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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І СИМВОЛІВ 

 

АОД  – агрегація, обмежена дифузією 

АСМ  – атомно-силова мікроскопія 

ДДА  – дискретна дипольна апроксимація; 

КРС  – комбінаційне розсіяння світла 

МДД  – метод дискретних диполів; 

НЧ  – наночастинка; 

ППР  – поверхневий плазмонний резонанс; 

СЕМ  – скануючий електронний мікроскоп; 

СКВ  – середньоквадратичне відхилення; 

ТЕМ  – трансмісійна електронна мікроскопія; 

УФ  – ультрафіолет; 

ФК  – фрактальний кластер; 

б.р.  – безрозмірний; 

в.о.  – відносні одиниці; 

ІТО  – оксид індію-олова (SnO2 – In2O3) ; 

λ  – довжина хвилі; 

А  – розмірний параметр; 

Cext  – ефективний переріз екстинкції; 

Qext  – коефіцієнт екстинкції; 

R, r  – радіус частинки; 

D  – оптична густина; 

dm  – масова товщина; 

n2  – нелінійний показник заломлення. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останніми роками інтенсивно досліджують композитні 

матеріали, до складу яких входять металеві наночастинки (НЧ). Це пов’язано з 

тим, що у полі світлової хвилі на НЧ локалізується оптична енергія внаслідок 

збудження поверхневих плазмонів. Природу поверхневого плазмонного 

поглинання пояснюють тим, що під дією електричного поля світлової хвилі 

електрони провідності у НЧ зміщуються відносно позитивно зарядженого іонного 

остова. Зміщення електронів має колективний характер, за якого рух електронів є 

узгодженим по фазі і приводить до локалізації носіїв на поверхні. Така 

поверхнева густина заряду коливається з частотою падаючого світла, що у разі 

резонансу проявляється у вигляді смуги поглинання у видимій ділянці, якої нема 

в у масивному металі. 

Існування плазмонних збуджень зумовлене, передусім, від’ємним 

значенням дійсної частини комплексної діелектричної проникності металу 

(Re ε < 0) за умови малих втрат: Im ε < |Re ε|. Ці умови у видимій ділянці спектра 

задовольняє срібло, яке вважають основним металом наноплазмоніки – напряму 

електроніки, у якому досліджують умови локалізації електромагнітних та 

електромеханічних полів у областях, розміри яких є меншими від довжини хвилі 

збуджувального світла. 

Сьогодні розробляють пристрої з використанням наноплазмонних ефектів: 

сенсори для біології, медицини, промисловості й екологічного моніторингу, 

наноантени для фотоелементів і світлодіодів, наноплазмонні мітки. 

Перспективним напрямом застосування плазмонних ефектів є лікування ракових 

пухлин [1] та перетворення сонячної енергії в електричну [2]. 

Незважаючи на те, що принципи поверхневого плазмонного резонансу 

(ППР) були зрозумілими ще з початку ХХ ст., багато явищ, зумовлених 

взаємодією світла з НЧ, потребували пояснення. Це пов’язано з тим, що 

плазмонні відгуки залежать від природи, розміру та форми НЧ, показника 
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заломлення діелектричного середовища, що контактує з ними, та взаємодії між 

НЧ. 

У дисертаційній роботі досліджено плазмонні спектри НЧ срібла, 

сформованих у однорідних та неоднорідних діелектричних середовищах. Такі 

дослідження, крім наукового, мають важливе практичне значення, оскільки на 

їхній основі розробляють методи визначення параметрів наноструктур. 

 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри радіофізики та 

комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана 

Франка і таких держбюджетних тем: Ст-71Ф “Оптичні спектри фрактальних 

кластерів” (номер держреєстрації 0110U001378), Ст-123П “Моделювання 

пристроїв і матеріалів наноелектроніки з використанням технологій розподілених 

та паралельних обчислень” (номер держреєстрації 0112U001288) та проекту 

“Фізико-хімія наносистем” (договір №НУ/5452 від 6.07.2009 р., номер 

держреєстрації 01090005911). 

 

Мета роботи полягала у визначенні взаємозв’язку між структурними 

параметрами НЧ срібла (розміри, форма, відстань та взаємодія між ними), 

впроваджених у діелектричні матриці, з їхніми плазмонними спектрами. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: 

 дослідити морфологію НЧ Ag, нанесених на діелектричні підкладки та 

визначити їхні структурні параметри; 

– провести експериментальні дослідження спектрів ППР НЧ срібла у різних 

діелектричних середовищах; 

– розробити програмне забезпечення для розрахунку спектрів у різних 

наближеннях, генерації фрактальних агрегатів та визначення їхньої фрактальної 

розмірності, розрахунку локальних полів у фрактальних структурах, сформованих 

НЧ; 

– із зіставлення експериментальних і розрахованих спектрів ППР НЧ срібла 
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та фрактальних структур, сформованих ними, визначити параметри, що 

характеризують досліджувані об’єкти. 

 

Об’єкти дослідження – НЧ срібла в однорідних та неоднорідних 

діелектричних середовищах, а саме: 

– гідрозолі срібла та осушені гідрозолі на скляних поверхнях та фрактальні 

кластери (ФК), сформовані ними; 

– НЧ срібла, які формуються під час напилення металу на підкладки (скло, 

ІТО та LiNbO3); 

– НЧ Ag, які формуються у стеклах Li2B4O7–AgNO3 під час відпалу у 

відновній атмосфері та в разі ультрафіолетового (УФ) опромінення фотохромних 

кристалів CdBr2–Ag; 

– НЧ срібла з нанесеними люмінесцентними барвниками на діелектричній 

поверхні. 

 

Предметом дослідження є оптичні та структурні властивості діелектричних 

матриць, що містять НЧ срібла, та фізичні моделі, які їх описують. 

 

Методи досліджень. Для реалізації поставлених завдань використано 

методи:  

– атомно-силової мікроскопії (АСМ), трансмісійна електронна мікроскопія 

(ТЕМ) та комп’ютерні методи опрацювання цифрових зображень; 

– оптичної спектроскопії для дослідження спектрів екстинкції, люмінесценції 

та комбінаційного розсіяння світла (КРС) і люмінесцентної мікроскопії 

досліджуваних об’єктів; 

– Z-сканування для визначення нелінійного показника заломлення n2; 

– розрахунок спектрів екстинкції в рамках теорії Мі, електростатичного 

наближення; 

– розрахунок локальних полів та спектрів екстинкції НЧ, що взаємодіють, 

методом дискретних диполів (МДД); 
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– моделювання росту ФК: частинка–кластер та кластер–кластер. 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в 

дисертаційній роботі вперше: 

– з’ясовано, що довгохвильове зміщення смуги ППР малих (R ≤ 4 нм) НЧ 

зумовлене локалізацією електронів на поверхневих станах, сформованих 

поверхневими атомами, а диполь-дипольна взаємодія між НЧ у ФК зумовлює 

появу додаткових смуг; 

– визначено структурні та оптичні характеристики НЧ срібла, які 

формуються під час відпалу скла Li2B4O7–AgNO3, та їхній вплив на знак і 

значення показника заломлення n2; 

– показано, що під час УФ-опромінення кристала CdBr2–Ag формуються НЧ 

срібла у вигляді дисків, у яких співвідношення діаметра до висоти становить ~2. 

Оцінено кількість атомів (~30), які формують НЧ; 

– оцінено вплив відносної діелектричної проникності навколишнього 

середовища та підкладки на спектри ППР осушених гідрозолів. Оцінено площу 

НЧ, яка контактує з підкладкою; 

– доведено, що в разі напилення срібла на поверхні LiNbO3 утворюються 

дископодібні НЧ, для яких співвідношення діаметра до висоти рівне 5–6, а 

максимум смуги ППР НЧ срібла залежить від знака заряду поверхні; 

– розраховано флуктуації поля у фрактальних структурах, які формуються 

при напиленні плівок срібла. Існування локальних полів експериментально 

підтверджено методами люмінесцентної мікроскопії, люмінесценції та КРС. 

 

Практичне значення одержаних результатів.  

– Зі спектрів ППР НЧ срібла у золях з’ясовано значення феноменологічного 

параметра А, який характеризує розмірну залежність діелектричної проникності 

металу. 

– Отримано патенти на метод визначення розподілу за розмірами та формою 

металевих НЧ [3] і метод визначення ступеня заповнення металічною фазою 
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доперколяційних плівок з АСМ-зображень [4], розроблено відповідний 

програмний продукт. 

– Запропоновано метод оцінки площі НЧ осушеного гідрозолю, яка 

контактує з підкладкою, зі спектрів ППР, виміряних у різних діелектричних 

оточеннях. 

– Розроблено програмний пакет для моделювання спектрів екстинкції метал-

діелектричних композитів на основі різних методів, який може бути корисним для 

подальших досліджень плазмонних спектрів металевих НЧ у діелектричних 

матрицях. 

– Запропоновано метод оцінки ступеня агрегації частинок за зміною їхніх 

спектрів. 

 

Особистий внесок. Спільно з науковим керівником проф. І. М. Болестою 

обрано напрям дослідження, визначено основні завдання, проведено обговорення та 

інтерпретацію експериментальних результатів. 

Наведені в роботі експериментальні та теоретичні дослідження виконані 

автором особисто або за його безпосередньою участю. Вимірювання топології НЧ на 

атомно-силовому мікроскопі проведено за участю М. В. Партики. У співпраці зі 

ст.н.співр. Р. В. Гамерником. досліджено оптичні властивості осушених гідрозолів у 

різних середовищах, нелінійно-оптичні властивості скла Li2B4O7–Ag та виконано 

дослідження на люмінесцентному мікроскопі флуктуацій поля фрактальних 

структур. Разом з канд. фіз.-мат. наук О. О. Кушніром проведено оптичні 

дослідження доперколяційних плівок срібла на діелектричних підкладках. 

Автор самостійно визначив найважливіші закономірності на підставі 

виконаних експериментальних досліджень і сформулював висновки, які становлять 

суть дисертації. У спільних працях внесок автора є переважним і полягає в такому: 

– для статей [5 – 12] – у формулюванні задачі, розробці моделей, виконанні 

розрахунків, аналізі та порівнянні отриманих результатів з експериментальними 

даними, написанні статті. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було апробовано на 

звітних конференціях факультету електроніки, семінарах кафедри радіофізики та 

комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана 

Франка, на всеукраїнських та міжнародних семінарах і конференціях: 

– XIVth international seminar on physics and chemistry of solids ISPCS 2008 

(Lviv, Ukraine, 2008); 

– Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та 

експериментальної фізики Еврика-2008 (Львів, Україна, 2008); 

– II Міжнародна конференція “Фізичні методи в екології біології та 

медицині” (Львів-Ворохта, Україна, 2009); 

– XVth international seminar on physics and chemistry of solids (Szklarska 

Poreba, Poland, 2009); 

– I Всеукраїнська науково-практична конференція “Комп’ютери в 

електроніці: наукові дослідження та навчальний процес” (Львів-Чинадієво, 

Україна, 2009); 

– ХVI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної 

математики та інформатики” (Львів, Україна, 2009); 

– XVI international seminar on physics and chemistry of solids ISPCS 2010 

(Lviv, Ukraine, 2010); 

– Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та 

експериментальної фізики Еврика-2010 (Львів, Україна, 2010); 

– XIII Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та 

наноструктур (Івано-Франківськ, Україна, 2011); 

– Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та 

експериментальної фізики Еврика-2011 (Львів, Україна, 2011); 

– III Науково-практична конференція “Електроніка та інформаційні 

технології” (ЕлІТ-2011) (Львів-Чинадієво, Україна, 2011); 

– V Міжнародна конференція молодих вчених CSE-2011 (Львів, Україна, 

2011); 

– ІІІ Науково-технічна конференція “Фізика, електроніка, електротехніка” 
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(ФЕЕ::2012), (Суми, Україна, 2012); 

– Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та 

експериментальної фізики Еврика-2012 (Львів, Україна, 2012); 

– Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та 

експериментальної фізики Еврика-2013 (Львів, Україна, 2013); 

– V Науково-практична конференція “Електроніка та інформаційні 

технології” (ЕлІТ-2013) (Львів-Чинадієво, Україна, 2013); 

– I Міжнародна XХ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми 

прикладної математики та інформатики” (Львів, Україна, 2014). 

За результатами роботи опубліковано загалом 8 статей у реферованих 

журналах: Journal of Nanophotonics (2 статті), Теоретична електротехніка (1 

стаття), Journal of Physical Studies (1 стаття), Вісник львівського університету. Серія 

фізична (1 стаття), Журнал нано- та електронної фізики (1 стаття), Physica B (1 

стаття) та Advanced Science, Engineering and Medicine (1 стаття).  

 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота містить вступ, п’ять 

розділів, висновки та список використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи становить 168 сторінок, зокрема, 78 рисунків, 5 таблиць та 158 

бібліографічних посилань. 

Перший розділ містить огляд різних типів композитних матеріалів та 

методи їхнього отримання. Пояснено оптичні властивості металевих НЧ та 

виникнення резонансного поглинання електромагнітних хвиль вільними 

електронами. Показано суть розмірного ефекту у металевих НЧ. Розглянуто 

теорію Мі, МДД та електростатичного наближення. Представлено оптичні 

властивості фрактальних агрегатів. Розглянуто шляхи використання метал-

діелектричних нанокомпозитів. 

У другому розділі описані методи отримання досліджуваних гідрозолів та 

доперколяційних тонких плівок. Описано методики вимірювання морфології, 

спектрів екстинкції та методи розрахунку чисельних параметрів досліджуваних 
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об’єктів. Описано розроблене програмне забезпечення для побудови фрактальних 

агрегатів та розрахунку спектрів екстинкції. 

Третій розділ включає результати порівняння виміряних та розрахованих 

спектрів екстинкції гідрозолів. Пояснено вплив розмірного ефекту та 

діелектричного оточуючого середовища, продемонстровано диполь-дипольну 

взаємодії між окремими НЧ. Показано відмінності між спектрами екстинкції, 

розрахованими за допомогою теорії Мі та дипольного наближення. Розглянуто 

метод визначення розмірів НЧ у гідрозолі, шляхом порівняння розрахованих та 

виміряних спектрів екстинкції, та проведено порівняння з експериментальними 

даними. Продемонстровано моделі утворення ФК та визначення ступеню 

агрегації. Розраховані їхні спектри екстинкції, які пояснюються моделлю 

плазмонної гібридизації. 

У четвертому розділі розглянуто формування НЧ срібла при відпалі скла 

Li2B4O7–AgNO3 у водні та вакуумі. Отримано значення розмірів НЧ на поверхні 

скла. Пояснено різницю спектрів поглинання, спричинених ППР, при відпалі у 

різних атмосферах. Виміряно нелінійний показник заломлення, зумовлений НЧ 

срібла на поверхні. Представлено спектри екстинкції CdBr2–Ag при різних 

температурах та пояснено природу виникнення максимумів смуг. Встановлено 

форму та розміри НЧ срібла у кристалах CdBr2–Ag. 

У п’ятому розділі представлені спектри екстинкції осушених гідрозолів та 

доперколяційних плівок срібла на різних підкладках. Проведено розрахунок та 

підтверджено експериментально підсилення локального поля НЧ срібла. 
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РОЗДІЛ 1.  

ПЛАЗМОННІ ЗБУДЖЕННЯ У МЕТАЛІЧНИХ НАНОЧАСТИНКАХ 

 

Дослідження властивостей НЧ є однією з важливих задач сучасної фізики. 

Це пов’язано з важливою роллю, яку відіграють НЧ в житті людей та в природі. 

Важливе місце серед НЧ належить металічним наночастинкам, що 

зумовлено їхніми оптичними властивостями – здатністю ефективно поглинати та 

розсіювати світло [13]. Ця властивість металічних НЧ використовується у 

прикладних цілях впродовж декількох тисяч років, про що свідчить використання 

кольорових стекол для вітражів у Древньому Єгипті (ІІ тис. до н.е.). Прекрасною 

ілюстрацією високого рівня розвитку технології отримання кольорових стекол 

служить знаменитий кубок Лікурга, який був виготовлений у древньому Римі в IV 

ст. н. ери і зараз знаходиться у Британському музеї у Лондоні (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Древньоримський кубок Лікурга. НЧ із сплаву золота та срібла 

зумовлюють зелений колір кубка у розсіяному світлі та червоний – у 

світлі, що проходить крізь скло [14].  

 

Структурні дослідження показують, що скло, з якого виготовлено кубок 

Лікурга, містить НЧ золота діаметром 70 нм [15]. 

На початку ХХ ст. було встановлено, що приховане зображення у 

фотоемульсіях формується кластерами срібла (Ag)N, які виникають при фотолізі 

галоїдів срібла [16]. В лужно-галоїдних кристалах виявлено квазіметалічні центри, 
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які формуються декількома атомами металу ((Me)n, n = 3, 4 і більше) та виникають 

при опроміненні кристалів та/або їхньому витримуванні у парах металів [17].  

У хімічних технологіях давно успішно використовуються дрібнодисперсні 

металічні порошки як каталізатори хімічних реакцій [18].  

У 70-х роках ХХ ст. розроблена технологія виготовлення кермет матеріалів, 

які отримувалися шляхом впровадження в кераміку металічних НЧ. Такі 

матеріали широко використовуються у авіаційній (програма “Стелз”, США), 

космічній та військовій галузях [19]. 

Металічні кластери також існують у промислових димах, а їх шкідливий 

вплив на здоров’я людей пояснюється здатністю кластерів вступати у хімічний 

зв’язок з утворенням небезпечних для здоров’я людини сполук. 

На сучасному етапі розвитку науки і технології, металічні НЧ широко 

використовуються у різних галузях. Це зумовлено, головним чином, двома 

факторами – нанорозмірним масштабом НЧ та існуванням у них власних частот 

коливань у оптичній області спектра. Вони служать базою нового напрямку 

розвитку електроніки – наноплазмоніки, яка поєднує нанорозмірну величину 

пристроїв та оптичні частоти їхнього функціонування [2, 20 – 22].  

Крім того, НЧ є важливим «будівельним матеріалом» для створення 

нового типу наноструктурованих композиційних матеріалів, які мають унікальні 

властивості, корисні для практичного використання [15, 23 – 26]. 

 

1.1. Загальні уявлення про кластери та наночастинки 

 

Стрімкий розвиток нанотехнологій зумовив значний інтерес до вивчення 

фізичних властивостей систем, розміри яких відносяться до нанометрового 

масштабу. Яскравими представниками таких систем є кластери, які можуть бути у 

«вільному» стані, утворюватися у рідких, твердих та газоподібних середовищах. 

Під терміном кластер у сучасній фізиці розуміють утворення з скінченного 

числа атомів, енергетичний спектр якого відмінний від спектру його складових. У 

склад кластерів, впроваджених у матрицю, можуть входити атоми та/або власні 
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дефекти ґратки. 

Вивчення фізичних процесів, які протікають у кластерах, є важливою 

задачею як для фундаментальної науки, так і для розв’язання багатьох практичних 

задач. За своєю природою кластери займають проміжне положення між атомами 

(молекулами) з одного боку, та твердим тілом з іншого [27 – 29]. Цей діапазон, 

якщо його характеризувати числом атомів, є дуже великим: від 1...2 до ~10
23

 см
–3

. 

Вважають, що у кластерах число атомів N міняється в межах 3 < N ≤ 10
5...7

, 

причому точно визначити верхній діапазон важко. 

Вивчення властивостей кластерів залежно від числа атомів, що входять до 

їх складу, дозволило виявити принципово нові явища, які не властиві ні атомам, ні 

твердим тілам [28]. Можна було б сподіватися, що такі дослідження дозволять 

встановити критичне число атомів Nкр у кластері, при якому він стане 

«ембріоном» твердого тіла, що володіє притаманними йому властивостями. З 

фізичної точки зору межа між кластером та твердим тілом відповідає такому 

числу атомів Nкр, при якому відбувається перехід від дискретного спектру, 

властивого системам зі скінченним числом частинок, до неперервного (зонного) 

спектру, характерного для твердих тіл. Однак однозначно експериментально 

встановити цю межу неможливо внаслідок конечної (та різної для різних методів) 

роздільної здатності методів визначення енергетичної структури [29]. 

