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Led-Iicht kan
nog veel
efficienter

russen de nano-omgeving en her
licht. Die wisselwerking kan heel
sterk zijn, hebben we onrdekt”,
zegt de Madrileense professor.
GOmez Rivas is in diensr van de
Stichting Fundamenteel Onder
zoek en al jaren gederacheerd bij
Philips op do High Tech Campus.
Met collega’s op de Campus en in
Amsterdam onderzoelcr hij de ver
dere mogelijkheden van led-licht.
Dc vorderingen die de afgelopen
jaren gemaakt zijn stemmen tot
tevredenheid, zegt Gdmez Rivas.
,,Op deze manier omgaan met
door Henk van Weert
led-licht heeft rot effect dat er
e-mail: h.vanweert@ed.nl
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veel be
in zijn kicine laburarorium bij Phi nostructuren het licht ook gewoon
lips Research stuurt prof. dr. Jai ter sturen. In een
lens
me Gômez Rivas een getoncen led-larnpje zijn spiegelrjes en
treerd straaltje blauw led-Iitht jes nodig om her licht ceo bepaal
hebben
naar een glasplaarje, dertig centi de baan in te sturen. Die Daar
we srraks diet meer nodig.
meter verderop.
ruc
FleE Iicht komt terug in de vorm voor gebruiken we de nanost
van een brede bundel roze-achrig tuur.”
In een speciale proefopstelling is
licht.
inHer geheim zit in de oppervlakte licht gemaakt dat tot 60 keer dan
van her glasplaatje. Wie goed tenser, en dus efficiBnrer, is
kijkt ziet minuscule patroontjes gewoon led-licht.
in
op her plaatje. Dat zijn structuur Hoe grout de meeropbrengstvol
tjes op nano-niveau, minder dan de praktijk zal uitvallen is
er
enmiljoenste millimeter. Dc pa gens de Spaanse wetenschapp
tronen zi)n gemaskt van alumini moeilijk te voorspellen.
keer
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for zet her blauwe led-licht om in intenser, over alle kleuren efli—
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het
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web hoe gedraagt licht zich in overwinnen,
eerd.
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et 19 miljard en bedrijfsresultaat
an 2,55 miljarcl - is die daling te
vijten aan ceo krinsp in
4oorcl-Amecika en West-Europa.
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1)e Spaanse weten
schapper Jaime Górnez
Rivas leicit baanbre
kend 1ed-onderoek bij
Philips. Led-verlichting
kan nog véél efficiënter
dan flu al het geval is,
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• Prof. dr. Come: Rivas in zijn labo

ratorium.
foto Irene Woutea
beeld.” Wanneer gewone gebrui
kers van led-verlichring hier iets
van merken kan Jaime Gdmez Ri
vas diet zeggen.
,,l)at is aan Philips. 1k denk dat
her commercieel h.aalbaar is, om
dat er zoveel voordelen aan zitten.
Spiegels en lensjes zijn overbodig,
zodat de kosten dalen. Er is 00k
minder fosfor nodig. Daardoor
wordt cen led duurzamer en goed
koper. Her belangrijksre is dat we
op deze manier met nog veel mm
der energie dan nu bet geval is
led-licht kunnen opwekken.”
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FOM en Philips top in onderzoek
EINDHOVEN ,,Wij zijn op dir gebied leidend in do wereld,” zegt
onderzoeker Jaime GOmez Rivas
over het lichronderzoek dat zijn
onder-zoekagroep bij Philips verricht. ,,We hebben recent eon werenschappelijk artikel over ons onderzoek gepubliceerd. We wonden veel geciceerd door andere onderzoeksgroepen.”
Dc Stichring voor Fundansenteel
Onderzoek der Materie (FOB) en
Philips Research zijn cevrederi
over hun larenlange samenwer-

king. Onlangs hernieuwden ze
bun gezamenlijk onderzoeksprogramma naar efficidnte lichtbronnen. Hun inspanningen leverden
sinds 2005 meer dan vijftig werenschappelijke publicaries en rico
octrooiaanvragen op.
Gómez Rivas: In Eindhoven en
in Amsterdam werken ongeveer
vijftig mensen aan onderzoek op
het gebied van nanoforonica. De
samenwerking zal door de hernieuwing van do overeenicomst alleen maar intenser worden, denk

ilc” Gomez Rivas zier de High
Tech Campus als een stimule
rende omgeving your zulk fundamenceel onderzoek.
,,Her is goed dat we in een omgeving werken waarin andere mensen op een praktische manier met
led-licht bezig zijn. We krijgen
veel feedback van mensen bij Philips. We zirren bier dicbc op elkaar, we komen elkaar regelmarig
tegen en we praren dan over waar
we moe bezig zijn. Dat is inspirerend.”

Ka1&nc
glasvezE
C
EINDHOVEN
van glasvezelm
grote order ont’
noord, her kabel
oosr-Nederland
Het Eindhovenr
komende jaren
voor 28.000 aa.
dccl van Nederl
Kabelnoord is a
len van kopers
glasvezel voor
-

PlantLab zoekt partners in de he

