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Samenvatting

In dit proefschrift doen we verslag van onderzoek naar de voortplanting van op-
tische ruis in meervoudig verstrooiende media. Het algemene idee is weergegeven
in figuur (N-I). Meervoudig verstrooiende systemen worden gekenmerkt door een
sterke interactie tussen licht en materie en zich manifesteert door de vele verstrooi-
ingsevenementen die plaats vinden in het medium. De verstrooiingskracht van het
systeem wordt bepaald door de gemiddelde vrije weglengte `, gedefinieerd als de
gemiddelde afstand tussen de opeenvolgende verstrooiingsevenementen. Hoe korter
de gemiddelde vrije weglengte hoe sterker de verstrooiing in het medium is. Melk
en wolken zijn voorbeelden van meervoudige verstrooiende systemen.In deze me-
dia kunnen voorwerpen worden verborgen. Dat betekent dat de gemiddelde vrije
weglengte in deze gevallen zeer klein is in vergelijking met de grootte van het sys-
teem. Genspireerd door de studie van ruis in wanordelijke elektronische systemen,
hebben we gebruik gemaakt van de inherente ruis eigenschappen van lasersystemen
om waardevolle informatie uit meervoudig verstrooiende media te halen, zoals de
gemiddelde vrije weglengte en de modaliteiten van het lichttransport.

We laten zien dat ruis niet beschouwd hoeft te worden als iets dat de gemeten
signalen beschadigt en minimaliseert. Integendeel, ruisanalyse blijkt een uitstekende
methode om onderzoek mee te verrichten. Om de ruis te gebruiken als een probe is
het noodzakelijk om de ruisbronnen te karakteriseren, in ons geval lasersystemen.
Lasers vertonen twee belangrijke soorten ruis die zich kenmerken door verschillende
gedragingen als functie van de intensiteit. Hoog frequentie ruis schaalt lineair met de
intensiteit, en wordt quantum ruis genoemd, terwijl de lage frequentie kwadratisch
schaalt met de intensiteit en exces (of klassieke) ruis wordt genoemd.

Allereerst, in hoofdstuk 2, meten we de totale reflectie van de quantum en
klassieke optische ruis uit een verzameling van monsters en laten we zien dat de
reflectie van quantum en klassieke ruis worden geregeerd door verschillende theo-
rien. Bovendien kan de vrije weglengte worden bepaald door de ruismetingen en
blijken de verkregen waarden in overeenstemming te zijn met die uit intensiteits
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Figure N-I: Een inkomend optisch signaal met ruis plant zich voort door een systeem dat
meervoudig verstrooit. (de verstrooiers worden weergegeven door grijze cirkels). Het doel
van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is om het transport van intensiteitsfluc-
tuaties van licht door sterk verstrooiende systemen te bestuderen. De verstrooiingskracht
van het systeem wordt bepaald door de gemiddelde vrije weglengte `. Hoe korter de
gemiddelde vrije weglengte van het medium hoe sterker de verstrooiing.

metingen. Verder, vinden we een lineair verband tussen de uitgaande fluctuaties en
de inkomende ruis waardoor een gezamenlijk beeld van klassieke en quantum ruis
is bepaald. De resultaten van de experimenten gepresenteerd in hoofdstuk 2 zijn
niet gevoelig voor de richting van de bundel omdat het gemeten signaal gemiddeld
wordt over alle richtingen, door middel van een integrerende bol.

In hoofdstuk 3, breiden we ons onderzoek naar optische ruis uit door gebruik te
maken van coherente terugverstrooiing. Coherente terugverstrooiing wordt normaal
gesproken gebruikt om het transport van licht door wanordelijke media te bestud-
eren en toont aan dat interferentie-effecten ensemble middeling overleven. De geme-
ten intensiteit van het signaal in de terugverstrooingsrichting, uitgezet als functie
van de terugverstrooiingshoek,neemt de vorm aan van een kegel, de zogenoemde
terugstrooikegel. In hoofdstuk 3 laten we zien dat coherente terugverstrooiing kan
worden gebruikt om de voortplanting van optische ruis door middel van wanordeli-
jke media te onderzoeken. Door gebruik te maken van een elektronische spectrum
analyser onderzoeken we de ruisinhoud van het signaal en laten we zien dat quan-
tum ruis en klassieke ruis coherente terugstroiing vertonen. Bovendien hebben we
theoretisch laten zien dat de terugstrooikegel voor klassieke ruis toegang geeft tot
het tweede moment van de intensiteitskansverdeling. Vanaf het tweede moment is
het mogelijk om informatie te halen over de parameter g die informatie verschaft
over in hoeverre het licht zich voortplant langs onafhankelijke verstrooiingspaden.
Het belang van de parameter g in de studie van mesoscopische systemen wordt
weergegeven door het feit dat de waarde van deze parameter de nabijheid van de
overgang naar Anderson lokalisatie aangeeft. In het Anderson lokalisatie regime
blijft het licht opgesloten in het medium, want sterke lichtverstrooiing veroorzaakt
een afbraak van lichtdiffusie als gevolg van interferentie.

In hoofdstuk 4 tenslotte, breiden we ons werk op de parameter g uit. De param-
eter g hangt af van de gemiddelde vrije weglengte, de grootte van het systeem en de

90



Samenvatting

diameter van de lichtbundel op het monster. Terwijl de gemiddelde vrije weglengte
en de grootte van het systeem vastliggen zodra het monster wordt gekozen, kunnen
we nog steeds spelen met de bundelgrootte om g te variren. Om dat te bereiken
hebben we een opstelling gebouwd die het mogelijk maakt om g te veranderen door
het verplaatsen van de optica die het licht op het monster focusseert. Door middel
van onze opstelling kunnen wij spikkelpatronen opnemen die door het uitgezonden
licht zijn gegenereerd. Spikkelpatronen geproduceerd door onafhankelijke verstrooi-
ingspaden genereren een Rayleigh intensiteitsdistributie. Uit de spikkelpatronen
kunnen we de kansverdeling berekenen van de overgedragen intensiteit. Verder be-
spreken we hoe interferentie-effecten, gekwantificeerd door de waarden aangenomen
door g, aanleiding geven tot afwijkingen in de Rayleigh distributie.
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