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Bar t  Verbeek

Beste PhotonicsNL Magazine lezer,

Deze editie van het Photonics Magazine komt na de zomervakantie bij u 

in de bus en als u in Nederland bent gebleven hebt u net als ik wat het weer 

betreft een zeer wisselvallige periode achter de rug. 

Wat niet wisselvallig is zijn de diverse activiteiten die PhotonicsNL 

opzet. Terugkijkend naar het Photonics Event in Veldhoven op 1 en 2 

juni constateren we dat de bezoekers in aantal ongeveer gelijk gebleven 

zijn, maar dat de kwaliteit van de kontakten op de beursvloer beter is 

geweest. PhotonicsNL heeft zich op twee manieren sterk gemaakt om fotonica te promoten: op de 

eerste dag een tweetal workshops die goed bezocht werden en, dit keer voor het tweede jaar, van 

PhotonicsNL conferentie met een uitstekend programma in twee tracks. De programmacommissie 

verdient hiervoor alle lof. De locatie van de lezingenzaal heeft zeker ook bijgedragen aan het 

grote aantal deelnemers. Ook waren er 15 posters ingediend en de jury heeft Marija Trajkovic 

van de TUEindhoven de PhotonicsNL -trofee en -cheque toegekend. Van haar hand vindt u een 

samenvatting van haar werk in dit magazine. PhotonicsNL heeft zich met een uitdagende stand 

gepresenteerd en dat heeft geleid tot een groot aantal interessante contacten en potentieel nieuwe 

leden. 

Zoals bekend maakt PhotonicsNL deel  uit van twee Europese projecten samen met fotonica clusters 

in Europa. Het OASIS project is intussen afgesloten en heeft het predicaat “excellent” gekregen van 

de reviewers. Intussen is er onder de naam Éprise een nieuw CSA-project goedgekeurd waar wij ook 

aan deelnemen. Hierover leest u meer in het magazine.

De samenwerking tussen PhotonicsNL en het IOP Photonic Devices/RVO (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland) verloopt voorspoedig en zal mogelijk met een jaar worden uitgebreid en 

enkele gezamenlijke initiatieven omvatten, zoals experiment op scholen met licht, HBO fotonica 

onderwijs, een workshop en aanwezigheid op internationale beurzen. Deze samenwerking zie ik 

zeker als een positieve stimulans om  de zichtbaarheid van onze vereniging te vergroten en onze 

leden van dienst te kunnen zijn. 

Ik wens u veel leesplezier met de informatieve artikelen en het nieuws.

Bart Verbeek

Voorzitter PhotonicsNL
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Beste PhotonicsNL-leden, beste lezer,

Wederom een goed gevuld Fotonica Magazine met een aantal mooie artikelen en 

dit keer veel nieuws over allerlei activiteiten welke PNL organiseert of waaraan 

wij als PNL deelnemen. Op bladzijde 19 en 20 leest u hier meer over. 

Bart Verbeek noemde zojuist al Marija Trajkovic 

van de TU Eindhoven als onze posterwinnares 

van het FE2016. Naast het boeiende artikel treft u 

hiernaast een afbeelding van de poster aan. En mocht u de kleine lettertjes 

niet kunnen lezen, geen nood, want vanaf pagina 11 kunt u haar artikel 

lezen. Het artikel gaat over transceiver PICs voor optische glasvezel 

communicatie met bandbreedtes van maar liefst 20 Gb/s. Ik weet niet 

hoe het u vergaat maar soms beginnen dergelijke getallen mij te duizelen. 

Mede door een recentelijk bezoek aan KPN Consultants te Zoetermeer 

en de uitspraak van Erik Hoving, CTO van KPN “Zonder Fotonica loopt 

Internet vast”, ben ik me eens wat gaan verdiepen in de (toekomstige) snelheid van Internet. Ik kwam 

daarbij een heel interessant whitepaper tegen van het bedrijf Cisco met als titel: The Zettabyte Era: 

Trends & Analysis. Het blijkt dat dit jaar het totaal aantal verzonden bytes (Annual Global IP Traffic) 

wereldwijd de grens van 1 ZettaByte (= 1.1021 bytes) gaat overschrijden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 

even moest opzoeken hoe groot Zetta ook al weer is. De voorspelling is dat rond 2020 dit uit zal komen 

op 2,2 ZB/year (= 70 TB/s!!!). De vraag is nu, zal het huidige internet dergelijke datahoeveelheden in 

de toekomst aan kunnen? Als het aan de TU Eindhoven ligt is het antwoord ja, en dat dankzij Photonics 

Integration als Enabling Technology! Een ander leuk rekensommetje zou zijn, hoeveel fotonen aan dit 

transport hun medewerking zullen verlenen.

Dankzij de samenwerking met RVO nemen we volgend jaar met een bescheiden Holland Paviljoen 

bestaande uit 3 stands ook weer deel aan Photonics West 2017. PhotonicsNL zal daar staan samen 

met PhotonDelta uit Eindhoven en Dutch Optical Centre uit Delft. Ik denk dat wij met deze partijen 

aan de rest van de wereld een heel goed beeld kunnen geven van Fotonica en Optica ontwikkelingen 

in Nederland. Hoogstwaarschijnlijk zullen we wederom een workshop op het Nederlandse consulaat 

organiseren, en misschien een excursie mits daar voldoende belangstelling voor bestaat. 

Voor zover mij nu bekend doen de volgende bedrijven met een eigen stand mee: Admesy, 

LioniX International, Anteryon en Smart Photonics.

Op bladzijde 16 treft u een artikel aan van Aurele Adam (TU Delft) over de Photonics 

Explorer kit. Deze kit is bedoeld voor het middelbare onderwijs en is geschikt om met een 

groep van 18 leerlingen tegelijkertijd diverse optische/fotonische proefjes te doen. Het is 

de bedoeling dat bedrijven een dergelijke kit sponsoren voor een middelbare school. Het 

gaat hierbij om een bedrag van ca. I 150,--. De betrokken docent zal dan op de TU Delft 

een korte cursus moeten volgen. Vindt u het als bedrijf een leuk idee om zo’n dergelijke kit 

te sponsoren, en heeft u - of een collega - goed contact met een middelbare school neem 

dan contact op met Aurele Adam: A.J.L.Adam@tudelft.nl

Veel leesplezier!

