
SMART SPACES LAB I
Boost your lockdown 



Cornflakes machine

Ian ontwikkelde een gamificerende

cornflakes-machine. Deze uitvinding

motiveert je om tijdens de lockdown

tijdig uit bed te geraken. Elke ochtend

om 8 uur serveert de robot cornflakes

in een kom melk. Een interne klok

stuurt een motor aan die automatisch

cornflakes serveert. Aangezien flakes

in deze toestand slechts beperkte tijd

krokant blijft, is tijdig opstaan een

must!



Turtle friend
Een huisdier kan je altijd opkrikken

tijdens de lockdown. Matyn heeft een

zwak voor koala’s. Maar zijn ouders

waren geen fan van dit idee. Met de

toolbox van Gluon ontwikkelde Matyn

een digitale koala als gezelschap tijdens

eenzame momenten. Net zoals een

echte koala beweegt deze digitale

versie zich traag vooruit en achteruit.



Skate tricks

Tijdens de lockdown brengt een hobby

zoals skateboarding veel soelaas. Om

alert en fit te blijven, ontwikkelde

Issam een skate-challenge-prototype!

Het prototype omvat enerzijds een

scherm met challenges en links naar

tutorial-video’s, anderzijds een serie

LED-lampjes die oplichten wanneer

een trucje goed wordt uitgevoerd.



Trash car
Kasper engageert mensen voor een

propere stad. In plaats van afvalacties

te organiseren, laat hij een sociaal-

dynamische vuilniskar rondrijden in de

stad. Hij ontwikkelde een

vuilniskaarprototype die mensen

bedankt voor zijn/haar afval, dit aan de

hand van een leuk bericht op het

scherm en dynamische verlichting.



CUPwarner

De CUPwarner van Jan maakt het

drinken van warme dranken veiliger en

aangenamer. Aan de hand van een

temperatuursensor en LED-lampjes

wordt je gewaarschuwd wanneer jouw

jouw drankje te koud (blauwe LEDs) of

te warm (rode LEDs) is. Met een

groenbelichte onderlegger zit je in de

safe zone: smakelijk alvast!



Disco lockdown!

Simon integreerde een oplossing voor

2 bestaande lockdown-uitdagingen in

zijn prototype: hij kijkt teveel op zijn

uurwerk & zijn kamer is aan een nieuw

jasje toe. Hij ontwikkelde een

prototype waarmee zijn kamer verlicht

wordt volgens het uur van de dag.

Rode ledlampjes wijzen op 12u, rood-

blaux op 13u, …



SMART SPACES LAB II
Unlock your city 



Wegwijzerende 
gsm-hoes

Muhammed prototypete een gsm-

hoes die tevens als wegwijzer dient.

Hiervoor integreerde hij een GPS in

zijn hoes. De inkomende signalen van

de GPS worden door een M5Stick

omgezet in lichtsignalen die

Links/Rechts/Rechtdoor aangeven.



Trasher boat

Sam ergert zich aan het plastic in de

zee en rivieren. Daarom bedacht hij

een oplossing om de afvalberg in onze

wateren te verkleinen: “de Trasher”.

Deze boot is geprogrammeerd om

afval uit het water te scheppen. Hij

maakte ge-3D-printte boot met een

schepje dat aangestuurd wordt door

een motor en elke 10 seconden afval

uit het water haalt.



De slimme trein
De groep van Romeo, Cristobal en

Daniel ontwierp een trein die zich

zwevend en dus sneller door een tunnel

verplaatst, van dok naar dok. Ze

bouwden een tunnelsysteem en 3D-

geprintte trein om hun prototype te

illustreren. Vervolgens codeerden ze

een input-outputcircuit, met een

afstandssensor als input en een relais

als output. Wanneer de trein een dok

nadert doet de relais deze trein stoppen.



Gps-gestuurde 
Drone 

Met een drone naar school! Vik

bedacht een drone die mensen

transporteert. Deze drone baant zich

een weg door de lucht op basis van

GPS-data. Hij ontwierp zijn concept

met 3D-printer en lichtte het toe met

een mooie lasercut-board.



Een sensibiliserende
fiets
Het team van Jalyl, Islam, Mourad en

Imrane bedachten een campagne die

Westerlingen bewust maakt van het

watertekort in Afrika.

Ze programmeerden een fiets van het

Brusselse bedrijf Cowboy zodanig dat

er na elke 10 meter een druppeltje

water vriij komt uit een waterfles. Dit is

een metafoor voor hoeveel kilometers

sommige mensen in het Zuiden

wandelen voor een bidon water.



De vertalende 
wearable

Marie-France is recent verhuisd van

Congo naar België. Omdat ze Belgen

nog niet goed begrijpt, ontwierp ze een

vertalende wearable waarmee ze

sneller kan communiceren in een land

met vreemde taal. Dit deed ze door een

M5-stick te programmeren met

verschillende vertalingen van Frans

naar Nederlands.



De rolstoel-step

Met een step in de stad ga je vlot van

punt A naar B. Maar dit geldt niet voor

iedereen, mensen met een handicap

hebben veel minder toegang tot deze

transportmiddelen. Daarom ontwierp

Aidan een rolstoel-step voor mensen

met beperking. Dit transportmiddel

zou overigens geprogrammeerd

worden zodat het automatisch stopt

wanneer een voertuig te dicht nadert.


