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Samenvatting 

Optische coherentie tomografie (OCT) is een beeldvormende techniek met een hoge 

spatiele resolutie. In de afgelopen 20 jaar heeft OCT zich ontwikkeld van een complexe 

laboratoriumopstelling tot een gebruiksvriendelijk commercieel verkrijgbaar apparaat. 

OCT kan beschouwd worden als de optische tegenhanger van echografie, met het 

verschil dat de diepte-opgeloste beeldvorming gebaseerd is op laag-coherente 

interferometrie, in plaats van de op electronisch wijze gemeten aankomsttijd van 

ultrageluidgolven. Vandaag de dag heeft OCT een groot aantal klinische toepassingen, 

bijvoorbeeld in de urologie, cardiologie, tandheelkunde, dermatologie en 

oogheelkunde. Bestaande OCT apparaten zijn omvangrijk en duur, waardoor het 

gebruik van OCT beprekt wordt; niet alleen in de huidige toepassingen, maar ook in 

andere mogelijke toepassingen, zoals procesbesturing, biometrie en de forensische 

wetenschappen. Geïntegreerde optica kan een aanzienlijke reductie bieden in de 

omvang en kosten van een OCT apparaat ten opzichte van de algemeen gebruikte 

(bulk) optica, wat de functionaliteit van OCT ten goede komt. De onderzoeksdoelen van 

dit proefschrift “Integrated-optics-based optical coherence tomography” zijn om 1) de 

afmetingen van een OCT apparaat te reduceren met behulp van geïntegreerde optica, 

en om 2) nieuwe functionele extensies van OCT te onderzoeken met zowel 

geïntegreerde optica, als bulk optica. 

In hoofdstuk 1 introduceren we de principes waarop OCT berust en wordt de 

noodzaak benadrukt van geïntegreerde optica in OCT voor goedkope en handzame OCT 

apparaten. We bespreken ook de achtergrond van geïntegreerde optica en de 

toepassingen ervan voor OCT. Tenslotte worden de onderzoeksdoelstellingen en de 

structuur van dit proefschrift gepresenteerd. 

Hoofdstuk 2 bespreekt het ontwerp, de fabricage en de karakterisering van 

optisch geïntegreerde elliptische koppelelementen in siliciumoxinitride (SiON), die 

worden gebruikt om licht van een chip naar de omgeving buiten de chip te focusseren. 

De optische velden aan de uitgang van het elliptische koppelelement worden 

gesimuleerd en gemeten. Tenslotte worden de elliptische koppelelementen gebruikt in 

een Fizeau interferometer voor diepte-opgeloste metingen met OCT, in combinatie met 

een bewegende spiegel. We observeren een goede overeenkomst tussen het gemeten 

OCT signaal als functie van diepte, en berekeningen aan het optische veld bij de uitgang 

van het elliptische koppelelement.  

Hoofdstuk 3 beschrijft het ontwerp en de fabricage van een spectrometer voor 

spectraal-domein OCT (SD-OCT) op basis van een arrayed-waveguide grating (AWG) in 

SiON. De AWGs zijn ontworpen bij centrale golflengten van 800 nm en 1300 nm en 
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hebben afmetingen van respectievelijk 2,6 x 2,1 cm
2
 en 3,0 x 2,5 cm

2
. SD-OCT metingen 

met de AWG’s tonen aan dat beeldvorming tot een maximale diepte van 1 mm 

mogelijk is, met een axiale resolutie van 25 µm bij 800 nm en een axiale resolutie van 

20 µm bij 1300 nm. Daarnaast laten we zien dat we een dwarsdoorsnede kunnen 

reconstrueren van een meervoudig gelaagd, verstrooiend medium met de 1300 nm 

AWG in combinatie met een op glasvezel gebaseerd SD-OCT systeem. 