Guus Taminiau

Directeur PhotonicsNL

5PHOtONICs  Magazine l september 2016



PHOTONICS Magazine l september 201612

Positiebepaling
• positie gevoelige detectoren (PSD)
• PSD versterkers / modules
• laser interferometrie & 

speciale optica

Lichtmeting en -detectie
• diamant detectoren (λ <220nm)
• silicium fotodioden
• luminantie- / illuminantie meters
• flickermeters

Spectrometrie
• spectrometers
• gonio spectrometers
• integrerende bollen
• lichtbronnen

Colorimetrie
• kleursensoren
• colorimeters
• reflectie- / glossmeters

Imaging
• 2D CCD photometer
• 2D CCD colorimeter
• 2D CCD spectral colorimeter

µm positie
MHz / submicron 

positionering laseruitlijning

OEM lichtdetectie 
UV - VIS - IR

high-speed 
colorimeter

imaging photometer imaging colorimeter

imaging spectral 
colorimeter

portable 
spectrometer

pro spectro-
meter lampcalibratie

LED / lamp 
karakterisatie

absoluut
licht

kleurdetectie absoluut kleur

autonome luxmeter
luxmeter / flicker 

180kHz

Bespreek het met PEO
Onze deskundigen op het gebied van lichtdetectie (EUV - UV - VIS - IR), positie, 
absoluut kleurbepaling en spectrometrie gaan graag met u in gesprek over 
uw applicatie en PEOplossing. 

Nederland
+31 (0)24 648 86 88

België / Belgique
+32 (0)3 309 32 09 info@gotoPEO.com www.gotoPEO.com

gecombineerde 
colori- & spectrometer

Non-invasive surface inspection using light

Silvania F. Pereira got her Ph.d. in 
Physics from the university of Texas at 
Austin, uSA in the field of experimental 
quantum optics. She gained her post-
doctoral experience at the university of 
Constance in Germany after receiving 
the Humboldt Fellowship. In addition, 
she worked as a post-doc at the 
university of Leiden in The Netherlands 
with a grant from the dutch FOM 
Foundation. At the moment she holds 
a position as Associate Professor in 
the Optics Research Group, Imaging 
Physics dept. at the delft university 
of Technology. Her research interest 
is in the field of classical optics, with 
applications in lithography, metrology, 
and high resolution optical systems. She 
has taken part on many national and 
European research projects involving 
universities, research institutes and 
industrial partners. On the educational 
side, she teaches microscopy, quantum 
optics and quantum mechanics to 
bachelor and master students in the 
applied physics and nanobiology 
studies, and she has helped to organize 
national and international workshops 
and summer schools in optical 
metrology and surface contamination. 
She has been involved with the (former) 
Photonics Cluster Nederland for several 
years as member of the organizing 
committee of the yearly Photonics 
Event, and at the moment she has the 
function of secretary of PhotonicsNL. 
She is a member of dEWIS (the women 
organization from the delft university of 
Technology), European Optical Society, 
NNv (Netherlands Physical Society) 
and the LNvH (Landelijk Netwerk voor 
vrouwelijke Hoogleraren).

Light is being used as an inspection tool for a long time, and nowadays is really incorporated 

in industry in, for example, quality check and production control. However, most systems rely 

on continuous imaging of scanning objects and/or surfaces combined with fast (most of the 

time online) image processing. In this way, useful data can be achieved regarding object shape 

and material, surface defect, contamination detection, and particle counting. Depending on the 

application, also the polarisation, colour or spectroscopic properties of the objects and surfaces are 

measured. Whether it is bottled water or a micron-sized defect on a surface, light provides cheap, 

fast, and non-invasive solutions.

As mentioned above, these inspection methods are based on imaging and it is in general limited 

by diffraction, i.e., particles and details smaller than approximately the wavelength of the light 

are not imaged on the camera. Thus, in the high-end industrial applications such as in the 

semiconductor industry, where submicron sized particles are to be detected, one encounters 

serious limitations with imaging techniques using visible light. 

One way to go around the diffraction limit is to use non-imaging techniques such as 

scatterometry. Commonly, in scatterometric setups, the surface or object to be inspected is 

illuminated by a light source and all the scattered angles are recorded (see figure 1). The angle 

dependent amplitude (and sometimes the phase) of the scattered light is used to determine 

certain parameters of the object. Other versions of this basic principle have been implemented 

such as the use of multiple wavelengths, study of polarisation effects induced by the structure,  

and multiple angles of the incident illumination. Optical scatterometry is being used with success 

in metrology for the semiconductor industry and provides a non-invasive in-situ measurement 

with very high accuracy.

Recently, we have introduced the so-called coherent Fourier scatterometry (CFS). [1,2] The main 

difference between CFS and other scatterometry systems is that in CFS coherent light from a laser 

is focussed by a lens on the surface to be inspected (see figure 2). This system is more efficient 

than the scatterometry systems based on the scheme of figure 1 since in CFS one can acquire the 

PHOtONICs Magazine   l  september 2016 7

Oud

Figure 1: General scheme of a scatterometer: the object is illuminated by a beam of light and the scattered light is 

measured by an angle scanning detector.
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field amplitude that is scattered from the object at all angles in 

a single shot, i.e., the scattered far field is collected by the same 

focussing lens and is recorded on a camera or, depending on 

the application, on a fast segmented photodetector (see figure 

2). This far field signal can be analysed online or offline by 

recording the changes in the amplitude distribution of the far 

field as the surface or object is scanned under the focussed spot.

Regarding the application of CFS in the semiconductor 

industry, we have demonstrated that it is possible to retrieve 

certain parameters of printed gratings on silicon wafers 

such as pitch, period and side wall angle of with nanometer 

precision. [2] 

Another example of the use of scatterometry is in the 

detection of subwavelength surface defects or contamination. 

This new application of CFS has also been explored, in 

particular for the inspection of particle contamination of 

sizes below 500 nm on plastic substrates for roll-to-roll 

production of plastic-based solar panels, OLEDs and plastic 

electronics. [3] In this application, imaging systems operating 

at visible wavelengths do not work because of the diffraction 

limit. In order to solve the problem, our team in Delft has 

designed and built a particle counter prototype based on the 

CFS principle. This work was realised thanks to the project 

Clean4Yield, an EU-funded project led by Holst Centre in the 

Netherlands, with experts from fourteen European companies 

and organisations. [4] For this prototype, we have used a blue 

laser diode as the illumination source and an objective with 

numerical aperture of 0.9. The detector was a segmented 

detector where the far field signal is divided in two equal areas 

(A and B in figure 2). The integrated signal from each area is 

subtracted from each other, and the difference signal (A − B) 

is then recorded for each lateral scan point from the raster (or 

line) scan.  

In figure 3 (left side) we show an example of raw data obtained 

from the split detector at the output of the scatterometer as 

an area containing one 200 nm polystyrene particle is scanned 

under the focused spot. Note that the signal obtained from 

a particle has positive/negative values and this can be easily 

distinguished from the background (see profile in figure 3, 

right side). The width of the signal varies with the particle size 

and can be calibrated. In order to convert this system into a 

particle counter, a data analysis program has been written that 

distinguishes and digitalises each positive/negative signal and 

assign it to a particle of size corresponding to the signal width. 

