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Hoe wurmt licht zich door een gaatje in een metalen laag dat kleiner is dan 

de halve golflengte? Voor grote gaten schaalt het doorgelaten optische 

vermogen met de oppervlakte van het gat, maar voor gaten die kleiner zijn 

dan de halve golflengte neemt de transmissie veel sneller af. Het heeft tot 

nu toe altijd ontbroken aan adequate metingen van het elektromagneti-

sche veld vlak in de buurt van een gat. Kennis van het gedrag van het elek-

tromagnetische veld is van belang voor, bijvoorbeeld, nabije-veldmicrosco-

pie. In nabije-veldmicroscopie perst men zoveel mogelijk licht door kleine 

gaten zodat ze als lichtbron van subgolflengte-afmetingen kunnen worden 

gebruikt. Hiermee kunnen vervolgens afbeeldingen worden gemaakt die 

scherper zijn dan afbeeldingen gemaakt met een conventionele micros-

coop. Dit artikel beschrijft metingen van het tijdsafhankelijke elektrische 

veld van licht in de directe omgeving van kleine gaten, die in detail laten 

zien hoe licht door een klein gat komt [1].   Aurèle Adam en Paul Planken

Licht door kleine gaten

Metingen in het verre veld, dat 
wil zeggen metingen van 
het doorgelaten optische 

vermogen op grote afstand van het 
gat, zijn lastig. Immers, aan de scha-
duwkant van het gat zorgt diffractie 
ervoor dat het licht zich naar alle kan-
ten uitbreidt en is er op enige afstand 
van het gat niet veel licht meer over 
om met een detector te kunnen meten. 
Verre-veldmetingen zeggen boven-
dien niet alles over wat er in de directe 
omgeving van het gat gebeurt. Zo wil-
len we graag weten wat de ruimtelijke 
en tijdsafhankelijke verdeling van het 
elektromagnetische veld in de buurt 
van het gat is, en ook hoe de sterkte 
van dat veld afhangt van de frequentie 
van het gebruikte licht. Helaas gaat in 
het verre veld veel informatie verloren, 
zoals de toename van het elektrische 
veld in de buurt van scherpe metalen 
randen of de aanwezigheid van plas-
monen (oppervlaktegolven) en op-
pervlakteladingen. Het is daarom be-
ter om het licht te meten binnen een 
afstand tot het gat die kleiner is dan 
de karakteristieke afmetingen ervan. 
Metingen van dit zogenaamde ‘nabije 

Figuur 1 Detail van de experimentele opstelling. Een THz puls belicht van boven een klein 
gat in een 200 nm dikke gouden film die is opgedampt op een GaP elektro-optisch 
kristal. Een laserpuls wordt van onderen vlak onder het gat gefocusseerd. Het 
THz elektrisch veld maakt de oorspronkelijk lineaire polarisatie van de laserpuls 
elliptisch. De mate van ellipticiteit is evenredig met het elektrische veld en wordt, 
nadat de laserpuls is gereflecteerd, gemeten.
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veld’ zijn echter ook niet eenvoudig, 
want het gat is nog kleiner dan de 
halve golflengte en voor een goede 
bepaling van het nabije veld willen we 
details waarnemen die nog een factor 
tien kleiner zijn! Het gebruik van een 
gewone optische microscoop is uitge-
sloten, omdat de diffractielimiet ons 
leert dat we daarmee geen details kun-
nen zien die kleiner zijn dan, ruwweg, 
de halve golflengte van het gebruikte 
licht.

Terahertz metingen
Goede nabije-veldmetingen van het 
tijdsafhankelijke elektrische veld aan 
kleine gaten zijn heel lastig [2,3]. 
Wij zijn er voor het eerst in geslaagd 
om dat soort metingen te doen door 
kleine gaten te belichten met tera-
hertz (1 THz = 1012 Hz) golven. Hoewel 
verkregen voor THz licht, zijn onze 
resultaten ook relevant voor zichtbaar 
licht, want de Maxwellvergelijkingen 
zijn schaalinvariant. Dat wil zeggen: 
een meting aan een gat in een metalen 
film met een doorsnede van 100 nm, 
met een golflengte van 500 nm, is 
equivalent aan een meting aan een gat 
met een doorsnede van 100 μm, met 
een golflengte van 500 μm1. De be-
langrijkste reden om onze metingen 
in het THz frequentiegebied te doen 
is dat we daar de beschikking hebben 
over een uitgebreide ‘gereedschaps-
kist’ met technieken die voor het doen 
van nabije-veldmetingen bijzonder ge-
schikt zijn. De belangrijkste daarvan 
is Terahertz Tijd-Domein Spectrosco-
pie (THz-TDS), een techniek waarmee 
het tijdsafhankelijke elektrische veld 
van een THz elektromagnetische golf 
kan worden gemeten. In onze opstel-

ling worden ultrakorte THz pulsen 
gebruikt bestaande uit, ruwweg, één 
oscillatie van het elektrisch veld, die 
frequenties bevatten van 50 GHz tot 
3 THz.

