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Samenvatting

Het belangrijkste onderwerp in dit proefschrift is de voortplanting van golven in wanorde-

lijke materialen. Wij hebben, zowel theoretisch als experimenteel, uitingen van Anderson

lokalisatie bestudeerd met klassieke golven, zoals licht en ultrageluid. Anderson lokalisatie

verwijst naar de onderdrukking van diffusie in wanordelijke materie als gevolg van interfe-

rentie. Deze overgang van geleider naar isolator werd 50 jaar geleden ontdekt door Philip

Anderson in het kader van elektronentransport in metalen.

In de afgelopen 50 jaar heeft Anderson lokalisatie veel aandacht gekregen in weten-

schapsvelden die zich ver buiten zijn oorspronkelijke kader bevinden: bijvoorbeeld in de

seismologie en biomedische beeldvorming. Het merendeel van de theoretische ontwikkelin-

gen die tot een beter begrip van dit fenomeen hebben geleid, zijn gedaan door vaste-stof-

fysici. Veel belangrijke experimentele observaties zijn echter gedaan door onderzoek met

klassieke golven zoals microgolven en geluidsgolven. Nog steeds is er geen eenduidig beeld

dat zowel de experimentele realiteit als de theoretische beschrijvingen van dit fenomeen

voor alle soorten golven beschrijft. Helaas zijn sommige interpretaties van Anderson lokali-

satie zeer oppervlakkig. Verschillende claims zijn gemaakt met betrekking tot de observatie

van lokalisatieverschijnselen op basis van onvoldoende bewijs of verkeerd begrip van de

onderliggende fysica.

Aan de theoretische kant, worden twee belangrijke benaderingen naast elkaar gebruikt

voor het bestuderen van Anderson lokalisatie. In het meervoudige verstrooiingsformalisme,

wordt de voortplanting van golven beschreven in termen van verstrooiers en Green func-

ties. Voortplanting van licht in complexe fotonische structuren kunnen daardoor beschreven

worden door een sommatie over meerdere verstrooiingspaden. Deze sommatie wordt ma-

thematisch beschreven met diagrammatische technieken, die gewoonlijk worden gebruikt

in veldtheorieën. Deze aanpak beschrijft diffusie zeer goed. Het vormt ook de basis voor

de zelf-consistente theorie van lokalisatie, die interferentie-effecten op dusdanige wijze mee-

neemt dat klassieke diffusie wordt afgebroken. Deze wiskundige techniek is zeer succesvol

gebleken in het nauwkeurig beschrijven van experimentele transportmetingen, mede door-

dat deze experimenten net als de theoretische beschrijving de lokalisatie-overgang vanaf de

diffuse kant benaderen.

De tweede theoretische benadering aan de studie van golven in wanordelijke media is

het hele systeem te beschouwen als een matrix. Deze matrix kan de Hamiltoniaan of de

verstrooiingsmatrix representeren. Voor een wanordelijk systeem, lijken de afzonderlijke

elementen van deze matrix willekeurig. In de theorie wordt aangenomen dat de statistische
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Samenvatting

eigenschappen niet zullen veranderen als de elementen volstrekt willekeurig worden gekozen.

Deze aanname is het belangrijkste concept achter de zogenaamde Random Matrix Theorie

(RMT). In tegenstelling tot het meervoudig verstrooiingsformalisme, dat kan worden gezien

als een reductionistische benadering van het bestuderen van golven in wanordelijke media,

vormt de RMT een holistische benadering. In een RMT beschrijving worden de meeste

microscopische details van het systeem verwaarloosd. Ondanks deze ogenschijnlijke ad-

hoc rechtvaardiging van de RMT uitgangspunten, zijn de voorspellingen vaak algemeen

toepasbaar en verrassend succesvol in het reproduceren van experimentele resultaten, zelfs

voor zeer complexe systemen.

De eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift zijn gewijd aan de introductie van de

grondslagen van de meervoudige verstrooiingstheorie (hoofdstuk 2) en de random matrix

theorie (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 2 helpt de lezer om de afleiding van twee nieuwe theoreti-

sche resultaten te begrijpen die door ons worden afgeleid met behulp van een meervoudige

verstrooiingsaanpak. Het eerste resultaat is de overeenkomstigheid tussen variaties in de

frequentie en variaties in de effectieve brekingsindex. Deze overeenkomstigheid vormt de

basis achter de experimentele methode van Refractive Index Tuning (RIT). Deze methode

wordt beschreven in hoofdstuk 6 en ondersteund door experimentele resultaten. Het tweede

theoretische resultaat is de relatie tussen de zogenaamde C0 correlaties en de efficiëntie van

de tweede harmonische generatie in wanordelijke media. Deze relatie vormde de motivatie

voor de experimenten die worden beschreven in hoofdstuk 7. Beide experimenten werden

oorspronkelijk ontworpen met het idee om samples in het gelokaliseerde regime te analyze-

ren.

In hoofdstuk 4, wordt de intensiteitsverdeling van elektromagnetische golven in een

polaire keten van bijna-resonante, zwak-gekoppelde verstrooiers theoretisch onderzocht en

ondersteund door een numerieke analyse. Voor sommige eigenwaardes in het spectrum

wordt kritisch schalingsgedrag ontdekt als gevolg van de Anderson overgang. Deze lokali-

satie transitie (in een formeel eendimensionaal systeem) wordt toegeschreven aan de lange

afstand dipool-dipool interactie. Deze interactie vervalt omgekeerd evenredig met de af-

stand voor polarisatie die loodrecht op de keten staat. Voor golven met een polarisatie

parallel aan de keten, wordt aangetoond dat alle eigenmodes lokaliseren. Een vergelijking

met de resultaten behaald met Hermitische machtsfunctie random bandmatrices en andere

hybride modellen, wordt gepresenteerd. Deze vergelijking onthult de betekenis van het

niet-Hermitisch zijn van het model en de periodieke modulatie van de koppeling.

De experimentele waarneming van sterke multifractale golffuncties in de buurt van de

Anderson lokalisatie overgang in open drie-dimensionale elastische netwerken wordt be-

schreven in hoofdstuk 5. De experimentele observatie van lokalisatie in deze samples werd

gerapporteerd in een voorafgaande publicatie. Onze hernieuwde blik op de metingen, toonde

voor het eerst aan dat er experimentele aanwijzingen zijn dat golven in de buurt van de lo-

kalisatiedrempel een multifractale structuur bezitten. Eveneens bevestigde onze observaties

de niet-triviale symmetrie van de multifractale exponenten.
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