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Samenvatting

Licht is de energiebron van biologisch leven en stelt ons in staat om de wereld
om ons heen waar te nemen. Tegenwoordig staat licht ook aan de basis van
een groot aantal moderne technologiëen. Het wordt gebruikt om beelden
te maken van onze cellen en van verre sterrenstelsels, om bewegingen klei-
ner dan een atoom of individuele virusdeeltjes in bloed te detecteren. Men
kan er minuscule patronen mee schrijven op een computerchip, of enorme
hoeveelheden data mee versturen. Voor deze en andere toepassingen is het
cruciaal dat we controle hebben over hoe licht zich voortplant en over de
wisselwerking tussen licht en materie. Hiervoor worden optische resonato-
ren gebruikt — een soort ’klankkasten’ voor licht, die het licht opslaan en
concentreren. Onder deze resonatoren vindt men twee uitblinkers: optische
(micro)trilholtes, die licht soms wel miljoenen trillingen kunnen vasthouden,
en plasmon-antennes, die licht kunnen samenpersen tot een schaal ver onder
diens golflengte. Hoewel beide succesvol worden toegepast, is elk van hen
onderworpen aan fundamentele limieten die implementatie op grote schaal,
bijvoorbeeld als elementen in een optisch kwantumnetwerk, op dit moment
in de weg staan. In dit proefschrift onderzoeken wij hoe hybride resonanties
deze limieten kunnen omzeilen en nieuwe manieren bieden om licht op te
slaan en te geleiden. Zulke resonanties combineren twee of meerdere eigen-
toestanden tot een verrassend nieuw soort resonantie, die meer is dan de som
van de twee onderliggende componenten. Wij kijken in het bijzonder naar
twee soorten hybride resonanties — diegene die ontstaat in een gekoppeld
trilholte-antenne systeem (Hoofdstuk 2 tot 8) en een soort die we een ’gevan-
genis zonder muren’ zullen noemen (Hoofdstuk 9).

Hoofdstuk 1 introduceert het concept van licht-materie interactie en geeft
een overzicht van de huidige stand van de wetenschap wat betreft het ver-
sterken van deze interactie door gebruik van optische trilholtes, antennes of
combinaties hiervan. Hierna beginnen we met een theoretische studie van hy-
bride trilholte-antenne systemen. In Hoofdstuk 2 ontwikkelen we een intuïtief
model, gebaseerd op gekoppelde harmonische oscillatoren, dat de interactie
tussen een plasmon-antenne en een trilholte beschrijft. Ondanks zijn eenvoud
beschrijft dit model de essentie van deze interactie en is het toepasbaar op
ieder type antenne of trilholte. Dit hoofdstuk schept een theoretisch kader om
de verscheidene fenomenen in hybride systemen te begrijpen en vormt tevens
de basis voor veel van de analyses in latere hoofdstukken.

In Hoofdstuk 3 wordt ons gekoppelde-oscillator model gebruikt om de
lokale toestandsdichtheid (LDOS) in hybrides van trilholtes en antennes te
bestuderen. Deze LDOS bepaalt de levensduur van fluorescente bronnen in
het systeem en meet de sterkte van interactie tussen licht en materie. De re-
sultaten tonen aan dat hybrides hogere LDOS kunnen hebben dan de trilholte
of antenne alleen. Dit gebeurt echter onder zeer tegenintuïtieve voorwaarden.
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Zo is het voor de LDOS funest om bij frequenties rond de antenneresonantie te
werken, waar destructieve interferentie de LDOS juist onderdrukt. Bij lagere
frequenties daarentegen kan de LDOS in hybrides zelfs een fundamentele
limiet voor een enkele antenne doorbreken. Ook laten we zien dat hybrides
nog meer voordelige eigenschappen hebben ten opzichte van de antenne en
trilholtes alleen. Hun bandbreedte en het volume waarin het licht samenge-
perst wordt kunnen namelijk vrijwel elke gewenste waarde tussen die van
de antenne en de trilholte aannemen. Tegelijkertijd kan de collectie-efficiëntie
hoog zijn. Deze eigenschappen maken hybrides interessant als bronnen van
enkele fotonen, waarvoor hoge efficiëntie, hoge LDOS en praktische band-
breedtes nodig zijn.

Hoofdstuk 4 beschrijft dezelfde hybride trilholte-antenne systemen met
behulp van een equivalent stroomcircuit. Dit maakt het mogelijk om kennis
uit de radartechnologie, waar dit soort circuits al decennia worden gebruikt,
op onze hybrides toe te passen. Twee verschillende, eerder in de literatuur
voorgestelde circuits voor een enkele nano-antenne worden besproken, waar-
bij we laten zien dat deze equivalent zijn. Vervolgens laten we met het cir-
cuit voor een hybride zien hoe een trilholte een antenne kan helpen om een
fundamentele limiet voor diens lichtverstrooiing te bereiken, die volgt uit
een bekend theorema uit de circuitleer. Dit toont aan dat trilholtes werken
als geconjugeerde koppelingsnetwerken bij optische frequenties — netwerken
die een stroom- of spanningsbron met een complexe weerstand verbinden op
zo’n manier dat het overgedragen vermogen maximaal is.