De opstelling
Een detailtekening van de THz nabije-
veldopstelling is te zien in figuur 1. 
Een THz lichtpuls belicht een gat in 
een 200 nm dikke gouden film. Deze 
film is opgedampt op een kristal Gal-
lium Phosphide (GaP). Het elektri-
sche veld van het THz licht dat door 
het gat komt, verandert lokaal de op-
tische brekingsindex van het kristal. 
Kern van onze methode om met een 
hoog ruimtelijk oplossend vermogen 

het nabije veld te meten, is dat 
we de THz diffractielimiet om-
zeilen door deze brekingsin-
dexverandering en daarmee het 
THz elektrische veld uit te lezen 
met de gefocusseerde laserpul-
sen. Het ruimtelijk oplossend 
vermogen waarmee wij het THz 
elektrische veld kunnen meten, 
wordt dan namelijk niet meer 
beperkt door de THz golflengte, 
maar door de ongeveer duizend 
keer kortere golflengte van de 
laserpulsen van 0,8 μm. In de 
praktijk bereiken we zo een op-
lossend vermogen van 10 μm, 
wat nog steeds behoorlijk klein 
is vergeleken met de afmetingen 
van de gaten van ~100 μm en de 

gebruikte THz golflengtes van 100 tot 
3000 μm. Door een geschikte oriënta-
tie van het elektro-optisch kristal te 
kiezen zijn we in staat elk van de com-
ponenten E

x
, E

y
 of E

z
 van de THz 

elektrische veld vector �E  te meten.
[1,4] Door nu de tijdvertraging tussen 
de laserpuls en de THz pulsen te varië-
ren meten we op een stroboscopische 
manier de evolutie in de tijd van elk 
van deze componenten gedurende de 
belichting van het gat.

Meting van E
z

In figuur 2 tonen we de gemeten com-
ponent van het THz elektrische veld 
E

z
 (x,y,z

0
), gemeten aan de schaduw-

kant van een vierkant gat met afme-
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Figuur 2 Elektrische veldcomponent E
z
, gemeten onder een vierkant gat van 200 x 200 μm2, 

voor zes verschillende tijdstippen, gedurende de belichting van het gat met een 
THz puls. Zwart correspondeert met een E

z
 die naar het metaal toewijst, geel 

met een E
z
 die van het metaal afwijst. De tijdstippen zijn in de figuren aangegeven 

in picoseconden (ps). Let ook op het THz veld dat door een beschadiging in de film 
komt, die zich links boven het midden in frames (a) en (c) bevindt. Het binnenval-
lende licht is in de x-richting gepolariseerd.
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Figuur 3 (a-c) Meting van de ruimtelijke verdeling van de drie veldcomponenten |E
z
|, |E

y
| 

en |E
x
|, in een vlak onder een rond gat met een doorsnede van 150 μm, bij een 

frequentie van 0,2 THz. (d) Momentopname van de parallelle component van het 
gemeten elektrische veld �E  = (E

x
, E

y
) bij 0,2 THz, geprojecteerd op een tekening 

van het gat. De lengte en richting van de vectoren is een maat voor de grootte 
en richting van het THz elektrische veld. (e) Momentopname van de evolutie 
van �E  = (E

x
, E

y
), berekend met behulp van het model van Bouwkamp [5,6]. Om 

de tekening overzichtelijk te houden zijn de berekende vectoren in de buurt van 
de rand van het gat kunstmatig kort gehouden. Het binnenvallende licht is in de 
x-richting gepolariseerd.