In this way one can determine the particle size distribution 

contained in the scanned area. [3]

After calibration tests in the laboratory, this prototype has 

been installed and tested the on the roll-to-roll machine 

at the Holst centre. In order to test the capability of the 

scatterometer to detect subwavelength particles, we deposited 

isolated polystyrene latex particles as small as 100 nm on 

the plastic sheet and these have been individually detected 

and counted at a roll speed of 10m/min. [5] Note that in this 

case, the optical contrast between particle (polystherene) and 

substrate (plastic) is very small but since the system operates 

in reflection, the scattered light is the interference between 

the specular reflection, the direct scattered field of the particle 

and the scattered field that is reflected from the substrate. This 

mechanism is responsible for the signal in the far field due to a 

subwavelength particle. With the same scatterometer on silicon 

substrate, we have been able to detect polystherene particles 

smaller than 100 nm (60 and 80 nm). 

Recently we have designed [4] and built a miniaturised 

scatterometer based on a 3D printed housing and 

commercially available components. The scatterometer is 

only 10 cm in height and can be easily handled. The mini 

scatterometer is shown together with the original scatterometer 

(used in the tests at Holst centre) in figure 4. Preliminary tests 

reveal that the mini scatterometer can perform in similar 

manner as the original prototype. 

In conclusion, we have shown that Coherent Fourier 

Scatterometrycan (CFS) is a promising technique for 

reconstruction of parameters of printed structures and also 

for particle detection on surfaces. In particular the latter can 

be used as a particle counter, particle size characterization and 

particle localisation. 

The team at TU Delft that has been responsible for the 

development of the prototype scatterometer for particle 

detection consists of (alphabetic order):

Alberto da Costa Assafrao, Roland Horsten, Rob Pols, Sarathi 

Roy, Silvania Pereira, Paul Urbach, Thim Zuidwijk. 

The financial support for the development of the prototype 

comes from the European Project Clean4Yield project, Seventh 

Framework Program (No. FP7/2007-2013 of the European 

Union) under Grant Agreement No. 281027.
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Figure 2: Scheme of the Coherent Fourier Scatterometer (CFS): the blue light 

path is the laser path.

Figure 3:Data obtained with the 

Coherent Fourier Scatterometer 

(CFS) as the laser light path is 

scanned around a polystyrene 

particle deposited on a silicon 

wafer. Left picture: directly 

detected difference signal from 

a 2D raster scan in an area 

containing one particle. Right 

picture: horizontal profile of the 

picture on the left. 

The particle size is 200 nm 

and the wavelength of the 

illumination is 400 nm.  

Figure 4: Comparison between the original scatterometer that was installed at 

Holst Centre for contamination detection on a roll-to-roll machine and the 3D 

printed mini scatterometer. 
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Marija Trajkovic is a Phd candidate 
in the Photonic Integration Group at 
Eindhoven university of Technology. 
She obtained her Master degree at 
the university of Belgrade, Serbia at 
the Faculty of Electrical Engineering 
in 2014. The experimental part of 
the Master thesis she carried out at 
the Optoelectronics Research Center, 
university of Southampton, uK.
Since the end of 2014 she is working 
on a GeTPICs project, a part of Marie 
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Eindhoven university of Technology 
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in Palaiseau, France. The project is 
about radio-frequency optimization 
of a wavelength division multiplexer, 
monolithically grown on the InP 
platform.

E-mail: m.trajkovic@tue.nl

Abstract	

The	main	objective	of	 the	work	presented	 is	 the	 introduction	of	 high	 speed,	 low	

energy	consumption	devices	with	extended	spectral	range	for	use	in	the	photonic	

integrated	circuits,	namely	in	COBRA	generic	integration	platform.	The	device	of	

interest	where	all	of	 the	mentioned	 functionalities	will	be	 implemented	 is	a	high	

bit-rate	WDM	transmitter,	used	in	the	access	networks.	

Introduction	

The best known application of photonics is the field of optical communication, where the first 

association is an optical fibre transferring the information by guided light. However, not so many 

of us imagine alongside this fibre a circuit in front or in the back, needed to generate and receive 

these optical signals. This is where a photonic integrated circuit (PIC) plays its key part, being core 

of photonics network and the driving force of the whole system.

Monolithically integrated PICs have been of interest as they allow for small footprint and low 

power consumption, in comparison to bulk devices. A special dedication goes to the design of 

the new structures, as they increase the range of capability of these integrated circuits. This allows 

for many different applications, not only in the field of communications but also in the field of 

monitoring and sensing.

Nowadays, many researchers work on the technique called wavelength division multiplexing 

(WDM), allowing different signals at different wavelengths to be combined into a single optical 

fibre for data transmission. In this way, many parallel data flows can be sent and received from one 

place to another without multiplying the number of physical channels in the system. This is the 

technique we are also focusing on and its key components will be further explained in the text.

High speed electro-absorption modulator: 
a step towards high performance and high 
density PICs
Marija TRAJKOVIC 1,2

 1   
COBRA Research Institute, Eindhoven University of Technology,

  P. O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, Netherlands
 2  

III-V Lab, Campus de Polytechnique, 1 avenue Augustin Fresnel, 

  F-91767 Palaiseau Cedex, France

Figure 1: Measurement of 

a photonic integrated chip 

(4.5×4 mm2).
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Nevertheless, the biggest difficulty when making photonics 

accessible to everyone is its high production cost. For this 

reason, not so many groups worldwide have the possibility 

to fabricate their own devices. In Europe, the key players in 

the field of photonic integration have joined to create what 

is now called a generic foundry platform [1]. This platform 

offers a wide range of functionalities on a single chip, using a 

standardized process for fabricating the structures. The idea 

behind this platform is to allow the users to share the cost of a 

full wafer, making it accessible to a wider audience [2]. 

GETPICs	

The structures we present here are being developed under 

the scope of the GETPICs project (Generic Technologies for 

WDM Transmitter Photonic Integrated Circuits), focusing 

on improving the building blocks for generic integration 

technology [3]. Some of the challenges addressed include 

the introduction of a deep UV for integrating buried hetero-

structure (BH) amplifiers with the existing components, SAG 

(Selective Area Growth) epitaxy techniques, and advanced RF 

(radio-frequency) circuit engineering.

Design and fabrication of high bit-rate transmitter PICs, 

typically WDM 10x25Gbps is used as a test vehicle for the 

new components developed, and to test and validate the 

fabricated PICs in a transmission environment. Having new 

functionalities together with the other BBs inside the generic 

platform would allow not only for realization of high speed 

WDM transmitters, but also other devices.