Інша особливість металічних кластерів пов’язана із співмірністю кількістю 

поверхневих та об’ємних атомів у їх структурі. Кількісно долю поверхневих 

атомів характеризують параметром f, який рівний відношенню числа поверхневих 

атомів NS до сумарного числа атомів N: Sf N N  [16]. 

При кількості атомів N < 13 всі атоми в металічних кластерах є 

поверхневими, при N = 13 утворюється ікосаедрична структура [30]. При великих 

N долю поверхневих атомів можна оцінити із співвідношення: 314  Nf . 

Залежно від числа атомів у кластерах, їх поділяють на: 

 мікрокластери, які містять від 2 до 13 атомів. Вони є, фактично, тотожними 

до молекул, а, отже, їх вивчають методами молекулярної фізики та хімії; 

 малі кластери (N ≈ 14…100). Їхня структура характеризується значним 
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числом ізомерів, а їх властивості відрізняються від властивостей молекул; 

 великі кластери (N ≈ 100…1000). Властивості та структура великих 

кластерів наближається до властивостей твердого тіла; 

 малі частинки, або НЧ, з числом атомів N > 1000. Вивчення цих кластерів 

здійснюється методами фізики твердого тіла. 

З числом атомів N пов’язаний радіус НЧ співвідношенням [31] 

 
1 3,WSR r N      (1.1) 

 

де rWS – радіус Вігнера-Зейтца. Він визначається через об’єм сфери, яка є рівною 

об’єму одного електрона провідності [31]: 

 

 
1 3

3 ,
4WSr

n
      (1.2) 

 

де n – концентрація вільних носіїв. 

Для срібла n = 5.86·10
22

 см
–3
, відповідно rWS = 0.16 нм. Зі співвідношення 

(1.1) випливає, що сферична НЧ Ag з числом атомів N = 10
3
 має радіус ~1.6 нм. З 

іншого боку, частинка радіусом R ~ 10 нм містить N ≈ 2.5·10
5
 атомів, тобто число 

атомів є досить великим. Саме такі об’єкти досліджувались у даній роботі. 

 

1.2. Методи синтезу плазмонних наночастинок 

 

На сьогодні розроблено багато методів синтезу діелектричних, 

напівпровідникових і металічних НЧ та наноструктур, які дозволяють отримати 

НЧ з заданою формою та розмірами [23 – 26]. При цьому, усі методи 

класифікують за двома принципово різними шляхами отримання НЧ. Метод 

знизу–уверх (bottom–up) ґрунтується на синтезі НЧ шляхом додавання до зародка 

одиночних атомів. Інший метод – зверху–вниз (top–down) ґрунтується на 

екстракції (виділенні) НЧ з макроскопічного зразка. Також використовуються 

методи, які є комбінацією цих двох. Розглянемо коротко найголовніші методи. 
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1.2.1. Методи знизу–уверх 

Найбільш поширені методи, що відноситься до класу знизу–уверх, 

ґрунтуються на хімічних реакціях у твердому тілі. В цих технологіях 

використовуються реакції термічного розкладу солей металів, які 

супроводжується утворенням зародків металічної фази. Подальше формування 

НЧ відбувається приєднанням атомів до зародків та/або внаслідок спікання 

(злипання) окремих зародків. Розмір НЧ залежить від умов термічного відпалу і 

може змінюватись у діапазоні від 1 до 100 нм. 

Нанокластери в твердих тілах можуть формуватись в результаті 

фотохімічних реакцій з участю халькогенідів срібла, причому, механізм їхнього 

росту є такий ж, як і у випадку термічного розкладу солей [16]. 

Інший метод формування НЧ ґрунтується на осадженні з колоїдних 

розчинів [32]. Він базується на хімічній реакції між компонентами розчину, яка 

переривається у певний момент часу. Цим методом можна отримати кластери 

розміром від 1 до 100 нм. Вони можуть довго існувати у рідкій фазі (тобто не 

осаджуватись та не коагулювати) завдяки слабким міжкластерним взаємодіям, 

зарядовому відштовхуванню та пасивації поверхні. 

Залежно від взаємодії з рідкою фазою, колоїдні кластери поділяються на 

дві групи: гідрофільні та гідрофобні. У гідрофільних кластерах молекули 

оточуючого середовища можуть абсорбуватись на поверхні, утворюючи з ними 

сольватні комплекси. Це приводить до утворення міцної оболонки, яка оточує 

кластери і частково зберігається при коагуляції окремих кластерів [32]. 

У гідрофобних кластерах молекули розчинника адсорбуються на їхній 

поверхні. Однак, поверхню таких кластерів модифікують певні іони з розчину, 

внаслідок чого вона стає позитивно або негативно зарядженою [32]. Для 

унеможливлення коагуляції кластерів, їхню поверхню пасивують лігандами або 

поверхнево-активними речовинами. 

Для отримання металічних НЧ шляхом відновлення з солей, в останні роки 

використовують мікроемульсії вода–олія, які формують так звані зворотні міцели 
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[33]. У цьому випадку, краплини води (розчинника) нанометрових розмірів, які є 

дисоційованими у олійній (органічній) фазі і стабілізовані поверхнево-активними 

речовинами, відіграють роль мікрореакторів для синтезу НЧ. Таким чином, розмір 

крапель є природним мірилом для розміру НЧ. Зазначимо, що залежно від 

концентрації поверхнево-активних речовин, pH та інших факторів, міцели можуть 

змінювати свою форму від сферичної до форми наноциліндра певної довжини, що 

дає можливість отримувати НЧ різної форми. 

Ізольовані НЧ металів отримують також шляхом випаровування металу 

при контрольованій температурі з наступною його конденсацією на холодній 

поверхні [32]. Такі процеси лежать в основі газового синтезу НЧ. Газофазовий 

синтез дозволяє отримувати частинки з діаметром від 2 до кількох сотень 

нанометрів. Для отримання кластерів з меншим числом атомів (від декількох до 

сотні атомів), використовують час-прольотну мас-спектрометрію [32]. 

У 80-их роках ХХ ст. розроблена технологія отримання вільних металічних 

кластерів ґрунтується на адіабатичному розширенні газу з парами металу при 

проходженні ним вузького сопла: різке охолодження у разі адіабатичного 

розширення газу зумовлює «конденсацію» атомів металу у «краплі», тобто 

утворення кластерів з різним числом атомів [27]. 

 

1.2.2. Методи зверху–вниз 

Типовий приклад технології зверху–вниз ґрунтується на тривимірній 

обробці металів за допомогою сфокусованих іонних пучків [34]. Його суть 

полягає у тому, що сфокусований іонний пучок модифікує властивості матеріалу 

(внаслідок порушення хімічних зв’язків та структури) з просторовим розділенням, 

яке не перевищує 5 нм і глибиною до ~10 мкм. Після цього модифіковані ділянки 

мішені виводяться з поверхні, відповідно, на ній залишаються НЧ та/або 

наноструктури довільної форми та складності. 

Розроблені методи отримання НЧ з використанням електронно-променевої 

та іонно-променевої літографії. У класичному варіанті електронної літографії 

резист опромінюється пучком. В подальшому, опромінені ділянки резиста 
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видаляють за допомогою хімічного травлення. На отриману таким чином маску 

наноситься метал, після чого маска з металом видаляється, а на підкладці 

залишаються металічні НЧ або наноструктури (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Ілюстрація процесу електронно-променевої нанолітографії: а – нанесення 

тонкого шару резиста на підкладку, б – опромінення визначених 

областей резиста електронним пучком, в – видалення опромінених 

ділянок резиста, г – напилення шару металу, д – видалення залишків 

резиста та металу [20]. 

 

За своєю суттю, іонно-променева літографія є аналогічна до електронної 

літографії. Основна відмінність полягає у тому, що пучок іонів менше розсіюється 

(а отже, краще фокусується) у середовищі за рахунок більшої маси іонів. Крім 

того, структурні зміни у резисті відбуваються швидше, ніж у випадку електронно-

променевої літографії. Обидва методи є комбінацією зверху–вниз технології при 

виготовленні маски та знизу–вверх технології у разі напилення металу. 

 

1.3. Оптичні резонанси в наночастинках. Поверхневі плазмони 

 

Спектри поглинання металічних НЧ характеризуються смугою поглинання 

в ультрафіолетовій чи видимій області спектру, яка відсутня у масивних зразках 

[35, 36]. Походження цієї смуги пов’язано з колективним рухом електронів 

частинки у полі електромагнітної хвилі, обмеженим поверхнею. Це виражається у 

появі ППР. Природа плазмонного поглинання пов’язана з тим, що під дією 

електричного поля падаючої електромагнітної хвилі електрони провідності НЧ 
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металу зміщуються відносно позитивно зарядженого остова (рис. 1.3). Це 

зміщення має колективний характер, а рух електронів є узгодженим за фазою. 

Однак, колективним рух електронів стає лише тоді, коли відсутнє загасання, 

тобто у випадку, якщо середня довжина вільного пробігу електронів не 

перевищує розмір частинки.  

 

 

Рис. 1.3. Схематичне зображення розподілу зарядів на поверхні НЧ металу у 

змінному електромагнітному полі E хвилі у різні моменти часу t. T – 

період коливань [35]. 

 

Таким чином, у зовнішньому електричному полі електрони провідності в 

НЧ концентруються поблизу її поверхні. У випадку гармонічного поля 

поверхнева хвиля електронної густини перерозподілятиметься з одного полюса 

частинки до іншого з частотою зовнішнього поля (рис. 1.3). Колективне збурення 

вільних електронів в НЧ та зв’язане з ним електричне поле зумовлює так-звані 

поверхневі локалізовані плазмони. Кривизна поверхні НЧ змінює силу, що діє на 

електрони, зумовлюючи підсилення поля як всередині частинки, так і поза нею. 

Якщо частота зовнішнього поля співпадає з власною частотою коливань 

вільних електронів в металічній НЧ, то виникає резонанс. Він проявляється у 

виникненні смуги у спектрах екстинкції (поглинання + розсіяння) частинок 

металу, які відсутні у спектрах масивних зразків. 

Відповідно до симетрії просторового розподілу заряду, колективний 

резонансний рух електронів може розглядатись як коливання окремих 
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плазмонних мод: дипольної, квадрупольної та інших мультиполів. У випадку 

металевої НЧ, розмір якої є значно меншим довжину електромагнітної хвилі 

(2R << λ), частоти поверхневих плазмонних мод визначаються формулою [35]: 

 

,
1

1

p

l

m

l

l










     (1.3)

 

 

де    – діелектрична проникність середовища,    √    
    – плазмонна 

частота вільних електронів, n – концентрація, e – заряд, m – ефективна маса 

вільних електронів (для Ag n = 5.85·10
22

 см
–3

, ωp = 9.083 еВ), а l = 1,2,.. – тип моди. 

У випадку частинки з ідеального металу з вільними електронами, 

розташованої у діелектричному середовищі, частота поверхневих дипольних 

(l = 1) коливань рівна       √      (частота Фрьоліха). 

Поверхнева плазмонна частота реального металу визначається його 

комплексною діелектричною проникністю ε(ω) [37] 

 

    
  

√ ( )     
                                                   (   ) 

 

Спектральне положення резонансного плазмонного максимуму 

поглинання для металічної кулі у діелектричному середовищі визначається з (1.4): 

 

Re[ ( )] 2 m    .      (1.5) 

 

Рівняння (1.5) виражає залежність дипольної резонансної частоти 

поверхневого плазмону від діелектричних властивостей оточуючого середовища: 

з ростом    максимум смуги зміщується у довгохвильову область. 
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1.4. Діелектрична проникність металів 

 

Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною, зокрема, з 

металами, описується рівняннями Максвелла. Експериментально показано, що 

класичний опис взаємодії металів зі світлом є достовірним і у випадку НЧ [31]. 

 

1.4.1. Зв’язок оптичних констант з діелектричною проникністю 

Дисперсні властивості металів описуються за допомогою комплексної 

діелектричної проникності ε(ω), яка зв’язана з провідністю співвідношенням [31]: 

 

1 2 1 4i i         ,    (1.6) 

 

де ε1 та ε2 – дійсна та уявна частини діелектричної проникності.  

У видимій області часто застосовують іншу оптичну характеристику 

немагнітних провідних матеріалів – комплексний показник заломлення: 

 

N n ik  ,      (1.7) 

 

де n – показник заломлення, що визначає швидкість поширення світла у матеріалі 

v = c / n та k – показник поглинання, що визначає поглинання світла у середовищі. 

Зв’язок між діелектричною проникністю та комплексним показником 

заломлення визначаються співвідношенням: 

 
2 2

1 2 ( )i N n ik       .    (1.8) 

 

Виділивши дійсну і уявну частини з останнього співвідношення, отримується 

 
2 2

1n k   ,  22 4nk        (1.9) 

 

Сталі n, k, з одного боку, і 1 2,   – з іншого, є рівноцінними оптичними 

характеристиками металів. 
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1.4.2. Модель Друде 

В широкій області частот оптичні властивості металів можна пояснити в 

рамках плазмонної моделі Друде, або моделі «вільних» електронів [44]. Такі 

електрони розглядають як вільні частинки масою m та зарядом e, які коливаються 

під дією поля E, в результаті чого відбувається поглинання падаючої хвилі.  

В моделі вільних електронів не враховуються неоднорідності ґраткового 

потенціалу, електрон-електронні зіткнення та взаємодії внаслідок реакції 

випромінювання.  

Розглянемо рух одного електрона, який знаходиться в локальному полі Eл. 

Локальне поле, у загальному, відрізняється від макроскопічного, оскільки останнє 

є результатом усереднення по області з великою кількістю електронів, які 

коливаються. Рівняння руху такого електрона має вигляд [44] 

 

л ,m b e r r E      (1.10) 

 

де r – зміщення від положення рівноваги; br  – гальмівна сила, b – постійна 

загасання. Розв’язок цього рівняння для монохроматичного електричного поля 

0( ) i tt e E E  записується у вигляді 
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E
r      (1.11) 

 

де γ = b / m– частота зіткнення електронів. За порядком величини частота зіткнень 

складає 100 ТГц. Величину 1/   називають часом релаксації вільного 

електронного газу і за порядком величини він є рівним 10
-14

 с за кімнатної 

температури. Час релаксації можна отримати зі значень провідності металу   при 

низьких частотах зі співвідношення 
2/m ne  . 

Співвідношення (1.11) дозволяє розрахувати наведений полем дипольний 

момент електрона, який є рівним p = er. Тоді поляризація, як дипольний момент 

одиничного об’єму, відповідно до співвідношення (1.11), запишеться у вигляді 
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P E      (1.12) 

 

де n – концентрація вільних електронів. З рівняння (1.12) отримується вираз для  

сприйнятливості металів  . Враховуючи матеріальне рівняння 

 

4 ,   D E P E      (1.13) 

 

отримується таке співвідношення для діелектричної проникності  металів 
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     (1.14) 

 

де 2 24 /p ne m   – плазмонна частота газу вільних електронів. 

Дійсна та уявна частини комплексної діелектричної функції 

)()()( 21  i  визначаються співвідношеннями: 
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(1.15) 

 

Проаналізуємо поведінку діелектричної проникності при різних частотах. 

При малих частотах ω < ωp діелектрична проникність металів залишається 

комплексною. В області високих частот, тобто при ω >> γ, загасання є малим, 

тому в цьому частотному діапазоні ε(ω) є дійсною величиною: 

 
2 2( ) 1 ,p    

     
(1.16) 

 

яка може характеризувати діелектричну проникність газу вільних електронів.  

Варто зазначити, що поведінка діелектричної проникності шляхетних 

металів (золото та срібло) у частотному діапазоні ω > ωp повністю змінюється 

через міжзонні переходи, що призводить до збільшення уявної частини 

діелектричної проникності ε2. В області ω > ωp (де відгук, зумовлений вільними 
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s-електронами) необхідне ускладнення цієї моделі, бо близька до поверхні Фермі 

заповнена d-зона зумовлює високу поляризацію навколишнього середовища [45]. 

Залишкова поляризація, зумовлена додатним фоном іонних остовів, що 

приводить до незначної зміни рівняння (1.14), враховується додаванням 

константи ε∞, що не залежить від частоти падаючої хвилі [45] 
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.     (1.17) 

 

На рис. 1.4 показані дійсна та уявна частини діелектричної проникності 

срібла: отримані експериментально [46] та апроксимовані формулою (1.17).  

 

    
а      б 

Рис. 1.4. Дійсна (а) та уявна (б) частини діелектричної проникності ε(ω) срібла, 

розраховані за формулою 1.42 (чорні криві). Кольоровими кривими 

наведені відповідні експериментальні залежності для срібла [46]. 

 

Параметри моделі Друде (1.18) для срібла: ωp = 1.72 × 10
16

 рад/с, γ = 

2.3 × 10
13

 Гц, ε∞ = 5.1. Ця модель задовільно описує діелектричну проникність до 

енергій ~ 3,5 еВ. Відхилення експериментальних значень діелектричної 

проникності при вищих енергіях виникає за рахунок міжзонних переходів [38, 45], 

які зумовлюють ріст ε2. Застосування моделі вільних електронів в даному 

діапазоні стає неможливим без додаткових поправок. 
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1.4.3. Розмірний ефект діелектричної проникності 

У випадку малих металевих НЧ спостерігається залежність діелектричної 

проникності від розмірів НЧ. Це зумовлено зменшенням середньої довжини 

вільного пробігу електрона внаслідок його зіткнення з поверхнею частинки. 

Відповідно, постійна загасання теорії Друде, яка обернено пропорційна часу між 

зіткненнями електронів провідності, збільшується [47]. 

При розгляді розмірних ефектів розрізняють внутрішні і зовнішні розмірні 

ефекти [48]. Внутрішні ефекти, пов’язані з загасанням коливань електронів: під 

час збудження поверхневих плазмонів, рух електронів загасає через розсіювання 

на іонних остовах та на межі з поверхнею. Загасання для електронних коливань 

виражається формулою [49]: 

 

0 FAv R        (1.18) 

 

Перший доданок (γ0) описує загасання внаслідок розсіяння на іонних 

остовах. Він не залежить від розміру та за порядком величини є рівним γ0 = vF/l∞, 

де vF – Фермі швидкість електронів, а l∞ – середня довжина вільного пробігу 

електронів. Цей доданок залежить тільки від природи металу та його кристалічної 

ґратки. Для срібла vF = 1.39×10
6
 м/с,  l∞ = 52 нм, тому γ0 = 2.6 × 10

13
 с
−1

[50]. 

Другий доданок у формулі (1.18) описує розмірний ефект ε(ω). Число 

електронів, що розсіюються у при поверхневій області НЧ, залежить від 

швидкості: чим більша швидкість осцилюючих електронів (що є близькою до 

швидкості Фермі), тим більша величина розсіяння електронів об поверхню під час 

їхнього руху (тобто більша товщина при поверхневої області). Одночасно, при 

збільшенні розмірів НЧ, частка електронів в приповерхневій області зменшується,  

а отже, зменшується загальне загасання. Таким чином, поверхневе загасання є 

пропорційним до швидкості Фермі в металі і обернено пропорційним до радіуса 

НЧ. Константа А – це залежна від матеріалу НЧ стала, яка враховує особливості 

поверхні розсіювання: дефектності граней, покриття поверхні, деформації, тощо 

[47, 51]. Її, зазвичай, розглядають як феноменологічний параметр. 

З теорії коливання гармонічного осцилятора відомо [48, 51], що з ростом 
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постійної загасання γ зменшується інтенсивність лінії і зростає ширина резонансу 

лінійного осцилятора. Одночасно, вплив γ на резонансну частоту є незначним: 

спостерігається невеликий зсув частоти у довгохвильову область. 

 

1.5. Теорія Мі для розрахунку плазмонних спектрів наночастинок 

 

Для розрахунку спектрів екстинкції сферичних НЧ металу у 

діелектричному середовищі широко використовується теорія Мі [13, 38]. В теорії 

Мі вважається, що положення частинок у середовищі є випадковим. Відповідно, 

фази хвиль, розсіяних окремими частинками, є некорельованими, тобто 

відбувається некогерентне розсіяння. Використання цієї теорії є можливим у 

випадку невзаємодіючих частинок, тобто, якщо відстані між частинками є суттєво 

більшими за їхній розмір. При цьому вважається, що всі частинки мають однакові 

склад та розміри. При таких наближеннях, повна інтенсивність світла, розсіяного 

скупченням (ансамблем) частинок, дорівнює сумі інтенсивностей світла, 

розсіяного окремими частинками. 