In hoofdstuk 4 simuleren, fabriceren en karakteriseren we optisch geïntegreerde 

2x2 en 3x3 directionele koppelelementen voor swept-source OCT (SS-OCT) in SiON. Op 

basis van de uitgaande spectra van de directionele koppelelementen bepalen we de 

golflengteafhankelijkheid van hun splitsingsverhouding. Daarnaast bediscussieren we 

de mogelijkheid om golflengteafhankelijke 2x2 directionele koppelelementen te 

ontwerpen op basis van asymmetrische 2x2 directionele koppelelementen. Tenslotte 

wordt een optisch geïntegreerd 3x3 directioneel koppelelement gebruikt voor een 

interferometrische meting met SS-OCT, waaruit blijkt dat het 3x3 optisch geïntegreerde 

koppelelement gebruikt kan worden om de dieptedegeneratie in Fourier-domein (FD-

OCT) te verwijderen. 

Het meest geavanceerde optisch geïntegreerde systeem in dit proefschrift is 

beschreven in hoofdstuk 5, met een op geïntegreerde optica gebaseerd SS-OCT 

systeem. We ontwerpen, fabriceren en karakteriseren SS-OCT systemen die op 

geïntegreerde optica gebaseerd zijn in TriPleX
TM

 technologie, waarbij we zowel in off-

axis, als in terugverstrooiingsgeometrie meten. De volledige OCT chip bevat 

golfgeleiderstructuren voor interferometrische dieptebepaling, gebalanceerde detectie 

en heeft een afmeting van 0.4 x 1.8 cm
2
. Een externe 1300 nm swept source wordt in 

de OCT chip gekoppeld. Het licht van de bron wordt via de chip op het monster 

gefocusseerd met behulp van een asferische lens. OCT metingen worden uitgevoerd 

met een beweegbare spiegel. De gemeten gevoeligheden zijn -80 dB in de 

terugverstrooiingsgeometrie en -79 dB in de off-axis geometrie. Voor beide optisch 

geïntegreerde OCT systemen is de maximale beeldvormingsdiepte 5.09 mm. Wanneer 

we voor de dispersie corrigeren, zijn de gemeten axiale resoluties in goede 

overeenstemming met de theoretische axiale resolutie op basis van de bandbreedte 

van de OCT systemen. Tenslotte demonstreren we dat we een dwarsdoorsnede kunnen 

meten van een meervoudig gelaagd, verstrooiend medium met de optisch 

geïntegreerde OCT systemen in beide meetgeometrieën. 

De kwantificering van de optische eigenschappen van weefsel op basis van het 

OCT signaal is een belangrijke toepassing voor OCT bij screening en diagnostiek. In 

hoofdstuk 6 verkennen we een nieuwe functie  van OCT, door concentratie 

afhankelijke, en meervoudige verstrooiingseffecten te onderscheiden en te 
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kwantificeren in verstrooiende media met behulp van een transmissie- en een 

terugverstrooiingsgeometrie. In de transmissiegeometrie bepalen we de concentratie 

afhankelijke verstrooiingscoëfficient voor verschillende monodisperse suspensies van 

silicabolletjes. We observeren een uitstekende overeenkomst tussen de gemeten 

afhankelijke verstrooiingscoëfficienten en de berekende afhankelijke 

verstrooiingscoëfficient, op basis van de Percus-Yevick radiale distributiefunctie. De 

OCT metingen in de terugverstrooiingsgeometrie hebben we gefit met het extended 

Huygens-Fresnel (EHF) model in combinatie met de concentratie afhankelijke 

verstrooiingscoëfficienten gemeten met OCT in de transmissiegeometrie. Ook hier 

verkrijgen we een goede overeenkomst tussen de metingen en het model. De rms 

verstrooiingshoek rms die we uit de EHF fit halen, vertoont een goede overeenkomst 

met de rms van de OCT metingen in transmissiegeometrie voor grote deeltjes 

diameter. 

In hoofdstuk 7 bespreken we de resultaten van dit proefschrift in een breder 

perspectief, waarbij we de beperkingen, mogelijkheden en de toekomstige integratie 

van de onderzochte optisch geïntegreerde componenten voor OCT in acht nemen. Tot 

slot presenteren we nieuwe toepassingen die werkelijkheid kunnen worden met behulp 

van verdere optische integratie in OCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


