op April 23, 2010, van Philips:
http://www.lighting.philips.nl/application_areas/index.wpd
Berg, M. V. (2009, okt.nov). Led tegen het licht. Techno!, pp. 32-35.
Credit Card-Sized Led light. (sd). Opgeroepen op Mei 8, 2010, van iTech News Net:
http://www.itechnews.net/2009/08/06/credit-card-sized-led-light/
ETAP. (sd). liftetime in practice. Opgeroepen op April 23, 2010, van etaplighting:
http://www.etaplighting.eu/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documentat
ie/whitepaper_LED_EN.pdf
Fiber Optic Light Glove. (sd). Opgeroepen op Mei 9, 2010, van DeviceInn:
http://deviceinn.com/misc/fiber-optics-light-glove-wear-your-led-light-torch.html
geschiedenis van de led. (sd). Opgeroepen op november 7, 2009, van ledsfeerlicht:
http://www.ledsfeerlicht.nl/Led-informatie/ledverlichting-ledtechniek-ledgeschiedenis.htm
GreenPIX: Home. (sd). Opgeroepen op April 23, 2010, van GreenPIX:
http://www.greenpix.org/
group, n. p. (sd). Opgeroepen op november 7, 2009, van nanophotonics:
http://www.nanophotonics.org.uk/niz/publications/zheludev-2007-ltl.pdf
Guide -rainbow leds. (sd). Opgeroepen op april 22, 2010, van bit-tech: http://www.bittech.net/modding/2002/08/28/rainbow_led/1
Hoe LED-licht werkt. (sd). Opgeroepen op Mei 9, 2010, van WordPress:
http://jmactief.wordpress.com/2007/10/14/hoe-led-licht-werkt-2/
Home Page. (sd). Opgeroepen op Mei 8, 2010, van Solid State Lighting:
http://www.solidstatelighting.org/
how does a bicoloured led work? (sd). Opgeroepen op April 22, 2010, van bit-tech:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=2272669
Interactieve catalogi. (sd). Opgeroepen op Mei 10, 2010, van OSRAM:
http://www.osram.nl/osram_bx/NL/Tools_%26_Services/Downloads/Brochures/Inter
actieve_catalogi/index.html
led. (sd). Opgeroepen op november 7, 2009, van wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Led eyelashes make your eyes look bigger. (sd). Opgeroepen op Mei 8, 2010, van Eco
Friendly Mag: http://www.ecofriendlymag.com/green-design-construction-andarchitecture/led-eyelashes-make-your-eyes-look-bigger/
Led verlichting is de toekomst. (sd). Opgeroepen op Mei 8, 2010, van Led gloeilamp:
http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/
LED-verlichting. (sd). Opgeroepen op november 18, 2009, van elektrozine:
http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=2256
licht/led. (sd). Opgeroepen op Mei 9, 2010, van iGadgets:
http://www.igadgets.be/nl/kado/licht_led
light-emitting diode. (sd). Opgeroepen op november 7, 2009, van wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Schulp, A. (2009). Wit licht. Techno!, p. 78.
verlichting en milieu. (sd). Opgeroepen op April 23, 2010, van Milieucentraal:
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Verlichting#Verlichting_en_milieu
Vlooswijk, E. (2009). Requiem voor een peertje. Techno!, p. 56.
wat zijn de voordelen van led-verlichting. (sd). Opgeroepen op April 23, 2010, van huis en
tuin informatie: http://www.huisentuininformatie.be/2008/02/18/wat-zijn-devoordelen-van-led-verlichting/
Werking Led. (sd). Opgeroepen op mei 9, 2010, van Led2: http://www.led2.org/uitleg.html
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De
eel 4: Algem
meen b
besluitt
Le Petit Phare
e is een inn
novatief pro
oject, waarb
bij alles draa
ait rond het licht van de toemst: de led
d.
kom
d Europes
se Unie werrden de glo
oeilampen
Binnen de
van 100W
W en 75W al
a uit de rekkken gehaald
d. Jaar na
jaar verdwijnen ook de lagere ve
vermogens.
ampen zijn het licht vann de toekom
mst. Nu al
De ledla
zijn ze ee
en super hot item dannkzij hun ex
xtreem
laag ene
ergieverbru
uik waardoo
or ze een groen
g
label krijgen.