Розрахунок спектрів в рамках теорії Мі полягає у обчисленні екстинкції 

(поглинання + розсіяння) плоскої лінійно поляризованої монохроматичної хвилі, 

що описується часовою залежністю вигляду ехр(–iωt), на сфері радіуса r, яка 

розміщена в однорідному, ізотропному і непоглинаючому середовищі. Підхід, 

який використовується у теорії Мі, ґрунтується на розкладі внутрішнього поля 

сфери та розсіяного нею поля в ряди з нормальних мод [13, 38]. 

К. Борен і Д. Хафмен вперше отримали вирази для ефективного перерізу 

екстинкції Cext(λ, r), розсіяння Csca(λ, r) та поглинання Cabs(λ, r) в теорії Мі для 

кульки радіуса r, які визначаються зі співвідношень [38]: 
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( , ) ( , ) ( , ),abs ext scaC r C r C r        (1.22) 

 

де k = 2π/λ  Коефіцієнти an та bn задаються рівняннями: 
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,    (1.23) 

 

де штрих означає похідну за аргументом, jn(x) та hn
(1)

(x) – сферичні функції 

Бесселя та Ганкеля відповідно; x = kr – дифракційний параметр, який є добутком 

модуля хвильового вектора на радіус НЧ; m
2 
= ε / εm – відносна комплексна 

діелектрична проникність матеріалу частинки, εm – діелектрична проникність 

навколишнього середовища. 

Коефіцієнти екстинкції, розсіяння та поглинання отримуються із 

відповідних ефективних перерізів зі співвідношень: 

 

/ ,   / ,   / ,ext ext sca sca abs absQ C S Q C S Q C S      (1.24) 

 

де S – площа перерізу НЧ в напрямі падіння світла. Для кулі радіуса r, S = πr
2
. 

 

1.6. Метод дискретних диполів 

 

МДД, який ще називають дискретною дипольною апроксимацією (ДДА), у 

загальному випадку, використовується для розрахунку дипольних моментів 

системи диполів, розміщених у електричному полі. В основному, цей метод 

використовується для розрахунку оптичних властивостей металевих НЧ довільної 

форми [39, 40], об’єм яких можна апроксимувати диполями. Цей метод можна 

використовувати у випадку, коли кожна НЧ розглядається як окремий диполь. 

У випадку апроксимації досліджуваного об’єкта диполями, його необхідно 

розбити на N комірок кубічної ґратки, елементи якої зображуються 
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взаємодіючими диполями, які поляризуються під дією зовнішнього поля. Даний 

метод використовують для розрахунків оптичних властивостей при виконанні 

наступних умов [40]: 

 Оскільки розглядається лише електрична складова поля, що спричиняє 

взаємодію диполів, то розсіювач повинен бути немагнітним діелектриком (μ = 1). 

У іншому випадку, необхідно розглядати магнітну взаємодію між частинками. 

 Усі поля мають гармонічну часову залежність: ( , ) ( ) i tE r t E r e   або 

розкладеними на такі за допомогою перетворення Фур’є. 

 Середовище, в яке поміщений розсіювач – не поглинає; 

 Падаюча гармонічна електромагнітна хвиля має визначену поляризацію 

або є сумою хвиль з різною поляризацією. 

Для розрахунку спектрів екстинкції взаємодіючих НЧ у діелектричному 

середовищі (наприклад, ФК, сформованих НЧ, тощо), реалізація МДД є дещо 

відмінною від описаної вище. Це пов’язано з тим, що взаємодіючі НЧ, які 

розглядаються як диполі у діелектричному матеріалі, розмішуються у 

неперервному просторі. Також вважається, що між частинками досліджуваного 

об’єкту немає омічного контакту. При розрахунку взаємодії системи НЧ, кожна з 

яких зображується диполем, накладаються наступні додаткові умови [41]: 

 Діаметр НЧ має бути значно меншим від довжини падаючої хвилі. Ця 

умова визначає однорідність поля навколо НЧ і служить критерієм для 

визначення розміру кроку ґратки. 

 Необхідно врахувати зміну діелектричної проникності НЧ внаслідок 

розсіяння електронів на поверхні (див. п. 1.4.3). 

У МДД вважається, що для кожного j-го диполя (j = 1, …, N) є відомими 

його координати rj та тензор поляризованості ˆ
j , який в загальному випадку 

може бути комплексним. Тоді дипольний момент pj j-го диполя виражається 

співвідношенням 

 

,
ˆ ,j m j j лок p E      (1.25) 
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де Еj, лок – локальне поле у точці локалізації відповідного диполя, m  – 

діелектрична проникність середовища, у яке поміщений диполь. 

У випадку ізотропного матеріалу діагональні компоненти тензора αj є 

однаковими, тоді рівняння (1.25) набуває вигляду 
, .j m j j лок p E  

Поляризованість диполя є його характеристикою, яка залежить від форми 

диполя та комплексної діелектричної проникності матеріалу ε. У випадку кулі з 

радіусом а, поміщеної у статичне однорідне поле, поляризованість задається 

співвідношенням Клаузіуса-Мосотті [42]: 
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     (1.26) 

 

Важливо зазначити, що у випадку апроксимації об’єму комірками, що 

формують кубічну ґратку, кожен елемент ґратки розглядається як кулька з 

ефективним радіусом а, об’єм якої є рівний об’єму елемента кубічної ґратки. 

У електричному полі світлової хвилі диполі коливаються з частотою світла, 

що є причиною виникнення додаткового електричного поля радіації  [43]: 
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2
,

3
j рад ji kE p      (1.27) 

 

де 2 mk n   – хвильове число, а nm – показник заломлення середовища. Тоді, з 

врахуванням поля реакції, дипольний момент задається виразом: 
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З врахуванням (1.27) та (1.28) поляризованість j-го диполя набуде вигляду: 
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Таким чином, враховується поправка до поляризованості диполя, внаслідок його 

коливання у змінному полі. 

Ефективний переріз екстинкції виражається через поляризацію 

співвідношенням [39]: 
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    (1.30) 

 

З отриманого виразу видно, що для розрахунку спектрів екстинкції 

необхідно порахувати  дипольні моменти системи диполів pj. Для цього необхідно 

розв’язати рівняння (1.25), у якому локальне поле Еj, лок складається з падаючого 

поля  , 0 expj пад ji i t  E E k r  та поля, створеного рештою N – 1 диполів Еj, дип в 

місці j-го, тобто 

 

, , , .j лок j пад j дип E E E      (1.31) 

 

Електричне поле, створене k-тим диполем в місці j-го описується лінійним 

стосовно дипольного моменту рk рівнянням [43]: 
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Перший доданок (зліва) у правій частині рівняння описує електричне поле в 

дальній (хвильовій) області. Як видно, поле на великих відстанях від диполя має 

вигляд поля випромінювання. Другий доданок (справа) характеризує ближнє 

поле, яке має вигляд електростатичного поля диполя. 

Оскільки рівняння (1.32) є лінійним відносно р, то поляризація j-го диполя 

(1.25), з врахуванням виразу (1.31), запишеться у вигляді 
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де – Ajkрk = Еjk, дип – поле, створене k-тим диполем у місці j-го, Ajk – матриця 

розміром 3×3.  

З рівняння (1.33) отримується система лінійних рівнянь 

 

 ,      1, 2, .., ,jk k m j пад

k

j N A p E   (1.34) 

 

Систему рівнянь (1.34) можна записати у матричному вигляді: 

 

,m падAp E      (1.35) 

 

де A – симетрична матриця з комплексними елементами, розмір якої становить 

3N×3N, а p та Eпад – вектор-стовпці дипольного моменту та напруженості поля 

падаючого світла, відповідно. 

З рівняння (1.35) можна вирахувати дипольні моменти системи диполів, 

які дозволяють розрахувати ефективний переріз екстинкції за формулою (1.30). 

 

1.7. Квазістатичне наближення 

 

При описі взаємодії світлової хвилі з НЧ металів часто зустрічаються 

випадки, коли розміри частинки a є набагато меншими від довжини хвилі λ. 

Умова a   є основною для квазістатичного наближення. У цьому випадку фазу 

гармонічно осцилюючого електромагнітного поля в об’ємі частинки можна 

вважати постійною, а просторовий розподіл поля може бути знайдений зі 

спрощеної задачі про поле частинки у однорідному полі. Розв’язавши задачу про 

просторовий розподіл амплітуд поля, можна вважати фази гармонік однаковими 

для будь-яких точок у частинці. Така апроксимація достатньо точно описує 

оптичні властивості НЧ, розміри яких не перевищують ~ 20 нм. 

 



36 

 

1.7.1. Металічна кулька у діелектричному середовищі 

Розглянемо найпростіший та найбільш зручний для аналітичного розгляду 

випадок – ізотропну металеву кулю радіуса a, що знаходиться в однорідному 

електричному полі. Поляризованість α для кулі у діелектричному середовищі 

визначається співвідношенням (1.26). 

Оскільки куля в електричному полі поводить себе як диполь, то поле, 

створене таким диполем, розглядають тільки у ближній зоні (kr << 1), а його 

напруженість визначається з (1.32) і є рівною 

 

 
3

3 1
.

m r

 


n n p p
E      (1.36) 

 

Враховуючи поляризованість кулі (1.26) [13], ефективний переріз 

екстинкції Cext у квазістатичному наближенні задається співвідношенням: 
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1.7.2. Металічний сфероїд у діелектричному середовищі 

Значно цікавішим випадком у квазістатичному наближенні є розрахунок 

спектрів екстинкції сфероїда (еліпсоїда обертання) з різними довжинами осей. 

Переріз екстинкції металічного сфероїда у рамках квазістатичного наближення 

описується формулою [13, 38]: 

 

 2 14 Im
3 3ext x zC k    ,   (1.38) 

 

де αx та αz – поляризованості, що відповідають модам коливань вздовж осей a та c 

сфероїда. У формулі (1.38) враховано, що для однакових осей (a = b) 

поляризованості є однаковими αx = αy. Значення поляризованостей задаються 

співвідношеннями [13, 38]: 
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де εm – діелектрична проникність середовища, а ε(ω) – діелектрична проникність 

металу частинки. У вирази для αx та αz входять також головні коефіцієнти 

деполяризації L1 та L0, загальний вираз для яких має різний вигляд залежно від 

форми сфероїда [13, 38]. Для витягнутого сфероїда: 
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де величину 
2 2 2

0 /( )c c a   , називають геометричним коефіцієнтом. 

Для сплюснутого сфероїда: 
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а геометричний коефіцієнт є рівним 
2 2 2

0 /( )c a c   . 

Ці формули дозволяють розрахувати частотну залежність перерізу 

екстинкції Cext сфероїда, якщо використати спектральну залежність комплексної 

діелектричної проникності металу ε(ω) сфероїда, діелектричну проникність 

оточуючого середовища εm та співвідношення між головними осями a та c.  

 

1.8. Плазмонні збудження у фрактальних кластерах 

 

1.8.1. Фрактали і фрактальна розмірність 

При дослідженні властивостей об’єктів конденсованого стану 

зустрічаються матеріали (напр., кераміка), які мають не суцільну, а пористу 

структурою. Опис структурних характеристик таких матеріалів здійснюється з 

використанням фрактальних концепцій, уведених Мандельбротом. 
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НЧ металів, об’єднуючись у ансамблі, формують фрактальні структури. 

Основною величиною, яка описує кількісні характеристики фракталів, є їхня 

розмірність D. Вона уводиться через кореляційну функцію розподілу маси: 

 

      ,r r r r Ar          (1.42) 

 

де  r  – густина частинок у даній точці з координатою r , усереднена по всіх 

положеннях частинок, А – постійна. 

Формула (1.42) означає, що якщо провести сферу радіуса r з центром на 

довільній частинці та порахувати число частинок у ній, то їхнє число (або середня 

густина) описуватиметься законом 
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       (1.43) 

 

Отже, фрактальна розмірність D характеризує розподіл маси у просторі [52]. 

Для щільно розміщених куль в d-вимірному евклідовому просторі 

фрактальна розмірність співпадає з топологічною розмірністю d: D = d. Для куль 

розміщених у лінію – D = 1, для плоскої фігури D =2, а для об’ємної – D =3. 

Таким чином, з вищенаведеного означення D випливає, що у випадку суцільних 

середовищ фрактальна розмірність співпадає з топологічною. Для фрактальних 

агрегатів у тривимірному просторі розмірність набуває значень D від 1 до 3 [53]. 

 

1.8.2. Механізми росту фрактальних кластерів 

Існують дві найпоширеніші моделі росту ФК: частинка–кластер [53, 54] та 

кластер–кластер [52, 56]. Моделювання росту агрегату може відбуватись у двох- 

або тривимірному просторі та, залежно від вибраного методу росту, на дискретній 

ґратці або у неперервному просторі. Ці механізми утворення фракталів 

дозволяють генерувати як моно-, так і полідисперсні кластери. 

Найбільш широко використовують метод агрегації, обмеженої дифузією 

(АОД) [53, 55] (модель росту частинка–кластер). Він полягає у тому, що ріст 
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фракталу відбувається приєднанням до зародка частинки, що випадково блукає у 

просторі, до зародка. Зародком виступає нерухома частинка та приєднані до неї 

інші частинки. Блукаюча частинка генерується у деякому околі від зародку, і 

випадковим чином здійснює свій рух. Якщо частинка віддаляється на значну 

відстань, то вона виключається з розрахунку і генерується нова. Така процедура 

дозволяє позбутись сильно віддалених частинок, ймовірність повернення яких до 

зародка є малою. У випадку контакту частинки зі зародком, частинка нерухомо 

приєднується до нього, і після цього генерується нова частинка.  

Інша модель агрегації кластера, яка називається кластер–кластер 

агрегація [52, 53], допускає рух усіх частинок. Ця модель дозволяє досягти 

меншої фрактальної розмірності ніж АОД. Механізм росту полягає у наступному. 

На початковій стадії утворення фракталу, об’єм простору випадково 

заповнюється кульками. Після цього відбувається випадкове блукання. При 

контакті цих частин фракталу, як і в попередній моделі, жорстко об’єднуються та 

продовжують свій рух. Агрегація відбувається до утворення єдиного кластера. 

Оскільки простір є обмежений, то на його краях накладаються граничні умови: 

при виході частинки за межі визначеного простору з протилежної сторони 

з’являється тотожна частинка. Для моделі кластер–кластер встановлено, що 

фрактальна розмірність кластерів залежить від початкової концентрації частинок і 

не залежить від їхнього розміру та швидкості [53]. 

 

1.8.3. Особливості плазмонних збуджень у фрактальних кластерах 

В металічних кластерах зовнішнім полем наводиться гігантський (за 

атомними мірками) дипольний момент [29]. У випадку, коли відстань між НЧ є 

суттєво меншою від довжини світлової хвилі, спостерігають сильну диполь-

дипольну взаємодію [35]. Особливість диполь-дипольної взаємодії полягає у тому, 

що самоузгоджене поле в точці локалізації певної частинки є рівним нулеві за 

умови сферично симетричного розподілу оточуючих частинок. Внаслідок того, 

що для ФК характерна локальна анізотропія оточення кожної частинки, то 

компенсація добавок до локального поля (з врахуванням домінуючого вкладу 



40 

 

найближчого оточення) не відбуватиметься. Це приводитиме до появи сильних 

локальних електромагнітних полів, які будуть неоднакові у різних точках ФК 

(флуктуація поля) [29]. Локальні поля, своєю чергою, спричиняють ріст оптичних 

сприйнятливостей частинок, які проявляються в лінійно та нелінійно оптичних 

характеристиках ФК [44, 57]. Як результат, спектри екстинкції ФК значно 

відрізняються від спектрів індивідуальних невзаємодіючих НЧ. 

 

1.9. Використання плазмонних матеріалів 

 

Застосування НЧ металу у різних областях пов'язано, в першу чергу, із 

збудженням у них поверхневих плазмонів, а залежність спектрів ППР від форми 

та розмірів НЧ дає додаткову можливість для керування світлом в 

нанометоричному діапазоні. Існує багато потенційних напрямів застосування НЧ. 

Розглянемо деякі з них. 

Однією з найбільш придатних областей використання плазмонних 

матеріалів є біомедична. Окрім ППР, НЧ шляхетних металів мають іншу корисну 

властивість для застосування у цій області, оскільки їхні розміри є співмірними з 

ланцюжками ДНК, вірусами, бактеріями та клітинами [58 – 60]. Внаслідок цього, 

можлива окрема взаємодія НЧ з такими органічними об’єктами, що збільшує 

ефективність лікування. Крім того, такі НЧ мають високу біосумістність і легко 

функціоналізуються (в основному через тіолові ланцюжки, які зв’язуються з 

поверхнею НЧ і можуть слугувати зв’язуючим елементом з більшими 

органічними молекулами), що розширює перспективу їхнього застосування. 

Вже сьогодні НЧ застосовують для секвенування ДНК, замінивши 

технології на основі барвників [44, 61], недоліком якої є фотознебарвлення та 

нестабільність барвників за певних умов, що звужує їх застосування [44, 62]. 

Роздільна здатність та чутливість, необхідні для виконання тестів, змушують 

використовувати складні дорогі пристрої [63]. Застосування НЧ дозволить 

усунути ці недоліки, оскільки шляхетні метали мають високу стійкість, а великий 

переріз екстинкції, зумовлений ППР, дозволяє легко виявляти малі кількості НЧ. 
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НЧ металів можна використовувати для виявлення ракових клітин [64 –

 67]. Це є можливим, оскільки НЧ функціоналізуються з біомолекулами, 

спорідненими з певним видом та/або певними клітинними особливими і вводяться 

в клітинні культури. Іншими словами, НЧ можна позначати (маркувати) клітин. 

НЧ, функціоналізовані з молекулами, що мають більшу спорідненість з раковими 

клітинами, ніж з нормальними, будуть зосереджені навколо цих ракових клітин. 

Потім їх можна виявити за допомогою оптичної мікроскопії. 

Іншою областю застосування НЧ є енергетика. Основною проблемою 

сучасної енергетики є пошук альтернативних джерел енергії, відмінних від 

заснованих на викопному паливі. До них, у першу чергу, відноситься Сонце, яке 

розглядається як екологічно чисте та практично безмежне джерело енергії. 

Використання сонячної енергії відбувається шляхом її перетворення з 

використанням фотоелектричних [68 – 71], фотохімічних [72 – 74] або 

фототермічних [75 – 77] методів. Ефективність  цих методів залежить у першу 

чергу від величини поглинутого світла. Підвищення ефективності 

фотоелектричних пристроїв ґрунтується на концентрації та локальному зростанні  

поглинання світлових потоків внаслідок  ППР. 

Ще одним напрямом використання металевих НЧ є інформаційні 

технології. Оптоволоконні системи дозволяють досягти значного об’єму 

інформації з високою швидкістю. У таких системах в основному використовують 

діелектричні матеріали для керування світлом, оскільки вони мають значну 

глибину проникнення для хвиль оптичного діапазону у порівнянні з металами. 

Проте, ефект дифракції [78] у таких оптичних системах обмежує мінімальні 

розміри елементів половиною довжини. Це обмеження можна обійти, якщо 

використати плазмон-поляритонні хвилі, довжина яких є значно меншою від 

довжини світлової хвилі [79], а значний переріз поглинання та розсіювання цих 

хвиль дозволяє виявляти незначні сигнали [80, 81]. Як наслідок, НЧ можуть 

застосовуватись для створення оптичних хвилеводів, антен, лінз і резонаторів [82]. 

Окрім проблеми передачі інформації, існує ще одна, пов’язана зі 

зберіганням оптичним шляхом. У випадку магнітної пам’яті, розміри ділянки біта 
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інформації перетнули межу в 100 нм, що для класичних оптичних пристроїв є 

недосяжним. Як наслідок, виникає проблема мініатюризація оптичних носіїв 

інформації та приведення її до нанометрового масштабу. З використанням 

плазмонних металевих нанооб’єктів  зараз розробляється нове покоління носіїв 

інформації, розмір яких є суттєво меншим за довжину світлової хвилі [79]. 