tingen van 200 x 200 μm2, op zes ver-
schillende tijdstippen gedurende de 
belichting van het gat met een korte 
THz puls. De invallende puls is in de 
x-richting gepolariseerd. De figuur 
laat zien hoe, in eerste instantie, E

z
 

geconcentreerd is op de randen van 
het gat. Daarbij moet worden opge-
merkt dat E

z
 aan de linkerkant van het 

gat naar het metaal toe wijst en aan de 
rechterkant van het metaal af wijst. Na 
ongeveer een halve picoseconde wordt 
de vorming van een cirkelvormig pa-
troon zichtbaar, dat onderdeel vormt 
van een zich bolvormig uitbreidende 
golf. De vierkante vorm van het gat 
is op korte afstand van het gat al niet 
meer terug te vinden in de vorm van de 
golf. Voor toenemende tijden breidt de 
golf zich verder uit. Op t = 4,2 ps is te 
zien hoe het teken van het elektrische 
veld op de randen van het gat omklapt. 
Op t = 2,8 ps en t = 3,3 ps is links bo-
ven het midden nog een klein signaal 
te vinden dat veroorzaakt wordt door 
transmissie van THz licht door een 
kleine beschadiging in de metaalfilm. 
Het elektrische veld dat door deze be-
schadiging heen komt, heeft overigens 
een hogere centrale frequentie dan het 
signaal dat door het vierkante gat heen 
komt. Dit vormt al een sterke aanwij-

zing dat het nabije veld geen exacte ko-
pie is van het binnenvallend elektrische 
veld. In dat geval zou er, op de ampli-
tude na, namelijk geen verschil mogen 
zijn tussen de signalen gemeten in de 
buurt van de twee gaten. Een interes-
sant aspect van het meten van het 
elektrische veld E

z
(x,y,t) in plaats van 

het optische vermogen, is dat we van 
de Maxwellvergelijkingen weten dat 
E

z
(x,y,t) op het grensvlak van het GaP 

en het metaal discontinu is. De grootte 
van deze discontinuïteit wordt bepaald 
door de oppervlakteladingsdichtheid 
σ(x,y,t). Als we mogen aannemen dat 
het metaal zich gedraagt als een per-
fecte geleider: E

metaal,z 
(x,y,t) = 0, kun-

nen we schrijven σ(x,y,t) ∝ E
z
(x,y,t). 

Dit betekent dat we de tweedimensi-
onale tijdsafhankelijke elektrische-
veldverdelingen, getoond in figuur 2, 
ook kunnen interpreteren als twee-
dimensionale, tijdsafhankelijke ver-
delingen van de oppervlakteladings-
dichtheid. Helemaal juist is dat niet, 
omdat we in de praktijk het veld niet 
exact op het metaal meten, maar op 
een gemiddelde afstand van 10 μm. 
Dat verklaart waarom we ook binnen 
het gat, waar geen metaal is, toch een 
zwakke z-component van het elektri-
sche veld meten.

x

y

d e

a b c
Meting van E

x
 en E

y

De binnenvallende THz pulsen be-
vatten frequentiecomponenten van 
50 GHz tot 3 THz. Wat we in het nabije 
veld kunnen meten heeft een beperk-
ter bereik van 100 GHz tot 1,5 THz. In 
figuur 3 (a-c) laten we de drie veld-
componenten |E

z
(x,y)|, |E

y
(x,y)| en 

|E
x
(x,y)| zien bij een frequentie van 

0,2 THz, gemeten aan de schaduwkant 
van een rond gat met een doorsnede 
van 150 μm. Daar waar |E

z
(x,y)| het 

sterkst lijkt te zijn – aan weerszijden 
van het ronde gat – en een |cos(ϕ)|-
afhankelijke verdeling vertoont als we 
één keer rond het gat gaan, vertoont 
|E

y
(x,y)| een geheel andere verdeling 

bestaande uit vier lobben geconcen-
treerd op de rand en is |E

x
(x,y)| juist 

maximaal in het midden van het gat.
Hoe moeten we deze resultaten nu dui-
den? De polarisatie van het binnenko-
mende THz licht staat in de x-richting. 
Het is daarom wellicht niet verbazing-
wekkend dat we een E

x
-component 

meten. De aanwezigheid van E
y
 en 

E
z
 kan worden verklaard doordat het 

elektrische veld op het grensvlak van 
een perfect metaal alleen maar een 
component loodrecht op het metaal 
kan hebben. Het metaal en de vorm 
van het gat ‘dwingen’ daarmee als het 
ware het ontstaan van E

y
 en E

z
 af. Dat 

wordt duidelijk in figuur 3d, waar we 
een momentopname laten zien van 
het plaatsafhankelijke, gemeten, THz 
elektrische veld parallel aan het metaal 
�E  = (E

x
, E

y
). Grootte en richting van 

�E  worden weergegeven met behulp 
van vectoren. Figuur 3e is een sche-
matische weergave van (E

x
, E

y
), losjes 

gebaseerd op het theoretisch model 
van Bouwkamp [5,6]. Beide figuren 
laten duidelijk zien hoe de vorm van 
het gat het ontstaan van E

y
 tot gevolg 

heeft.