1. Buried Hetero-structure technology. 

  In order to achieve high performance complex optical 

circuits with low threshold current, which reduces the 

power consumption of the structure, a buried hetero-

structure laser technology is necessary (comparison with 

a shallow ridge shown in Figure 2) [4]. However, passive 

optical devices are usually made with ridge structure, 

which brings a real challenge for full active-passive 

integration with low losses. To ensure a high transmission 

between the BH and deep /shallow ridge area, a double 

taper region has been designed [5]. Not only that this will 

allow an easy integration of the existing devices with the 

newly designed buried hetero-structures, but it will also 

reduce the power consumption of the whole circuit.

2. Selective Area Growth. 

  A major focus of GETPICs is the implementation of 

the very promising Selective Area Growth technique in 

the fabrication, and integration of multiple active and 

passive structures within a PIC. This technique consists 

of locally disturbing the deposition of the active material 

in such a way that the band-gap of the material deposited 

is increased more or less at a particular location on the 

wafer. Growth tests have been carried out at III-V Lab, and 

a wavelength range of 200 nm has been achieved (from 

1420 to 1620 nm). This band-gap engineering makes it 

possible to fabricate lasers at different wavelengths, but 

also to optimize other devices according to the emitting 

laser (see Figure 3) [6]. 

3. High speed operation.  

  While many laboratories demonstrated integrated laser 

and electro-absorption modulators (EAM) using surface 

ridge technology operating at 10Gbps, it is a real challenge 

to achieve simultaneously a high operating bandwidth 

(>25 GHz) on multiple transmission channels, because 

of the complexity of the EMLs integration with the 

passive AWG-based multiplexer. Furthermore, for a high 

bit-rate operation a careful design of both optical and 

electrical parts is necessary, as very often the electrical 

design is the one, which is the limiting factor in achieving 

higher bandwidth. In this work design and measurement 

of multi-quantum well EAM operating at 20Gb/s has 

been achieved, and details are presented in the following 

chapter.

Electro-absorption	modulator

High bandwidth optical communication systems prefer 

electro-absorption modulators as they offer many potential 

advantages: small footprint, low bias voltage, high extinction 

ratio and the possibility of monolithic integration. Their 

integration with DFB lasers has already found its way for 

commercial use in the data centre communication [7]. A 

single source externally modulated device using the EAM at 

bit rates up to 40 Gbps has been demonstrated [8], making its 

breakthrough to more complex higher-performance circuits. 

The integration with passive components has made its record 

with 40 channels, each operating at 57 Gbps [9]. However, 

there has not been much research for a fully simultaneously 

operational WDM transmitter, optimizing the optical, thermal 

and electric crosstalk.

Operation	principle 

In its simplest form an EAM is a reversely biased PIN junction. 

The active layer consists of a material, which has slightly  

higher bandgap energy than that of the incoming optical 

signal. In order to achieve this, different material needs to be 

used which increases the complexity of fabrication. One way 

to simplify the fabrication process is to use the SAG technique, 

previously explained. 

Applying reverse bias creates a strong field, which causes 

the modulator’s bandgap to shift to the lower one and start 

absorbing the incoming light. In this way, the modulation 

of the incoming optical signal is ensured by varying its 

intensity. The EAM is almost transparent when no field is 

applied, and absorbing when sufficient field is present. This 

determines the extinction ratio of the device, which is one of 

the key parameters for determining its desired performance.  

Operation principle is illustrated in Figure 4.

Device	measurements 

The EAM we present here is fabricated using one of the 

multi-project wafer runs and designed for the COBRA 

platform, thanks to the JePPiX broker [10]. Figure 1 shows the 

measurement procedure of one such chip and in particular the 

characterization setup of the EAM, depicting RF probes (upper 

and lower corner) and input optical fibre (on the right).

Static measurements of the modulator allow us to foresee 

how well the dynamic performance will be. The use of the 

generic active layer stack for the modulator section leads to 

its high operation voltage (Figure 5 left). However, high static 

extinction ratio of 16 dB has been obtained for –6 V bias, which 

allowed us to obtain an open eye for high speeds. Another 

fundamental requirement of the modulator in order to be able 

to transfer the required information in the transmission system 

is to have a sufficient modulation bandwidth. In our case we 

obtained a 3dB E/O bandwidth of 13.5 GHz (Figure 5 – right), 

which allowed the operation up to 20 Gbps. The eye diagram is 

shown in the insert on Figure 5 (more details in [11]).

As a first demonstration, this gives a promising result for future 

use of the EAM in WDM transmitters for 25 Gbps. However, 

to achieve this the optimization of the operating bit-rate lies 

in the improvement of the transmission line, responsible for 

guiding the RF signal, together with the input/output access 

pads. Different configurations are proposed in order to reduce 

Figure 2: MeBetter current confinement in BH (right) than in shallow ridge (left) 

for achieving better energy efficiency.

Figure 3: 4-channel transmitter with different bandgap for each device for a 

better performance.

Figure 4: Schematic of the EAM’s operation principle. 

Figure 5: Measured extinction ratio for different detuning wavelengths. (left) Electro-optical bandwidth of a 200µm long EAM. (right) Eye diagram of the EAM at 

20 Gbps. (insert)
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the parasitic of the pads and make them compatible for the 

wire bonding in a final test circuit [12].

Conclusion	

On our way towards high speed and high-complexity circuits 

we demonstrated the operation of the electro-absorption 

modulator up to 20 Gbps. First tests of the selective area 

growth technique showed a wide range of material bandgap 

tunability – up to 200 nm. An improved structure, in 

comparison to the commonly used one, of the amplifier 

section is described for better thermal properties. The electro-

absorption modulator presented here is already compatible 

with the existing surface ridge platform, but can be as well 

combined with the buried hetero-structure laser for better 

thermal properties and energy efficiency. Together with the 

selective area growth technique, freely selecting EAMs bandgap 

will improve its performance in terms of insertion loss and 

allow its integration in many more complex circuits. All these 

functionalities would allow for a novel types of devices, and 

their integration would push forward the state-of-the-art 

of the integrated photonics. The EAM will play a key role 

as a building block in these systems, just as it has been a key 

building block in the evolution of the photonics systems.
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Niet Niet alleen in Nederland maar in heel Europa wordt 

de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Dat betekent 

dat er steeds meer oudere mensen zijn in verhouding 

tot het aantal werkende mensen. Nu werken er nog 4 

Europeanen op elke gepensioneerde. Maar halverwege 

deze eeuw zijn dat er volgens prognoses nog maar 2. Het paradoxale is nu dat 

dit enerzijds een gevolg is van steeds betere gezondheidszorg en gezondere 

levens- en voedingsgewoonten, en hierdoor anderzijds een toenemende vraag 

naar nog meer gezondheidszorg. Vooral nieuwe technologie zal er voor moeten 

zorgen dat deze toenemende vraag ook nog betaalbaar blijft. Inmiddels wordt 

wereldwijd Biophotonics gezien als de enabling technology. Dit wordt ook nog 

eens bevestigd door de bijna explosief groeiende Biophotonics markt met een 

wereldwijde omzet van 35 miljard Euro en een gemiddelde stijging van 9% per 

jaar. De EU-commissie acht het van groot belang om op het gebied van 

Biophotonics de samenwerking in Europa tussen medische faciliteiten, 

universiteiten, onderzoeksinstellingen en vooral MKB-bedrijven te blijven 

stimuleren. Het juiste instrument hiervoor zijn de zogenaamde CSA-projecten 

(Coordinated Support Actions) met 100% subsidie. Het Oasis-project is hier een 

voorbeeld van. 