 

Висновки до розділу 1. 

 

1. Наведено загальні уявлення про кластери та НЧ. Розглянуто основні 

методи, які використовуються для синтезу НЧ що ґрунтуються на підходах знизу–

вверх та зверху–вниз. 

2. Розглянуто природу ППР, що виникає в разі взаємодії НЧ з електро-

магнітними полями. Проаналізовано модель Друде для опису діелектричної 

проникності металів та розмірний ефект ε(ω), який спостерігається у НЧ. 

3. Проаналізовано межі застосування та можливості методів розрахунку 

спектрів екстинкції НЧ у діелектричному середовищі на основі теорії Мі, МДД та 

квазістатичного наближення. 

4. Розглянуто механізми росту ФК, визначення їхньої фрактальної 

розмірності та особливості плазмонних збуджень у ФК, сформованих НЧ металу.  

5. Коротко проаналізовано основні шляхи практичного використання НЧ 

срібла та золота. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ 

СПЕКТРІВ НАНОЧАСТИНОК 

 

В цьому розділі описані методи отримання, експериментальні методики 

дослідження та розрахунку оптичних спектрів невзаємодіючих НЧ срібла і ФК, 

сформованих ними. 

 

2.1. Досліджувані матеріали 

 

Для отримання досліджуваних у роботі об’єктів, використано ряд методів, 

які належать до класу знизу–вверх. Проаналізуємо коротко ці методи. 

 

2.1.1. Методи отримання гідрозолей срібла 

Важливим прикладом системи невзаємодіючих частинок є, так звані, 

гідрозолі металів. В сучасному трактуванні термін «золь» є синонімом терміну 

«колоїд», під яким розуміють зависі нанорозмірних частинок. У випадку 

газоподібного середовища формуються аерозолі, рідкого (води) – гідрозолі, 

твердого – тверді золі, які належать до одного з типів композитних матеріалів [35]. 

В роботі досліджувались гідрозолі срібла, які синтезувались на кафедрі 

органічної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка». Використовувався метод відновлення 

металу з розчинів HAgCl4 в міцелоподібних структурах, сформованими 

полімерами або олігомерними поверхнево активними сполуками, які виступають 

як «екзошаблони», що обмежують ріст НЧ [83 – 85]. Екзошаблоном – поверхнево-

активною речовиною під час синтезу НЧ, слугував лінійний 

гетерофункціональний олігопероксид (ГФО) на основі N-вінілпірролідону (N-ВП), 

пероксидного мономеру 5-третбутилперокси-1-метил-1-гексен-3-іну (ВЕП) та 

диметиламіноетилметакрилату (ДМАЕМ) [84]. Таким способом були отримані НЧ 

срібла з малими радіусом (R < 5 нм). 



44 

 

Досліджувались також гідрозолі срібла з великим радіусом частинок 

(R ≈ 45 нм), які були синтезовані в Інституті Напівпровідників НАН України. 

 

2.1.2. Отримання наночастинок шляхом відновлення срібла із спиртового 

розчину AgNO3 

Інший спосіб отримання НЧ срібла ґрунтується на відновленні металу із 

розчину AgNO3 при його опроміненні УФ-світлом. Для отримання НЧ 

формувався насичений розчин AgNO3 у спирті C2H5OH, який опромінювався 

упродовж ~15 хв ртутною лампою, найбільш інтенсивна лінія якої знаходиться в 

області 365 нм. В процесі УФ – опромінення в розчині формуються кластери та 

НЧ срібла, розміри яких залежать залежить від умов отримання. 

Для отримання осушених гідрозолей вони тонким шаром наносилися на 

покрівельні стекла, і. після осушення на скляних підкладках формувалися НЧ 

срібла та фрактальні структури, сформовані ними. У випадку гідрозолей, 

отриманих із спиртового розчину, розмір частинок можна змінювати шляхом 

розбавлення вихідного розчину. 

 

2.1.3. Отримання наночастинок Ag в боратних стеклах Li2B4O7–AgNO3 

В роботі досліджено НЧ срібла в боратних стеклах, які були синтезовані в 

Інституті Фізичної Оптики, м. Львів.  

Скло Li2B4O7 є одним з представників стекол, що існують в системі Li2O–

B2O3 [10], основою яких є борний ангідрид B2O3. Структура таких стекол 

формується борокисними групами (тетраборатними, триборатними і т.д.), які 

об’єднуються містковими атомами оксигену. Однак, на відміну від кристалів, де 

існує дальній порядок, боратні скла складаються з частково впорядкованих 

мікродоменів, сформованих бороксольними групами. Така розвпорядкованість 

структури боратного скла зумовлює деяке збільшення середньої відстані B – O в 

обох стабільних кисневих координаціях бору: трикутній – BO3 і тетраедральній – 

BO4 [86]. Встановлено [87, 88], що в околі температури переходу матеріалу у 

склоподібний стан (Тс), бороксольні кільця розділяються, що приводить до 
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формування відкритої структури. Оскільки для скла Li2B4O7 температура 

Тс ≈ 713 K [89] є доволі низькою, то він може слугувати базовим матеріалом для 

проведення експериментів по формуванню срібних НЧ. 

Для приготування скла Li2B4O7–AgNO3 використовували карбонат літію 

Li2CO3, борну кислоту H3BO3 і азотнокисле срібло AgNO3 високого степеня 

чистоти. Підготовлену за стехіометричним складом Li2O2B2O3 суміш поміщали в 

керамічний тигель і методом багатоступінчастого температурного синтезу за 

хімічною реакцією:  

 

Li2CO3 + 4H3BO3  Li2B4O7 + СО2 + 6Н2О   (2.1) 

 

отримували порошок Li2B4O7, температура плавлення якого Tпл = 1198K. Срібло у 

вигляді солі AgNO3 уводилась в порошок Li2B4O7 з розрахунку 1% вагового.  

Скло готували методом стоплювання у Al2O3 тиглі в атмосфері повітря при 

температурі 1270K. Розплав гомогенізувався при цій температурі протягом 0,5 год, 

а потім охолоджувався до температури 673 К впродовж 1 год, після чого 

відбувалося інерційне охолодження до кімнатної температури. Із отриманого скла 

вирізались зразки для досліджень у вигляді пластинок розмірами 1071 мм
3
, 

поверхні яких полірувалися. 

Для формування НЧ срібла зразки стекол відпалювали за температури 

7105 K протягом 4 год в атмосфері водню (тиск газу 700 мм рт. ст.), у вакуумі 

(10
-4 
тор з титановим гетером) та у повітрі за атмосферного тиску.  

 

2.1.4. Формування наночастинок срібла в CdBr2–Ag 

Формування нанокластерів та НЧ срібла у матриці широкозонних 

шаруватих кристалів бромистого кадмію відбувалося під час УФ-опромінення 

CdBr2–Ag, який володіє фотохромними властивостями [90 – 92]. 

Кристали CdBr2–Ag
+
 вирощували методом Бріджмена-Стокбаргера у 

запаяних кварцових ампулах. Домішка срібла вводилась у вигляді солі AgCl, 

концентрація якої в шихті становила 0,1 та 1,0 мол.%.  
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Зразки для вимірювань виколювались по площинах спайності, їх розміри 

не перевищували 5x5 мм
2
, а товщина підбиралась такою, щоб надійно проміряти 

контури смуг у спектрах поглинання. 

Формування НЧ срібла, які зумовлюють забарвлення кристалів CdBr2–Ag, 

здійснювалось шляхом опромінення зразків світлом ксенонової лампи ДКСШ-

1000 через світлофільтр УФС-2 (або УФС-6). За час експозиції t ≤ 3 хв кристали 

CdBr2–Ag набували стійкого забарвлення, яке зникало під час прогрівання зразків 

до температури T ≥ 600 K. Цикли «забарвлення-знебарвлення» CdBr2–Ag можна 

проводити багато разів. 

 

2.1.5. Отримання наночастинок срібла шляхом напилення металу 

Один із найбільш поширених і доступних способів отримання НЧ 

пов’язаний із термічним напиленням металу на діелектричні підкладки. Тонкі 

плівки срібла отримано на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки методом 

термічного випаровування металу у вакуумі ~ 10
-6

 торр зі швидкістю 0,010–

0,016 нм/с. Підкладками слугували скляні та кварцові пластини, а також пластини, 

на які було нанесено провідний шар In2O3 + SnO2 – ІТО. Температура підкладок у 

процесі напилення становила Т = 290 К. Масова товщина dm плівок 

контролювалася під час напилення за допомогою кварцового резонатора [93]. 

Плівки срібла на кристалічних підкладках з LiNbO3 отримано в НВП 

«Карат», методом магнетронного напилення у вакуумі на установці COM-TH2-

SP2-10V фірми TORZ (США). 

Для досліджень у різних технологічних циклах були напилені серії плівок 

срібла з масовими товщинами в діапазоні 1,0–10,0 нм, які були суттєво меншими 

від перколяційних, які складають ~ 18–20 нм [93, 94]. 

Експериментальна реєстрація локальних полів, які виникають у об’єктах з 

фрактальною структурою, здійснена з допомогою люмінесцентних барвників: 

помаранчево-червоного і синьо-зеленого люмогенів та червоного люмінофора. 

Барвники наносились на срібну плівку зануренням її у спиртовий розчин 

впродовж ~5 хв, після чого висушувались за кімнатної температури. 
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2.2. Експериментальні методи досліджень 

 

2.2.1. Методика структурних досліджень. Комп’ютерна обробка зображень 

Структурні дослідження НЧ срібла на різних підкладках відбувались на 

атомно-силовому мікроскопі Solver P47 PRO (НТ-МДТ, Росія) у лабораторії АСМ 

науково-навчального центру “Фрактал” Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Дослідження проводились в контактному режимі та режимі 

періодичного контакту з частотою стрічкової розгортки 0,5-2 Гц. 

Атомно-силова мікроскопія є потужним інструментом для вивчення 

топології поверхні. Система позиціювання зонда відносно зразка дозволяє 

відтворювати профіль поверхні з досить високою точністю. Оскільки розміри 

досліджуваних НЧ та скануючого елемента є співмірними, то для отримання 

правильних результатів необхідно проводити додаткову обробку зображень. 

Побудова АСМ зображень та початкове усунення дефектів зображення, 

пов’язаних з нелінійністю п’єзокерамічних елементів та системи позиціювання 

зразка (віднімання постійної складової, віднімання постійного нахилу, усунення 

спотворень, пов’язаних з неідеальністю сканера та усереднення по рядках), 

виконувались за допомогою комплектного програмного забезпечення мікроскопа 

– програми ImageAnalysis (НТ-МДТ, Росія) та Gwyddion Free.  

З принципів роботи скануючих мікроскопів випливає, що отриманий 

сигнал є згорткою форм досліджуваної поверхні та скануючого елемента [9]. 

Тому для отримання достовірних даних топології, потрібно визначити форму 

зонда. Форма найбільш розповсюджених АСМ-зондів наближено співпадає з 

чотирикутною пірамідою з заокругленим кінчиком (рис. 2.1) [95]. 

Перший етап обробки полягає у виділенні областей, що відповідають 

елементам структури. Для цього застосовують методи виділення об’єктів на 

зображенні. Розглянемо коротко ці методи. Найпростішим для реалізації є 

пороговий метод, який виділяє коректно елементи структури, що лежать на 

ідеально рівній поверхні.  
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а      б 

Рис. 2.1. Форма кінчика зонда, побудована, як чотиригранна піраміда усічена 

сферою [95] (а) та СЕМ зображення реального зонда [96] (б). 

 

Оскільки реальні поверхні часто мають локальні нерівності, то 

застосування порогового методу не є ефективним. У цьому випадку 

використовують метод вододілу. Основою методу вододілу є заповнення рельєфу 

поверхні гіпотетичною «рідиною» та визначення межі водного розділу [97]. Цей 

підхід дозволяє усунути повільні зміни рельєфу поверхні та виділити різкі об’єкти 

на цій поверхні.  

Наступний стан обробки полягає у визначенні числових характеристик 

виділених об’єктів. Форма частинки розглядалась як сферична. Ефективний 

радіус частинки reff визначається з площі області S, що відповідає частинці: 

/effr S  . Положення центру частинки визначається як центр мас частинки 

 

1

N

c i

i

x x N


 ,  
1

N

c i

i

y y N


 ,    (2.2) 

 

Відстань між частинками визначається як відстань від центра частинки до 

центра найближчого сусіда. 
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2.2.2. Вимірювання спектрів екстинкції 

В однорідному немагнітному середовищі, світлові хвилі поширюються 

прямолінійно зі швидкістю     √     , де n – абсолютний показник 

заломлення середовища [38]. Однорідність середовища (в оптичному розумінні) 

пов’язана з тим, що геометричні масштаби атомно-молекулярних 

неоднорідностей (флуктуації густини, які зумовлюють флуктуацію n) є меншими 

порівняно з довжиною світлової хвилі. 

Наявність НЧ у середовищі приводить до залежності від координат 

показника заломлення, що зумовлює відхилення від прямолінійного поширення 

світла – розсіяння світлової хвилі. Тому, в загальному випадку, світлова хвиля у 

неоднорідному середовищі частково поглинається та розсіюється (рис. 2.2) [38].  

 

 

Рис. 2.2. Схематичне зображення екстинкції світла скупченням НЧ [38]. 

 

На експерименті реєструється пройдене світло Iпройд, інтенсивність якого 

визначають зі співвідношення [38] 

 
.пад пройд погл розсI I I I  
    (2.3) 

 

де Іпад, Іпогл та Ірозс – інтенсивність падаючого, поглинутого та розсіяного світла 

відповідно. Ослаблення падаючого пучка, яке зумовлене поглинанням та 
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розсіянням світла, називають екстинкцією. 

У першому наближенні частинки можна розглядати невзаємодіючими, 

якщо відстань l між ними принаймні втричі перевищує радіус частинки r: l ≥ 3r. 

Одночасно ця відстань l повинна значно перевищувати довжину хвилі світла λ в 

середовищі: l >> λ. За таких умов, коефіцієнт послаблення αext визначається 

співвідношенням [38] 

 

, ,ext i ext i

i

n C        (2.4)
 

 

де ni – концентрація НЧ і-го типу, що має ефективний переріз екстинкції Cext,i. 

Оскільки кожна частинка, що збуджується зовнішнім електромагнітним 

полем, перебуває в полі вторинних хвиль, створених іншими частинками, то 

необхідно враховувати багатократне розсіяння. Послаблення світла на величину 

dI на тонкому шарі dz визначається виразом 

 

.extdI Idz 
      (2.5)

 

 

Для зразка товщиною h інтенсивність пройденого світла визначається законом 

Бугера-Ламберта 

 
exth

пройд падI I e



      (2.6)

 

 

З останнього співвідношення випливає, що ефективний переріз екстинкції 

є пропорційним до логарифму відношення інтенсивностей падаючого і 

пройденого світла, які безпосередньо вимірюються на експерименті. 

Із співвідношення (2.3) видно, що інтенсивність поглинутого та розсіяного 

світла з врахуванням (2.6), визначається як 

 

 1 .exth

погл розс пад пройд падI I I I I e


    
   (2.7)

 

 

З іншого боку, оптична густина D, які вимірюються експериментально, 



51 

 

визначаються співвідношенням 

 

 lg lg 1 ~ .extпогл розс h

ext

пад

I I
D e

I

 


    
   (2.8)

 

 

З цього випливає, що існує пропорційність між оптичною густиною D та 

перерізом екстинкції, що визначається з (2.4). Це дає можливість співставляти 

експериментальні та теоретично розраховані спектри НЧ. 

Спектри пропускання та відбивання вимірювались на двопроменевому 

спектрофотометрі Shimadzu UV-3600 (Shimadzu, Японія) у діапазоні 300–1600 нм 

з кроком 0,2 нм та спектральною шириною щілини 2,0 нм. Джерелом світла 

слугувала галогенна лампа, а детектором – фотопомножувач (до 840 нм) та діод на 

основі InGaAs (840–3000 нм). При вимірюванні спектрів відбивання 

використовувалась приставка ASR-3105 повного дзеркального відбивання з кутом 

падіння 5°. 

Для усунення впливу підкладки на розрахунок екстинкції зі спектрів 

пропускання та відбивання для плівок металу на підкладках використовувалась 

формула [98]: 

 

.
.

.

1 ( ) 1 ( )
( ) ln ln

( ) ( )

під
пл

під

R R
D

T T

 


 

    
    

    
,   (2.9) 

 

де T(λ) та R(λ) – спектри пропускання та відбивання плівки з підкладкою, Tпід.(λ) та 

Rпід.(λ) – спектри пропускання та відбивання підкладки. 

Спектри пропускання були виміряні також на установці, яка створена на 

кафедрі експериментальної фізики Львівського національного університету, 

змонтованій на базі монохроматора МДР-23 і персонального комп’ютера, 

джерелом світла слугувала галогенна лампа розжарювання, а приймачем був 

фотоелектронний помножувач ФЕП-79 в режимі ліку квантів, який забезпечував 

лінійність реєстрації сигналу в діапазоні 10
2
–10

6
. 

Математична обробка спектрів полягала в апроксимації їх методом 
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найменших квадратів гаусовими функціями з використанням пакету OriginPro 8.0. 

Спектральні характеристики смуг поглинання, а саме – спектральне положення 

максимумів, інтенсивність та півширина, отримувались як значення відповідних 

параметрів гаусових кривих. 

 

2.2.3. Дослідження спектрів люмінесценції та комбінаційного розсіяння 

світла 

Спектри люмінесценції вимірювалися на спектрофлуориметрі СМ2203 

(Solar, Білорусь). Джерелом збуджуючого світла служила УФ лампа, а детектором 

– фотопомножувач. Діапазон вимірювання спектрофлуориметра λ = 220–820 нм. 

Спектри комбінаційного розсіяння виміряні на автоматизованій установці, 

змонтованій на базі дифракційного спектрометра ДФС-52М на кафедрі 

оптоелектроніки та інформаційних технологій факультету електроніки. 

Робочий діапазон спектрометра становив 400–830 нм і забезпечувався 

набором дифракційних ґраток з 1800 штрих/мм та 1200 штрих/мм з розділенням 

по частоті Δν = 1–4 см
–1

. Джерелом світла слугував гелій-кадмієвий лазер 

«Модерн», довжина хвилі генерації якого λ = 441,5 нм. 

Розсіяне випромінювання реєстрували фотоелектричним помножувачем 

ФЕП-79, який працював у режимі лічби фотонів. Діапазон швидкості лічби – 0–

10
6
 с
–1
. Для зменшення впливу шумів проводилось накопичення сигналу у 

діапазоні 1–10 с у кожній точці спектра. 

 

2.2.4. Дослідження нелінійних оптичних властивостей методом Z-

сканування 

Одним з найпростіших та зручних методів для вивчення нелінійно-

оптичних властивостей наноструктурованих матеріалів є метод Z-сканування – 

однопроменевий високочутливий метод випромінювання нелінійного показника 

заломлення n2 [99, 100]. Він ґрунтується на дослідженні зміни інтенсивності в 

центральній зоні розбіжного гаусового пучка в дальньому полі при 

повздовжньому переміщенні зразка через сфокусовану область випромінювання 
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(рис. 2.3). Таке переміщення супроводжується зміною показника заломлення 

нелінійного середовища, яка зумовлена відповідною зміною інтенсивності світла, 

що проходить крізь зразок. Цей метод дозволяє визначити значення нелінійних 

властивостей середовища на основі виміряних значень коефіцієнта пропускання. 

 

 

Рис. 2.3. Принцип Z-сканування. 1 – лазер, 2 – лінза, яка фокусує лазерний пучок 

у точці О, 3 – зразок, який переміщується в напрямі осі Z, 4 – діафрагма, 

5 – приймач. 

