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Samenvatting 

 

Nanofotonica is een discipline in de natuurkunde die zich bezig houdt met de voortplanting, het 

genereren, versterken, en detecteren van licht. Een belangrijke mogelijkheid die nanofotonica biedt is 

om het genereren van licht in nanoschaal lichtbronnen te manipuleren. Recente ontwikkelingen in het 

vakgebied van LED-verlichting met behulp van halfgeleiders, in plaats van lichtgeneratie met 

gloeilampen of in gassen, worden mogelijk gemaakt door ons begrip van hoe het proces van het 

uitstralen van licht werkt. Ook zijn wetenschappelijke vooruitgangen op het gebied van super-resolutie 

microscopie, optische informatieverwerking, en quantum informatica, te danken aan de mate waarin we 

het genereren van enkele fotonen door enkele atomen, quantum dots of moleculen kunnen beheersen, 

de mate waarin we enkele fotonen efficiënt kunnen detecteren, en het feit dat in speciale 

nanostructuren een hele sterke koppeling tussen enkele fotonen en enkele stralers mogelijk is. In al 

deze toepassingen is de centrale vraag hoe je het uitstralen van licht manipuleert in termen van drie 

parameters: hoe lang het duurt voor een bron zijn lichtdeeltje uitstraalt, waarheen het lichtdeeltje 

uitgestraald wordt, en met welke polarisatie. In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe men de 

meest efficiënte bron kan kiezen, en hoe je nanofotonische structuren karakteriseert die ontworpen zijn 

om controle te geven over hoe lang het duurt voor licht uitgestraald wordt, over de richtingsverdeling, 

en de polarisatie. 

In hoofdstuk 2 bestuderen we de eigenschappen van stralende defecten in nanodeeltjes van diamant, 

namelijk van zogenaamde “nitrogen-vacancy” centers. Dit puntdefect wordt sinds 2000 bestudeerd, 

onder andere omdat het een enkel quantum systeem is dat als bron van enkele fotonen kan dienen bij 

kamertemperatuur, en zonder enige degradatie van zijn eigenschappen over de tijd. Wij bestuderen de 

statistische verdeling van eigenschappen van enkele NV centra in enkele nanodiamant deeltjes. We 

bestuderen zeer kleine diamantjes (25nm doorsnee), en wat grotere (100nm doorsnee). Onze metingen 

laten zien dat, ondanks het feit dat NV centra nominaal allemaal dezelfde structuur in de kristallijne 

diamantmatrix hebben, de eigenschappen zoals helderheid van fluorescentie, en de vervalsconstante 

(hoe lang het gemiddeld duurt voor het centrum straalt) buitengewoon wijd verdeeld zijn. Deze 

conclusie is ook eerder door andere wetenschappers getrokken, die als speculatieve verklaring 

aanvoerden dat de NV centers weliswaar elektronisch intrinsiek allemaal bijna hetzelfde zijn, maar dat 

de helderheid en het verval beïnvloed worden door het feit dat de optische toestandsdichtheid in de 

wisselend gevormde, hoge brekingsindex nanodeeltjes zeer sterk wisselt. In tegenstelling daarop 

constateren wij dat er geen enkel consistent verband is tussen helderheid en vervalssnelheid , en dat er 

daarom waarschijnlijk een brede verdeling is in quantum efficiëntie. Om dit te testen berekenen we de 

lokale optische toestandsdichtheidsverdeling voor ons ensemble van nanodeeltjes. We vinden dat deze 

berekende verdeling bij lange na niet voldoende breed is om de metingen te verklaren, daarmee onze 

conclusie ondersteunend dat er een brede verdeling is in stralende vervalstijden, nietstralende 

vervalstijden, en quantum efficiëntie. 