Succesvolle	afsluiting	OASIS-project	

Regelmatig heb ik in ons magazine verslag gedaan van ons Oasis-project. Het 30 maanden durende project 

is inmiddels op 12 juli jl. te Brussel succesvol afgesloten, en is door de reviewers beoordeeld als “Excellent”! Om 

even uw geheugen op te frissen, de bij dit project betrokken fotonica clusterorganisaties waren:

• Optitec, Marseille, France

• CNR-Optoscana, Florence, Italy

• PhotonicsSweden, Kista, Sweden

• OptecBB, Berlijn, Germany

• Politecnico di Milano, Italy

• SECPhO, Barcelona, Spain

• Photonics Bretagne, Lannion, France

• Swansea University, UK

Belangrijk resultaat is het ontwikkelde Biophotonics netwerk met 102 kennisinstellingen, medische faciliteiten, uni-

versiteiten en meer dan 180 MKB-bedrijven, allen direct of indirect werkzaam op het gebied van Biophotonics. Van 

onderzoek en ontwikkeling tot en met nieuwe producten voor de gezondheidszorg. U kunt de database van dit 

netwerk vinden op onze Oasis-website: www.fp7-oasis.eu. Om bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in con-

tact te brengen is er door iedere EU-partner een workshop georganiseerd (9 in totaal). Naast nieuwe contacten 

en nieuwe leads, die de deelnemende bedrijven hebben opgedaan, hebben de workshops in totaal 13 nieuwe 

samenwerkingsprojecten opgeleverd. Uiteraard kunt u op de Oasis-website nog veel meer informatie vinden. Zo 

kunt u hier per EU-partner de brochure downloaden met alle gegevens over Biophotonics per land of per regio.
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Photonics Explorer, een kit van fotonica experimenten 

voor middelbare scholieren

In mei 2016 is de 2500 Photonics explorer kit overgedragen aan een school in 
Finland. Het concept van de Photonics explorer is een 'lab-in-a-box' waarmee 2de 
en 3de graad leerlingen zelf op school fotonica experimenten kunnen uitvoeren 
met lasers, LeD's, lenzen, optische vezels en andere high-tech componenten. 
Photonics explorer is een educatieve kit, ontwikkeld door het fotonica 
onderzoeksteam b-PHOt aan de Vub (Vrije universiteit brussel). Het is bedoeld voor 
leerlingen van middelbare scholen om te experimenteren met de verschillende 
eigenschappen van licht.
De kit past in de leerdoelen voor wetenschappen en streeft twee steM (science 
technology engineering Mathematics) doelstellingen  na. In de eerste plaats 
verbindt de Photonics explorer toepassingen van ‘real-world’ situaties rondom het 
leven van jongeren. Ze ontdekken bijvoorbeeld hoe de polarisatie van licht van 
cruciaal belang is voor LCD-schermen van tablets of hoe licht het downloaden 
van bijvoorbeeld films kan versnellen via het internet. Als tweede heeft de kit een 
sterke hands-on aanpak die studenten meer zelfvertrouwen zal geven en hun 
nieuwsgierigheid en probleemoplossende vaardigheden stimuleert.
Het Photonics explorer concept biedt een workshop voor leraren in 
een ondersteunend educatief kader. De duurzame kit bevat relevante 
achtergrondinformatie over fotonica, werkbladen en ander lesmateriaal die de 
experimentele lessen zeer tijd efficiënt maken.
eYestvzw is een in belgië gevestigde non-profit organisatie die in november 2011 
is opgericht door leden van het brussels Photonics team van de Vrije universiteit 
brussel. De enige missie van eYestvzw is het verhogen van belangstelling van de 
jeugd in ingenieurswetenschappen en Wetenschap en technologie door middel 
van creatie en verspreiding van educatieve programma's vooral aan scholen. 
eYestvzw is momenteel verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor de samen-
stelling van de Photonics explorer kit, als ook voor de distributie in heel europa. De 
Optica groep van de technische universiteit Delft (tu-Delft) onder leiding van Dr. 
Aurèle Adam is verantwoordelijk voor de distributie van de kits en de opleiding 
van de leerkrachten als ‘Local Associated Partners’ in Nederland.
samen zijn eYestvzw en de tu-Delft op zoek naar sponsors (industrie, overheids- 
en onderwijsinstanties, organisaties of stichtingen) om de samenstelling en uitgifte 
van de kits financieel te ondersteunen. 
Wij streven ernaar de middelbare scholieren, met uw hulp, te motiveren de 
volgende generatie van wetenschappers en ingenieurs te worden.

http://www.eyest.eu/STEM-Programs/Photonics-Explorer

PHOtONICs exPLOrer

Dr. Aurèle Adam has received in 2000 his Engineer diploma from Ecole Supérieure d’Electricité 
(Supélec - Paris) and his doctoral degree from Paris VI in 2003 on Superconducting Devices 
for Space Application. He joined the Delft University of Technology 
(TUD) first as a postdoc to work on Terahertz (THz) arrays detectors. 
He was awarded in 2007 a Veni Grant by NWO to work on Terahertz 
Near Field Plasmonics. He became assistant professor in the Optics 
Research Group of the Applied Sciences Faculty of TUD in 2008. 
He is currently involved in THz near-field activities and direct 
applications of THz; as well as Photonics, Plasmonics and Metamaterials 
for application in optics. He is very engaged in promoting photonics 
and teaches Optics and Advanced Electromagnetism to Bachelor and 
Master students of TUD.