 

Вимірювання проведено за кімнатної температури з використанням 

випромінювання другої гармоніки неперервного неодимового лазера з діодним 

нагнітанням (1 на рис. 2.3), який працює на довжині хвилі 532 нм. Вихідна 

потужність лазерного променя становила 45 мВт. Параметри сфокусованого 

лазерного променя відповідали основним вимогам експерименту Z-сканування: 

2ω0 = 22,3 мкм (ω0 – радіус гаусового пучка в фокусі); b = nπω0 / λ = 1,197 мм (b – 

довжина дифракції в діапазоні Релея), густина потужності лазерного пучка у 

фокусі І0=1,04×10
4
 Вт/см

2
.  

Метод Z-сканування дозволяє розрахувати нелінійний показник 

заломлення n2, який входить у вираз для загального коефіцієнта заломлення 

n = no + n2E
2
, де no – лінійний показник заломлення, E – амплітуда напруженості 

електромагнітного поля лазерного випромінювання. Обчислення n2 за 

нормалізованими спектрами Z-сканування проводили за формулами [101]: 

 

,     (2.10) 

 

0
2

0eff
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де ∆Ф0 – нелінійне фазове спотворення; k = 2π / λ – хвильовий вектор; I0 – 

максимум інтенсивності лазерного випромінювання в фокусі; Leff – ефективна 

товщина зразка:  

 

,     (2.11) 

 

де  – лінійний коефіцієнт поглинання на довжині хвилі 532 нм, L – товщина 

зразка. 

Нелінійне фазове спотворення  емпірично пов’язане із зміною 

нормалізованого пропускання TZ = T+Z – T-Z, отриманого з експериментального 

спектру Z-сканування, співвідношенням:  

 

 
0 0.27

0.406 1

ZT
Ф

S


 


,    (2.12) 

 

де S – пропускання діафрагми за відсутності зразка, TZ – різниця значень 

максимумів пропускання T при додатних (T+z) і від’ємних (T-z) координатах Z. У 

експерименті із закритою діафрагмою S = 0,07 інтенсивності падаючого на 

діафрагму світла. 

 

2.3. Алгоритми моделювання росту фрактальних кластерів та 

розрахунку спектрів екстинкції 

 

2.3.1. Моделювання росту фрактальних кластерів 

Для моделювання росту ФК розроблені програми за алгоритмами 

частинка–кластер та кластер–кластер. Програми написані мовою С++, оскільки 

необхідна висока ефективність при побудові структури. 

Вхідними параметрами для моделей частинка–кластер та кластер–кластер 

є кількість частинок та їхній розподіл за розмірами. Додатковим вхідним 

параметром для моделі кластер–кластер є розміри простору, у якому відбувається 

1 L

eff

e
L
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агрегація фракталу та ступінь заповнення об’єму частинками. Під час 

моделювання ступінь заповненості об’єму частинками становив 1%, оскільки 

зростання цієї величини приводить до збільшення фрактальної розмірності 

внаслідок швидкого злипання частинок. 

Вихідними даними є положення частинок та їхній радіус. Приклади вікон з 

отриманими кластерами з допомогою моделі АОД представлений на рис. 2.4. 

Очевидно, що для двомірного фракталу на дискретній ґратці (рис. 2.4.б), у 

певних напрямках, є довгі прямі ланцюжки кульок, як наслідок, спектр екстинкції 

буде спотворений вкладом внутрішньої структури фрактального агрегата. 

 

        
а        б  

Рис. 2.4. Вікна зі згенерованими 3-мірним (а) та 2-мірним (б) ФК, побудованими з 

використанням моделі АОД, на неперервній (а) та дискретній (б) ґратці, 

відповідно, які складаються з 400 однакових кульок. 

 

Тому, при моделюванні реальних структур, утворення фрактальних 

агрегатів обох моделей росту відбувалось у неперервному тривимірному просторі. 

Для оптимізації роботи алгоритму моделі АОД крок частинки вибирано рівним 

мінімальній відстані між блукаючою та об’єднаними частинками з додаванням 

малої величини. Такий підхід дозволяє досягти тієї ж фрактальної розмірності, що 

й у випадку рівномірного кроку. Подібний підхід до алгоритму кластер–кластер 

агрегації не дає збільшення швидкодії роботи програми.  
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2.3.2. Розрахунок фрактальної розмірності 

Фрактальна розмірність тривимірних кластерів, отриманих за допомогою 

механізмів, описаних у п. 2.3.1, визначається із співвідношення [54]: 

 

log ,
/g

N
D

R a


      (2.13) 

 

де N – кількість частинок у фракталі, a – середній радіус частинки, а 
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  r r  – радіус обертання кластера (rc – координати центра мас, ri – 

радіус-вектор частинки). 

 

2.3.3. Програма розрахунку спектрів екстинкції на основі теорія Мі 

Для розрахунку спектрів екстинкції металічних НЧ використовувались 

співвідношення (1.19 – 1.23). На їхній основі зроблена комп’ютерна програма. 

Програма написана у середовищі MATLAB або Octave. Вибір зумовлений 

високорівневою мовою програмування та наявністю операцій з комплексними 

числами та матрицями, що дозволяє досягнути простоти відповідної програми. 

Вхідними даними програми є: тип матеріалу для задання оптичних 

констант матеріалу сферичних НЧ ε(λ), частоти плазмонного резонансу ωp та 

частоти зіткнень електронів γ0; показник заломлення середовища nm; радіус 

частинки R; довжина падаючої хвилі λ на частинку; розмірний параметр A, який 

також залежить від взаємодії частинки з середовищем. 

Результатом програми є значення ефективного перерізу екстинкції Cext, 

поглинання Cabs та розсіяння Csca. 

Розрахунок коефіцієнтів an і bn у співвідношеннях (1.22–1.23) здійснюється 

за допомогою використання рекурентних співвідношень функцій Бесселя: 
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Знаходження ефективного перерізу екстинкції (1.19) з найменшою 

похибкою зводиться до сумування скінченої, але достатньої великої кількості 

членів ряду N. З другого боку, при великій кількості членів ряду N накопичується 

значна похибка округлень, що спотворює результат. Отже, виникає проблема 

вибору оптимального значення N. Для вирішення цієї проблеми використаний 

критерій, запропонований Кхаром [38], згідно якого кількість членів N суми ряду 

визначається з виразу 

 
1

34 2N x x   ,      (2.15) 

 

де х – дифракційний параметр, що використовується в формулах (1.22, 1.23). 

 

2.3.4. Програма розрахунку спектрів екстинкції на основі методу 

дискретних диполів 

Нами розроблено програму для розрахунку спектрів екстинкції частинок 

довільної форми та взаємодіючих НЧ у діелектричному середовищі на основі 

співвідношень (1.30, 1.37). 

Програма написана мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого 

програмування та багатопотоковою технологією – Open MP. 

Вхідні параметри програми поділяються на два класи, які описують 

характеристики диполів та середовища відповідно. Характеристиками диполя 

слугують координати, оптичні константи, радіус, і вони є індивідуальними для 

кожного з них. До характеристик середовища належать довжина падаючої хвилі 

та показник заломлення і вони є однаковими для усіх диполів. Результатом 

програми, є ефективний переріз екстинкції Cext, поглинання Cabs та розсіяння Csca. 

Для розв’язку комплексного матричного рівняння (1.35), його необхідно 

привести до вигляду 
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Матричне рівняння (2.16) розв’язано несиметричним методом спряжених 

градієнтів (див. додаток А) [102]. 

 

2.3.5. Тестування програм розрахунку спектрів екстинкції 

Перевірка роботи розроблених програм здійснена порівнянням 

розрахованих різними методами спектрів екстинкції золотої НЧ у вакуумі 

радіусом 10, 20 нм (рис. 2.5) та порівняння їх з літературними даними [38]. 
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Рис. 2.5. Спектри екстинкції золотої НЧ радіуса 10 та 20 нм у вакуумі, 

промодельовані з допомогою трьох різних методів. 

 

Як видно з рис. 2.5. характер спектрів, розрахованих різними методами, є 

однаковим, а максимум в області 510–520 нм добре узгоджується з 

експериментальними даними [38]. 

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Описані методи отримання досліджуваних матеріалів: гідрозолей 

срібла та осушених гідрозолей, НЧ срібла, що формуються під час відпалу у 

стеклах Li2B4O7–AgNO3, кристалах CdBr2–Ag у разі УФ-опроміненні та в разі 

напилення металу на діелектричні підкладки. 

2. Наведено експериментальні методи визначення оптичних та 
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структурних характеристик досліджуваних об’єктів. Детально розглянуто методи 

визначення структурних параметрів НЧ з даних АСМ, вимірювання спектрів 

екстинкції та методики Z-сканування. 

3. Розроблено програмне забезпечення для побудови ФК з використанням 

різних моделей росту та визначення їхньої фрактальної розмірності.  

4. Написано програми для розрахунку спектрів екстинкції металевих НЧ у 

діелектричному середовищі на основі теорії Мі, МДД та електростатичного 

наближення. 

5. Проведено тестування розроблених програм розрахунку спектрів 

екстинкції, що підтверджує їхню коректність. 
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РОЗДІЛ 3.  

ОПТИЧНІ СПЕКТРИ НЕВЗАЄМОДІЮЧИХ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА 

ФРАКТАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ, СФОРМОВАНИХ НИМИ 

 

Спектри поглинання металічних НЧ характеризуються інтенсивною 

смугою екстинкції в УФ та видимому діапазоні спектра. Ця смуга зумовлена 

обмеженим поверхнею НЧ колективним рухом вільних електронів у полі 

електромагнітної хвилі, що зумовлює появу так званого ППР. 

Найпростішими об’єктами дослідження плазмонних спектрів є ізольовані 

(невзаємодіючі) металічні НЧ, впроваджені у діелектричні матриці, для яких 

існують добре розвинуті теоретичні моделі. 

Взаємодія НЧ приводить до формування ФК, яка супроводжується зміною 

оптичних спектрів систем. 

У цьому розділі вивчено плазмонні спектри невзаємодіючих НЧ срібла та 

їхня зміна при утворенні ними ФК. 

 

3.1. Експериментальні спектри невзаємодіючих наночастинок срібла 

 

Типовим прикладом системи невзаємодіючих НЧ можуть слугувати золі 

металів, методи отримання яких описані у п. 2.1.1. В роботі досліджено золі 

срібла двох видів: з малим та великим радіусом НЧ. Критерій належності НЧ до 

певного класу визначався шляхом порівняння їхніх розмірів 2R та довжини 

вільного пробігу l носіїв заряду: якщо R < l, то частинки вважаються малими, у 

разі R ≈ l – великими. Довжина вільного пробігу вільних носіїв у сріблі за даними 

різних авторів становить l ≈ 60..100 нм [103]. 

 

3.1.1. Спектри гідрозолей срібла 

На рис. 3.1. зображені спектр екстинкції гідрозолю срібла з середнім 

радіусом частинок R ≈ 2 нм (крива 1). У випадку малих частинок реєструється 

інтенсивна смуга в області 410 нм, півширина якої становить Δω = 0.74 еВ. 
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В спектрі екстинкції гідрозолю срібла з великим радіусом частинок 

(R ≈ 45 нм) максимум основної смуги зміщується до 465 нм та зростає півширина 

Δω = 0.96 еВ (крива 2 на рис. 3.1). В короткохвильовій частині спектра 

виділяється особливість в околі ~ 360 нм, яка свідчить про існування додаткової 

смуги. 
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Рис. 3.1. Нормований до максимума спектр екстинкції гідрозолів срібла з малими 

(R ≈ 2 нм) (крива 1) та великими (R ≈ 45 нм) (крива 2) радіусами НЧ. 

 

Смуги з максимумами при 410 та 465 нм пов’язують з ППР в НЧ срібла. 

Його природа зумовлена тим, що під дією зовнішнього падаючого 

випромінювання, електрони провідності зміщуються відносно нерухомого 

позитивно зарядженого іонного остова (рис. 1.3). Це зміщення має колективний 

характер, під час якого рух електронів є узгодженим по фазі. Він реалізується у 

випадку, якщо радіус частинки R є меншим від довжини вільного пробігу l 

електронів: R < l. 

Спектральне положення максимумів ППР для металічної НЧ у 

діелектричному середовищі визначається з умови рівності нулеві знаменника 

виразу (1.3), що описує частоти поверхневих плазмонних мод. Для дипольних 

коливань (l = 1) отримується, так звана, умова Фрьоліха (1.5). Спектральна 

залежність діелектричної проникності води εm отримується зі співвідношення 

εm = nm
2
, де nm – показник заломлення води [104]. 
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На рис. 3.2 наведені спектральні залежності величини –2εm (крива 1) та 

дійсної частини ε1 для срібла (криві 2, 3, 4). Якщо використати значення 

діелектричної проникності ε1 для масивного матеріалу (крива 2) [46], то графічний 

розв’язок рівняння (1.5) дає положення максимуму плазмонної смуги в околі 

385 нм.  
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Рис. 3.2 Графічний розв’язок рівняння (1.5) для гідрозоля срібла; криві 1 та 5 – 

спектральні залежності величин –2·nm
2
 та –1,5·nm

2
 відповідно, крива 2 – 

дійсна частин ε срібла для макроскопічного зразка, криві 3, 4 – дійсна 

частини ε срібла для НЧ радіусом 1 та 2 нм відповідно. 

 

У разі переходу від масивного зразка до нанорозмірних частинок, 

діелектрична проникність срібла зростає за модулем, внаслідок включення в 

коефіцієнт загасання розсіяння носіїв на поверхні НЧ (див. п. 1.4.3). Така зміна ε 

срібла зумовлює зміщення максимуму смуги у довгохвильову область (рис 3.2, 

криві 3, 4) [46]. 

Чисельно розмірний ефект діелектричної проникності описується 

формулою (1.18) і характеризується феноменологічною константою А, яка 

враховує одночасний вплив багатьох факторів (п. 1.4.3). 

Оцінимо величину A для досліджуваних гідрозолей. З формули (1.18) 

випливає, що для знаходження А необхідно знати значення коефіцієнта загасання 
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γ. Для НЧ, розміри яких не перевищують довжини вільного пробігу носіїв, 

величину γ можна оцінити з довжини вільного пробігу [105]: 

 
1/3 2/32

0

2

3
,

( * )

p
l

m e

 



 
  

 
     (3.1) 

 

де e та m* = 0,85me [106] – заряд та ефективна маса електрона, ωp = 9.083 еВ – 

плазмонна частота вільного електронного газу для срібла [103]. 

Для НЧ l ≈ R, тому з формули (1.18) можна оцінити значення γ, які 

становлять відповідно 7.86·10
14

 с
–1

 та 3.96·10
13

 с
–1

 для малих (R ≈ 2 нм) і великих 

(R ≈ 45 нм) частинок. Розраховані із цих даних значення константи А для 

досліджуваних систем становлять A = 1,1 та A = 0,37, що добре узгоджується з 

літературними даними [105]. 

Смуги поглинання з максимумом при 360 нм у гідрозолі срібла з великими 

радіусами частинок може бути зумовлена збудженням квадрупольної моди. 

Спектральне положення квадрупольної моди визначається з умови рівності нулеві 

знаменника (1.3), для l = 2: Re[ ( )] 1.5 m    . З графічного розв’язку цього 

рівняння (крива 5 на рис. 3.1), отримуємо, що максимум квадрупольної моди для 

срібла знаходиться в ділянці 365 нм, що добре узгоджується з 

експериментальними даними. 

 

3.1.2. Спектри гідрозолей срібла, сформованих відновленням Ag з AgNO3 

під дією УФ-опромінення 

У спектрі поглинання насиченого спиртового розчину AgNO3, 

опроміненого УФ-світлом, простежується інтенсивна смуга з максимумом при 

301 нм, на довгохвильовому спаді якої реєструється слабкі складові при 333 нм та 

~420 нм (рис. 3.3.а). 
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Рис. 3.3. Спектр екстинкції насиченого спиртового розчину AgNO3, опроміненого 

УФ-світлом (а). Штрихова крива відповідає гаусовій апроксимації 

довгохвильового спаду смуг з максимумом при 301 та 333 нм, 

розкладанням спектра на складові. Різницевий спектр екстинкції НЧ 

срібла (б), отриманий з виділеної області. 

 

Проаналізуємо можливу природу короткохвильових смуг з максимумами 

при 301 та 333 нм (рис. 3.3.а). З аналізу літературних даних [108, 109] випливає, 

що ці смуги можуть бути пов’язані з малими кластерами срібла, які формуються 

із атомів та/або іонів срібла при радіаційно-хімічному відновленні іонів Ag
+
 під 

дією УФ-випромінювання. Радіаційно-хімічне відновлення іонів металу 

описується реакцією [108, 109]: 

 

Ag
+
 + e

–
 → Ag

0
.      (3.2) 

 

Атоми Ag
0
, та іони Ag

+
, які є у розчині, слугують матеріалом для 

подальшого формування НЧ [108]. Встановлено, що утворенню НЧ передує ряд 

проміжних стадій утворення стійких малих кластерів, злипання яких приводить 

до утворення квазіметалічних та нанорозмірних частинок [109]. Зокрема, 

нейтральні атоми Ag
0
 та іони Ag

+
 формують таке сімейство «магічних» кластерів: 

 

Ag
0
 + Ag

+
 → Ag2

+
;  Ag2

+
 + Ag

0
 → Ag3

+
;     (3.3) 

Ag2
+
 + Ag2

+
 → Ag4

2+
;  Ag4

2+
 + 4Ag

0
 → Ag8

2+
; 



65 

 

 

Кластер Ag8
2+

 є стійким, і характеризується основною смугою поглинання 

при 290 нм [109] у водному розчині. 

Добре співпадіння спектрального положення смуги кластерів Ag8
2+

 у воді 

(290 нм) зі смугою поглинання при 301 нм у спирті може свідчити про її зв’язок з 

кластерами Ag8
2+
, утворених у разі УФ-опромінення спиртового розчину AgNO3. 

Більш довгохвильова компонента при 333 нм пов’язана, ймовірно, з 

квазіметалічними центрами, які включають більше кількість атомів срібла [109]. 

На рис. 3.3.б. окремо представлено різницевий спектр екстинкції в 

інтервалі 365–525 нм (виділена область на рис.3.3.б). Опрацюванням спектра 

виявлено існування смуги поглинання при 420 нм. 

Півширина цієї смуги становить ∆ω = 0,387 еВ, а спектральне положення 

смуги, з врахуванням умови Фрьоліха (1.5), свідчить про її зв’язок з ППР 

(показник заломлення чистого спирту nm = 1.353) [107]. 

Виходячи зі спектральних параметрів смуги, оцінимо радіус НЧ, які 

формуються під час УФ опромінення спиртового розчину AgNO3. В рамках теорії 

вільного газу, півширина смуги ∆ω пов’язана з провідністю σ металу 

співвідношенням [101]:   
   

   
. Оскільки   

    

 
 , то з порівняння останніх 

виразів отримуємо, що час релаксації 1/   . З іншого боку / Fl v  , де l – 

довжина вільного пробігу. Прирівнявши довжину вільного пробігу з радіусом НЧ 

l = R, [101], отримуємо такий вираз для радіуса НЧ: 

 

       .      (3.4) 

 

Використовуючи значення швидкості Фермі для срібла (vF = 1.4·10
6
 м/с) та 

експериментальну величину ∆ω, з формули (3.4) оцінено радіус НЧ, який 

становить R ≈ 15 нм. Отримане значення радіуса є «проміжним» між значеннями 

радіусів НЧ у гідрозолях (2 нм та 45 нм). Його коректність підтверджується тим, 

що спектральне положення смуги також займає проміжне положення між 

параметрами смуг гідрозолей з малими та великими частинками (рис. 3.3.б). 
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Проаналізуємо можливий механізм формування НЧ срібла під час УФ-

опромінення спиртового розчину AgNO3. Нанорозмірні кластери, які зумовлюють 

смугу ППР при ~420 нм, формуються у процесі злиття малих кластерів, згідно 

реакцій (3.3), з квазіметалічних центрів та/або іонів Ag
+
 та атомів Ag

0
. Механізм 

утворення таких структур описується, ймовірно, моделлю кластер–кластер . 

 

3.2. Розрахунок спектрів екстинкції наночастинок в рамках теорії Мі 

 

Одним з найпростіших підходів до розрахунку спектрів поглинання та 

розсіяння ізольованих НЧ у діелектричних матрицях є дипольне наближення та 

теорія Мі. Останній підхід дозволяє розраховувати спектри великорозмірних 

(R > 30 нм) частинок, проте є трохи складніший. Спектри НЧ довільної форми 

розраховуються МДД або ДДА. У цьому параграфі проаналізуємо детальне 

застосування теорії Мі для розрахунку спектрів невзаємодіючих НЧ. 

