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Sonar Light Pulse
Paul Cremers
Nederland

De onderzeeër zendt geluidsgolven
uit die door het water reizen en weerkaatsen op voorwerpen in de omgeving. Ze keren vervolgens terug naar
de onderzeeër. Met de kennis van de
geluidssnelheid in het water kan al
snel de afstand tussen de onderzeeër
en het voorwerp berekend worden.
Dezelfde techniek gebruiken ook
dieren als walvissen, dolfijnen en
vleermuizen. Dat hebben wij goed
van de natuur geleerd!

Wist je dat de technologie die wordt
gebruikt bij onderzeeërs om voorwerpen in de omgeving te identificeren ‘echolocatie’ heet? Mensen
kennen het ook als SONAR (Engels
voor: sound navigation and ranging,
ofwel ‘geluidsnavigatie en afstand’).
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Vleermuizen kunnen met hun
opmerkelijke echolocatiesysteem
uitstekend navigeren, doordat ze
de resultaten uit hun echolocatie
opslaan in ‘mindmaps’. Op die
manier bouwen ze een kaart van hun
omgeving op. ‘SONAR Light Pulse’
simuleert deze techniek en maakt in
plaats van geluidsgolven gebruik van
een lichtgolf om een bepaald gebied
te verkennen. Zijn er hier roofdieren?
Vijanden? Wie o wie is daar?

Hoe werkt ‘SONAR Light Pulse’?
Wil je weten of er iemand aan de
andere kant van de tunnel staat?
Roep! En stuur daarmee een lichtgolf door de tunnel, een helder licht
schiet door de totale lengte van de
ondergrondse passage.

“Onze perceptie van de
wereld wordt gevormd door
onze zintuiglijke capaciteiten”,
zegt kunstenaar Paul
Cremers. “We fantaseren dat
we de ogen van een havik
hebben of de oren van een

vos. Mensen zijn altijd
gedreven om hun zintuiglijke
waarnemingen door middel
van innovatie te verbeteren.
Dierenstudies verrijken onze
kennis en zijn een bron
van inspiratie. Vandaag de
dag hebben mensen hun
visuele mogelijkheden zo
uitgebreid dat we tot aan de
sterrenstelsels kunnen zien!
Maar hoe gaaf zou het zijn om
de wereld te ervaren als een
vleermuis?”

Paul Cremers (NL) is een lichtontwerper die gespecialiseerd
is in dynamisch licht voor interieur en architectuur. Hij
begon zijn eigen bedrijf FosforDesign in 2015 en onderzoekt
de mentale en emotionele effecten van licht op de mensen.
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