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Samenvatting

Structuren op nanometer schaal maken het mogelijk de intensiteit, richt-
ing, polarisatie, kleur, uitstraling, en absorptie van licht te manipulieren.
Deze controle van intensiteit, richting, golflengte van gemiteerd licht is es-
sentieel voor de verwerking van optische informatie in gentegreerd circuits,
verbeterde licht emiterende dioden, zonnecellen en optische detectoren. ‘On-
chip’oplossingen vragen naar nanoschaal lichtbronnen die integreerbaar zijn
in moderne procestechnologie van de hedendaagse halfgeleider industrie.
Om deze redenen ligt de focus voor onderzoekers in de nanofotonica op het
construeren van stabiele lichtbronnen, verliesvrije golfpijpen en richtings- en
golflengte-selectieve antennes. Dit onderzoeksgebied vraagd enerzijds naar
een goed begrip van ‘de lichtbron’, dwz. fotofysica van elektronische transi-
ties in fluoroforen, zoals organische molekulen, halfgeleider quantum dots en
zeldzame aard-ionen. Anderzijds is excellente controle van licht in passieve
structuren door nanostructureerde dilektrica en metalen van noodzaak.

De golflengte van zichtbaar licht bepaalt de typische lengteschaal op
welke de vooraf genoemde ‘bouwstenen’ op een effectieve, herhaalbare manier
gerealiseerd moeten worden. In hoofdstuk 2 presenteren wij een fabricage
procedure gebaseerd op grijs-waarde UV-litographie die het maken van
dilektrische materialen met een wig-geometrie mogelijk maakt. De dimen-
sies en oppervlakte-kwaliteit van deze dilektrische wig voldoet aan de eisen
om experimenten naar het klassieke ontwerp van Drexhage uit te kunnen
voeren—een sleutel-experiment als het om het kalibreren van lichtbronnen
gaat. In dit geval wordt voor een verandering van de lokale fotonische
toestandsdichtheid (in het Engels: local density of states, oftewel LDOS)
gezorgd door de afstand van een lichtbron, bv. fluorescente molekulen of
quantum dots, die licht met de golflengte λ emitteren naar een oppervlak
zoals metallische spiegels of metamateriaal roosters op λ/20 nauwkeurig in
te stellen. Deze nauwkeurigheid is genoeg om afstandsafhankelijk de fluores-
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cente levensduur van een ensemble van bronnen te meten. Deze levensduur
is samengesteld uit een stralend en niet-stralend deel. Alleen het stralende
deel wordt door een verandering in de LDOS benvloed. We laten zien dat
onze ‘manier’ geschikt is voor het kwantificeren en vergelijken van intrinsieke
quantum efficinties van verschillende ensembles van lichtbronnen.

Omdat fluorescentie normaalgesproken gedomineerd wordt door elek-
trische dipool transities, is de bijhorende LDOS specifiek de locale toes-
tandsdichtheid van vacuum fluctuaties van het elektrische veld. Dit elek-
trische veld bepaalt niet alleen de fluorescente levensduur van quantum
mechanische overgangen, maar ook de stralende demping van puur elek-
trisch polarizeerbare verstrooiers. Een klassiek voorbeeld wordt gegeven
door plasmonische deeltjes, goud of zilver nanodeeltjes met een sterke ver-
strooingsresonantie in het zichtbaar. Niet lang geleden leverde het onder-
zoek van magnetische dipoolovergangen in zeldzame aarden de observatie
van magnetisch veld LDOS op. Dat elektrisch en magnetisch veld LDOS
gelijkwaardige invloed op een fenomeen kunnen hebben werd ook in het
vakgebied van thermische straling bediscussierd. Een van de typische ob-
jecten die zowel elektrische als ook een effectieve (‘spoof’) magnetische re-
actie (door de geometrische vorm) op drijvende velden vertonen is de split
ring resonator (SRR)—een basis element voor zogenoemde metamaterialen.
Een SRR kan als magnetoelektrische punt-verstrooier met een 6× 6 polar-
izeerbarheidstensor omschreven worden. Om de sterkte van de elektrische,
magnetische en magnetoelektrische reactie te bepalen, is de kennis van alle
tensor componenten noodzakelijk. Voornamelijk de kruiskoppelingsterm is
interessant om de vraag te beantwoorden op welke manier elektrische dipool
momenten (genduceerd door elektrische aandrijvende velden) magnetische
dipool momenten in dit soort verstrooier kunnen induceren.

Het Drexhage idee volgend bepalen we de stralende lijnbreedte van een
SRR onder variatie van de afstand naar een grensvlak in hoofdstuk 3. Een
verandering in de terugkoppeling (‘back-action’) van het afgestraalde veld
dat de verstrooier zelf uitzendt en weer terugkeert naar de strooier veroorza-
akt een verandering in lijnbreedte en kan op deze manier als calibratrie voor
de complexe polarizeerbaarheidstensor dienen. Afstraling van magnetische
velden van een elektrische dipool die weer terugwerken op een magnetis-
che dipool wordt door het concept van magnetoelektrische LDOS gentro-
duceerd. Een experimenteel toegankelijke grootte is de extinctie cross-sectie
lijnbreedte zoals door verstrooingsexperimenten bepaald. Voor een magne-
toelektrische verstrooier resonant in het microgolf regime simuleren wij een
Drexhage experiment en vinden inderdaad een lijnbreedte afhankelijkheid
die niet de puur elektrische of puur magnetische LDOS volgt—indicatief
voor een sterke magnetoelektrische kruiskoppeling.

