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Samenvatting

Licht heeft mensen sinds het begin der tijden geboeid. We zijn gefascineerd door
optische effecten in onze omgeving, of het nu een zonsopgang, een regenboog, een
diamant of een schilderij is. De rationele verklaring van licht door de moderne
natuurwetenschap als een elektromagnetische golf, in combinatie met het inzicht
dat licht in kleine energie quanta, ofwel fotonen, uitgezonden en geabsorbeerd wordt,
heeft licht helemaal niet in een saaie trivialiteit veranderd. Juist het tegenoverstelde is
het geval: ons groeiend inzicht in de eigenschappen van licht en haar interactie met
materie leidt steeds tot nieuwe fascinerende inzichten. Het is verrassend dat de optica,
de wetenschap van licht, zowel zijn esthetische aantrekkelijkheid heeft behouden, als
dat het een technologie van vitale belang is geworden die de moderne maatschappij
op verschillende manieren mogelijk maakt. Denk hierbij aan optische data transfer en
opslag, digitale beeldvorming en zonnecellen als voorbeelden van de aanwezigheid van
optische technologie overal in de moderne wereld.

Aan de frontlinie van de moderne optica staat de studie van interacties tussen licht
en materie op lengteschalen veel kleiner dan de golflengte van licht. Nanotechnologie
en ontwikkelingen in de materiaalwetenschappen hebben het mogelijk gemaakt om
verschillende materialen op lengteschalen vergelijkbaar en zelfs veel kleiner dan de
golflengte van zichtbaar licht te structureren, waardoor de discipline nano-optica is
ontstaan. Deze discipline beoogt het uitstralen, de voortplanting, en het absorberen van
licht door materie op subgolflengte schalen te controleren. Spontane emissie is een van
de fundamentele processen waarbij licht ontstaat. Een quantum mechanisch systeem,
bijvoorbeeld een fluorescerend molecuul, maakt een transitie van een aangeslagen,
dus hoog energetische, toestand naar een energetisch lagere toestand door de emissie
van een foton. We introduceren het concept en het natuurkundige proces die ten
grondslag liggen aan spontane emissie in hoofdstuk 1, als achtergrondinformatie voor
de wetenschappelijke vragen die in dit proefschrift besproken worden. Het is bekend
dat het proces van spontane emissie bepaald wordt door zowel de eigenschappen van
het quantummechanische systeem dat de transitie ondergaat, als door de elektromag-
netische omgeving van de bron. Meer specifiek is de lokale dichtheid van optische
toestanden de eigenschap van een elektromagnetisch omgeving die fundamenteel
ten grondslag ligt aan tal van optische processen. Naast spontane emissie zijn dit
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onder meer ook verstrooiing, absorptie, thermische emissie en vacuüm krachten. Dit
proefschrift gaat over de vraag hoe de spontane emissie van een foton gecontroleerd
kan worden door de bron in een elektromagnetische omgeving, die opzettelijk op
een subgolflengte schaal gestructureerd is, te plaatsen. In het bijzonder zijn we erin
geïnteresseerd te controleren wanneer de bron emitteert en waar het gegenereerde foton
naartoe gaat. Daarvoor hebben we een microscoop gebouwd, die een afbeelding van de
lokale dichtheid van optische toestanden kan vormen.

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de technische aspecten van onze
‘scanning emitter fluorescence lifetime imaging microscope’. We vatten samen wat
al in het veld van nanofotonica bereikt was om de lokale toestandsdichtheid op
een subgolflengte schaal af te beelden. Verder bediscussiëren we de technische
voorwaarden, de keuzes die we hebben gemaakt en combinaties van apparatuur die zijn
gebruikt. Kort gezegd is onze ‘lifetime imaging microscope’ een combinatie van een
‘scanning probe near field optical microscope’ en een ‘fluorescence lifetime imaging
microscope’. Een afbeelding van de lokale dichtheid van optische toestanden ontstaat
door met een fluorescente bron, die kleiner is dan de golflengte en aan een scherpe
glazen naald is geplakt, het oppervlak van een monster af te tasten met subgolflengte
resolutie. Op hetzelfde moment wordt de levensduur van de bron gemeten. Naast het
werkprincipe van onze microscoop, illustreert hoofdstuk 2 ook de gebruikte technieken
met metingen die als referentie voor de volgende hoofdstukken dienen. We laten zien
dat onze opstelling in staat is om de fluorescentie van bronnen van enkele fotonen
te detecteren en dat de ‘scanning probe’ een subgolflengte resolutie tot ongeveer een
tiende van de golflengte mogelijk maakt.

