PERSBERICHT
Physicaprijs 2014 voor Albert Polman
De Physicaprijs 2014 is toegekend aan Albert Polman. De toekenning van de
Physicaprijs 2014 vormt een erkenning voor de vooraanstaande rol die Albert
Polman, zowel nationaal als internationaal, speelt op het gebied van de fysica van
licht. Albert Polman is werkzaam bij FOM-instituut AMOLF en hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam.
Licht is niet weg te denken in onze moderne communicatiemaatschappij. Gigantische
hoeveelheden data worden met optische nullen en enen over de wereld verplaatst
via glasvezels. Albert Polman is wereldleider in het onderzoek en het benutten van
licht. In zijn werk laat Polman een weergaloos gevoel voor timing zien waardoor hij
altijd voorop loopt in het de ontwikkeling van nieuwe vakgebieden. Hij was de eerste
die ionenimplantatie gebruikte om materialen optisch te “dopen”. Het duurde niet lang
voordat hij de optische eigenschappen van materialen naar zijn hand zette door niet
alleen de atomaire compositie te sturen, maar ook door de materialen te
nanostructureren, waardoor het licht in de materialen zich volledig anders gaat
gedragen. Op deze wijze slaagt hij er thans in optische metamaterialen te maken met
eigenschappen die in de gewone natuur niet voorkomen: brekingsindices die nul dan
wel negatief kunnen worden. Een paar jaar geleden ontketende Polman een revolutie
op het gebied van zonnecellen met zijn suggestie dat er nog veel te winnen is door
‘Light Management’.
Jaarlijks wordt de Physicaprijs uitgereikt aan een eminente, in Nederland werkzame
natuurkundige. De prijs wordt na consultatie van diverse vertegenwoordigers van de
natuurkundegemeenschap in Nederland door de voorzitters van de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging en de Stichting Physica toegekend. Polman zal de prijs in
ontvangst nemen tijdens het congres FYSICA 2014 dat op dinsdag 1 april plaatsvindt
aan de Universiteit Leiden (www.fysica.nl). Hij zal dan ook de bijbehorende
Physicalezing houden.
In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (www.ntvn.nl) zal in de edities van
maart en mei 2014 aandacht worden besteed aan het werk van Albert Polman.
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