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Samenvatting g 
Dee voortplanting van licht in een homogeen medium is eenvoudig. Licht plant 

zichh voort in rechte banen. Als het licht een obstakel (of verstrooier) op zijn baan 
tegenkomt,, wordt het verstrooid. Dat het licht verstrooid wordt, betekent dat zijn 
voortplantingsrichtin gg is veranderd. Licht kan ook geabsorbeerd worden. Een ob-
jectt  dat verstrooit maar  niet absorbeert, is wit. Wordt al het licht geabsorbeerd, 
dann is het object zwart. Worden slechts bepaalde kleuren (of golflengtes) geab-
sorbeerd,, dan heeft het object een kleur; een rode appel, bijvoorbeeld, absorbeert 
blauww en groen licht en verstrooit het rode licht. Het is belangrijk ons te realiseren 
datt  wij  de objecten om ons heen kunnen zien doordat zij  licht verstrooien. Je zou 
kunnenn zeggen dat wij  kunnen zien dankzij  verstrooiing van licht. 

Hoee sterk een obstakel verstrooit, wordt bepaald door  zijn afmeting en andere 
eigenschappen.. De verstrooiing is het sterkst wanneer  de afmeting van het ob-
stakell  ongeveer  gelijk is aan de "afmeting"  van het licht. Het licht is een golfver-
schijnsell  zoals de kringen die ontstaan wanneer  er  een steen in het water  gegooid 
wordt.. Met de afmeting van het licht wordt de golflengte of de afstand tussen 
tweee golftoppen van de kringen bedoeld. Het zichtbare licht, oftewel het licht 
datt  de mens kan zien, heeft een golflengte tussen 0.4 en 0.7 maal het miljoenste 
deell  van een meter  (0.4-0.7 micron). Blauw licht heeft een golflengte van 0.4 mi-
cron,, terwij l de golflengte van rood licht 0.7 micron is. De eigenschappen van de 
verstrooierr  die het verstrooien karakteriseren, worden beschreven door  de brek-
ingsindex.. De brekingsindex karakteriseert hoe sterk de interactie tussen het licht 
enn de verstrooier  is. Hoe groter  het brekingsindex verschil tussen de verstrooier  en 
hett  medium is, des te sterker  wordt het licht verstrooid. 

Bevindtt  zich in een medium meer  dan één verstrooier, dan vindt er  meer-
voudigee verstrooiing plaats. Zij n de verstrooiers willekeurig geplaatst, dan is het 
mediumm een wanordelijk systeem. Een wolk is een voorbeeld van meervoudige 
verstrooiingg in een wanordelijk systeem. Door  de meervoudige verstrooiing aan 
dee waterdruppels van de wolk, is de zon niet meer  te zien. Het licht van de zon dif-
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fundeertt in de wolk. Dit betekent dat de voortplanting van het licht niet langer vol-
genss een recht pad verloopt. Andere voorbeelden van meervoudige verstrooiende 
mediaa zijn melk, tandpasta, zand en verf. 

Inn het geval van extreem sterke verstrooiing, kan licht gelokaliseerd worden. 
Lokalisatiee wordt veroorzaakt door interferentie van verstrooid licht en betekent 
eenn hindering van zijn voortplanting. Door de wanorde bevindt het licht zich in 
eenn val in het medium. Philip W. Anderson voorspelde in 1958 lokalisatie in 
wanordelijkk systemen in samenhang met electronisch transport. Door dit werk 
wonn Anderson de Nobel prijs voor Natuurkunde in 1977. Pas in de jaren tachtig re-
aliseerdenn wetenschappers zich dat lokalisatie wordt veroorzaakt door interferentie 
vann electrongolven. Aangezien interferentie een eigenschap is van alle soorten gol-
ven,, voorspelde men dat ook licht gelokaliseerd kon worden. Daarna begon een 
intensieff  onderzoek naar systemen waarin licht gelokaliseerd zou kunnen worden. 
Nogg steeds is er geen beslissend bewijs van Anderson lokalisatie van licht in drie 
dimensionalee systemen. 

Ditt proefschrift beschrijft een experimenteel onderzoek naar de voortplanting 
vann licht in sterk verstrooiende en wanordelijke systemen. In vergelijking met 
wolken,, verstrooien onze monsters het licht ongeveer één miljoen keer sterker en 
zijnn als zodanig de sterkst-verstrooiende systemen tot op heden. De motivatie van 
ditt onderzoek was de studie van Anderson lokalisatie van licht. Om zo'n sterke 
vertrooiingg te kunnen bereiken, hebben wij gebruik gemaakt van halfgeleiders 
zoalss silicium (Si), germanium (Ge), een gallium fosfide (GaP). Deze materialen 
hebbenn een hoge brekingsindex en verstrooien daardoor het licht erg efficiënt. 

