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Overzicht (Nederlands)

Wat zijn Surface Plasmon Polaritons?
Surface Plasmon Polaritons zijn oppervlaktegolven die zich tussen een gelei-
der (een metaal) en een isolator (een dilektrisch materiaal) bevinden. In een
isolator zijn de elektronen sterk gebonden aan de atoomkern, waardoor de
elektronen niet vrij kunnen bewegen door het materiaal. Een metaal, daar-
entegen, bevat elektronen die zich vrijuit kunnen bewegen. De gezamenlijke
oscillaties van deze vrije elektronen worden plasmonen genoemd. De geza-
menlijke oscillaties van de vrije elektronen die zich aan het oppervlak van
het metaal bevinden, geeft een oppervlaktegolf: de Surface Plasmon. De
intensiteit van deze golf neemt exponentieel af bij grotere afstanden van het
oppervlak.

Een vergelijking kan gemaakt worden met een meer. Wanneer een blad
in dit meer valt, zal er lokaal een golf gecreerd worden die zich over het
oppervlak voortplant. Hier is het blad de bron van de verstoring die de golf
creert. Wanneer de vrije elektronen ”zee” in een metaal verstoord wordt, zal
een ladingsdichtheidsgolf zich over het oppervlak (het vlak dat de isolator
raakt) voortplanten. Deze verstoring van de elektronen kan gedaan worden
met behulp van fotonen of elektronen.

Waarom zijn Surface Plasmon Polaritons belangrijk?
Met Surface Plasmon Polaritons is het mogelijk om elektromagnetische stral-
ing te focussen. De lengteschaal waarop een golf geconcentreerd kan worden
is evenredig aan de golflengte. Hoe korter de golflengte, des te scherper de
focus. Surface Plasmon Polaritons kunnen aangeslagen worden met behulp
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van licht. De golflengte van een Surface Plasom is korter dan de golflengte
van het licht dat gebruikt wordt om het aan te slaan. Dit betekent dat plas-
monische focus beter is dan optische focus. De hogere concentratievermogen
maakt Surface Plasmon Polaritons zeer geschikt voor microscopie.

Wat is Plasmonisch afbeelden of wat is een plasmonmicroscoop?
Wanneer een golf op een sample valt, zal het sample de golf reflecteren, ab-
sorberen of verstrooien. Deze golf die van het sample komt bevat allerlei
informatie over het sample wat met behulp van een detector afgebeeld kan
worden. Verschillende golven kunnen gebruikt worden voor verschillende af-
beeldingstechnieken: Bijvoorbeeld, in radiografie wordt er gebruik gemaakt
van Rntgengolven; in echografie wordt er gebruik gemaakt van ultrasone
geluidsgolven; in optische microscopie wordt er gebruik gemaakt van licht-
golven; in elektronmicroscopie wordt er gebruik gemaakt van elektronengol-
ven. De resolutie van de afbeeldingstechniek hangt af van de detectie van de
verstrooide golf en de uiteindelijke resolutie wordt gegeven aan de hand van
de golflengte van de te detecteren golf. In plasmonmicroscopie (als onderdeel
van optische microscopie), wordt er gebruik gemaakt van plasmonische gol-
ven vanwege de kortere golflengten in vergelijking met licht.

Hoe kunnen de relatieve vertragingen voor het focusseren worden
bepaald?
Het bepalen van het optische golffront dat vereist is om te kunnen focusseren,
is het belangrijkste onderdeel van de plasmonische lens. Wij hebben gebruik
gemaakt van twee methoden om het optische golffront te bepalen: (1) ex-
perimentele metingen en (2) theoretische berekeningen. In de experimentele
methode worden alle mogelijke combinaties van vertragingen uitgeprobeerd
en vervolgens wordt alleen die combinatie geselecteerd met de hoogste in-
tensiteit in het gewenste focus. Deze methode kan op een slimme manier
worden toegepast door gebruik te maken van een terugkoppelingsalgoritme
dat de interferentie vanuit alle bronnen maximaliseert op het gewenste punt.
Wanneer deze methode wordt toegepast hoeven geen aannames te worden
gemaakt met betrekking tot de metallische nanostructuur. De theoretische
berekening is alleen mogelijk wanneer de oppervlakteplasmonen propageren
over een vlak metaaloppervlak. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan dan
wordt de benodigde vertraging voor elke bron eenvoudigweg bepaald door
de afstand tussen de de bron en het gewenste focus.

Bovenstaande kunnen we ook intutief begrijpen. Wanneer bladeren in
een meer vallen en er geen objecten zijn, zoals drijvende stukken hout, die de
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propagatie van oppervlaktegolven verstoren, dan kunnen we ons voorstellen
dat voor het focusseren op een bepaald punt de vertragingen alleen worden
bepaald door de afstand tussen bron en focus. Als de golven daarentegen ook
worden verstrooid door drijvende stukken hout, dan worden de vertragingen
niet meer louter bepaald door de afstand tussen bron en focus. Er is dan
een andere manier nodig om de optimale vertragingen te bepalen.