Photonics en ICT: voor een duurzame en betaalbare gezondheidszorg 
binnen Europa?!
Guus Taminiau, directeur PhotonicsNL

EU blijft samenwerking binnen Europa op het gebied van Biophotonics stimuleren
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Fotonica nieuws
guus taminiau

• Samenwerkingsovereenkomst PhotonicsNL en RVO
In het maart nummer van ons magazine is reeds beschreven welke activiteiten 
PhotonicsNL vanuit de samenwerkingsovereenkomst zal gaan organiseren. In overleg 
met eddy schipper van rVO is de overeenkomst wat tijd betreft verlengd tot medio 
2017. Inmiddels is er een aantal nieuwe activiteiten van start gegaan:

• De HBO-projecten met Fontys, Saxion en de Haagse Hogeschool (HHS).
Fontys Hogeschool (eindhoven) is gestart met het ontwerp en de bouw van een Laser 
Doppler Anemometer (LDA) opstelling waarmee stromingsmetingen in een waterkanaal 
verricht kunnen worden. saxion (enschede) gaat zich richten op de ontwikkeling van 
een opstelling voor Fbg-sensoren. De HHs (Delft) is begonnen aan de ontwikkeling van 
een nieuw vak, namelijk Fiber Optic sensing welke in het schooljaar 2017-2018 van start 
zal gaan. De ondersteuning vanuit de overeenkomst bestaat vooral uit een financiële 
bijdrage voor de aanschaf van apparatuur.

• Het project Nationale lichtmeting voor scholen  
tijdens het International Year of Light 
(IYL) in 2015 is het project Nationale 
Lichtmeting voor middelbare scholen 
van start gegaan. globe Nederland 
wil dit project ook in de komende 
jaren voortzetten. Het project omvat 
het bouwen van een eenvoudige 
spectrometer. Met deze spectroscoop 
kunnen leerlingen in hun buurt bepalen 
wat voor een soort verlichting mensen 
gebruiken: gloeilamp, spaarlamp, 
ledlamp. Deze gegevens worden per 

klas in een database opgeslagen, zodat De Lichtkaart ontstaat, een landelijke kaart 
waarop te zien is waar welk soort verlichting wordt gebruikt. Meer informatie over globe 
Nederland vindt u op de website: http://globenederland.nl.

• Toekenning MIT-subsidie 2016-2017
De afkorting MIt staat voor ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. Doel van de MIt-regeling is innovatie bij het MKb 
over regiogrenzen en door de huidige topsectoren heen te stimuleren. Voor PhotonicsNL blijft dit een uitdaging vanjewelste, 
omdat Fotonica binnen de meeste topsectoren als Enabling Technology gekenmerkt kan worden. Om de belangrijkste te 
noemen: High tech systems & Materials, Life science & Health, Land- en tuinbouw en Water. Het ingediende projectplan 
omvat de volgende activiteiten:

• Voorlichting MKb en kennisinstellingen over actuele Horizon2020 Calls 2016 en 2017.
• rol van Nederlandse MKb versterken via het eu europho21-project d.m.v. regionale workshops op het gebied 
 van Fotonica. 
• Aansluiting bevorderen bij het Photon Delta initiatief in brainport eindhoven inclusief de regio twente en Delft.
• Match making event tussen MKb-bedrijven tijdens het Photonics event 2017 in Veldhoven.
• Intra HtsM roadmap verkenningen bij de andere topsectoren zoals boven genoemd.

Onze uitdaging is vooral gelegen in het feit dat veel topsectoren zich nog steeds te weinig realiseren hoe belangrijk de rol 
van Fotonica als Ket is, en welke kansen het biedt voor nieuwe innovatieve producten resulterend in nieuwe bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Voor PhotonicsNL blijft er in Nederland nog veel pionierswerk te verrichten.
Het aan PhotonicsNL toegekende subsidiebedrag voor deze activiteiten bedraagt I 11.000,-. uiteraard zullen wij u regelmatig 
op de hoogte houden van deze activiteiten.

OAsIs-PrOjeCt

																			Het	Éprise-project	als	opvolger	van	Oasis

Aan het einde van het Oasis-project hebben we binnen het EU-subsidieprogramma Horizon 2020 

een voorstel voor een vervolgproject ingediend onder de naam Éprise (Empowering Photonics 

through Regional Innovation Strategies in Europe). Het goede nieuws is dat dit project met een 

score van 12,5 op 15 punten is goedgekeurd en in de verdere onderhandelingsfase terecht is 

gekomen. Het project zal waarschijnlijk in januari 2017 van start gaan, en zal eveneens 30 maanden 

duren. Hoofdoel van Éprise blijft het promoten van Fotonica als Key Enabling Technology (KET) met 

de focus op 4 markten waar Europa een leidende positie heeft, namelijk Medical Technologies, 

Pharmaceuticals, Agriculture en Food. Met name MKB-bedrijven die voor deze markten op Fotonica 

gebaseerde producten ontwikkelen komen nogal wat forse Go-to-Market uitdagingen tegen 

zoals long-time-to-market acceptatie, ingewikkelde regelgeving, certificering en kalibratie. Deze 

bedrijven zijn vaak afhankelijk van publieke subsidies om de bekende Valley of death tussen de 

ontwikkelings- en investeringsfase te overbruggen. Mede op basis van onze ervaringen uit het Oasis-

project kunnen kennisuitwisseling en samenwerking op deze gebieden binnen Europa bedrijven 

helpen om hun producten succesvol en sneller op de markt te krijgen. Immers, het wiel hoeft niet 

telkens opnieuw uitgevonden te worden! Belangrijkste instrument om deze doelstelling te bereiken 

zal zijn de organisatie van internationale B2B-workshops en matchmaking meetings waarbij we 

naast de bedrijven uitdrukkelijk ook eindgebruikers, marktexperts en investeerders zullen uitnodigen.  

Het	 groeiende	 belang	 van	 ICT	 en	 Internet	 of	 Things	 (IoT)	 binnen	 Health	 &	
Lifescience	

Dankzij Biophotonics zullen apparaten steeds compacter en goedkoper worden, en straks gewoon 

bij mensen thuis te vinden zijn. Het zal niet lang meer duren of we zullen onze smartphone als 

optische spectrometer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een spectrale opname te maken van 

een verkleuring op de huid, welke in de richting van een carcinoom zou kunnen wijzen. Het zal 

niemand verbazen dat hierbij de rol van ICT en Internet in de toekomst steeds groter zal worden juist 

ook om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Zo zullen er steeds meer medische apparaten 

beschikbaar komen, die de data via internet naar de desbetreffende (huis)arts zullen sturen. Meer 

algemeen is deze toepassing van Internet beter bekend onder de naam Internet of Things (IoT). 

De schatting  is dat in 2020 het gemiddeld aantal apparaten dat rechtstreeks gekoppeld is aan 

internet 3,5 per wereldburger zal bedragen (in 2015 was dit ca. 2,2). Het wereldwijde optische 

glasvezel netwerk zal een dergelijk exponentiele toename van datatransport goed aankunnen. Het 

probleem zal echter liggen bij de verwerking van data en de opslagcapaciteit van datacentrales. 