bben ook no
og andere vvoordelen zoals
z
hun
Leds heb
duu
urzaamheid
d, schokbe
estendigheiid,… Deze voordelen zorgen
z
ervooor dat leds voor
v
veel
me
eer toepassingen gesch
hikt zijn dan gloeilampe
en en spaarlampen. Tocch hebben ledlampen
ookk nadelen waardoor
w
led
ds sporadissch in de wo
oonkamer te
e vinden zijnn. Vaak prod
duceren
leds een kil lic
cht of zijn err problemen
n met de be
eperkte lichtout-put off is het de hoge kostn het eten komt
k
gooien
n.
prijjs die roet in
Voor
V
die na
adelen zal men
m in de toe
ekomst oploossingen blijjven zoeken en binn
nen geruime
e tijd zal ledv
verlichting oook in de wo
oonkamer
geïntegreer
g
rd zijn. Leds
s zullen in no
og meer proojecten gebruikt worden
d en de ssuperslanke
e led tv’s zullen de woonnkamer sierren. Ook
het gebruik van oleds zal
z zeker no
og toenemenn.
Hett vak techniek steekt va
anaf septem
mber 2010 in
n een volled
dig nieuw kleeedje. Een ideaal
mo
oment dus om
o de lichtprroblematiekk in België, Europa
E
en de
d hele wereeld binnen het
h vak
tecchniek aan te
e kaarten. Via
V enkele te
echniekpro
ojecten brengt de leerkkracht de lic
chtproblema
atiek en ledte
echnologie tot bij de lee
erlingen. De
e leerlingen krijgen de kkans om verschillende
werkstukken te
e maken me
et leds waarrbij ze heel creatief kun
nnen zijn.
probleem in
n Afrika wil ik oplossenn via mijn ‘uiitvinding’
Het lichtp
die evenee
ens de naam Le Petit Phare
P
meekkreeg. Het steunt
s
op
een heel e
eenvoudig concept
c
en bovendien
b
kkomen er ge
een hightech toestanden bij kijken.
k
Doorr aan een keetting, touw of liaan te
eg maar din
ngen die je in de broussse kan vinde
en, hijs je
trekken, ze
een gewiccht (zand, sttenen, water, aarde, etcc...) omhoog
g. Eenmaal
het gewich
ht boven is, laat je de kettting/
k
touw
w/ liaan gew
woon los.
Door de zw
waartekrach
ht zakt het gewicht
g
naaar beneden, maar door
het puzzellen aan een
n geschikt overbrenginggssysteem kon
k ik eror zorgen da
at het gewic
cht extreem traag zakt. De power die
d zo wordtt opgewekt gaat naar
voo
de generator die
d op zijn beurt de bew
weging omze
et in elektric
citeit. Daarddoor lichten de leds op:
Le Petit Phare
e in de grotte brousse !
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Deel 5: Epiloog
Enkele basiscompetenties die ik met deze bachelorproef bereikte.

3 De leraar als inhoudelijk expert
3.1 De domeinspecifieke kennis en vaardigheden op bachelor-niveau beheersen, verbreden
en verdiepen.
Ik kan zeggen dat ik met Le Petit Phare mijn kennis en vaardigheden zéker heb verbreed.
Bijvoorbeeld het programma ‘Solid Edge’ dat ik gebruikte om de ontwerpen te tekenen,
wordt niet in de opleiding aangeboden. Ik heb zelf moeten leren werken met dit programma.
3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden.
Bij de uitwerking van het project Le Petit Phare, kon ik perfect de kennis vanuit het domein
techniek aanwenden, omdat een deel ook gaat over ledtechnologie. Deze kennis verzamelde ik niet alleen tijdens mijn bacheloropleiding, maar ook tijdens mijn vooropleiding elektriciteit-elektronica.
3.3 De domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes situeren en integreren in de
vorming en het specifieke leertraject van de leerlingen.
De kennis rond ledtechnologie integreerde ik in de techniekprojecten voor de leerlingen.

4 De leraar als organisator
4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen.
Om alles rond Le Petit Phare in goede banen te leiden, werkte ik zeer gestructureerd. Dit
kan je merken aan mijn logboek.
4.2 Een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit
het oogpunt van de leraar en de leerlingen.
Dit project heeft niet echt met een klassituatie te maken, maar ik moest vrij flexibel en efficient werken bij de ontwikkeling van Le Petit Phare, omdat ik vaak met externe organisaties
samenwerkte. “Time is money”, is een gezegde dat hierbij zeker past. Ik was vaak genoodzaakt om me in bochten te wringen om toch maar te kunnen langsgaan bij de bedrijven.
4.3 Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren.
Alle gegevens, gaande van de prijsberekeningen tot de contactmomenten zijn heel nauwgezet bijgehouden in het logboek.
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5 De leraar als onderzoeker en als innovator
5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen.