 

3.2.1. Врахування розмірної залежності діелектричної проникності 

Розрахунок спектрів екстинкції сферичних НЧ в рамках теорії Мі 

здійснювався за допомогою програм, описаних у п. 2.3.3. 

Важливими вхідними даними для розрахунку є відносна діелектрична 

проникність матеріалу частинки ε. В п. 1.4.3 показано, що у випадку 

нанорозмірного масштабу, ε залежить від розмірів НЧ внаслідок додаткового 

внеску в загасання γ0 розсіяння на поверхні (3.2). Основним параметром у цій 

залежності є феноменологічний параметр A, значення якого знаходиться в межах 

від 0,25 (для вільних частинок у вакуумі) до 3,6, коли частинки знаходяться у 

діелектричному середовищі [110]. 

На рис. 3.4 наведено розраховані за формулою (1.18) вклади в загальний 

коефіцієнт γ доданку AvF / R для срібла для різних значень А. Значення 

13 1

0 2,6 10 c    вважається однаковим для НЧ різних радіусів. 

З порівняння кривих рис. 3.4 випливає, що у випадку малих радіусів НЧ 

(R < 10 нм) внесок доданку AvF / R є важливим навіть для малих значень А. З 
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ростом А його внесок доданку AvF / R є суттєвим і для частинок більших розмірів. 
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Рис. 3.4. Порівняння вкладу γ0 та AvF / R у діелектричну проникність ε срібла для 

різних значень А, які вказані цифрами біля відповідних кривих. 

 

На рис. 3.5 наведено спектри екстинкції малих (2–8 нм) НЧ срібла, які 

розраховані без врахування (а) та з врахуванням (б) розмірного ефекту відносної 

діелектричної проникності металу. Розмірний параметр для наведених спектрів 

приймався рівним A = 0,75 [38]. 
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Рис. 3.5. Спектри екстинкції НЧ Ag малих розмірів, розраховані без врахування 

(а) та з врахуванням (б) розмірного ефекту відносної діелектричної 

проникності срібла. 
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З даних рис. 3.5 видно, що в цьому діапазоні радіусів спектри екстинкції 

являють собою симетричні смуги з максимумом при 355 нм, положення якого не 

залежить від розмірів НЧ і є однаковим у разі розрахунків з врахуванням та без 

врахування розмірної залежності ε. Врахування розмірного ефекту впливає на 

значення максимуму коефіцієнту екстинкції та півширину смуги.  

Встановлено, що півширина смуги екстинкції, розрахованої з врахуванням 

розмірного ефекту ε, є значно більшою, і зменшується з ростом радіуса НЧ 

(рис. 3.6.а). У цьому діапазоні радіусів півширина смуги екстинкції, розрахованої 

без врахування розмірної залежності ε, практично не залежить від радіуса НЧ. 
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Рис. 3.6. Залежність півширини смуги (а) та амплітуди максимума (б) екстинкції 

від радіуса НЧ, розрахованих з врахуванням та без врахування 

розмірного ефекту ε срібла. 

 

Врахування розмірного ефекту зумовлює зменшення значення екстинкції в 

максимумі смуги, що узгоджується з літературними даними [38]. Для обох 

способів розрахунку значення екстинкції лінійно зростає з ростом радіуса НЧ, 

однак швидкість росту є різною (рис. 3.6.б). 

Таким чином, з наведених результатів випливає, що у випадку розрахунку 

спектрів екстинкції, необхідно враховувати розмірний ефект шляхом коректного 

задання розмірного параметра А. 
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3.2.2. Залежність спектрів екстинкції срібних та золотих наночастинок від 

радіуса 

На рис. 3.7.а та 3.7.б наведені розраховані спектри екстинкції для срібних 

та золотих НЧ різних радіусів з врахуванням розмірного ефекту (розмірний 

параметр А = 0.75 [38]). 

 

0

2

4

6

8

10

12

60
50
40
30
20
10

8
6
4
2

300 350 400 450 500 550 600

К
о
е
ф

іц
іє

н
т 

е
кс

ти
н
кц

ії

R, нм

 60

 50

 40

 30

 20

 10

 8

 6

 4

 2

,нм

радіус, нм

  
400 450 500 550 600 650 700

0

1

2

3

4

5

6

60
50

40
30

20
10

р
а
д
іу

с
, 
н
м

R, нм

 60

 50

 40

 30

 20

 10

,нм

К
о

е
ф

іц
іє

н
т 

е
кс

ти
н
кц

ії

 
а       б 

Рис. 3.7. Розраховані в рамках теорії Мі, спектри екстинкції срібних (а) та золотих 

(б) НЧ з врахуванням розмірного ефекту A = 0,75. 

 

З аналізу розрахованих спектрів випливає, що при збільшенні розмірів НЧ 

спостерігається ріст коефіцієнта екстинкції смуги ППР, довгохвильове зміщення 

максимуму спектра з 355 до 414 нм та розширення смуги. У разі великих радіусів 

НЧ (R > 50 нм) в спектрах екстинкції срібних НЧ з’являється короткохвильова 

смуга з максимумом в області 355 – 360 нм, яка пов’язана зі збудженням 

квадрупольних мод. 

Спектральне положення та інтенсивність максимумів спектрів екстинкції 

залежно від їхніх радіуса для срібних та золотих НЧ представлено на рис. 3.8. 

Для срібних НЧ зміщення максимуму смуги в довгохвильову область 

виникає при радіусах R > 8 нм, а залежність λ(R) є нелінійною. Коефіцієнт 

екстинкції нелінійно зростає зі збільшенням R, досягаючи максимуму у випадку 

радіуса частинки ~ 30 нм (рис. 3.8 а). 

Максимум смуги плазмонного резонансу для золотих НЧ згідно з умовою 
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Фрьоліха, реєструється в діапазоні 505–540 нм [35]. З ростом радіуса золотих НЧ, 

максимум смуги ППР зміщується від 506 нм до 530 нм [35]. Як і у випадку НЧ 

срібла, спостерігають нелінійне зміщення максимуму спектру екстинкції золотих 

НЧ у довгохвильову область з ростом їхнього розміру. Амплітуда максимуму 

спектра екстинкції зростає з ростом радіуса і, на відміну від срібних НЧ, не має 

екстремуму (рис. 3.8.б). 
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Рис. 3.8. Залежності від радіуса спектрального положення та інтенсивності у 

максимумі спектрів екстинкції для НЧ срібла (а) та золота (б). 

 

3.2.3. Порівняння з експериментальними даними 

В експериментальному спектрі екстинкції гідрозолю срібла з НЧ радіусом 

R = 2 нм максимум смуги простежуються при 410 нм (рис. 3.1), а розрахований – 

при 365 нм (рис. 3.5). Тому узгодження спектрального положення максимума 

смуги досягалось зменшенням концентрації вільних носіїв зарядів. Дійсно, в 

теорії Мі залежність максимума смуги плазмонного резонансу від концентрації 

вільних носіїв описується виразом [110]: 
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де εm та χ1 – діелектрична функція матеріалу середовища та дійсна частина вкладу 

сприйнятливості оптичного міжзонного переходу, відповідно, а ε0 та m* – 
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діелектрична постійна та ефективна маса електронів провідності. 

Співпадіння спектрального положення смуг ППР експериментального та 

розрахованого спектрів досягнуто за умови зменшення концентрації вільних 

носіїв n1 = 0,8·n (рис. 3.9). 

Фізична причина такого зменшення концентрації вільних носіїв може бути 

пов'язано з формуванням поверхневими атомами НЧ разом з молекулами 

оточуючого середовища акцепторних рівнів, на яких локалізуються вільні носії. 
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Рис. 3.9. Порівняння експериментального та розрахованих спектрів екстинкції 

гідрозолю срібної НЧ радіусом R = 2 нм у воді; розрахунок проведено з 

відносною концентрацією вільних носіїв заряду n1 = 0,8·n та різними 

значеннями коефіцієнтів розмірного ефекту: А = 0 та 1.1. 

 

Оцінимо ймовірну густину акцепторних рівнів. Число атомів у НЧ з 

радіусом R становить   (     )
 , де rws = 0.16 нм – радіус Вігнера-Зейтца для 

срібла [31]. Для R = 2 нм отримуємо, що N = 1.9·10
3
. При великих N долю 

поверхневих атомів можна оцінити зі співвідношення     –    [54], яке для 

розглядуваного випадку є рівним       . Таким чином, для срібної НЧ радіусом 

2 нм приблизно 32% атомів є поверхневими. З іншого боку співпадіння 

спектрального положення смуг ППР досягається у разі зменшення концентрації 

носіїв на 20%. Із співставлення числа поверхневих атомів та числа локалізованих 

носіїв випливає, що приблизно три поверхневі атоми срібла формують два 
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акцепторні рівні, на які захоплюються вільні носії. 

Півширина експериментального спектра становить Δω = 0,74 еВ, і є 

більшою від розрахованої Δω = 0,63 еВ (при значенні А = 1,1). Така відмінність 

півширин може бути пов’язана з тим, що при синтезі формуються частинки різних 

радіусів, які й зумовлюють неоднорідне розширення спектра. 

На рис. 3.10.а представлено спектр екстинкції гідрозолю срібла з 

«великими» частинками та розрахований спектр екстинкції НЧ радіуса 46 нм у 

рамках теорії Мі. При великих радіусах НЧ відбувається «розщеплення» смуги 

екстинкції, тобто виникає більш короткохвильова компонента, яка пов’язана з 

екстинкцією квадрупольних мод (рис. 3.7.а). Максимум квадрупольних мод при 

386 нм, як і у випадку дипольних мод (див. п. 3.4.1), зміщується у довгохвильову 

область з ростом розміру НЧ. 
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Рис. 3.10. Порівняння експериментальних спектрів екстинкції (суцільні криві) з 

розрахованими спектрами (пунктирні) для гідрозолю з «великими» НЧ 

радіусом 46 нм у воді (а) та гідрозолю з НЧ радіусом 28 нм у спирті (б). 

 

На рис. 3.10.б наведено спектр екстинкції срібних НЧ, що формуються у 

спиртовому розчині AgNO3 під дією УФ-опромінення. Добре співпадіння 

експериментального спектра з розрахованим досягається при радіусі НЧ R = 28 нм, 

А = 0,75. Отримане значення R майже вдвічі більше, ніж оцінене з півширини 

смуги (R = 15 нм). Це може бути пов’язано з тим, що значення експериментальної 
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півширини ∆ω є завищеним внаслідок неоднорідного розширення смуги через 

існування частинок різних розмірів. Відповідно, значення радіуса, оціненого зі 

співвідношення       ⁄ , є меншим від реального. 

З наведених результатів випливає, що теорія Мі (рис. 3.10.б) задовільно 

описує спектри реальних гідрозолів. Неспівпадіння між експериментальними та 

розрахованими спектрами можуть бути зумовлені рядом факторів, найголовніші з 

яких пов’язані з існуванням в реальних золях НЧ з різними розмірами та 

відмінною від сферичної формою. 

Розрахунок спектрів на основі теорії Мі, в основі якої розглядають 

ізольовані частинки однакового розміру, є лише частковим випадком моделі 

невзаємодіючих частинок різного радіуса у діелектричному середовищі. Таким 

чином, необхідно розглядати характеристики спектрів екстинкції частинок 

різного розміру та форми. 

 

3.3. Розрахунок спектрів екстинкції сферичних частинок 

апроксимованих диполями 

 

Розрахунок спектрів екстинкції НЧ довільної форми здійснено МДД. Для 

цього необхідно апроксимувати об’єм досліджуваної частинки певною кількістю 

диполів, щоб сумарний об’єм диполів відповідав об’єму частинки та відтворював 

її форму. 

Ефективний переріз екстинкції системи взаємодіючих диполів 

визначається за формулою [111] 
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де Eпад, j – падаюче електричне поле у точці розміщення j-го диполя, дипольний 

момент pj якого визначається локальним полем, створеним рештою диполів. 

На рис. 3.11.а зображено нанорозмірну сферичну частинку срібла радіусом 

20 нм, апроксимовану 1189 диполями, а на рис. 3.11.б – її спектр екстинкції, 
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розрахований МДД. Для порівняння, на цьому ж рисунку наведено спектр 

екстинкції НЧ срібла цього ж радіуса, розрахований методом Мі. З порівняння 

даних рис. 3.11.б, випливає, що спектральне положення максимумів є однаковим 

(362 нм), тоді як співвідношення півширини кривої, розрахованої МДД 

(Δω = 0,25 еВ) та методом Мі (Δω = 0,13 еВ), є близьким до двох. Зауважимо, що 

збільшення півширини зумовлюється зміщенням довгохвильового спаду смуги у 

низькоенергетичну область, оскільки короткохвильовий край спектрів, 

розрахованих обома методами, практично співпадає. Далі буде показано, що таке 

зміщення зумовлене взаємодією диполів [5], яка враховується у МДД та 

ігнорується в теорії Мі. 
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Рис. 3.11. Срібна кулька радіусом 20 нм, апроксимована 1189 диполями (а) та її 

спектр екстинкції (б), розрахований МДД та Мі. 

 

Інша невідповідність між спектрами екстинкції, порахованими різними 

методами, пов’язана з існуванням «квазіструктури» в ділянці λ ≥ 390 нм. Вона 

виникає за рахунок неточної апроксимації поверхні кулі, яка не є «гладкою» через 

дискретність диполів, а отже, зумовлює неоднорідність поля на поверхні НЧ. Для 

її усунення, на поверхні кульки диполі мають бути достатньо малі, щоб поле в 

околі одного диполя було майже однорідне [39]. Це досягається за дуже великої 

кількості диполів, або апроксимацією зі змінним розміром диполя – зменшенням з 

наближенням до поверхні, оскільки всередині кульки поле майже однорідне [112]. 
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3.4. Розрахунок спектрів екстинкції наночастинок у дипольному 

наближенні 

 

Представлення НЧ диполем (дипольне наближення) суттєво спрощує 

розрахунок поля частинки у порівнянні з теорією Мі (див. п. 1.5). У випадку 

невзаємодіючих частинок, спектри екстинкції розраховують за допомогою 

квазістатичного наближення (див. п. 1.7). 

 

3.4.1. Розрахунок спектрів екстинкції наночастинок срібла 

Розрахунок коефіцієнта екстинкції для НЧ срібла у дипольному 

наближенні з врахуванням розмірної залежності діелектричної проникності 

представлено на рис. 3.12.а. У випадку малих частинок (R = 2–4 нм), коефіцієнт 

екстинкції практично однаковий для спектрів, розрахованих за допомогою 

дипольного наближення та теорії Мі (рис. 3.7). Оскільки у випадку теорії Мі 

враховуються мультипольні вклади у екстинкцію, а при дипольному наближенні – 

лише дипольний вклад, то співпадіння розрахованих спектрів обома методами 

означає, що для малих НЧ визначальним є лише дипольний вклад.  
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Рис. 3.12. Спектри екстинкції НЧ срібла різних радіусів (2 – 60 нм) у повітрі, 

розраховані у дипольному наближенні з врахуванням розмірного ефекту. 
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При збільшенні радіуса частинки, виникає відмінність між спектрами, 

розрахованими різними методами. З цього випливає, що для більших частинок 

(R = 6 – 10 нм) все ще залишається домінуючим дипольний момент, проте 

мультиполі починають збільшувати свій вклад у спектрах екстинкції. 

У випадку великих розмірів частинок (R = 20 – 60 нм), з’являються суттєві 

відмінності у спектрах екстинкції, розрахованих у дипольному наближенні, 

порівняно зі спектрами, розрахованими в рамках теорії Мі. У разі розмірів НЧ 

~40 нм не спостерігається значного зсуву у довгохвильову область, а також для 

частинок 50 нм і більше, не спостерігається двох максимумів на спектрі 

екстинкції (рис. 3.12.б). Така поведінка спричинена відсутністю мультипольних 

вкладів, у разі розрахунку в дипольному наближенні. Максимальне значення 

коефіцієнта екстинкції спостерігається для срібної НЧ радіусом 30 нм (рис. 3.12.б), 

як у випадку дипольного наближення, так і для методу Мі. 

 

3.4.2. Вплив електродинамічної взаємодії між наночастинками на спектри 

екстинкції 

Проаналізуємо (якісно) зміну спектрів екстинкції, зумовлену диполь–

дипольною взаємодією між НЧ, використовуючи МДД. 

На рис. 3.13 представлено спектри ефективного перерізу екстинкції двох 

взаємодіючих НЧ, радіусом 10 нм, залежно від відстані між ними, у вакуумі та 

воді. Розрахунок здійснено для випадку неполяризованого світла, хвильовий 

вектор якого є перпендикулярним до площини, у якій розміщені НЧ.  

З аналізу отриманих даних випливає, що зменшення відстані між їхніми 

поверхнями, приводить до розщеплення смуги екстинкції при λ = 355 нм на дві 

складові: низько енергетичну та високоенергетичну. У випадку наближення НЧ 

максимум низько енергетичної складової зміщується від 355 до 374 нм, в цьому 

разі відбувається зростання максимального значення екстинкції. Максимум 

високоенергетичної складової зміщується від 355 до 350 нм зі зменшенням 

значення екстинкції у максимумі смуги. 
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Встановлено, що амплітуда обох максимумів залежить від орієнтації 

вектора Е відносно осі Z, яка проходить через центри НЧ: у разі E || Z збуджується 

лише низько енергетична складова, а в разі E ┴ Z – високоенергетична. Однак, 

їхнє спектральне положення залежить тільки від відстані між НЧ. 
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Рис. 3.13. Залежність спектрів екстинкції двох срібних НЧ від відстані між ними у 

повітрі (а) та воді (б). 

 

Аналогічні результати підтверджуються моделюванням ефективного 

перерізу двох НЧ у воді залежно від відстані між їхніми центрами (рис. 3.13.б).  

З порівняння даних рис. 3.13 а і б випливає, що в разі поміщення НЧ у 

діелектричне середовище з відмінним від одиниці показником заломлення (воду, 

n ≈ 1.34) зростає взаємодія між ними, яка зумовлює довгохвильове зміщення 

максимуму екстинкції невзаємодіючих НЧ від 355 нм до 384 нм. Крім того, 

середовище впливає на значення розщеплення між низькоенергетичною та 

високоенергетичною складовими, яка зростає з ростом показника заломлення 

середовища. На рис. 3.14.а наведено залежність положення довгохвильового та 

короткохвильового максимумів у спектрах екстинкції двох НЧ залежно від 

відстані між ними у вакуумі та воді, а на рис. 3.14.б – залежність значення 

розщеплення ∆λ. 
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Рис. 3.14. Положення максимумів екстинкції (а) та спектральна відстань (б) двох 

НЧ від відстані між ними. 

 

Відмітимо, що величина розщеплення ∆λ залежить лише від відстані між 

НЧ (для конкретного середовища та радіуса НЧ). Тому така залежність може 

слугувати основою методу для визначення відстані між НЧ. Алгоритм цього 

методу полягає у визначенні з експериментальних спектрів величини 

розщеплення ∆λексп, а співставлення його з розрахованим значенням дозволить 

визначити відстань, при якій ∆λрозр  = ∆λексп. 

 

3.4.3. Гібридизація плазмонних мод 

Виникнення двох смуг у спектрах взаємодіючих НЧ можна описати 

моделлю гібридизації. В теорії гібридизації одноелектронну хвильову функцію, 

яка описує стан електрона в молекулі, називають молекулярною орбіталлю. В 

представленому підході, молекулярні орбіталі φ± розглядають як лінійну 

комбінацію атомних орбіталей ψА,В атомів А та В, які утворюють молекулу: 

/ 2(1 )A B S      , де S – інтеграл перекривання хвильових функцій. 

Аналогічно як і для атомних орбіталей, квадрат модуля молекулярних орбіталей 

визначає ймовірність знаходження електрона в тій чи іншій точці простору. 

