
Als	  je	  op	  het	  Internet	  een	  website	  opzoekt,	  is	  het	  heel	  goed	  mogelijk	  dat	  de	  informa9e	  die	  je	  kunt	  zien	  in	  de	  vorm	  van	  
korte	   lich=litsen	   via	   glasvezels	   over	   duizenden	   kilometers	   naar	   je	   toe	   is	   gestuurd.	   De	   techniek	   is	   hetzelfde	   als	   de	  
techniek	   die	   je	   hebt	   gebruikt	   in	   het	   glasvezelspel.	  Maar	   in	   plaats	   van	   rode,	   groene	   en	   blauwe	   lichtsignalen,	   kunnen	  
moderne	  systemen	  tegelijker9jd	  zeer	  korte	  lich=litsen	  met	  80	  verschillende	  kleuren	  versturen	  en	  ontvangen.	  
Door	  verschillende	  vezels	   samen	   in	  een	  glasvezelkabel	   te	   stoppen,	  kunnen	  dergelijke	   systemen	  extreem	  snel	  enorme	  
hoeveelheden	  informa9e	  over	  de	  hele	  wereld	  versturen.	  Een	  enkele	  kabel	  op	  de	  bodem	  van	  de	  Middellandse	  Zee	  tussen	  
Egypte	  en	  Frankrijk	  kan	  10	  TB	  (1012	  byte)	  aan	  gegevens	   per  seconde  versturen. 	  Dit	  is	  evenveel	  informa/e	  als	  op	  16.000	  
CD-‐ROMs	  past,	  of	  wanneer	  iedereen	  in	  Frankrijk	  twee	  telefoongesprekken	  tegelijker/jd	  voert!
Zulke	  kabels	  verbinden	  alle	  con/nenten	  op	  aarde	  met	  elkaar	  (behalve	  de	  Zuidpool).	  Zonder	  dit	  interna/onale	  netwerk	  
van	   lichtsignalen	   zou	   het	   Internet	   gewoon	   niet	   bestaan.	   Kan	   jij	   je	   voorstellen	   hoe	   al	   deze	   lichLlitsen	   rond	   de	   aarde	  
racen?	  Het	  is	  in	  principe	  hetzelfde	  als	  wat	  er	  met	  een	  vuurtoren	  gebeurt,	  maar	  dan	  op	  grote	  schaal.	  

Licht  is  een  ideale  manier  om  te  communiceren.  En  niet  alleen  zoals  bij  een  vuurtoren  
die   lichtsignalen   uitzendt.   Prak:sch   alle   informa:e   die   we   door   onze   ogen  
binnenkrijgen,   komt   bij   ons   binnen   als   licht.   Een   rood   stoplicht,   beelden   op   televisie,  
zelfs  de  uitdrukking  op  het  gezicht  van  iemand  waarmee  we  praten  –  dit  zijn  allemaal  
lichtsignalen  die  een  boodschap  overbrengen  die  iemand  ons  hee@  gestuurd.  

Dankzij	  de	  uitvinding	  van	  de	  glasvezel	  is	  het	  mogelijk	  om	  lichtsignalen	  over	  honderden	  
kilometers	  te	  sturen.	  De	  e-‐mail	  van	  een	  vriend	  in	  Australië	  en	  een	  website	  met	  foto’s	  
van	  een	  feestje	  in	  Hawaï:	  ze	  reizen	  allemaal	  de	  wereld	  over	  als	  lichAlitsen.	  Kan	  jij	  je	  nog	  
een	  wereld	  voorstellen	  zonder	  communicaCe	  met	  lichtsignalen?
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eigenschappen	  van	  licht	  en	  spiegels

Photonics	  Explorer	  |	  FS	  01.1	  Sag	  es	  mit	  Licht

Feiten	  om	  te	  onthouden!

Snelwegen	  van	  licht	  op	  de	  bodem	  van	  de	  oceaan

Licht	  is	  snel.	  Het	  is	  zelfs	  zo	  dat	  niets	  sneller	  dan	  licht	  kan	  bewegen.
	  
Licht	  beweegt	  in	  een	  rechte	  lijn,	  tenzij	  het	  een	  voorwerp	  raakt.

Licht	  hee7	  een	  kleur.	  
	  
Licht	  kan	  worden	  opgewekt	  door	  een	  lichtbron	  zoals	  de	  zon	  of	  een	  gloeilamp	  en	  houdt	  op	  te	  bestaan	  zodra	  het	  door	  
een	  voorwerp	  wordt	  geabsorbeerd.

Wanneer	  licht	  een	  voorwerp	  raakt,	  kan	  het:	  
	  	  	  	  	  	  worden	  geabsorbeerd;	  door	  zwarte	  materialen,	  bijvoorbeeld;	  

Het	  versturen	  van	  lichtsignalen	  over	  grote	  aantallen	  spiegels	  is	  erg	  moeilijk.	  
Het	  is	  veel	  gemakkelijker	  om	  buigbare	  glasvezels	  te	  gebruiken	  en	  het	  licht	  
door	  weerkaatsing	  aan	  de	  binnenkant	  van	  de	  kabel	  te	  leiden.

licht  dat  door  een  vezel  
wordt  geleid