Hiermee kom ik graag terug op de uitspraak van Erik Hoving, CTO van KPN, namelijk: Zonder	
Fotonica	 loopt	 het	 Internet	 vast.	 Met deze uitspraak doelt hij op de energie slurpende, 

elektronische datacentrales, welke als paddenstoelen uit de grond verrijzen en welke over 10 jaar 

evenveel aan elektrische energie zullen verbruiken als dat er nu wereldwijd aan totale elektrische 

energie verbruikt wordt. Het probleem wordt veroorzaakt door de in de datacentrales gebruikte 

elektronische chips die relatief veel energie verbruiken. Zou Fotonica net als bij de vervanging 

van koperen kabels door optische glasvezelkabels een oplossing kunnen bieden? Het antwoord is 

hoogst waarschijnlijk ja. En dit antwoord komt uit Eindhoven, waar dit jaar het PhotonDelta platform 

is opgericht en waar over enkele jaren de PICs voor ICT-toepassingen van de lopende band zullen 

rollen. We gaan het zien en voorlopig is het antwoord op de titel-vraag dus ook ja!

i Deze gegevens zijn afkomstig van een publicatie van Cisco, getiteld: The Zettabyte Era: Trends & Analysis, 

July 2016. Zie: www.cisco.com

AGENDA

Date: 27 September 2016
Event: Photonics Integration Conference
Where: Eindhoven, NL
www.phiconference.com

Date: 11 & 12 October 2016
Event: Technology for Health event
Where: Den Bosch, NL
www.technologyforhealth.nl

Date: 19 October 2016
Event: Opening Dutch Optics Centre
Where: Delft, NL
www.dutchopticscentre.com

Date: 24 – 28 October 2016
Course: Machine Learning for 
 R&D specialist
Where: Delft, NL
http://perclass.com
 
Date: 13 & 14 December 2016
Event: MicroNano Conference
Where: Amsterdam, NL
www.micronanoconference.org

Date: 14 & 15 December 2016
Event: AgriFoodTech event
Where: Den Bosch, NL
www.agrifoodtech.nl

Date: 28 January – 2 February 2017
Event: Photonics West 2017
Where: San Francisco, USA
http://spie.org/

Date: 14 & 15 June 2017
Event: Photonics Event 2017
Where: Veldhoven, NL
www.photonics-event.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.photonicsnl.org



op postzegels verschenen er 

steeds meer hologrammen 

en holografische folie. 

Uitgevers van tijdschriften 

en boeken ontdekten al snel 

dat een hologram op het 

titelblad de uitgave een extra 

aantrekkelijke uitstraling gaf, 

waardoor de verkoop toe 

nam. Meerdere kunstenaars 

kozen voor het gebruik van holografie en hologrammen om 

kunstwerken te realiseren. De fascinerende en driedimensionale 

beelden in de hologrammen zorgden geregeld voor verbazende 

blikken bij bezoekers. De auteur van het boek neemt lezers 

mee op zijn verkenning naar de vooral in het begin van de 

holografie geheimzinnige achtergronden hoe een hologram 

wordt gerealiseerd. De uiteindelijk ontstane openheid van de 

markt voor holografie rond de 80-er jaren bracht tientallen 

internationaal operende kunstenaars voort en er was plaats 

voor tientallen bedrijven voor het fabriceren van 2D/3D- en 

3D-hologrammen en holografische producten. De belangstelling 

voor holografie nam af in 90-er jaren en bedrijven zochten naar 

nieuwe afzetgebieden en vonden die in de beveiligingsmarkt 

tegen namaak van producten, documenten en waardepapieren.  

Er ontstond een "booming-business" door de vraag naar holo-

grammen op bankbiljetten, verpakking en op kostbare producten.    

In zijn inleiding verklaart de auteur zijn keuze voor een culturele 

en historische benadering van holografie en de beeldcultuur van 

het hologram. In het eerste deel beschrijft hij de geschiedenis 

van het fotografische beeld en de 3D stereofotografie. 

Daarna volgt de ontwikkeling van 3D-TV (1931) en staat de 

magie van de "moderne illusie" van het hologram centraal.  

Pas na het ontwikkelen van een passende laserlichtbron, speciale  

3D-opname- en weergave methoden en lichtgevoelig mate-     

riaal kwam de productie van 3D-hologrammen serieus op gang 

en werd de fantasie van het publiek geprikkeld en geactiveerd. 

Het boek toont meerdere voorbeelden ervan. Alle aspecten uit 

de boeiende wereld van de holografie zijn uitgebreid besproken. 

Een literatuurlijst en trefwoordenregister sluiten dit infor-

matieve bronnenboek af. Een zeer interessante uitgave voor 

liefhebbers van holografie en voor personen die professioneel 

werken met holografie.  

ISBN 978-0-19-871276-3, 

"Holograms", Sean F. Johnston, 

Oxford University Press, 2015, 

272 pagina’s, £ 39.99.

Hologrammen en hun veelzijdige toepassingen zijn bij het 

grote publiek al bekend sinds de jaren vanaf 1960 en hebben 

een vaste plaats verworven in de wetenschap, techniek, 

consumentenproducten, kunst,  cultuur en in onze maatschappij. 

De basis voor de huidige holografie, en haar zichtbare en voor 

het menselijk oog onzichtbare toepassingen, werd in 1947 

gelegd door de Hongaars-Britse natuurkundige Dennis Gabor 

(1900-1979). In die tijd was Gabor in dienst van het bedrijf 

British Thomson-Houston Company in Rugby, Engeland. 

Een jaar later publiceerde hij de resultaten van zijn jarenlange 

onderzoeken en experimenten rondom zijn geesteskind van 

de kathodestraal oscilloscoop, de opgebouwde kennis over de 

elektronen microscoop en zijn toevallige ontdekking van het 

ontstaan van een driedimensionale tekst. Hoe uiteindelijk alle 

ontdekkingen en inspanningen van Dennis Gabor hebben 

geleid tot het ontstaan van de allereerste vormen van holografie 

is op een voortreffelijke en gedetailleerde wijze beschreven 

in het nieuwe boek "Holograms" door Sean F. Johnston, 

verbonden aan de Universiteit 

van Glasgow. Dennis Gabor (in 

het Hongaars Dénes Gábor) 

wordt algemeen beschouwd als 

de uitvinder van de holografie 

en ontving voor zijn uitvinding 

in 1971 de Nobelprijs voor de 

Natuurkunde. 