Ik wil met het concept Le Petit Phare de wereld veroveren. Dit concept is zo simpel, maar
juist door die eenvoud bezit het een oerkracht die zomaar én overal in de derdewereldlanden te integreren valt. Dit zonder dat we nog eens een nieuwe complexe energiebron
moeten aanspreken. Het maakt de mensen onafhankelijk van zowel dure olie, van grillen
van dictators, van batterijen en kaarsen of van de vele stroompannes die vaak in derdewereldlanden schering en inslag zijn. Ik wil voor eens en altijd licht bieden in de duisternis.
Licht is mijns inziens een basisrecht, en met Le Petit Phare wil ik zelfs licht maken zonder
dat het geld kost. Vernieuwender kan volgens mij niet. Ik voel/zie het als een roeping:
lichtmaker!
5.2 Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek, van vakdidactisch
en van vakinhoudelijk onderzoek.
Ik raadpleegde dikwijls wetenschappelijke onderzoeken rond ledverlichting t.o.v. traditionele
om mijn bachelorproef te ondersteunen.
5.3 Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen.
Niet alles liep van een leien dakje. Dit kun je uitgebreid lezen in mijn logboek. Ik twijfelde
soms aan mezelf of ik bekwaam genoeg was om het project Le Petit Phare tot een goed
einde te brengen.

8 De leraar als partner van externen
8.1 In overleg met collega’s contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe
instanties die opleidingsrelevante initiatieven aanbieden.
Voor Le Petit Phare heb ik heel veel contacten gelegd in binnen-en buitenland. Ik moest
sponsors aantrekken zodat Le Petit Phare ook financieel haalbaar werd. Ik moest communiceren en samenwerken met scholen, bedrijven, techneuten en andere liefhebbers van
de techniek die me tijdens vaak moeilijke momenten verder op weg hebben geholpen. Ik
moest mijn oren vaak te luisteren leggen bij mensen die in hun niche specialist waren.
Eens ik alle puzzelstukjes bij elkaar kon leggen, werd ik alsmaar meer geboeid door die
kruisbestuiving van de externe partners. Dankzij hen zag ik het einde van de tunnel alsmaar dichterbij komen.
8.2 In overleg met collega’s de nodige relaties met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger
onderwijs initiëren, uitbouwen en onderhouden.
Ik heb in overleg met mijn mentor nascholingen gegeven aan techniekleerkrachten rond de
Raindroplight. Daarnaast heb ik meerdere voorstellingen gehouden voor de vakwerkgroep
techniek.
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8.4 In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen.
Bij het contacteren van de verschillende bedrijven, onderwijsinstanties,… was het nodig
om in een vlotte en heldere taal te communiceren. Het spreekt voor zich dat dit met de
bedrijven uit het grote buitenland zelfs vaak in het Engels moest zijn.

11 De leraar als beziel(en)de persoon
Le Petit Phare was een heel groot en dankbaar project. Ik werkte er met hart en ziel
aan. Voor mij was dit zeker geen verplicht nummer, integendeel! Het zou me plezieren om
zelfs na mijn opleiding me hier nog verder in te verdiepen.
Tijdens mijn stage heb ik geprobeerd om de leerlingen via een van mijn projecten de liefde
voor techniek bij te brengen.
Zelfs tijdens mijn blokperiode in januari, werkte ik aan Le Petit Phare. In het logboek hield ik
alles netjes bij en kun je zien dat ik meer dan 240 uur effectief besteed heb aan dit project.
En er werd zelfs nog geen rekening gehouden met de verplaatsingen naar de externe instanties.
Techniek is mijn leven, en zo heb ik het graag.
.
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De
eel 6: Ledtechniek
k voorr leerlingen: cool
Vanaff deze pagin
na worden er
e vijf techn iekprojecten
n naar voren ge
eschoven binnen
b
het vak techniekk. Deze vijf techniekt
projeccten sluiten perfect aan
n bij de nieuuwe leerplan
nnen die
met sseptember 2010
2
van sta
art gaan.
echniekproje
ecten zijn vo
olgens dezeelfde manierr uitgeDe te
werktt. Het is de bedoeling
b
dat de leerlinngen aan de
e hand van
een in
nvulbundel het volledige werkstuk kunnen ma
aken. De
dinge
en dat de lee
erlingen moeten invulleen staan weergegeven
in hett lettertype Comic
C
Sans MS.
w
en in een affzonderlijk in
nteractieve infobundel nna ieder we
erkstuk. DeDe info wordt weergegeve
g
weer welke
w
leersttof de leerkrracht kan ko
oppelen aann het werksttuk.
ze infobundel geeft
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