Aangezien we de metallische nanostructuur met elk gewenst patroon kun-
nen fabriceren, weten we van tevoren welke methode we dienen te gebruiken
om de vertragingen te bepalen. Voor plasmonmicroscopie is een platte met-
allische film te verkiezen, omdat op een dergelijke structuur het focusseren
op een snelle manier en met hoge resolutie plaats kan vinden.

Waarom zijn focusseren en scannen onmisbaar voor plasmonmi-
croscopie?
We hebben een plasmonische lens gemaakt die een kleiner focus kan maken
dan een optische lens, omdat de plasmonische golflengte korter is dan de
optische golflengte. Desalniettemin kan de plasmonische lens niet gebruikt
worden als detectielens, omdat er geen plasmonische detectoren zijn: het
uitlezen van een plasmonmicroscoop dient dan ook optisch te geschieden.
Om een beeld te maken met plasmonische resolutie wordt het sample aanges-
lagen door het plasmonische focus. Wanneer we de oppervlakteplasmonen
focusseren is het licht enkel afkomstig van een deel van het sample dat zo
klein is als de grootte van het plasmonische focus. De totale intensiteit van
het licht afkomstig van dit deel van het sample vormt n punt in het uiteindeli-
jke beeld van de plasmonische microscoop (in overeenstemming met de posi-
tie van het plasmonische focus). Het aangrenzende punt wordt toegevoegd
door plasmonen te focusseren op het aangrenzende deel van het sample en
vervolgens wederom de totale intensiteit van het uitgaande licht afkomstig
vanuit dit deel te meten. Door dus het plasmonische focus te scannen kun-
nen we een beeld construeren van een volledig sample waarbij de resolutie
wordt bepaald door de grootte van het plasmonische focus.

Hoe goed doet de plasmonmicroscoop het?
Enkele van de belangrijkste eigenschappen van een microscoop zijn: 1. de
resolutie, of het vermogen om nabij gelegen punten uit elkaar te halen, 2. het
gezichtsveld, of het groostst mogelijk object dat kan worden afgebeeld, en
3. de acquisitietijd of de tijd nodig om de afbeelding te maken. Wij hebben
onze plasmonmicroscoop gebruikt om verstrooiers af te beelden die op een
metallische nanostructuur zitten. De resolutie die wij bereiken met onze
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plasmonmicroscoop is afhankelijk van de plasmonengolflengte en is 10−20%
beter dan bij conventionele microscopie. De resolutie toename komt door
de kortere golflengte van een plasmon (in vergelijking met de golflengte van
het inkomende licht). Het gezichtsveld en de acquisitietijd zijn omgekeerd
evenredig ten opzichte van elkaar omdat we de afbeelding maken door te
scannen: hoe verder je scant, hoe groter het gezichtsveld, maar ook hoe
langer de acquisitietijd.

Kan de prestatie van de plasmonmicroscoop worden verbeterd?
Met de huidige microscoop hebben we met succes het principe van de plas-
monmicroscoop aangetoond. De prestatie van de microscoop kan nog met
een orde van grootte worden verbeterd. De resolutie kan worden verbeterd
door betere nanostructuren te gebruiken: de golflengte van plasmonen dat
experimenteel is vastgesteld voor de beste vlakke metalen nanostructuren is
tien keer kleiner dan de golflengte van het inkomende licht, wat betekent
dat het plasmonische brandpunt tien keer kleiner kan worden dan wat we nu
bereiken. Het gezichtsveld kan worden verbeterd zonder de acquisitietijd te
vergroten door parallele verwerking van meerdere plasmonische brandpun-
ten, oftewel multiplexen. De acquisitietijd kan worden verbeterd door het
gebruik van hoge snelheid ruimtelijke lichtmodulators waarmee er sneller ges-
cand kan worden. De optimale prestatie van de plasmonmicroscoop wordt
bereikt door de modernste ruimtelijke lichtmodulators te gebruiken in com-
binatie met een optimale nanostructuur in een multiplexe configuratie. Met
deze goptimaliseerde plasmonmicroscoop kunnen we in de nabije toekomst
bewegende beelden maken van objecten van een millimeter grootte met een
resolutie van 50 nm.

Wie wordt de gebruiker van de plasmonmicroscoop?
Een plasmonmicroscoop maakt hoge resolutie afbeeldingen van een opper-
vlakte van een monster. Het oppervlak van de monster moet in contact
staan met een metallische nanostructuur, dat tevens als plasmonische lens
werkt. Voor biologen is het oppervlak van een cel waarschijnlijk het meest
onderzochte deel van de cel. Alle uitwisselingen van materialen en infor-
matie tussen de levende cel en de externe omgeving vindt plaats aan de
celgrenslagen. Voor deze grote interessegebieden in de oppervlaktebiologie
worden verscheidene optische microscopen gebruikt. Omdat onze plasmon-
microscoop betere afbeelding kan leveren van levende cellen zonder het ge-
bruik van fluorescent labeling, denken wij dat biologen en artsen in hoge
mate zullen profiteren van deze nieuwe vorm van microscopie.
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