Het informatieve lees-, leer- en bronnenboek geeft door 

een culturele en historische bril alle feiten, gebeurtenissen, 

technische en economische ontwikkelingen weer van de 

holografie. De auteur maakte gebruik van vooraanstaande 

referentiebronnen uit het vak van driedimensionale beeld-

technieken en de nationale en internationale promotie, 

productie en verkoop van hologrammen. Hologrammen 

met magische beelden, die zelfs de indruk van een beweging 

konden geven, maakten vooral in de 60-er en 70-er jaren 

grote indruk op het bezoekende publiek bij exposities en 

evenementen. Op de consumentenmarkt werden sieraden met 

holografische voorstellingen aangeboden en in het bedrijfs 

leven werden hologrammen gebruikt als publiekstrekkers. Al 

snel werd de kracht van hologrammen ontdekt voor het beveiligen 

van waardepapieren, documenten, identiteitskaarten, paspoorten 

en in de 80-er jaren zelfs voor het beveiligen van bankbiljetten. Ook 

HOLOgrAMMeN

Hologrammen komen vaker voor in nieuwe toepassingen
jan broeders, Optische Fenomenen en uw vaste boekbespreker
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• Technology for Health Event te Den Bosch
Op 11 en 12 oktober a.s. zal het technology for Health event te Den bosch 

plaatsvinden welke door Mikrocentrum georganiseerd wordt en goed is voor zo’n 

1000 bezoekers. tijdens dit event zal PhotonicsNL net als de afgelopen twee jaar 

met een stand deelnemen. Onze belangrijkste doelstelling is om het belang van 

Fotonica als Ket binnen Healthcare onder de aandacht te brengen en hiermee 

natuurlijk ook ons PNL-netwerk verder te vergroten. Nieuw is dat we van Mikrocentrum een aantrekkelijk aanbod hebben 

gekregen voor een clusterstand samen met drie bedrijven en/of kennisinstellingen. Op het moment van schrijven is helaas 

nog niet bekend welke bedrijven dit uiteindelijk zullen worden. 

Op 11 oktober zullen we ’s middags van 15:00 tot 16:00 uur samen met de deelnemende bedrijven een workshop 

verzorgen. Aan de hand van voorbeelden zal het belang van Fotonica worden toegelicht, en zal er zeker ook 

aandacht besteed worden aan de rol van PhotonicsNL als poort naar europa met het Oasis-project en het nieuwe 

Éprise-project als succesvol instrument.

Meer informatie vindt u op de website www.technologyforhealth.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.  

• MicroNanoConference te Amsterdam
Op 13 en 14 december a.s. vindt in de beurs van berlage te 

Amsterdam de internationale MicroNano conference plaats. 

De conferentie wordt georganiseerd door MinacNed te 

Leusden. Het conferentieprogramma bestaat uit de volgende 

onderwerpen:

• Microfluidics & Lab-on-Chip

• Control of Microfluidic Flows

• Nano instrumentation & Metrology

• Creating Nano Photonics & Nano electronic Devices

• Organ-on-a-Chip

• surface technology

bart Verbeek heeft namens PhotonicsNL deelgenomen 

aan de programmacommissie. 

Op de website www.micronanoconference.org	vindt u het meest 

actuele programma. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

• AgriFoodTech Event te Den Bosch
Nog twee mooie voorbeelden waarbij in Nederland Fotonica de rol als Ket zou kunnen 

spelen zijn de topsectoren Agri & Food en tuinbouw. beide markten vormen nog 

steeds de grootste exportmarkt van Nederland, goed voor ca. 7,5% van de totale 

wereldmarkt. Mij vallen dan meteen twee begrippen te binnen, namelijk Precision 

Farming in combinatie met Multi- en Hyperspectral Imaging. Met name de universiteit 

Wageningen (Wur) doet hier heel veel toegepast onderzoek naar.  

Het AgriFoodtech event vindt plaats op 14 en 15 december a.s. wederom te Den bosch. Ook aan dit evenement willen we 

als PhotonicsNL met een stand en een workshop deelnemen. We zijn hierover in contact met de universiteit Wageningen 

en met Mikrocentrum. Meer informatie over dit evenement vindt u op de website:  www.agrifoodtech.nl.

PHOtONICsNL NIeuWs
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Photonics...  

PHOtONICs Magazine l september 2016

de auteur van dit omvangrijke 
boek behandelt de fotonica tussen 
elektrodynamische theorie van het 
licht, kwantummechanische beginselen, 
optische interferentie tot en met het 
vlak van fotonische componenten 
en fotonische bouwstenen als lasers, 
versterkers, modulatoren, diëlektrische 
golfgeleiders, optische oscillatoren 
en optische detectie. de inhoud is 
bijzonder geschikt voor de gevorderde 
student of de wetenschappers en 
technici werkzaam in het aantrekkelijke 
werk- en onderzoeksgebied 
binnen de optica-fotonica, zoals 
de lasertechnologie, optische 
communicatie, laserbewerkingen en 
in het groeiende medische gebruik 
van lasers. de gebruiker van het 
boek zal bekend moeten zijn met 
hogere wiskunde op universitair 
gebruikersniveau. Het principe van de 
laser (light  amplification by stimulated 
emission of radiation) wordt bij de 
gebruikers bekend verondersteld. de 
principes van de niet-lineaire optica 
is eveneens uitgebreid behandeld. 

Een uitgebreide inleiding in het vakgebied van fotonica

Het nieuwe studie- en referentieboek geeft op heldere en uitge-
breide wijze een introductie over de theoretische en praktische 
grondbeginselen en praktische benaderingen van het innovatieve 
vakgebied van de fotonica. De fotonica richt zich voornamelijk op 
het produceren, vermeerderen, bewerken en detecteren van in het 
algemeen coherente lichtgolven.

Compacte aandacht is er voor de 
beginselen van de fotometrie en 
colorimetrie in relatie tot de aspecten 
van onze visuele waarneming en 
lichtdetectie. voor de wereld van de 
fotonica een voortreffelijk studieboek 
met een behandeling van de 
belangrijkste onderdelen van dit snel 
groeiende studie- en vakgebied op 
hogescholen, universiteiten,  in het 
bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. 
de tekst is rijk geïllustreerd en waar 
relevant zijn de figuren voorzien 
van een steunkleur. Het boek bevat 
negen afzonderlijke hoofdstukken, 
die elk afgesloten worden met een 
samenvatting, vraagstukken en een 
literatuurlijst met aanbevelingen. Een 
trefwoordenlijst sluit dit studieboek af. 

ISBN 978-3-319-26074-7, “Photonics 
- An Introduction”, Georg A. Reider, 
Springer verlag, 2016, 444 pagina’s, 
o 80,24.

bOeKeN

Jan M. Broeders

An den Eichen 6

D-46325 Borken-Burlo

Duitsland

www.optische-fenomenen.nl

In de rubriek boekbespreking 
bespreekt jan Broeders elk 

kwartaal een boek dat gerelateerd 
is aan fotonica. Boeken met een 
natuurkundige insteek, maar ook 

boeken met een meer 
psychologische benadering van 

optische perceptie worden uitvoerig 
besproken. Naast de feitelijke 

inhoud wordt een leidraad 
gegeven voor het gebruik van het 
boek in educatieve omgevingen.
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