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Omslag:: Intensiteitsverdeling van een laserbundel bij interne reflectie aan een glas-vacuüm 

overgangg met een hoek van inval groter dan de kritische hoek. Er zijn verschillende effecten 

tee zien. Aan de glaszijde, onder de witte lijn, zijn de inkomende en de gereflecteerde bundel 

zichtbaar,, de invallende bundel is iets intenser dan de gereflecteerde. Door de fasesprong 

bijj de reflectie heeft het interferentie-patroon geen maximum of minimum op het oppervlak. 

Err zijn dispersie-effecten zichtbaar: de bundel is divergent met de waist op het oppervlak 

enn het interferentie-patroon is niet parallel aan het oppervlak. Verder is de Goos-Hanchen 

shiftt zichtbaar: de gereflecteerde bundel is verschoven ten opzichte van de speculaire reflectie, 

d.w.z.. het snijpunt van de inkomende en de gereflecteerde bundel ligt boven het glasoppervlak. 

Aann de vacuümzijde, boven de witte lijn, is de intensiteitsverdeling van het evanescente veld 

weergegeven.. Dit deel is vijf keer uitgerekt in verticale richting. Het plaatje is berekend met 

dee vergelijkingen uit paragraaf 2.2. De hoek van inval is 5.7  groter dan de kritische hoek 

enn de waist is 1.6 /itm, resulterend in een bundeldivergentie van . Door de extreem kleine 

bundeldiameterr zijn al deze effecten in één plaatje zichtbaar. 


