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Samenvatting

De Nederlandse titel van dit proefschrift luidt: “Experimentele en theoretische

studies in optische coherentie.” Optische coherentie theorie is de statistische

beschrijving van licht. Doordat de toestand van een lichtbron of die van een

medium nooit volledig bekend is moet het systeem beschreven worden met een

reeks van correlatiefuncties. Deze beschrijven in welke mate het licht op twee ver-

schillende punten statistisch gezien overeenkomt. Als het licht volledig coherent

is dan zijn de velden volledig ‘in harmonie’ met elkaar. Als de velden volledig

ongecorreleerd zijn, dan is er geen relatie tussen de velden. Het licht is dan in-

coherent. Tussen deze twee extremen in wordt licht partieel coherent genoemd.

Uit de correlatiefuncties volgen de eigenschappen van licht, zoals bijvoorbeeld het

spectrum, waarin we gëınteresseerd zijn. Net als lichtvelden zelf voldoen deze cor-

relaties aan precies gedefinieerde propagatiewetten. Belangrijk om op te merken is

dat de correlatiefuncties in het algemeen zullen veranderen tijdens propagatie, ook

bij propagatie door vacuüm. Hieruit volgt dat in principe ook alle eigenschappen

van licht, zoals het spectrum en zoals we straks zullen zien ook de polarisatie,

veranderen. Voor het beschrijven van polarisatie-eigenschappen is het nodig om

naar correlaties van verschillende componenten van het elektromagnetische veld te

kijken op één punt, in plaats van naar correlaties van het veld op twee punten. Alle

onderwerpen die worden besproken in dit proefschrift kunnen beschreven worden

met het formalisme van de optische coherentie theorie, de geünificeerde theorie

van coherentie en polarisatie.

In het tweede hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed is van de mate van

coherentie op het focuseren van licht. De intensiteitsverdeling in de buurt van het

brandpunt is in kaart gebracht als functie van de coherentielengte. In het bijzon-

der worden zogenaamde Bessel-gecorreleerde velden onderzocht. In voorafgaande

studies wordt vrijwel altijd aangenomen dat het verlagen van de coherentielengte

leidt tot het uitsmeren van de intensiteit. In dit hoofdstuk wordt theoretisch

aangetoond dat de effecten veel subtieler kunnen zijn. In het geval van een Bessel-

gecorreleerd veld is het mogelijk om een minimum te creëren op de plaats van het

brandpunt. Het is zelfs mogelijk om op een continue wijze de intensiteit te veran-

deren van een maximum naar een minimum door eenvoudig de coherentielengte

te veranderen. Deze voorspelling is ondertussen experimenteel bevestigd. De be-

haalde resultaten kunnen mogelijk toepassing krijgen in het optisch vastpakken en
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manipuleren van deeltjes.

Het onderwerp van het derde hoofdstuk is singuliere optica, in het bijzonder

wordt de relatie tussen coherentiesingulariteiten en fasesingulariteiten onderzocht.

Fasesingulariteiten zijn punten in de ruimte waar de amplitude van het veld nul is,

daardoor is de fase van het veld ongedefinieerd of ‘singulier’. Als twee punten in een

veld volledig ongecorreleerd zijn, dan is de fase van de correlatiefunctie singulier.

Als het licht van deze twee punten wordt gecombineerd in een zogenaamd twee

spleten experiment zal er geen interferentiepatroon zichtbaar zijn. Men spreekt

dan van een correlatiesingulariteit. Gekeken wordt hoe deze singuliere punten

zich ontwikkelen als een bundel propageert. De bundel die onderzocht wordt is

een partieel-coherente vortex bundel. Deze begint met een fasesingulariteit die

onmiddellijk verdwijnt als de bundel zich voortplant en tegelijkertijd ontstaat er

een correlatiesingulariteit. Als de observatiehoek in het verre veld wordt vergroot

ontvouwt deze singulariteit zich in een doublet, met andere woorden; er ontstaan

twee paren van singuliere punten.

Coherentiesingulariteiten zijn ook het onderwerp van het vierde hoofdstuk.

De topologie van een brede klasse partieel coherente velden wordt geanalyseerd.

Voor rotatie-symmetrische quasi-homogene bronnen vormen de coherentiesingular-

iteiten een twee-dimensionaal oppervlak. Dit wordt gëıllustreerd met een partieel-

coherente vortex bundel. In dit geval vormen de doorsnedes van het oppervlak

van de singulariteiten kegelsneden, namelijk ellipsen, rechte lijnen en hyperbolen.

In het vijfde hoofdstuk wordt een nieuwe opstelling beschreven om de ge-

ometrische fase te meten die gerelateerd is aan polarisatieveranderingen in een

monochromatische bundel. De polarisatietoestand wordt veranderd door het ver-

draaien van optische elementen zoals lineaire polarizatoren en kwart-golflengte

platen. Eerst wordt theoretisch beschreven wat de faseverandering is die een bun-

del uiteindelijk oploopt na de reis door een aantal optische elementen. Het gedrag

dat hieruit volgt blijkt op verschillende manieren van de experimentele parameters

te kunnen afhangen, namelijk op een lineaire, niet-lineaire en singuliere wijze. Deze

voorspelling zijn experimenteel geverifieerd, en de resultaten van het experiment

worden gepresenteerd in het laatste deel van hoofdstuk vijf.

Geometrische fases zijn ook het onderwerp van hoofdstuk zes. De polarisati-

etoestand van licht kan gevisualiseerd worden als een punt op de zogenaamde

Poincaré bol. Als een reeks opeenvolgende polarisatieveranderingen ervoor zorgen

dat de polarisatietoestand een gesloten pad beschrijft op deze bol, dan is de bi-

jbehorende geometrische fase gerelateerd aan het omsloten oppervlak. Dit is een

beroemd resultaat van Pancharatnam. Deze geometrische fase is naar hem ver-

noemd. Aangetoond wordt dat er voor een niet-gesloten pad ook een geometrische

interpretatie bestaat. Dit maakt het mogelijk om op een nieuwe en meer intüıtieve

manier de geometrische fase te bepalen die de bundel oploopt bij een niet-gesloten

pad.

Als licht op een deeltje botst kan het van richting veranderen. Zo wordt licht in

de atmosfeer bijvoorbeeld verstrooid aan luchtmoleculen. Hierdoor krijgt de lucht

zijn blauwe kleur. Dit proces is voor het eerst beschreven door Lord Rayleigh.
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Zijn beschrijving is alleen geldig als de deeltjes veel kleiner zijn dan de golflengte.

Voor grotere bolletjes is het nodig om een lastigere, maar exacte oplossing te

gebruiken. De zogenaamde Mie theorie is een analytische oplossing van de Maxwell

vergelijkingen voor het verstrooien van licht aan bolletjes met een willekeurige

grootte. Impliciet wordt in deze beschrijving aangenomen dat het inkomende

veld ruimtelijk volledig coherent is. Dit is echter in het algemeen niet het geval.

In hoofdstuk zeven wordt de Mie theorie gegeneraliseerd voor partieel coherente

velden. De invloed van de mate van coherentie op de intensiteitsverdeling van het

verstrooide licht wordt onderzocht. Het blijkt dat de correlatielengte van groot

belang is zo gauw deze vergelijkbaar is met of kleiner is dan de grootte van het

bolletje.