Waar Hoofdstuk 2 tot 4 theoretisch aantonen dat hybrides van trilholtes
en antennes veelbelovend zijn en ontwerpregels geven om hun prestaties te
optimaliseren, begint met Hoofdstuk 5 het experimentele werk. Dit hoofdstuk
beschrijft hoe deze hybrides gemaakt kunnen worden en voorzien kunnen
worden van fluorescente nanokristallen. Met een tweestaps lithografie proces
plaatsen we aluminium nano-antennes met hoge precisie en reproduceerbaar-
heid bovenop trilholtes in de vorm van een microschijf. Om LDOS te kunnen
meten, moeten ook fluorescente lichtbronnen geplaatst worden. We presente-
ren daarom een nieuwe methode om fluorescente nanokristallen op hybrides
te plaatsen, gebruik makend van een PMMA masker en een moleculaire link
om de nanokristallen aan de hybride te binden. Hiermee bereiken we zeer
hoge selectiviteit en lithografische precisie.

Hoofdstuk 6 is gewijd aan experimenteel onderzoek naar de eigentoestan-
den van onze hybride systemen. Een belangrijke eigenschap van hybrides
is de mogelijkheid om hun bandbreedte te kiezen over een groot bereik. In
dit experiment observeren we een verandering van de bandbreedte in een
hybride systeem van meer dan twee ordes van grootte, enkel door de lengte
van de antenne te veranderen. Hiervoor gebruiken we een combinatie van
nauwbandige spectroscopie en microscopie en meten we de eigenschappen
van hybrides met verschillende afmetingen antennes en microschijven. Voor
kleine antennes kunnen onze resultaten goed verklaard worden met storings-
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theorie, terwijl we een afwijking van deze theorie zien voor antennes die zo
groot worden dat de dipoolbenadering niet langer opgaat.

Een van de meest opzienbarende voorspellingen uit Hoofdstuk 3 is dat
de LDOS sterk verhoogd kan worden in een hybride systeem. In Hoofdstuk
7 testen we deze voorspelling in een experiment. We meten hiervoor fluo-
rescentiespectra van de nanokristallen op de hybride systemen. Deze laten
asymmetrische Fano-resonanties zien, die ontstaan omdat de kristallen bij
voorkeur licht uitzenden in de hybride eigentoestanden. Onze resultaten laten
zien dat LDOS inderdaad sterk is toegenomen, tot wel 14 keer hoger dan de
LDOS van de losse antenne. Hoewel LDOS gewoonlijk gemeten wordt via een
verandering in de levensduur van een fluorescente lichtbron, betogen wij dat,
in het geval van een breedbandige lichtbron gekoppeld aan een nauwbandige
LDOS-resonantie, de relatieve LDOS via het spectrum gemeten kan worden.
Een goede overeenkomst tussen onze data en theorie bevestigt deze stelling.
Daarnaast meten we ook de levensduur van de nanokristallen in de hybride
systemen. Deze blijkt sterk verkort, wat we hoofdzakelijk toewijzen aan de
antenne. De combinatie van deze resultaten laat zien dat zeer hoge LDOS
inderdaad behaald kan worden in hybride systemen.

Wanneer men een trilholte niet met een enkele antenne maar met een roos-
ter van antennes koppelt, ontstaan interessante nieuwe fenomenen. In Hoofd-
stuk 8 doen we een experiment met een dergelijk systeem. Door de extinctie
van het rooster in reflectie te meten, ontdekken we dat terugkoppeling door de
trilholte op de antennes zorgt voor een sterke vermindering in polariseerbaar-
heid van de antenne. Hoewel dit strookt met een voorspelling uit Hoofdstuk
3 voor een trilholte en een enkele antenne, zijn er ook belangrijke verschillen
tussen een enkele antenne en een rooster. Zo laten wij zien dat de koppelings-
sterkte tussen antennes en trilholte afhangt van de hoek van inval waarbij
gemeten wordt, omdat voor deze koppeling behoud van impuls tussen de
Bloch-golven in het rooster en het licht in de trilholte vereist is.

Ten slotte behandelt Hoofdstuk 9 een ander type hybride resonantie. Er
bestaan structuren, zoals sommige fotonische kristallen, waarin licht in een
perfect opgesloten toestand terecht kan komen, ondanks het feit dat deze
toestand gekoppeld is aan uitgaande golven en het licht dus eigenlijk zou
moeten weglekken. Deze ’gevangenis zonder muren’ — de toestand waarin
het licht gevangen zit — is ooit voorspeld in de kwantummechanica voor
elektronen, maar is recent experimenteel geobserveerd voor licht. De toestand
is interessant vanwege zijn raadselachtige oorsprong, maar ook voor toepas-
singen vanwege de potentieel oneindige opslagtijd. Wij laten experimenteel
zien dat deze toestand samenvalt met een polarisatievortex in het stralingspa-
troon van het kristal. Hiervoor ontwikkelen we een nieuwe type ellipsometrie
waarmee we snel de polarisatie-afhankelijke reflectie kunnen meten bij vele
invalshoeken en golflengtes. Het bestaan van de vortex impliceert dat deze
toestand topologisch beschermd is, dus bestand is tegen kleine geometrische
veranderingen. Ook tonen wij aan dat de perfecte opsluiting van deze toe-
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stand veroorzaakt wordt door een hybride resonantie. Een elektrische en
magnetische dipoolresonantie in het kristal koppelen door interferentie in het
verre veld, wat leidt tot perfecte opsluiting precies dan wanneer complete
destructieve interferentie wordt bereikt.
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