De experimentele opstelling die we in hoofdstuk 2 introduceren en karakteriseren,
wordt in hoofdstuk 3 gebruikt om de lokale toestandsdichtheid rond edelmetalen
nanodraden met subgolflengte diameters af te beelden. Hoofdstuk 3 is een illustratie
van het lokale karakter van de dichtheid van toestanden en de invloed hiervan op een
bron van spontane emissie. Door dezelfde, aan een scanning tip geplakte bron van
fluorescentie herhaaldelijk over een metalen nanodraad te scannen, zijn we in staat
om het proces van spontane emissie reproduceerbaar tot een factor twee te versnellen.
Verder laten we zien, dat als de bron zich dicht bij het draadje bevindt, een significant
deel van de spontaan geëmitteerde fotonen in een gebonden plasmonische toestand
van de draad wordt geëmitteerd, omdat de draad als golfgeleider werkt. Nadat we
het lokale karakter van de lokale toestandsdichtheid in hoofdstuk 3 hebben laten
zien, is het volgende hoofdstuk 4 een overzicht van de klassieke elektrodynamische
theorie van verstrooiing en spontane emissie door elektrische dipolen. We geven een
synopsis van de theoretische hulpmiddelen die gebruikt worden bij het discussiëren van
verstrooiing en spontane emissie in nanofotonische omgevingen, die door een dipool-
benadering goed beschreven kunnen worden. Hiervoor geven we een samenvatting van
het model van gekoppelde dipolen en leggen in het bijzonder nadruk op de gevolgen
van stralingsdemping, die het gedrag van sterke verstrooiers domineert. Hoofdstuk 4 is
dus bedoeld om de lezer voor te bereiden op de volgende hoofdstukken, die allemaal
elektrodynamische berekeningen met het punt-dipool-model gebruiken.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we de lokale dichtheid van toestanden in de omgeving
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van een plasmonisch meta-molecuul. Dit hoofdstuk is bijzonder in dit proefschrift,
omdat hier een bundel van hoogenergetische elektronen gebruikt wordt als manier
om de lokale toestandsdichtheid te meten. De elektronenbundel is op een punt van
subgolflengte grootte gefocust en de ontstane kathodoluminescentie is evenredig
met de dichtheid van stralende toestanden. De structuren die we onderzoeken zijn
plasmonische heptameren, die uit sterk verstrooiende metalen nano-deeltjes bestaan,
die op de hoeken en in het centrum van een zeshoek geplaatst zijn. De deeltjes waar het
heptameer van gemaakt is zijn zeer polariseerbaar en hun onderlinge koppeling leidt
tot bepaalde verrassende eigenschappen. Het is welbekend dat het extinctiespectrum
van plasmonische heptameren een smalle transparante band heeft binnen een verder
brede extinctieband. We vinden dat rond de spectrale positie van de transparantie de
ruimtelijke verdeling van de lokale toestandsdichtheid plotseling opvallend verschuift.
Het maximum in de toestandsdichtheid springt namelijk ineens van de buitenring
van deeltjes (golflengte aan de blauwe kant van de transparantie) naar het centrale
deeltje (golflengte aan de rode kant van de transparantie). Onze theoretische discussie
van het plasmonische heptameer in het gekoppelde dipool model uit het voorgaande
hoofstuk 4, slaat de brug tussen de welbekende dip in de extinctie en onze observatie
van de verplaatsing van de ruimtelijke verdeling van de lokale dichtheid van toestan-
den. Door de symmetrie van het meta-molecuul te gebruiken, identificeren we goed
gedefinieërde eigentoestanden van het heptameer. In het bijzonder vinden we dat twee
eigentoestanden van het plasmonische heptameer verantwoordelijk zijn voor zowel de
verplaatsing van de toestandsdichtheid in het nabije veld, als de extinctie dip in het
verre veld. Het belangrijkste is, dat door het plasmonische heptameer als een optische
antenne te interpreteren, we kunnen laten zien dat de sub-radiante eigentoestanden van
nano-antennes—dat zijn toestanden met kleine netto dipool momenten—veelbelovende
kandidaten zijn om spontane emissie van gelokaliseerde en goed gepositioneerde
bronnen te versnellen.

