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HEINO FALCKE OVER: 

hoe sterrenexplosies helpen 
om onweer te begrijpen

KOBUS KUIPERS OVER:  
lichtwervelingen in een 
fotonisch kristal

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN

 De grijze plak (onder) is een 

schets van het fotonische kris-

tal waarin de onderzoekers het 

licht vangen. Het blauwpaarse 

reliëf geeft de meting van de 

onderzoekers weer. Op een 

piek kiest het licht op basis 

van de lokale draairichting aan 

welke kant van het kristal het 

ontsnapt. In een dal heeft de 

draairichting van het licht geen 

invloed op de ontsnappings-

richting. Bij een blauwe piek 

gaat rechtsom tollend licht 

naar rechts, en linksom tollend 

licht naar links. Bij een paarse 

piek geldt het omgekeerde: 

linksom tollend licht gaat naar 

rechts en rechtsom tollend 

licht gaat naar links.

Een deeltjesdouche  

veroorzaakt door een  

kosmische inslag bereikt  

LOFAR door een  

donderwolk. 

Kobus Kuipers

Heino Falcke

g jp
Het elektrische veld in een donderwolk is voor het eerst gemeten met behulp van kosmische deeltjes. Onderzoek binnen het FOM-

project ‘Cosmic Lightning’ laat zien dat metingen van de Nederlandse radiotelescoop LOFAR kunnen helpen het raadsel hoe bliksem 

ontstaat, op te lossen. Heino Falcke en zijn collega’s publiceerden hun bevindingen dit voorjaar in Physical Review Letters. 

Met een klassiek experiment kunnen groepsleider Kobus Kuipers en zijn collega’s van het FOM-instituut AMOLF voorspellingen 

doen over hoe licht zich gedraagt in de quantumwereld. De onderzoekers ontdekten dat wanneer circulair gepolariseerd licht 

slechts in twee richtingen kan ontsnappen uit een fotonisch kristal, de richting die het licht neemt, wordt bepaald door de richting 

van haar polarisatie en daarmee door de quantumtoestand van de lichtbron. Hun werk, dat mooi aansluit bij het Internationaal Jaar 

van het Licht,  verscheen dit voorjaar in Nature Communications. 
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