Onze bevindingen in hoofdstuk 2 laten zien dat de kwaliteit van NV centra als stralers helemaal niet te 

meten is door alleen spectra te verzamelen, of helderheid te meten, of vervalstijd. Omdat efficiëntie 

cruciaal is voor elke toepassing betekent dit dat er wel een protocol nodig is, maar er geen eenvoudig 

protocol bestaat, waarmee NV centers te selecteren zijn, en dat het daadwerkelijk meten van quantum 

efficiëntie niet te omzeilen is. Het meten van quantum efficiëntie, zeker van enkele bronnen is zeer 

lastig. Wij hebben experimentele protocollen om de efficiëntie van enkele fotonbronnen te meten 

toegepast op NV kleurencentra in hoofdstuk 3. Deze protocollen gebruiken methodes om de fotonische 

omgeving van de diamantjes reversibel en niet-destructief te wijzigen, zodat het inderdaad mogelijk is 

diamanten eerst te testen, en vervolgens na selectie in te bedden in een fotonische structuur. De eerste 

van de twee technieken die we toepassen bestaat er uit dat we toestandsdichtheid veranderen door 

nabij de nanodiamanten die net onder een oppervlak verscholen liggen de brekingsindex te veranderen 

met behulp van vloeistoffen. Deze methode hebben we toegepast op 25nm nanodiamantjes. We vinden 

dat NV centra in deze kleine diamantjes helemaal niet reageren op de, helaas maar beperkte, 

toestandsdichtheidsvariaties die we hiermee kunnen genereren. Hieruit trekken we de voorzichtige 

conclusie dat zulke kleine nanodiamantjes lage quantum efficiënties, tussen 0% en 20% geven. De 

tweede techniek bestaat er uit dat we met behulp van nabije-veld microscopie technieken een 

spiegelend, iets bollend, oppervlak nabij enkele nanodiamantjes brengen. Dit stelt ons in staat om 

redelijk grote toestandsdichtheidsveranderingen waar heel nauwkeurige theorie voor bestaat aan te 

brengen. Dit doen we door de spiegel heen en weer, en daarmee effectief naderbij en verder af van de 

stralers te brengen. Met deze techniek kunnen we laten zien dat voor 100nm nanodiamantjes de 

quantum efficiëntie van NV centers zeer breed verdeeld is, en alle waarden tussen 10% en 90% kan 

aannemen. Dit bevestigt de hypothese van hoofdstuk 2, en ontkracht de algemeen gemaakte aanname 

dat NV kleuren centra ongeveer 100% quantum efficiëntie moeten hebben. Het belang van ons werk is 

met name dat de enige manier om zeker te zijn dat uit een ensemble van nanodiamantjes een goede 

gekozen wordt er uit bestaat om (bijvoorbeeld met onze methode) daadwerkelijk per NV centrum 

quantum efficiëntie te meten. 

Terwijl de hoofdstukken 2 en 3 zich bezig hielden met de keuze van de beste lichtbron, behandelen we 

in hoofdstuk 4 de karakterisatie van een nano-antenne waarmee de richtingsverdeling, en de snelheid 

van afstraling, van enkele bronnen gemanipuleerd kan worden. Meer specifiek bestuderen we een 

zogenaamde “plasmonische patch antenna” die bestaat uit een ronde schijf goud van enkele golflengtes 

diameter die vlak nabij een uitgestrekt goud oppervlak gelegd wordt, slechts gescheiden door een 

dunne dielektrische laag van slechts enkele tientallen nanometer. Andere onderzoekers hebben al laten 

zien dat zulke antennes het verval van stralers kan versnellen, en tegelijk de fluorescentie van stralers 

bundelt. In eerdere studies was het echter niet mogelijk om volledig af te beelden wat de mode 

structuur van deze antenne is, waar de straler het beste geplaatst kan worden, noch om als functie van 

positie en golflengte van de straler te bepalen hoe de richtingskarakteristiek vormgegeve n wordt. Wij 

gebruiken een door collega’s op AMOLF ontwikkelde techniek die “hoek-opgeloste 

cathodoluminescentie microscopie” heet, waarbij heel lokaal licht gegenereerd wordt door het systeem 

aan te slaan met een nauwe elektronenbundel in een elektronenmicroscoop. De snelle elektronen 