Станам φ± відповідають різні рівні енергії: енергія зв'язуючих станів φ+ є 

меншою, а розпушуючих φ– – більшою від енергії атомних орбіталей [31, 42]. 
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Наведені на рис. 3.14 дані свідчать, що у випадку пари (димера) 

плазмонних НЧ їх можна розглядати як «плазмонні молекули». У такій моделі 

низькоенергетична смуга може бути пов’язана зі зв’язуючою плазмонною модою, 

а високоенергетична – з розпушуючою модою (рис. 3.15) [113, 114]. 
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Рис. 3.15. Схема пояснення плазмонної гібридизації конфігурацій E || z, k ┴ z (а) та 

E ┴ z, k ┴ z (б). 

 

Довгохвильова мода зумовлена однаково напрямленими диполями, 

внаслідок чого збільшується сумарний дипольний момент систем, а отже 

взаємодія, що проявляється у далекому полі, є більшою (рис. 3.15.а). Тому її 

називають зв’язуючою модою (binding mode). 

Високоенергетичну моду, за аналогією з молекулярними системами, 

називають розпушуючою (antibinding mode). У ній диполі НЧ напрямлені 

антипаралельно, що зменшує загальний дипольний момент, а, отже, зменшує її 

здатність проявлятись у далекому полі. 

 

3.5. Метод встановлення розподілу за розмірами частинок із їхніх 

оптичних спектрів 

 

Розміри та розподіли за розмірами НЧ металу в гідрозолях мають суттєвий 

вплив на їхні властивості, тому встановлення розподілів за розмірами є 

актуальною задачею нанотехнологій [115]. Зазвичай, для вирішення цієї задачі 
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використовується атомно-силова та трансмісійна електронна мікроскопія [116]. Ці 

методи, які за своєю суттю є локальними, вимагають спеціальної процедури 

попередньої підготовки зразків, а, отже, їх неможливо безпосередньо 

застосовувати для визначення розподілу частинок за розмірами у золях. Серед 

можливих методів визначення розмірів частинок у розчинах та золях в останні 

роки використовується метод динамічного світлового розсіяння [117], для 

реалізації якого необхідно мати відповідне складне обладнання [85]. 

Оптичні спектри золей з низькою концентрацією НЧ зумовлені сумарним 

впливом невзаємодіючих частинок різних розмірів. Внаслідок цього є можливим 

знаходження розподілу частинок за радіусами із оптичних спектрів [9].  

 

3.5.1. Суть методу 

Суть методу полягає у визначенні сукупності вагових коефіцієнтів [3], що 

відповідають внеску частинок певного радіуса у сумарний експериментальний 

спектр екстинкції золю. Визначення коефіцієнтів реалізується шляхом мінімізації 

середньоквадратичного відхилення між експериментальним та розрахованим 

спектрами екстинкції досліджуваної системи НЧ. 

Для реалізації запропонованого методу вибирається прогнозований набір з 

n радіусів частинок, наприклад, від 1 нм до 20 нм з кроком в 1 нм. Для всіх 

частинок з вибраними радіусами на основі теорії Мі розраховуються спектри 

екстинкції у діапазоні довжин хвиль, де вимірювалися експериментальні спектри.  

Експериментальний спектр El у «просторі» довжин хвиль можна зобразити 

вектором, що містить m «компонент» для різних довжин хвиль λi (i = 1, … m). 

Розраховані спектри Cji (j = 1, … n; i = 1, … m) у цьому ж «просторі» формують 

матрицю C з n стовпцями та m стрічками, кожен елемент Cji якої задає значення 

екстинкції кульки з радіусом ri на довжині хвилі λj. 

При такому зображенні кожну точку експериментальної кривої El можна 

апроксимувати лінійною комбінацією розрахованих значень екстинкції 

Cjl (j = 1, … n) на вибраній довжині хвилі λl: 
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де ωj – вага вкладу j-тої частинки у сумарний спектр. Тоді апроксимація 

експериментального спектру E досягається мінімізацією середньоквадратичного 

відхилення (СКВ):  
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Така мінімізація здійснювалась двома шляхами: методом найшвидшого 

спуску та методом Монте-Карло. Точність апроксимації визначалася з 

середньоквадратичного відхилення за формулою: 
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3.5.2. Метод найшвидшого спуску 

Рівняння для мінімізації середньоквадратичного відхилення (3.8) зводиться 

до матричного рівняння [118] 

 

  (    )         (3.10) 

 

де E – вектор стовпець «компонент» експериментального спектра, W – вектор-

стовпець ваг для розрахованих спектрів екстинкції, C – матриця розрахованих 

екстинкцій для різних довжин хвиль та розмірів НЧ, T – операція транспонування. 

Останнє рівняння можна переписати у вигляді 

 

FW = T,      (3.11) 

 

де введені такі позначення: F = C
Т
*C; T = C

Т
*E. 

Для розв’язку матричного рівняння (3.11) необхідно задати початкові 
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значення вектора W = W0, які повинні бути невід’ємні (W ≥ 0). 

Цикл починається з обчислення похибки для вибраного W0: 

 

0.R T FW       (3.12) 

 

Далі обчислюється скалярна величина 

 

,
( )

T

T

R R
a

R FR
      (3.13) 

 

з допомогою якої отримується наступне наближення для розв’язку матричного 

рівняння: 

 

0.W R aW       (3.14) 

 

Після завершення циклу розраховується точність розв’язку (3.9) і при недостатній 

точності відбувається повернення до початку циклу. 

 

3.5.3. Метод Монте-Карло 

Для розв’язку рівняння (3.8) задаються початкові значення вектора W, 

наприклад, W = W0 = 1, для яких розраховуються спектр та середньоквадратичне 

відхилення для експериментальної та розрахованої кривих. 

Першим кроком циклу є зміна усіх вагових коефіцієнтів на випадкову 

величину в діапазоні (0, 2wi]. Тобто, ваги можуть зростати вдвічі або прямувати 

до нуля. Для нових ваг розраховується спектр та нове СКВ. 

У запропонованому методі, величина СКВ відіграє роль енергії в 

класичному методі Монте-Карло [56]. Тому, якщо СКВ для нового набору ваг 

зменшується, то він приймається. У протилежному випадку, тобто коли СКВ 

зростає, змінений набір ваг відкидається. Даний підхід не приводить до 

застрягання в локальному розв’язку внаслідок можливості значних змін ваг у разі 

випадкових корекцій. 
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3.5.4. Порівняння з мікроскопічними даними 

Запропонований метод дозволяє встановити розподіл частинок за 

радіусами з експериментального спектру екстинкції. Для його реалізації 

необхідно розрахувати в рамках теорії Мі спектри екстинкції НЧ різних радіусів з 

врахуванням розмірного ефекту. Для цього необхідно знати оптичні константи 

середовища та матеріалу частинок. Також, у разі моделювання необхідно 

врахувати розмірну залежність відносної діелектричної проникності металу. Під 

час розрахунках спектрів екстинкції гідрозолю срібла використовувались 

значення розмірного параметру A = 1,1 (див. п. 3.1.1). 

На рис. 3.16 наведено експериментальний спектр екстинкції золя срібла з 

радіусом НЧ R = 2 нм та розрахований за формулою (3.7). Отриманий із спектра 

розподіл НЧ за розмірами наведений на рис. 3.16.б (стовпці), а його апроксимація 

нормальним (гаусовим) розподілом – суцільною кривою. Видно, що максимум 

розподілу знаходиться при 2,5–3,0 нм. 

Коректність запропонованого підходу знаходження розподілів частинок за 

розмірами підтверджується його порівнянням з мікроскопічними даними 

осушеного гідрозолю. 
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Рис. 3.16. Експериментальний і розрахований за формулою (3.7) спектри 

екстинкції гідрозолю срібла (R ≈ 2 нм) (а). Розрахований із спектра 

розподіл НЧ за розмірами (стовпці) та його апроксимація гаусовим 

розподілом (суцільна крива) (б). 
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На рис. 3.17.а наведені ТЕМ зображення осушеного гідрозолю срібла, 

спектри екстинкції якого представлені на рис. 3.9 та рис. 3.16. Опрацюванням 

цифрових зображень визначено, що розміри НЧ срібла складають 1,5–2 нм, 

відстані між частинками складає 5–7 нм, а форма розподілу також задовільно 

описується кривою розподілу Гауса (рис. 3.17.б). 

Порівняємо розподіли, наведені на рис. 3.16.б та рис. 3.17.б. Перш за все, у 

розрахованому розподілі (рис. 3.16.б) не фіксуються НЧ з радіусами R > 5 нм (на 

відміну від розподілів, отриманих з мікроскопічних даних). Це може бути 

зумовлено «зливанням» НЧ осушеного гідрозоля на зображенні. Іншими словами, 

сукупність декількох частинок під час опрацювання зображення розглядається як 

частинка великого розміру, які, насправді, відсутні у золі. 

Інша причина неспівпадіння може бути пов’язана із локальністю 

мікроскопічного методу – досліджується тільки окрема частина зразка, яку 

представлено на рис. 3.17. Не виключено, що розподіл та розміри НЧ на іншій 

ділянці зображення можуть бути іншими. 
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Рис. 3.17. ТЕМ зображення (а) та отриманий з нього розподіл (з нормальною 

апроксимацією) частинок за радіусом (б) гідрозоля срібла. 

 

На рис. 3.18.а наведено експериментальний (див. також рис. 3.10) і 

розрахований за формулою (3.7) спектри екстинкції НЧ срібла, отриманих з 

насиченого спиртового розчину AgNO3. Розрахований із спектру екстинкції 
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розподіл НЧ срібла за розмірами показано на рис.  3.19.б. 
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Рис. 3.18. Експериментальний і розрахований за формулою (3.7) спектри 

екстинкції НЧ срібла, отриманих з насиченого спиртового розчину 

AgNO3 (а), та розрахований із спектра розподіл НЧ за розмірами (б). 

 

Задовільне зігання експериментального та розрахованого спектрів 

екстинкції (рис. 3.18.а) свідчить про те, що визначений із спектрів розподіл НЧ за 

розмірами (рис. 3.18.б) добре відтворює реальний розподіл. З цього випливає, що 

в разі УФ-опромінення насиченого спиртового розчину AgNO3. упродовж ~15 

хвилин формуються, головно, НЧ срібла з радіусами від 22 нм до 30 нм. За таких 

умов формуються також НЧ менших розмірів (5–20 нм), однак, їхнє число є, 

принаймні, на порядок меншим. 

Коректність запропонованого методу визначення розподілу НЧ за 

розмірами із спектрів екстинкції була додатково перевірена у випадку 

дослідження гідрозолів золота [9]. 

На рис. 3.19 наведені ТЕМ фотографії двох типів осушених гідрозолів 

золота з отриманими з них розподілами НЧ за розмірами. Максимум розподілу 

НЧ за розмірами у гідрозолі типу 1 знаходиться в інтерваля 4–5 нм, а у гідрозолі 

типу 2 – при 2–3 нм. Експериментальні розподіли добре апроксимуються кривою 

Гауса, значення півширин якої становить 4 нм (тип 1) та 2 нм (тип 2). З цього 

випливає, що гідрозоль типу 2 є більш монодисперсним, порівняно з типом 1. 
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Рис. 3.19. ТЕМ зображення гідрозолів золота типу 1 (а) та типу 2 (б). 

Експериментальні розподіли за радіусами частинок (в) для гідрозолів 

типу 1 (світлі стовпці) та типу 2 (темні стовпці). Суцільні криві – 

апроксимація розподілів за розмірами функцією Гауса. 

 

На рис. 3.20.а,б зображені експериментальні та розраховані в рамках 

запропонованого підходу спектри гідрозолів. Як видно, розраховані спектри 

збігаються з точністю 6,0% (тип 1) та 5,2% (тип 2). 
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Рис. 3.20. Експериментальні та змодельовані спектри екстинкції гідрозолів золота 

типу 1 (а) та 2 (б). Розподіли за розмірами (в) золотих НЧ у гідрозолях, 

отримані апроксимацією оптичного спектру для гідрозолів типу 1 (світлі 

стовпці) та типу 2 (темні стовпці). Суцільні криві – апроксимація 

експериментальних розподілів за розмірами функцією Гауса. 

 

На рис. 3.20.в зображені розраховані розподіли за розмірами частинок, 

отримані за описаною вище методикою. На цьому ж рисунку для порівняння 
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наведена гаусова апроксимація експериментальних розподілів. 

Порівняння рис. 3.19.в та рис. 3.20.в вказує на хороше співпадіння 

розрахованих та експериментально виміряних розподілів НЧ за розмірами. З 

наведеного порівняння випливає, що запропонований нами метод можна 

використовувати для експрес-аналізу розмірів та розподілу за розмірами НЧ 

металів із їхніх експериментально виміряних плазмонних спектрів екстинкції. 

 

3.6. Оптичні спектри фрактальних кластерів  

 

Взаємодія між окремими НЧ приводить до формування структур, які 

мають фрактальну природу. Структурні властивості фракталів визначають їхні 

оптичні властивості. Тому чітке уявлення про розподіл густини, фрактальну 

розмірність та просторову анізотропію ФК дозволяють пояснити особливості 

спектральних характеристик агрегатів з різною кількістю частинок [35]. 

 

3.6.1. Структурні особливості фракталів  

На рис. 3.21 приведено 3-мірні ФК побудовані за моделями росту 

частинка–кластер та кластер–кластер. З порівняння зображень, видно, що густина 

фрактальних агрегатів є більшою у моделі частинка–кластер. 

 

     
а         б  

Рис. 3.21. 3-мірні ФК, побудовані з використанням моделей росту частинка–

кластер (а) і кластер–кластер (б), які складаються з 400 однакових НЧ. 
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Це зумовлено відмінністю моделей росту ФК, які визначають статистичні 

властивості утворених структур. 

Як було зазначено у п. 1.8.1, густина фрактального агрегата зменшується з 

ростом його радіуса згідно зі співвідношенням [52] 

 

( ) ~ D dr r  ,     (3.15) 

 

де d – розмірність простору в якому будується фрактал, D – фрактальна 

розмірність. 

На рис. 3.22.а представлено залежність відносної густини ФК (крива 1) від 

радіуса, проведеного з центра мас, для двовимірного випадку. Із апроксимації 

співвідношення (3.15) степеневою функцією (крива 2) отримано значення 

фрактальної розмірності, яке становить D = 1,77 ± 0,01. 

 

0 10 20 30 40 50
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 

 

В
ід

н
о
с
н
а
 г

у
с
ти

н
а

Радіус кластера, б.р.

 Розрахунок

 Апроксимація

1

2

    
0 2000 4000 6000 8000 10000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 

 

В
ід

н
о

с
н
а

 г
у
с
ти

н
а

Кількість частинок  
а      б 

Рис. 3.22. Залежність відносної густини ФК від його розміру (a): 1 – розрахована 

на основі моделі, 2 – апроксимована за співвідношенням (3.15). 

Залежність густини ФК від кількості частинок (б). 

 

На рис. 3.22.б представлено залежність відносної густини ФК від числа 

частинок, які його формують. З аналізу отриманих даних випливає, що у разі 

малої кількості частинок N спостерігаються флуктуації відносної густини ФК. 

Встановлено, що при N ≈ 1500 флуктуації густини фракталів зникають. Отримане 

значення можна вважати граничним Nгр: якщо N < Nгр, то простежуються 
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флуктуації структурних параметрів кластера, у протилежному випадку 

властивості фракталів при збільшенні кількості частинок випадково змінюватись 

не будуть. 

На рис. 3.23 представлено залежності фрактальної розмірності від 

кількості частинок у кластері, побудованих у тримірному просторі, за 

механізмами частинка–кластер та кластер–кластер. Фрактальна розмірність 

кластерів з моделлю росту кластер–кластер практично не залежить від кількості 

частинок, у той час, як для моделі росту частинка–кластер фрактальна розмірність 

зростає зі збільшенням кількості частинок. 
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Рис. 3.24. Залежність фрактальної розмірності від кількості частинок у кластері. 

 

Ще одним важливим структурним параметром ФК є їхня анізотропія. 

Ступінь макроскопічної анізотропії фрактала можна оцінити з відношення /L L , 

де   / 3x y zL L L L    ( , ,x y zL L L  – розміри фрактала вздовж осей координат), а 

  / 3x y zL L L L L L L       .  

Фрактали вважаються ізотропними, якщо / 0.15L L  [54]. Встановлено, 

що для ФК з числом частинок N > Nгр ступінь анізотропії не перевищує 

/ 0.1L L  . 

Коректна генерація випадкових розподілів дозволяє отримувати ізотропні 

фрактали, розмірність яких практично не залежить від числа частинок у ньому. Як 

наслідок, спектр екстинкції фракталів слабо залежить від поляризації падаючого 



90 

 

світла. Нами встановлено, що оптимальна кількість частинок у кластері, при якій 

флуктуації параметрів є несуттєвими і є оптимальними з точки зору затрат 

комп’ютерних ресурсів, становить близько 500.   

 

3.6.2. Розрахунок спектрів екстинкції кластерів, сформованих моно- та 

полідисперсними частинками  

На рис. 3.24 наведені спектри ефективного перерізу екстинкції ФК, 

сформованих моно- та полідисперсними НЧ за моделями росту частинка–кластер 

та кластер–кластер, відповідно. Кластери, для яких отримані спектри екстинкції, 

формувались у воді з срібних частинок з середнім радіусом 10 нм.  

Кожен розрахований спектр є усередненим для десяти випадково 

згенерованих агрегатів, що дозволяє виключити залежність спектра екстинкції від 

структури окремого кластера. Для побудови ФК, використано гаусовий розподіл 

за радіусами з максимумом при 10 нм та дисперсією 2 нм. 
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Рис. 3.24. Спектри ефективного перерізу екстинкції ФК моно- та полідисперсних 

частинок, сформованих за моделями росту частинка–кластер (а) та 

кластер–кластер (б). Цифрами біля кривих позначено число НЧ у ФК. 

 

В спектрах спостерігаються короткохвильові максимуми при 370 – 380 нм, 

які пов’язані з ППР невзаємодіючих частинок [119] (див. також рис. 3.12).  

Довгохвильові максимуми в ділянці 490 – 510 нм виникають внаслідок 
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підсилення диполь–дипольної взаємодії в нерегулярних структурах, у яких, 

відсутня суттєва компенсація поля сусідніми диполями – деполяризація [120]. 

Особливості спектрів у інтервалі 420 – 480 нм зумовлені будовою агрегатів: 

кількість максимумів та їхнє спектральне положення можуть змінюватися для 

іншого набору згенерованих фрактальних агрегатів.  

Встановлено, що зі збільшенням кількості частинок у ФК, спектральне 

положення короткохвильового максимума не змінюється, а довгохвильовий 

максимум зміщується у низькоенергетичну область. Причиною такого змішення є 

зменшення кількості «поверхневих» частинок NS, локалізованих на краях агрегату, 

по відношенню до повного числа частинок N. Оскільки при зменшенні 

відношення NS/N зростає кількість частинок всередині ФК, сильна взаємодія між 

якими зумовлює низькоенергетичне зміщення спектра. 

Відмінність між спектрами ФК з полі- та монодисперсними частинками 

полягає у зростанні ефективного перерізу екстинкції (рис. 3.24). Це зумовлено 

зростанням об’ємної частки матеріалу частинок у полідисперсному кластері. 

Нами встановлено, що різна фрактальна розмірність кластерів, 

сформованих у різних моделях, проявляється також у їхніх спектрах екстинкції. 

Відповідно, спектри ефективного перерізу екстинкції кластерів, сформованих за 

механізмом частинка–кластер, для яких фрактальна розмірність є більшою, 

зміщені у довгохвильову ділянку по відношенню до спектрів кластерів, 

сформованих за механізмом кластер–кластер. Така поведінка пояснюється тим, 

що з ростом фрактальної розмірності зростає взаємодія між частинками, яка, 

відповідно, зумовлює низькоенергетичне зміщення спектра. 

Залежність спектрів екстинкції від структури полідисперсних фракталів 

починає зникати в разі великої кількості частинок у них. На рис. 3.25.а показано 

нормовані спектри ефективного перерізу екстинкції полідисперсних золей срібла 

з середнім радіусом 5 нм. Видно, що зі збільшенням кількості частинок зникає 

структура спектра в інтервалі 400–500 нм – між крайнім довгохвильовим та 

короткохвильовими максимумами. 