Terwijl hoofdstuk 5 over een relatief complexe antenne ging, richten we onze
aandacht in hoofdstuk 6 op een eenvoudige antenne in een complexe achtergrond. We
onderzoeken theoretisch een kleine, maar sterk polariseerbare, optische antenne die
door een bron van spontane emissie wordt gedreven en waarvan de vervaltijd wordt
versneld door de antenne. We bekijken zo’n bron-antenne ensemble, eerder in de
literatuur ’superemitter’ genoemd, wanneer hij zich in een fotonische achtergrond
bevindt, die de lokale dichtheid van toestanden op een lengteschaal vergelijkbaar
met de golflengte modificeert. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de effec-
ten die ontstaan doordat de spontane emitter zowel de antenne voelt, die de lokale
toestandsdichtheid op een lengteschaal veel kleiner dan de golflengte verandert, als
de achtergrond, die de levensduur op een schaal vergelijkbaar met de golflengte
beïnvloedt. We identificeren het verrassende effect dat een effectieve en daarom
noodzakelijk sterk verstrooiende optische antenne door een achtergrond met hogere
dichtheid van toestanden minder effectief wordt. De reden voor deze verslechtering is
de ‘unitary limit’ van verstrooiingstheorie, die de polariseerbaarheid en dus de sterkte
van verstrooiing van elke dipool verstrooier bepaalt: de polariseerbaarheid kan nooit
groter zijn dan de inverse van de lokale dichtheid van toestanden in de positie van de
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verstrooier. Als gevolg gaat de versnelling van de vervaltijd van een bron die door een
antenne is gegeven omlaag in een achtergrond met verhoogde toestandsdichtheid.

In het laatste hoofdstuk 7 testen we de theoretische voorspellingen van hoofdstuk 6
met een experiment. Hiervoor maken we superemitters door een fabricagemethode
waarbij sterk verstrooiende gouden nano-deeltjes naast fluorescerende moleculen
geplaatst worden. De gouddeeltjes werken als optische antennes, die de vervaltijd van
de moleculen effectief versnellen. Als veel grotere fotonische achtergrond gebruiken
we een metalen spiegel, die de lokale dichtheid van toestanden in zijn omgeving op
een lengteschaal vergelijkbaar met de golflengte verandert. De metalen spiegel is
gemaakt door een zilverfilm op een ronde bol met een diameter van enkele tientallen
micrometers te dampen. De bol is vervolgens aan de ‘scanning probe’ van onze nabije
veld microscoop vast gemaakt, die in hoofdstuk 2 beschreven is. Op deze manier
zijn we in staat de spiegel met subgolflengte nauwkeurigheid ten opzichte van de
superemitter te plaatsen, die zich op een substraat bevindt. Tegelijkertijd meten we de
levensduur van de moleculen, die aan de antenne gekoppeld zijn. We vinden inderdaad
dat de levensduurversnelling door de optische antenne omgekeerd evenredig is met de
lokale toestandsdichtheid van de spiegel. Daarmee bewijst hoofdstuk 7 experimenteel
de theoretische voorspellingen van hoofdstuk 6. Bovendien biedt de demonstratie van
een hybride fotonisch systeem met dynamisch veranderende dichtheid van optische
toestanden vele en vaak tegen-intuïtieve mogelijkheden om de lokale dichtheid van
toestanden vorm te geven.
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