verliezen energie als ze nabij de structuur komen die deels omgezet wordt in licht, verdeeld over een 

heel breed spectrum. Door het zichtbare licht op te vangen met een parabolische spiegel is het mogelijk 



metingen te doen aan hoeveel licht van welke kleur in welke richting uitgestraald wordt, als functie van 

het punt van aanslaan van de antenne. De hoge resolutie afbeeldingen laten de spectrale en ruimtelijke 

mode structuur zien. Om deze modes te begrijpen bespreken we analytische en numerieke 

berekeningen van de toestandsdichtheid in de antenne. Omdat deze mode structuur zeer complex is, 

vinden we slechts kwalitatieve overeenstemming met het gemeten signaal. We analyseren ook 

hoekverdelingen van het uitgestraalde licht. Wanneer we de antenne ruimtelijk, en spectraal, precies 

aanslaan op resonantie, genereert de antenne nauwe “donut”bundels: ringvormige bundels. Zulke 

profielen waren al voorspeld door andere onderzoekers, maar metingen aan deze structuur lieten dit tot 

nu toe nooit zien. Bij niet-resonante condities verdwijnt het gat in de (nog steeds) nauwe bundel. 

Wanneer de elektronenbundel uit het midden van de antenne geplaatst wordt, verdraait de bundel, 

zoals eenvoudig uit te leggen is met een model gebaseerd op coherente afstraling van plasmonen in de 

patch antenne die verstrooien aan de rand. 

Tot slot richten we ons in hoofdstuk 5 op een nieuwe micoscopie techniek om de graad en aard van 

polarisatie van licht die uitgestraald wordt door enkele nanoschaal objecten volledig te bepalen voor 

elke hoek in het stralingspatroon. We combineren een “Fourier-microscoop”, waarbij het 

achterbrandvlak van een microscoopobjectief met een hoge NA afgebeeld wordt op een camera, met 

een zogenoemde polarimeter die bestaat uit een kwart-lambda plaatje en een lineair polarisatiefilter. 

Hiermee kun je de volledige Stokes parameters bepalen voor elke uittreehoek binnen de numerieke 

apertuur van het objectief. We passen onze techniek toe op fluorescentie gegenereerd door moleculen 

die ingebed zijn in een nanoschaal opening in een goud film, die omgeven is door concentrische 

cirkelvormige groeven (een zogenaamde bull’s eye antenne), of door een spiraalvormige groef. Met 

onze techniek kunnen we de partiële graad van polarisatie meten, als ook de mate van lineaire 

polarisatie, de mate van circulaire polarisatie, en de volledige oriëntatie en excentriciteit van de 

polarisatie-ellips die het gepolariseerde deel van de straling beschrijft. We vinden dat alle antennes 

fluorescentie opleveren met een aanzienlijke graad van polarisatie, hoewel de moleculen zelf willekeurig 

georienteerd zijn en ook fluorescentie van moleculen in een enkel gat dat niet door groeven omgeven is 

geen enkele graad van polarisatie laat zien. We schrijven dit toe aan het feit dat fluorescentie van de 

moleculen deels ingevangen wordt door oppervlakteplasmonen van de goud film, om vervolgens pas in 

tweede instantie af te stralen door strooiing van de plasmonen aan de groeven. Omdat dit proces 

coherent is levert afstraling aan de groeven via interferentie een vernauwde bundel aan fluorescentie 

op. Het p-gepolariseerde karakter van de oppervlakteplasmonen resulteert in een hoge mate van p-

polarisatie van de via de groeven afgestraalde fluorescentie, zelfs ondanks de willekeurige 

dipoolorientatie van de eigenlijke bronnen, dat wil zeggen van de moleculen die plasmonen aanslaan. 

Tot slot hebben we ook de invloed van de polarisatie van het inkomende pomplicht onderzocht, en 

bespreken we numerieke simulaties die enkele eigenschappen van de polarisatie als functie van 

uittreehoek verklaren. 


