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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we hoe men de emissie van licht kan optimaliseren en
manipuleren met behulp van plasmonische nano-antennes, in de context van toepassin-
gen in LED verlichting. De grootste uitdaging voor LED technologie is om witte
lichtbronnen te produceren met zeer hoge efficiëntie, gecontroleerde hoekverdeling
en voldoende kleurweergave-index (KWI). De nieuwste LED technieken gebruiken
gewoonlijk een laag fosforen om licht van zeer efficiënte blauwe LED’s of lasers
om te zetten in licht met lagere energie, dat wil zeggen in groen, oranje en rood,
zodat het fosfor samen met het niet geabsorbeerde blauwe licht een heldere en witte
lichtbron realiseert. De meest gebruikte fosformaterialen, zoals YAG:Ce, hebben het
voordeel van een zeer hoge interne kwantum efficiëntie. Helaas heeft men echter
door de beperkte absorptiecoëfficiënt een dikke laag materiaal nodig om voldoende
blauw licht te absorberen. Daarnaast is het moeilijk om de hoekverdeling en het
emissiespectrum te manipuleren. Zo worden in LED-verlichtingstoepassingen vaak
grote en verliesgevende optische componenten (zogenaamde secundaire optica) zoals
reflectoren, lensen en free-form optics gebruikt om licht te bundelen. De belangrijkste
uitdagingen voor nanoschaal fotonische technieken toegepast op LEDs zijn dan ook
om materiaalverbruik te verminderen, en om gelijktijdig de emissiedirectiviteit en
-spectrum te controleren. Deze vereisten dienen gerealiseerd te worden zonder vermin-
dering van externe quantum efficientie en dienen uiteindelijk ook te functioneren bij
zeer grote vermogensdichtheden en thermische belastingen. Plasmon nanoantennas en
roosters van plasmon nanoantennas kunnen de lichtemissie van afgelegen fosforen sterk
wijzigen, door middel van verschillende mechanismen inclusief nabije-veld versterking
van het excitatielicht, verhoging van de emissiesnelheid en directiviteitscontrole.
Ook kunnen ze de benodigde feedback voor lasers vormen in scenario’s met hoge
fluorofoordichtheid en pompsterkte. Dit proefschrift rapporteert experimentele en
theoretische studies van verschillende optische systemen met plasmon nanoantennas
en bespreekt hun potentiële toepassingen voor LED technologie.

Hoofdstuk 2 rapporteert metingen van een verbetering van de lokale toestands-
dichtheid (LDOS) in periodieke roosters van nanoantennas. Een nieuwe methode,
geïnspireerd door stochastische lokalisatiemicroscopie (zoals PALM en STORM)

153



Samenvatting

wordt geïntroduceerd om de diffractielimiet van conventionele microscopie te over-
winnen. Met deze methode kunnen sub-golflengte resolutie metingen op periodieke
nanostructuren worden uitgevoerd met een eenvoudige confocale microscoop. Met
deze methode hebben we de LDOS-versterking experimenteel in kaart gebracht bij een
golflengte van circa 600 nm in een hexagonaal rooster van Al-nano-pyramiden met
een resolutie in het vlak van ongeveer 40 nm, ruim kleiner dan de golflengte. Deze
kaart komt goed overeen met FDTD simulatie resultaten. Verdere FDTD-simulaties
geven aan dat de LDOS-versterking van de onderzochte plasmonroosters een gevolg
is van gelokaliseerde oppervlakteplasmonresonanties van individuele antennes en
koppeling tussen aanliggende deeltjes, terwijl de collectieve roostertoestanden die door
de plasmonroosters worden ondersteund geen significante invloed op LDOS hebben.

In Hoofdstuk 3 introduceren we een nieuw type plasmon antennes genaamd
"dendritische optische antennes". Anders dan conventionele optische antennes die
alleen optisch kunnen worden aangeslagen, kunnen de dendritische antennes in principe
zowel een elektrische verbinding als een optische functionaliteit hebben omdat ze uit
een aaneengesloten vertakt netwerk bestaan van nanodraden. We hebben de optische
resonanties van de dendritische antennes geïdentificeerd door transmissiemetingen en
twee onafhankelijke theoretische methoden (FEM en V-MoM) te combineren. Verder
hebben we de mogelijkheden onderzocht om deze resonanties te gebruiken om de
emissie-efficiëntie van emitters in een smalle kloof in het midden van de antennes
te verbeteren. Met FEM-simulatie en metingen van fotoluminescentie-intensiteit en
levensduur vonden we bewijzen voor een 58-voudige Purcell-verbetering in het midden
van de antennes. Het ontwerp van dendritische optische antennes kan een brug slaan
tussen nanofotonische en nano-electronische funtionaliteit.