Zoalss eerder besproken, is de verstrooiing maximaal wanneer de verstrooier 
dee afmeting van de golflengte van het licht heeft; daarom werden stukken Si en Ge 
verpoederdd tot deeltjes van ongeveer één micron. Foto's van de poeders van Si en 
Gee zijn te zien op paginas 49 en 64. Met deze deeltjes zijn lagen van verschillende 
diktenn gemaakt. 

Absorptiee van licht is de grooste complicatie bij de experimenten omdat men 
vermoedtt dat het de lokalisatie vernietigt. Bovendien produceert absorptie het-
zelfdee resultaat als lokalisatie in het merendeel van de experimenten, wat het anal-
yserenn moeilijk maakt. 

Siliciumm en germanium absorberen zichtbaar licht, maar laten infrarood licht 
door.. Daarom zijn de experimenten uitgevoerd met infrarood licht. In hoofdstuk 
33 worden de totale transmissie metingen beschreven. De totale transmissie is de 
fractiee van de lichtintensiteit die wordt doorgelaten door het monster. Kan het licht 
zichh niet voortplanten in het monster door lokalisatie, dan zal de totale transmissie 
ergg laag zijn. Aan de andere kant als het licht geabsorbeerd wordt, is de totale 
transmissiee ook laag. Met de experimenten beschreven op hoofdstuk 3, laten wij 
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zienn dat de verstrooiing van infrarood licht in Si en Ge poeders zeer sterk is, maar 
datt absorptie wordt geïntroduceerd tijdens de preparatie van de deeltjes (de mon-
sterss waren "verontreinigd"). De resultaten van hoofdstuk 3 kunnen zonder de 
hulpp van het concept van Anderson lokalisatie begrepen worden. 

Inn hoofdstuk 4 zijn nieuwe experimenten met monsters van germanium poed-
erss beschreven. Deze experimenten zijn uitgevoerd met een laser van infrarood 
lichtt (FELIX, Rijnhuizen). Naast de totale transmissie, hebben wij ook de totale 
reflectiee gemeten, oftewel de fractie van het licht dat gereflecteerd wordt door het 
monster,, en de coherente transmissie, oftewel de transmissie van alleen de richting 
vann het opvallende licht. Door vergelijking van de resultaten van deze metingen 
kann het niveau van lokalisatie in de monsters kwantitatief bepaald. Met FELIX 
hebbenn wij ook dynamische-transmissie metingen oftewel metingen als functie 
vann tijd, uitgevoerd. Met deze metingen kunnen wij de lichtdiffusieconstante en 
dee voortplantingssnelheid bepalen. Wij hebben ook de absorptie van de Ge poed-
erss met behulp van fotoakoestische spectroscopie bestudeerd. Geabsorbeerd licht 
genereertt warmte. Deze warmte veroorzaakt een akoestische golf die beluisterd 
(off  gemeten) kan worden. 

Dee monsters van GaP werden gemaakt door middel van elecktrochemisch 
etsen.. Tijdens het etsen wordt een stuk GaP in een zwavelzuurbad onder een 
elektrischee spanning gehouden. Dit veroorzaakt het etsen van GaP op bepaalde 
plekken,, en de vorming van poriën die op een wanordelijke manier groeien. Er 
wordtt een poreuze structuur gevormd die het licht sterk verstrooit. Deze struc-
tuurr wordt weergegeven door een spons zoals afgebeeld op de kaft. Een foto van 
poreuss GaP is te zien op figuur 1.2 (b). Gallium fosfide is doorzichtig voor rood 
licht.. Daarom zijn de metingen uitgevoerd met licht van deze kleur. De verstrooi-
ingg van licht in GaP monster werd bestudeerd door middel van het meten van de 
terugstrooikegel.. De terugstrooikegel is het resultaat van interferentie van licht dat 
zichh in een wanordelijk systeem voortplant. Zoals wij in hoofdstuk 5 laten zien, 
kann de mate waarin het licht verstrooid wordt, moeiteloos door de spanning tijdens 
hett etsen en door de dotering van GaP ingesteld worden. In tegenstelling tot Si en 
Ge,, genereert het etsen van GaP geen absorptie. Onze monsters van poreus GaP 
hebbenn tot op heden het wereldrecord van de sterkste licht verstrooiing. Lokalisatie 
vann licht in porous GaP zal binnenkort een feit zijn... 