De belofte van een ongekend niveau van controle voor reflectie, trans-
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missie en refractie van licht door een vlakke structuur samengesteld door
sub-golflengte verstrooiers die gecombineerd een sterke elektrische en mag-
netische reactie op elektromagnetische velden tonen is het doel van meta-
oppervlakken. Ieder nieuw meta-oppervlak design, bv.fase maskers of ‘phased
array antennes’ vraagt om kennis van het tot stand komen van de collec-
tive reactie van twee-dimensionale periodieke arrangementen van (goed be-
grepen) enkele bouwstenen.

Hoofdstuk 4 introduceert een analytische theorie gebaseerd op Ewald
rooster sommen die geschikt is om de respons van zowel diffractieve als
ook niet-diffractieve 2D-periodieke roosters van bouwstenen omschreven in
een magnetoelektrisch punt dipool model te voorspellen. We laten zowel
experimenteel als ook theoretisch zien hoe de magnetische dipool respons
van SRR roosters te voorschijn kan komen door het vergelijken van diffrac-
tie orde intensiteiten van een rooster gebaseerd op een triviale eenheidscell
(enkel-atoom basis) met een rooster gebaseerd op een complexe eenheids-
cell (twee-atoom basis) met alternerende split ring orientatie. Verder laten
wij zien dat onze berekeningsmethode niet alleen alle complexe zelfconsis-
tente geretardeerde interacties in n 2D vlak meetelt, maar ook transversaal
op gestapelde vlakken die met elkaar uiteindelijke een 3D volume vormen.
Berekende reflectie en transmissie amplitudes kunnen als uitgangspunt voor
terugreken-algoritmes dienen die proberen om effectieve materiaal parame-
ters toe te kennen aan dit soort gestapelde vlakken die een metamateriaal
vormen. Op welke manier deze effectieve parameters precies verschijnen
en tot hoe ver er met de ruimtelijke dispersie en bi-anisotropie rekening
gehouden moet worden is een kernpunt van het debat in de theorie van effec-
tieve medium beschrijvingen van metamaterialen. Wij stellen transmissie-
en diffractie-experimenten met split ring roosters voor en stellen vast dat
deze ten eerste de ontwikkelde theorie bevestigen en ten tweede een direkt
bewijs voor de magnetische natuur van split rings leveren en verder laten
zien op welke manier ongewenste bi-anisotropie is te voorkomen.

In hoofdstuk 3 laten wij zien hoe de verandering van de omgeving van
een enkel magnetoelektrische verstrooier, b.v. door hem voor een spiegel te
plaatsen, zijn polariseerbaarheid afstandsafhankelijk maakt. Hoofdstuk 4
legt uit hoe de individuele polariseerbaarheid van magnetoelektrische ver-
strooiers in periodieke roosters gerenormaliseerd wordt door multiple ver-
strooingsinteractie met alle andere verstrooiers in het rooster. In het laat-
ste hoofdstuk 5 bespreken wij hoe beide renormalisatie stappen in een
gecombineerd systeem—een rooster van polariseerbare deeltjes boven een
grensvlak—optreden. Het rooster-som formalisme samen met de grensvlak-
Green-functie benadering maakt het mogelijk de enkel-deeltje polariseer-
baarheid te berekenen en reflectie en transmissie coefficienten te extraheren.
Daardoor zijn wij in staat om onze volledig analytische, zelfconsistente be-
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nadering te vergelijken met een simpel Fabry-Pérot model dat het systeem
beschouwt als een spiegel nabij een gedeeltelijk transparant grensvlak met
resonante respons. Het Fabry-Pérot model houdt per definitie geen rekening
met respons renormalisatie door ‘backaction’ omdat enkel reflectie en trans-
missie coefficienten van het substraat en het rooster een rol spelen. Nochtans
geeft het een bevredigende benadering van de gecombineerde optische re-
spons. De kleine overgeblevene afwijkingen kunnen in een ‘back-action’
effect samengevat worden, in de vorm van een correctie van de reflectie
van het rooster. Wij voorspellen dat de conclusie dat simpele multi-laag
modellen niet strikt voldoende zijn om stapels van meta-oppervlakken te
omschrijven van groot belang zal zijn voor het ontwerpen van toekomstige
metamateriaal toepassingen. Onze analytische berekening is uitbreidbaar
voor roosters in een willekeurig gelaagd systeem, relevant voor bijvoorbeeld
uitkoppelings-structuren in en op LEDs, als ook inkoppelings-structuren
voor zonnecellen.
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