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Samenvatting

Licht kan beschreven worden als een golf die bestaat uit een elektrisch en mag-
netisch veld. Natuurlijke materialen koppelen alleen met licht via het elektrisch
veld met een sterkte die beschreven wordt door de elektrische permitiviteit ϵ. Meta-
materialen zijn kunstmatige materialen die ook aan het magnetisch veld van licht
koppelen, beschreven door een magnetische permeabiliteit µ. Nanofotonica onder-
zoek aan metamaterialen is met name gedreven door de mogelijkheid om metama-
terialen te ontwerpen waarvan zowel ϵ als µ naar believen aangepast kan worden.
Deze materialen zouden tot nieuwe toepassingen kunnen leiden die gebaseerd zijn
op fenomenen zoals negatieve brekingsindex en het willekeurig afbuigen van licht.
Het realiseren van zulke materialen is echter niet eenvoudig, zonder een funda-
menteel begrip van de bouwstenen van metamaterialen. In het algemeen worden
metamaterialen gemaakt door het fabriceren van nanodeeltjes die een elektrische
en magnetische respons op licht hebben, geordend in een dicht rooster. Een ‘split
ring resonator’ (SRR) is een voorbeeld van een bouwsteen voor metamaterialen die
zo een respons in het zichtbaar en infrarood deel van het spectrum heeft. Tot nu
toe is in de literatuur een rooster van SRRs als een homogeen medium met een ef-
fectieve ϵ en µ beschouwd. In dit proefschrift laten we zien dat een enkele SRR in
feite een sterke licht verstrooier is, met een verstrooiingsdoorsnede groter dan zijn
fysiek oppervlak. Vanwege deze eigenschap verwachten we dat SRRs een sterke
interactie met elkaar hebben. Om dit te bewijzen hebben we optische experimenten
gedaan aan periodieke roosters van SRRs, en hebben we een elektrodynamische
theorie ontwikkeld die een SRR beschrijft als een elektrische alsmede magnetische
dipool. Met deze theorie kunnen we de elektrische en de magnetische respons van
SRRs kwantificeren. We verwachten dat deze responsen aanleiding zullen geven
tot interessante stralingspatronen.

In Hoofdstuk 2, bespreken we onze experimentele waarneming van sterke elek-
trische en magnetische interactie tussen SRRs in het nabije infrarood. Met behulp
van elektronen bundel lithografie hebben we gouden SRRs op een glazen substraat
gemaakt, geordend in roosters. Transmissiemetingen aan roosters van verschil-
lende vorm en dichtheid laten frequentie verschuivingen zien van de magnetische
resonantie. Deze verschuivingen van de resonant respons zijn het eerste bewijs van
sterke interactie tussen magnetische dipolen in vlakke roosters van SRRs. Deze
interacties zijn ook zichtbaar in de verbreding van de resonante respons, en de ver-
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mindering van de effectieve doorsnede van een SRR met de toename in dichtheid.
In Hoofdstuk 3, leiden we een volledig elektrodynamische theorie af om het

verstrooiingsgedrag van willekeurige systemen van magnetoelektrische dipolen,
zoals SRRs, te kwantificeren. Deze theorie is gebaseerd op reciprociteit en energie
behoud en stelt grenzen aan de algemene polariseerbaarheidstensor, welke de basis
vormt van de magnetoelektrische respons. Met deze theorie kunnen we effectieve
doorsneden, pseudochiraliteit in de respons op circulair gepolariseerd licht, en de
richting in welke SRRs licht verstrooien berekenen.

In Hoofdstuk 4, maken we gebruik van voornoemde elektrodynamische theorie
om transmissie en reflectie van oneindige periodische roosters van magnetoelek-
trische verstrooiers te voorspellen. De frequentieverschuiving en verbreding van
de resonante respons gemeten in hoofdstuk 2 wordt succesvol gereproduceerd met
ons model.

In Hoofdstuk 5, laten we zien dat geometrisch niet-chirale SRRs een asym-
metrische optische respons hebben die, afhankelijk van de invalshoek, sterk afhangt
van de draaizin van inkomend circulair gepolariseerd licht. Deze opvallende ‘op-
tische activiteit’ komt door sterke koppeling tussen de magnetische en elektrische
termen in de polariseerbaarheidstensor voor SRRs, zoals voorspeld door onze elek-
trodynamische theorie. We concluderen dat zo’n asymmetrische respons noodza-
kelijkerwijs optreedt voor alle magnetoelektrische verstrooiers die beschreven kun-
nen worden met een enkele bewegingsvergelijking afgeleid uit de benadering dat
de strooier een platte resonante stroomkring is. De asymmetrische respons betekent
dat de dipolen licht sterk verstrooien bij een bepaalde draaingsrichting van de po-
larisatie van het licht en hoek van inval, terwijl ze bij dezelfde draaizin geen licht
verstrooien voor een complementaire hoek van inval.

In Hoofdstuk 6, wordt een zelfgebouwde Fourier microscoop beschreven. Deze
microscoop kan het verstrooiingspatroon (differentiele werkzame strooingsdoorsnede)
van een enkele nanoverstrooier afbeelden. Zulke stralingspatronen zijn moelijk
detecteerbaar, omdat de verstrooier een heel zwak signaal geeft vergeleken met
het invallende licht waar het mee aangeslagen wordt. Onze microscoop biedt een
achtergrondvrije techniek waarin de verstrooier aangeslagen wordt in totale interne
reflectie. De hoekverdeling van het verstrooide licht is meetbaar door te kijken naar
de ‘back aperture’ van het microscoop objectief. Om de functionaliteit van onze mi-
croscoop te demonstreren, laten we resultaten van metingen aan gouden nanostaaf-
jes zien. In vergelijking met SRRs bestaan deze nanodeeltjes uit alleen elektrische
dipolen, zoals de gemeten verstrooingspatronen aantonen. Onze microscoop kan
gebruikt worden om de hoekverdeling van het verstrooide licht te meten van mag-
netoelektrische verstrooiers die een asymmmetrisch verstrooingspatroon hebben.

In Hoofdstuk 7, testen we onze elektrodynamische theorie en we stellen toepasin-
gen voor van magnetoelektrische verstrooiers, naast voornoemde negatieve brek-
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ingsindex. Zo stellen we voor dat onze theorie nader getest kan worden door
verstrooingspatronen van SRRs te meten. We hebben deze patronen theoretisch
berekend voor de realistische experimentele situatie dat de SRRs zich op een glas
substraat bevinden. We bespreken welke problemen we in zulke experimenten
verwachten. Daarom stellen we ook alternatieve routes voor om het magnetoelek-
trische karakter van SRRs te demonstreren met behulp van cathodoluminescentie
of met het principe van Babinet. Tot slot stellen we toepassingen voor die gebruik
maken van de sterke interactie in roosters én de asymmetrische optische respons
van SRRs, in verlichting, sensoren en optische componenten van dunne lagen.
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