Hoofdstuk 4 bestudeert directiviteitscontrole in een specifiek type aperiodische
roosters van plasmonantennes; de Vogel spiraal. Vogel spiralen hebben breedbandige
en cirkelsymmetrische Fourier-transformatiepatronen, die voordelig zijn in vergelijking
met periodieke roosters als men een directionele versterking van de emissie wenst
met een breedbandig golflengtespectrum en een grote hoekverdeling. Als gevolg
hiervan wordt verwacht dat ze breedbandige en isotrope emissieverbetering voor
fosforen bieden. In Hoofdstuk 4 hebben we de optische respons en fotolumines-
centieverbetering gemeten van Vogels spiralen van gouden antennes met behulp
van donkerveldmicroscopie, Fouriermicroscopie en Fourier-opgeloste polarimetrische
microscopie. De resultaten wijzen erop dat de respons van spiralen op licht kan
worden gemodelleerd als dat van roosters van ontkoppelde puntdipolen. Verder
vonden we dat de spiralen licht, gegenereerd door een dunne laag met fluorescerende
moleculen, vanuit golfgeleidertoestanden naar het verreveld kunnen verstrooien. Dit
resulteert in een fotoluminescentieverhoging van een factor 2 in de richting haaks op
het oppervlak over een brede spectrale band van ongeveer 60 nm. Deze verbetering,
ondanks de ogenschijnlijk lage verbeteringsfactor, is bruikbaar voor het produceren
van breedband richtingsverbetering van fosforen. Geïntegreerd over de gehele kegel
van emissiehoeken, is de fotoluminescentieverhoging namelijk even goed als die van
periodieke roosters met een smalle hoekverdeling, die immers hele hoge verhogingen
alleen bereiken voor hele kleine hoekbereiken.
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In Hoofdstuk 5 en 6 hebben we gekeken naar distributed feedback (DFB) lasers
op basis van plasmon roosters. In vergelijking met conventionele DFB lasers met
niet-resonante roosters, hebben plasmon DFB lasers uitstekende eigenschappen, zoals
sterke Purcell versterking en sterke feedback. In Hoofdstuk 5 hebben we de unieke
eigenschappen van plasmon DFB lasers bestudeerd, door het vergelijken van metingen
van intensiteitsprofielen en bandstructuur met gekoppelde-golftheorie, een standaard
theorie voor DFB lasers. Resultaten van experiment en theoretische berekening
tonen aan dat, hoewel de gekoppelde-golftheorie voor diëlektrische DFB-lasers een
redelijk parametrisch fitmodel voor de ruimtelijke intensiteitsverdeling in plasmon
DFB-lasers biedt, de resulterende koppelingssterktes die als fit-parameter verschijnen
niet consistent kunnen worden geïnterpreteerd in het gekoppelde-toestandsmodel.
De koppelingssterktes voor diëlektrische DFB-lasers kunnen namelijk tegelijkertijd
bandstructuren en intensiteitsprofielen beschrijven, en kunnen worden berekend uit
eenvoudige vlak-golfanalyse. Voor plasmonische DFB lasers daarentegen geven de
koppelingssterktes die ruimtelijke intensiteiten beschrijven geen consistente beschri-
jvingen van de bandenstructuur, dat wil zeggen van de stopband. De koppelingssterkte
en verschuivingen van de stopband houden sterk verband met de resonante aard van de
polariseerbaarheid van de plasmon-deeltjes, die zeer slecht door vlakke-golf-gebaseerde
modellen worden voorspeld. Dit resonante karakter vormt een belangrijk onderscheid
met conventionele DFB lasers.

In Hoofdstuk 6 hebben we twee soorten plasmon DFB-lasers, in regelmatige
(schaakbord) en in willekeurige lappendekenpatronen, ontworpen als lage-etendue,
multi-golflengte lichtbronnen. Deze hebben hierdoor potentie als heldere lichtbronnen
zonder ongewenste interferentiepatronen, zogenoemde ’spikkelpatronen’, hetgeen
essentieel is voor verlichtingstoepassingen als projectorbron in beamers. Verscheidene
eigenschappen van deze patchwork lasers zijn gemeten, waaronder de laserdrempel,
spectra, etendue en ruimtelijke coherentie. Beide ontwerpen werken als multi-golflengte
en lage-etendue laser, zonder een significante toename van de laserdrempel. Dit maakt
hen interessante kandidaten voor verlichtingstoepassingen.
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