Frequentieafhankelijke trans-
missie
De breedbandige THz pulsen zijn ui-
termate geschikt om de frequentie-
afhankelijke transmissie van het gat 
te bepalen. De nabije-veldamplitude 
moet frequentieafhankelijk zijn. Dat 
laten we zien in figuur 4a waar we de 
tijdsafhankelijke nabije velden tonen, 
gemeten op de rand van het gat voor 
drie verschillende gatdiameters. In 
dezelfde figuur is ook de eerste afge-
leide van het binnenvallende elektri-
sche veld getekend. Te zien is hoe het 
gemeten nabije veld voor het kleinste 
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gat het meest op het gedifferentieerde 
binnenvallende veld lijkt. In figuur 4b 
laten we de frequentieafhankelijke 
amplitude |E

z
(ω)|zien, gemeten op 

een punt vlak op de rand van drie ga-
ten met een diameter van 100, 150 en 
200 μm. Duidelijk is te zien hoe voor 
toenemende grootte van het gat, het 
maximum in de gemeten amplitude 
naar lagere frequenties schuift. De 
positie van deze maxima komt bin-
nen de meetnauwkeurigheid overeen 
met de afkapfrequentie van een rond 
gat, indien we mogen aannemen dat deze 
gaten gevuld zijn met een diëlektricum met 
relatieve diëlektrische constante ε

r
 ≈ 9. Dit 

is verrassend omdat de gaten niet met 
een diëlektricum gevuld zijn. Een gat 
in een metalen laag kan men echter 
ook beschouwen als een antenne en 
de eigenschappen van antennes op di-
elektrische substraten worden in be-
langrijke mate door de diëlektrische 
constante van het substraat bepaald. 
Zo bezien is het geen verrassing dat de 
afkapfrequentie van de metaalgaten 
niet gelijk is aan de afkapfrequentie 
van metaalgaten in vacuüm.
Beneden de afkapfrequenties neemt 
de amplitude op de rand van het gat 
lineair af met de frequentie. Dit klopt 
heel mooi met het theoretische model 
van Bouwkamp dat het elektromagne-
tische veld bij het gat berekent in die 
gevallen wanneer de frequentie van 
het licht beneden de afkapfrequen-
tie ligt [5,6]. Dit veelgebruikte, maar 
onvoldoende geteste model voor-
spelt niet alleen de eerder besproken 
cos(ϕ) afhankelijkheid van E

z
 rond-

om het gat, maar voorspelt ook dat 
E

z
 ∝ k ∝ ω. Dit verklaart ook de diffe-

rentiërende werking van het gat in het 
tijddomein: vermenigvuldigen met ω 
in het frequentiedomein is equivalent 
met differentiëren naar t in het tijd-
domein. De implicatie hiervan is ook 
dat het binnenvallende THz licht 90 
graden uit fase is met het nabije veld: 
als het binnenvallende veld maximaal 
is, is het nabije veld dus nul [1,7]. Ove-
rigens heeft het model van Bouwkamp 
zijn beperkingen. Het neemt bijvoor-
beeld aan dat de metaallaag oneindig 
dun is en voorspelt bovendien een 
oneindig sterk elektrische veld op de 
rand van het gat. Veel numerieke mo-
dellen hebben overigens soortgelijke 
problemen, wat nog maar weer eens 
het belang van het doen van experi-
menten onderstreept. 
Momenteel werken wij en ook andere 

Figuur 4 (a) Het tijdsafhankelijke nabije veld E
z
(t), gemeten op de rand van het gat, voor 

drie verschillende gatdiameters, samen met de tijdsafgeleide van het binnenval-
lende elektrische veld. (b) Spectra (|E

z
(ω)|), verkregen door Fouriertransformatie 

van het gemeten tijdsafhankelijke elektrische veld E
z
(t) op de rand van het gat, 

voor drie gatdiameters. De rechte lijnen geven het lineaire karakter aan van de 
amplitude voor lage frequenties.

a b

groepen in het buitenland aan metin-
gen van het THz elektrische nabije 
veld van allerlei andere structuren, 
zoals metamaterialen, antennes, en-
zovoort. Het ligt dan ook in de lijn der 
verwachting dat ons inzicht in het ge-
drag van licht bij kleine structuren in 
de komende tijd nog zal groeien.

Noot
1 Deze bewering is overigens alleen waar 

als we mogen aannemen dat de optische 
eigenschappen van metalen niet van de 
frequentie afhangen. In werkelijkheid is 
dat wel het geval en zullen we dus enige 
voorzichtigheid moeten betrachten bij 
de extrapolatie van onze resultaten naar 
andere frequentiegebieden.
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