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I.  INLEIDING 

A.  ATS groep  

ATS Groep, de bedrijvengroep rond moederbedrijf 
A.T.S. nv, is een multidisciplinaire technologiegroep. 
ATS Groep biedt een totaalpakket van 
hoogkwalitatieve diensten en producten aan in 
nagenoeg alle sectoren van de industrie, de tertiaire 
en de openbare sector. A.T.S. nv is na jaren van 
interne groei, overnames en consolidaties het 
technologisch aanspreekpunt geworden voor tal 
van klanten. 

B.  Probleemstelling 

Verouderde verlichtingsinstallaties verbruiken te 
veel energie. Om te besparen op de energiefactuur 
en om het visueel comfort te verbeteren kiezen 
bedrijven ervoor om hun verlichtingssysteem een 
update te geven. De recentste 
verlichtingstechnologie led maakt het mogelijk om 
gebouwen duurzaam en flexibel te verlichten. ATS 
Groep voert deze lichtprojecten uit vanaf het 
lichtontwerp met de bijhorende lichtstudie tot de 
projectopvolging. 

De overstap van klassieke naar duurzame verlichting 
gaat in bepaalde gevallen echter gepaard met 
ongewenste verschijnselen, namelijk het nabranden 
en flikkeren van de ledverlichting. 

                                                        
 

Naast deze zichtbare problemen, kunnen ook 
problemen ontstaan welke niet rechtstreeks 
zichtbaar zijn met het menselijk oog [1]. Deze 
onzichtbare flikker kan leiden tot hoofdpijn en 
verminderde werkprestaties. Daarnaast kunnen ook 
nog gevaarlijke situaties ontstaan ten gevolge van 
het stroboscopisch effect. 

De uitgezonden lichtstroom van een led is recht 
evenredig met de ledstroom, dit wordt 
weergegeven in figuur 1. Het flikkeren van de 
ledverlichting wordt dus veroorzaakt in de 
elektronica voor de led welke de ledstroom regelt. 

 

Figuur 1: Lichtstroom led in functie van de ledstroom 

II.  DOELSTELLINGEN 

De hoofddoelstelling van dit eindwerk is om een 
praktische methode te ontwerpen waarmee het 
flikkerprobleem kan vastgelegd worden om 
vervolgens te leiden tot een praktische oplossing. 
De werkmethode voor de bepaling van het 
probleem tot aan de oplossing wordt 
samengebracht in een flowchart. 

Dit eindwerk begint met een literatuurstudie 
omtrent ledverlichting, hoe deze worden 
aangestuurd en waarom de verschillende 
problemen optreden. De theoretische bevindingen 
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worden nagegaan met metingen, uitgevoerd op 
verschillende ledlampen. Omdat niet ieder type 
dimmer voorhanden is, wordt ook nog een 
simulatiemodel opgebouwd om bepaalde 
probleemsituaties te staven. 

De resultaten zullen binnen de ATS groep hulp 
bieden bij het oplossen van praktische problemen in 
verlichtingsinstallaties. 

III.  RESULTATEN 

A.  Meten van de flikker 

Om de graad van de flikker uit te kunnen drukken is 
een objectief getal nodig. Deze uitdrukking moet 
rekening houden met de menselijke 
ooggevoeligheid zodat de resultaten representatief 
zijn. 

Hiervoor is de Compact Flicker Degree (CFD) [2] het 
meest geschikt. Het ontwerp van deze parameter is 
gebaseerd op verschillende werken omtrent de 
ooggevoeligheid voor flikkering. 

Het bemeten lichtsignaal wordt met behulp van een 
FFT omgezet naar het frequentiedomein. 
Vervolgens wordt aan iedere frequentie een 
welbepaald gewicht toegekend, rekening houdend 
met de menselijke ooggevoeligheid en de andere 
effecten die kunnen optreden. Figuur 2 toont deze 
gewichtsfactoren in functie van de frequentie. 

 

Figuur 2: Gewichtsfactoren CFD, rekening houdend met de 
effecten van flikker 

De CFD wordt in dit eindwerk gebruikt om de 
meetresultaten te evalueren en de 
probleemgevallen te bepalen.  

B.  Metingen  

In labo Lemcko kan met behulp van de powersource 
een spanning met de gewenste vorm gecreëerd 
worden. Hiermee worden twaalf verschillende 
ledlampen getest in verschillende situaties.  

Alle meetresultaten zonder dimmer worden 
samengevat in figuur 3. Deze metingen zijn ook nog 
eens herhaald met dimmer. 

 

Figuur 3: CFD-waarden van alle metingen zonder dimmer 

Uit figuur 3 blijkt dat de gevoeligheid van de 
verschillende lampen sterk varieert. Ook zijn er 
lampen die zelfs bij een propere netspanning een 
grote CFD-waarde hebben. 
 
Uit de metingen blijkt duidelijk dat harmonischen 
amper een invloed hebben op de CFD-waarde van 
ledlampen. Interharmonischen daarentegen zorgen 
bij de helft van de lampen voor een veel te hoge 
waarde. Interharmonischen komen vaak voor in het 
net, onder de vorm van het CAB-signaal. Dit signaal 
wordt door de netbeheerder gebruikt om 
verschillende boodschappen te versturen via het 
net. 

IV.  BESLUIT 

 

De elektronica die gebruikt wordt in ledlampen is 
voor elke lamp verschillend. Dit maakt het moeilijk 
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om de problemen algemeen te kaderen. Toch is het 
in dit eindwerk gelukt om verschillende oorzaken te 
bepalen op basis van metingen aan de ingang en de 
uitgang van de ledlampen. Voor ieder probleem 
wordt een praktische oplossing aangeboden. 
 
Het toepassen van deze metingen in praktische 
cases zal moeten uitwijzen of dit voldoende is om de 
problemen op te lossen. In een verder werk is het 
mogelijk om deze flowchart te valideren in 
werkelijke situaties. Op basis hiervan kunnen 
eventuele aanpassingen gedaan worden. 
Het onderzoek kadert zich in het power quality 
domein (0 tot 2 kHz), in verder onderzoek kan ook 
nog de invloed van EMC onderzocht worden. 
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