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Samenvatting

De Nederlandse titel van dit proefschrift luidt: Gedaantes van Gouy: de

fase anomalie in optische golfvelden. De verschillende hoofdstukken zijn

gebaseerd op reeds verschenen artikelen. Alleen het laatste hoofdstuk

moet nog worden ingediend. Hoofdstuk 1 bevat, naast een inleiding over

geometrische- en golf-optica, een korte beschrijving van concepten die in

latere delen worden gebruikt. Allereerst bespreken we het centrale thema

van dit proefschrift, de Gouy fase. Dat is het opmerkelijke verschijnsel dat

de fase van een gefocusseerd veld, vergeleken met die van een bolgolf van

dezelfde frequentie, een plotselinge verandering ter grootte van π onder-

gaat. Verschillende verklaringen voor de fysische oorzaak hiervan worden

besproken. Daarna worden enkele begrippen uit de singuliere optica en

de coherentietheorie kort toegelicht. In Hoofdstuk 2 wordt het focusseren

van een elektromagnetische bundel met lineaire polarisatie behandeld. Het

elektrische vectorveld verkrijgt drie componenten. We laten zowel ana-

lytisch als numeriek zien dat deze drie verschillende Gouy fases hebben.

Ook de fasesingulariteiten van deze veldcomponenten worden besproken.

Hoofdstuk 3 gaat over de recent ontdekte Airy-bundels. Deze lichtbundels

hebben de unieke eigenschap dat ze een gekromd traject volgen. Voor

het ideale geval van een oneindig brede bundel kunnen we exacte vergeli-

jkingen voor het fasegedrag afleiden. Met numerieke simulaties laten we

zien dat deze formules uitstekende benaderingen zijn voor Airy-bundels

zoals die in het laboratorium worden gemaakt. In Hoofdstuk 4 staan

partieel coherente velden centraal. Zulke velden hebben een stochastis-

che fase, en hun Gouy fase valt dus niet te definiëren. Het statistische

gedrag wordt beschreven door correlatiefuncties met een fase die wel goed

gedefinieerd is. We laten zien dat bij het focusseren van partieel coherente



velden deze functies een zogenaamde gegeneraliseerde Gouy fase vertonen,

waarvan de klassieke fase anomalie een speciaal geval blijkt te zijn. Deze

gegeneraliseerde fase verklaart het onregelmatige patroon dat in sommige

interferentie opstellingen wordt geobserveerd. Het onderwerp van Hoofd-

stuk 5 is radieel gepolariseerde lichtbundels. Vanwege hun toepassing in

optical trapping is het van belang om het polarisatiegedrag te kennen.

Het blijkt, als we de reis van het licht door het focus volgen, dat de elek-

trische polarisatie-ellips ”tuimelt.” We laten zien dat dit een gevolg is van

de verschillende Gouy fases die de twee componenten van het elektrische

veld ondervinden. In Hoofdstuk 6, tenslotte, analyseren we de invloed van

primaire sferische aberratie op het fasegedrag van gefocusseerde scalaire

velden. Het blijkt dat een minimale hoeveelheid aberratie van minder

dan een golflengte, zoals die in ieder praktisch systeem aanwezig is, een

belangrijke afwijking van ∼ 1% in de effectieve golflengte oplevert. Dit

resultaat heeft implicaties voor optische metrologie en kalibratie.


	Bibliography
	Abstract
	Samenvatting



