
Laserharp
Wat is een LaserHarp?
Een Laserharp is een instrument waarbij licht- of lasers-
tralen de ruimte in schijnen. Wanneer deze stralen onder-
broken worden, wordt er een signaal geproduceerd dat 
uiteindelijk omgezet wordt in muziek.

De Laserharp werd als eerste gedemonstreerd door 
Jean Michelle Jarre in 1981. Dit betrof een zeer zware 
laser die over het publiek heen scheen.

Lasers die je in normale omstandigheden kan zien heb-
ben een zeer hoog vermogen nodig, vanaf 20mW tot 
500mW en meer. Dit zijn categorie IIIb (onmiddelijk 
blind) en IV (huid verbrand) lasers. Wij gebruiken op dit 
moment hoog vermogen LEDs.

Voor ons prototype hebben we de volgende onderdelen:
•	 LEDs en detectoren voor de fysieke signalen. Dit 

omvat ook de eletronica die nodig is om alles goed 
op te vangen.

•	 MicroPIC microcontroller. Vangt designaalinformatie 
op en genereert het MIDI  signaal.

•	 Frame waarmee alles vast zit.
•	 Rookmachine, nodig om de rook te genereren waar-

door de stralen zichtbaar zijn.

Wat willen we gaan doen?
We willen nu verder waar we gebleven zijn. Dit houdt in 
dat we de detectie dienen te verbeteren, ervoor diene 
te zorgen dat de stralen beter zichtbaar worden en een 
frame ontwerpen. Het frame is onderdeel van de pre-
sentatie die we nodig hebben voor een optreden.

We moeten tevens zorgen dat we digitaal goed te vin-
den zijn. We willen de designs beschikbaar stellen via 
de Foundry website. Volledig geassembleerde harpen 
kun je bij ons bestellen.

Doelstelling
Volledig werkend prototype dat gebruikt kan 
worden voor een optreden

Noodzakelijk
•	Frame
•	Verbetering detectie
•	Visualisatie, lasers en/ of rookmachine

Heel erg graag
•	Website
•	MIDI liedjes

Community
Er zijn geen Laserharp communitites.  
We	zullen	ons	profileren	op	een	laserharp	
website en youtube. 

Team
3 - 5 deelnemers
SCRUM team (SWAT opzet)

Inspanning
Gemiddeld - Ongeveer 4 uur per week
Duur - ongeveer 6 maanden

Planning
Onze volgende deadline is een werkend  
prototype voor de volgende foundry meeting