Така поведінка пов’язана з тим, що зі збільшенням кількості частинок 
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структура фракталу стає одноріднішою, тобто зменшується кількість різних 

можливих конфігурацій оточення вибраної частинки у фракталі. 
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Рис. 3.25. Нормовані спектри ефективного перерізу екстинкції полідисперсних 

частинок з моделлю росту частинка–кластер (а) та положення 

довгохвильового максимума екстинкції від кількості частинок (б). 

 

Встановлено, що зростання кількості частинок приводить до зміщення 

максимуму низько енергетичної смуги у довгохвильову область (рис. 3.25.б). Це 

пояснюється зростанням взаємодії між НЧ у разі збільшенні їхньої кількості у ФК.  

На рис. 3.26.a показано часову зміну (динаміку) спектрів ефективного 

перерізу екстинкції 1000 полідисперсних НЧ на різних стадіях формування ФК за 

моделлю росту кластер–кластер, яка відповідає природньому росту ФК у золях. 

Середній радіус НЧ з нормальним розподілом становить 5 нм з дисперсією 1 нм. 

Кривою 1 зображено спектр невзаємодіючих частинок, кривими 2–11 – 

спектри кластерів, у яких зростає кількість взаємодіючих НЧ, кривою 12 – спектр 

ФК об’єднаних НЧ. Аналіз спектрів методом похідної спектроскопії дозволив 

встановити число наявних спектральних компонент (рис. 3.26.б). У спектрах не 

взаємодіючих НЧ спостерігається одна симетрична смуга з максимумом 3,18 еВ 

(крива 1 на рис. 3.26 а). На початкових стадіях формування кластера, в спектрі, 

крім смуги не взаємодіючих НЧ, виникають додатково три смуги з максимумами 

при 2.60, 2.83 та 3.36 еВ (крива 2 на рис. 3.26). На подальших етапах агрегації 
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виникають додатково смуги при 2,45 та 3,52 еВ (криві 4 -12 на рис. 3.26). 

Встановлено, що спектральне положення компонент у спектрах не 

залежить від ступеня агрегації (рис. 3.26.б). 
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Рис. 3.26. Часова зміна спектрів екстинкції НЧ на різних стадіях формування 

ними ФК. Цифри 1–12 вказують різні стадії ФК (а). Спектральне 

положення компонент на різних стадіях формування кластера. (б) Числа 

на осі абсцис відповідають номерам кривих на рис. а. 

 

Зміна спектрів екстинкції ФК порівняно зі спектрами невзаємодіючих НЧ 

добре пояснюється в моделі гібридизації плазмонних мод (рис. 3.27.а).  

 

       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000
 

 

І,
 в

.о
.

Крок агрегації

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 
а        б 

Рис. 3.27. Схема гібридизації плазмонних мод у ФК (а). Залежність інтенсивності 

складових спектра на різних стадіях формування ФК (б). 



94 

 

 

Вище зазначалося, що смуга з максимумом при 3.18 еВ відповідає 

невзаємодіючим НЧ, її спектральне положення не змінюється з часом агрегації, а 

інтенсивність суттєво зменшується (рис. 3.27.б, крива 1). 

Низкоенергетичні смуги при 2,60 та 2,83 еВ можна пов’язати зі 

зв’язуючими орбіталями, які відповідають різним орієнтаціям взаємодіючих 

диполів (рис. 3.27.а). Високоенергетичні смуги при 3,36 та 3,52 еВ пов’язується з 

розпушуючими плазмонними модами, причому найбільш високоенергетична мода 

проявляється за достатньо великої кількості частинок, які об’єдналися у кластер 

(рис. 3.26 б). 

Зазначимо, що інтенсивності додаткових смуг, які з’являються у процесі 

формування ФК, практично є однаковими на різних стадіях (рис. 3.27.б, криві 2-7). 

Низькочастотний максимум при 2,45 еВ зумовлений взаємодією кількох диполів.  

 

3.6.3. Визначення ступеня агрегації 

З аналізу рис. 3.26.а випливає, що в разі об’єднання частинок у ФК, 

зростають інтенсивності та кількість довгохвильових смуг, на основі 

спектральних характеристик яких можна оцінити ступінь агрегації. 

Кількісний опис ступеня агрегації визначається співвідношенням [35]: 

 

0/ ,pA A A       (3.16) 

 

де Ap = ΔS/emax; ΔS – різниця площ між частково агрегованим та неагрегованим 

ФК, для якої враховуються лише позитивні значення різниць, emax – значення 

екстинкції частково агрегованого золя в максимумі ППР, А0 – ступінь агрегації у 

випадку повністю агрегованого золю (для експериментальних даних, це 

еквівалентно випаданню золя в осад).  

На рис. 3.28 показано обчислену за формулою (3.16) ступінь агрегації ФК, 

спектри якої приведені на рис. 3.26.а. Крива 1 на рис. 3.26.а, яка є спектром 

екстинкції невзаємодіючих частинок, відповідає точці з номером 1 на рис. 3.28, 
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яка має нульовий ступінь агрегації. Решта точок (2 – 12) відповідають спектрам на 

різних стадіях агрегації ФК. 
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Рис. 3.28. Ступінь агрегації різних стадій формування кластера, де на осі «Крок 

агрегації» позначено номер кривої з рис. 3.26.а. 

 

3.6.4. Порівняння з експериментальними даними 

Експериментальні (штрихові криві) [121] та розраховані нормовані 

(суцільні криві) спектри екстинкції золей срібла на різних стадіях агрегації 

представлені на рис. 3.29 зі ступенем агрегації, розрахованим за формулою (3.16).  

З порівняння експериментальних та розрахованих спектрів екстинкції, 

видно якісно однаковий характер зміни спектрів зі збільшенням ступеню агрегації, 

а саме, зменшується інтенсивність смуги, що відповідає не взаємодіючим 

частинкам, та зростає поглинання у довгохвильовій області спектра. 

Такий висновок підтверджується експериментальними дослідженнями 

спектрів осушених гідрозолів золота. На рис. 3.30.а наведені ТЕМ фотографії 

гідрозолю золота після осушення, у якому присутні частинки металу (малі чорні 

точки), діелектричні включення (великі світлі точки) та ФК, сформовані НЧ. 

Зображення ФК у збільшеному вигляді приведено на рис. 3.30.б. Видно, що ФК 

складаються з окремих частинок металу сферичної форми з радіусом 3 – 4 нм. 
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Рис. 3.29. Експериментальні та розраховані спектри екстинкції срібних ФК з 

однаковим ступенем агрегації: а – 0,00; б – 0,15; в – 0,58; г – 1,00. 

 

   
а       б 

Рис. 3.30. ТЕМ зображення гідрозолів золота з ФК (а). Кластер частинок золота в 

гідрозолі типу 3 (б). 

 

На рис. 3.31.а показано спектри екстинкції осушених гідрозолей золота, у 

яких присутні (з ФК) та відсутні (без ФК) скупчення НЧ, що формують ФК. 

У спектрі екстинкції гідрозолю, який містить ФК, окрім основної смуги з 

максимумом в околі 527 нм, простежується довгохвильове зміщення 

низькочастотного спаду смуги та проявляється смуга екстинкції в ділянці 610 –
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 700 нм (рис. 3.31.а). За допомогою чисельного диференціювання спектра 

екстинкції встановлено, що ця особливість зумовлена існуванням додаткової 

смуги екстинкції з максимумом при 610 нм (рис. 3.30.б). З врахуванням 

структурних даних, можна вважати, що ця смуга зумовлена існуванням 

фрактальних агрегатів, сформованих НЧ золота. 
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Рис. 3.31. (а) Спектри екстинкції осушених гідрозолей золота, у яких присутні та 

відсутні скупчення частинок, що формують ФК. (б) Розклад спектру 

поглинання гідрозолю золота з наявними ФК на складові. 1 – 

експериментальна крива, 2, 3 – компоненти, положення максимумів яких 

підписані на рисунку. 

 

Поява додаткової смуги екстинкції у довгохвильовій області спектра 

(крива 3 на рис. 3.31.б) зумовлена взаємодією НЧ ФК [35]. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. В спектрах гідрозолей з малими (R = 2 нм) та великими (R = 45 нм) НЧ 

виявлено смуги ППР, пов’язані з коливанням дипольних мод при 410 та 465 нм, 

відповідно. У спектрах екстинкції великих НЧ виявлена смуга при ~360 нм, 

пов’язана з коливанням квадрупольної моди. Розраховані значення 

феноменологічної константи А, яка описує розмірний ефект ε НЧ срібла: А = 1,1 та 
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А = 0,4 для малих та великих частинок, відповідно. 

2. В спектрах гідрозолей срібла, сформованих відновленням Ag з AgNO3 

у разі УФ-опромінення, виявлено смугу ППР з максимумом при 420 нм. 

3. Розраховано спектри екстинкції НЧ срібла в рамках теорії Мі з 

врахуванням розмірної залежності діелектричної проникності. Проведено 

порівняння спектрів екстинкції, розрахованих в рамках теорії Мі, 

електростатичного наближення та МДД. 

4. МДД досліджено вплив взаємодії між НЧ на спектри екстинкції. 

Показано, що зменшення відстані між НЧ приводить до розщеплення смуги ППР 

на дві складові, спектральна відстань між максимумами яких зростає в разі 

наближення НЧ. 

5. З порівняння розрахованих в рамках теорії Мі та експериментальних 

спектрів екстинкції визначено, що у випадку малих радіусів НЧ узгодження 

спектрального положення максимумів досягається у разі зменшенні концентрації 

вільних носіїв. Фізичною причиною такого зменшення є локалізація вільних 

електронів на акцепторних рівнях, сформованих поверхневими атомами НЧ і 

оточуючого середовища.  

6. Запропоновано метод експрес-оцінки розподілу частинок за 

розмірами у гідрозолях металів. З використанням методу встановлено, що в разі 

УФ-опромінення спиртового розчину AgNO3 протягом 15 хв утворюються НЧ 

срібла з радіусами від 22 до 30 нм. За таких умов формуються також НЧ менших 

розмірів (5–20 нм), однак, їхня кількість є принаймні на порядок меншим. 

7. Встановлено характер змін спектрів НЧ під час формування ними ФК: 

виникнення двох короткохвильових та двох довгохвильових компонент (поряд із 

смугою не взаємодіючих частинок), які добре описуються в моделі гібридизації 

плазмон них мод. 

8. Запропоновано метод оцінки ступеня агрегації частинок за зміною 

їхніх спектрів. 
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РОЗДІЛ 4.  

ПЛАЗМОННІ СПЕКТРИ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА У СКЛОПОДІБНИХ ТА 

КРИСТАЛІЧНИХ МАТРИЦЯХ  

 

У цьому розділі вивчено оптичні спектри НЧ срібла, сформовані під час 

високотемпературного відпалу боратних стекол Li2B4O7–AgNO3 та у легованих 

сріблом широкозонних шаруватих кристалів CdBr2 під дією УФ-опромінення. 

Досліджується вплив НЧ срібла на лінійні та нелінійні сприйнятливості боратного 

скла. Технологія отримання досліджуваних матеріалів описана в п. 2.1.3 та 2.1.4. 

 

4.1. Оптичні спектри стекол Li2B4O7–AgNO3 

 

Фундаментальне поглинання чистого тетраборатного скла лежить в області 

довжин хвиль λ < 350 нм, а область прозорості знаходиться в межах 350 – 3500 нм 

(рис. 4.1). В довгохвильовій ділянці спектра виділяється інтенсивна смуга 

поглинання з максимумом при 2800 – 2900 нм. Ця смуга властива матриці Li2B4O7, 

значення поглинання у цій смузі залежить від післяростового опрацювання стекол 

і пов’язується з наявністю нітроокису [122, 123]. 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0

20

40

60

80

100

 

 

T
,%

, нм

 Li
2
BO

4

 Li
2
BO

4
-AgNO

3

 

Рис. 4.1. Спектри пропускання чистого тетраборатного скла та скла Li2B4O7 з 

домішкою AgNO3 (1 мол.%). 
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Введення у шихту скла нітрокислого срібла AgNO3 (1 мол.%), зумовлює 

зміщення краю поглинання у довгохвильову область (на ~ 20 нм на рівні 

пропускання Т = 0,5) та суттєвого росту поглинання в околі довгохвильової смуги 

(рис. 4.1). Відмітимо, що природа довгохвильового зміщення краю активованих 

стекол не пов’язана з іонами Ag
+
, які заміщують іони Li

+
 у вузлах ґратки, оскільки 

смуги поглинання Ag
+
 в Li2B4O7–Ag фіксуються при 174 та 205 нм [124]. 

Високотемпературний відпал чистих та легованих стекол суттєво змінює 

їхні оптичні спектри, причому, характер спектрів суттєво залежить від атмосфери, 

у якій відбувався відпал. На рис. 4.2 наведені різницеві спектри поглинання 

стекол Li2B4O7–AgNO3 відпалених у різних атмосферах відносно невідпалених 

стекол цього ж складу: після відпалу виникають додаткові смуги різної 

інтенсивності у видимій області спектра. Наявність цих смуг, які безпосередньо 

примикають до краю, зумовлюють його довгохвильове зміщення (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Різницеві спектри поглинання, відпалених у водні, вакуумі та повітрі, 

стекол Li2B4O7–AgNO3 відносно невідпалених. Масштаб оптичної 

густини D для відпаленого у повітрі скла наведено справа. 

 

Якщо прийняти за одиницю поглинання смуги скла в інтервалі 420–440 нм, 

відпаленого у вакуумі, то поглинання відпалених у водні та повітрі стекол 

становить 0,4 та 0,01 відповідно. Проаналізуємо природу смуг, які виникають під 

час відпалу стекол. 
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4.1.1. Спектри стекол Li2B4O7–AgNO3, відпалених у водні 

На рис. 4.3.a наведено спектри пропускання номінально чистих та 

легованих AgNO3 стекол Li2B4O7 до (криві 1 і 2) та після (криві 3 і 4) відпалу 

зразків у атмосфері водню. Після відпалу нелегованих стекол Li2B4O7, 

спостерігається послаблення світла у видимій області (крива 3), а у спектрах 

відпалених Li2B4O7–AgNO3 додатково виникає інтенсивна смуга поглинання з 

максимумом в області ~ 412 нм (крива 4).  
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Рис. 4.3. a  Спектри пропускання стекол: 1 – Li2B4O7 до та 3 – після відпалу у 

атмосфері H2; 2 – Li2B4O7 – AgNO3 до та 4 – після відпалу у атмосфері H2. 

б – Різницеві спектри оптичної густини стекол Li2B4O7–AgNO3: 1 – до та 

2 – після відпалу у атмосфері H2. На вставці – різницеві спектри 

оптичної густини відпалених нелегованого скла Li2B4O7 (крива 3) та 

скла Li2B4O7 – AgNO3 (крива 4) до не відпалених. 

 

На рис. 4.3.б наведені різницеві спектри поглинання Li2B4O7–AgNO3 

відносно Li2B4O7 до (крива 1) та після (крива 2) відпалу у водні. На вставці 

рис. 4.3.б показані різницеві спектри поглинання відпалених нелегованих стекол 

Li2B4O7 (крива 3) та Li2B4O7–AgNO3 (крива 4) відносно невідпалених зразків.  

Як видно, у спектрі відпаленого нелегованого скла Li2B4O7 з’являється 

фонове поглинання з максимумом ~ 360 нм, яке фіксується до ~ 800..900 нм 
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(крива 3). Природа цього ослаблення, ймовірно, пов’язана з релеївським 

розсіянням світла на неоднорідностях, які утворюються після відпалу зразків. 

У різницевих спектрах стекол Li2B4O7–AgNO3 у більш чистому вигляді 

реєструється неелементарна смуга з максимумом при ~ 412 нм, довгохвильовий 

хвіст якої реєструється у широкій області спектру (рис.4.3.б, крива 2). Шляхом 

розкладу спектру встановлено існування трьох компонент з максимумами при 

405 нм, 419 нм та 500 нм (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Розклад спектру оптичної густини відпаленого в атмосфері H2 скла 

Li2B4O7 – AgNO3 на складові з позначенням положення максимумів у нм. 

 

Спектральні параметри смуги з максимумом при 412 нм, з врахуванням 

літературних даних [51], дозволяють пов’язати її з ППР у НЧ Ag, які утворюються 

у Li2B4O7–AgNO3 після відпалу скла у атмосфері водню. Дійсно, спектральне 

положення смуги ППР визначається умовою Фрьоліха (1.5), з якої випливає, що 

максимум смуги ППР для НЧ Ag у боратних стеклах (n ≈ 1,54) повинен 

знаходитись при 423 нм. 

Нами встановлено, що сформовані НЧ срібла локалізуються, головно, на 

поверхні скла та/або у тонкому приповерхневому шарі. На це вказує факт 

суттєвого зменшення плазмонної смуги поглинання після механічного зняття 

тонкого приповерхневого шару та часткового відновлення пропускання скла. Така 

особливість локалізації НЧ може служити причиною незначної розбіжності між 

експериментальним положенням максимуму смуги ППР та оціненим положенням 
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з умови Фрьоліха. Дійсно, ефективна діелектрична проникність навколишнього 

середовища НЧ срібла є меншою у разі його локалізації на поверхні, оскільки, у 

цьому випадку вона контактує зі склом та повітрям. 

При аналізі спектрів плазмонного поглинання у спектрах Li2B4O7–AgNO3 

виявлено розщеплення смуги на три (рис. 4.4). Ймовірні причини розщеплення 

можуть бути пов’язані з декількома факторами. Перш за все, розщеплення може 

бути зумовлене відхиленням форми НЧ Ag від сферичної, тобто сфероїдальною 

формою НЧ, для яких існує поздовжня та поперечна плазмонні моди [20]. У 

випадку Li2B4O7–AgNO3, поздовжня мода має максимум при 419 нм, а поперечна 

– при 405 нм, з чого випливає, що сфероїди є орієнтовані таким чином, що висота 

(вісь перпендикулярна до поверхні) є більшою за діаметр сфероїда. 

Іншою причиною може бути збудження мультипольних (а не тільки 

дипольних) мод у НЧ великих радіусів (r ≥ 10 нм) [50]. Крім того, 

електродинамічна взаємодія між НЧ, якщо відстань між ними є співмірною з 

їхніми розмірами [51], може бути причиною появи смуги при 500 нм (рис. 4.4). 

Ефект взаємодії може підсилюватися у випадку локалізації НЧ на поверхні, 

внаслідок утворення ними наноструктур у вигляді оптичного хвилеводу [125]. 

 

4.1.2. Морфологія поверхні відпалених у водні Li2B4O7 та Li2B4O7–AgNO3 

На рис. 4.5 показано АСМ-топології стекол Li2B4O7–AgNO3 до (а) та після 

(б) відпалу в атмосфері H2. Як видно із наведених зображень, топологія поверхні 

скла після термообробки суттєво змінилася.  

 

 
а       б 

Рис. 4.5. АСМ зображення поверхні скла Li2B4O7–AgNO3 до (а) та після (б) 

відпалу у атмосфері водню.  
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Для кількісної оцінки зміни параметрів топології поверхні стекол Li2B4O7 

та Li2B4O7–AgNO3 під час відпалу в атмосфері H2, розраховані двовимірні 

автокореляційні функції рельєфу поверхні, з яких можна отримати шорсткість δ 

та кореляційний період σ [126]. На рис. 4.6.а,б показано ці кореляційні функції та 

їхній перетин площиною (рис. 4.6.в,г). Для порівняння, на рис. 4.6.в,г наведені 

також перерізи кореляційних функцій поверхонь чистих стекол Li2B4O7.  
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Рис. 4.6. Двовимірна автокореляційна функція рельєфу поверхні стекол Li2B4O7–

AgNO3 (ліворуч) та Li2B4O7 (праворуч): а – до відпалу в атмосфері H2; б 

– після відпалу в атмосфері H2; в, г – порівняння їхніх вертикальних 

перерізів для невідпалених (в) та відпалених (г) зразків.  
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У випадку стохастичних поверхонь ці перерізи апроксимуються гаусовою 

кривою: 

 

G(r) = δ
2
exp( – r

2 
/ σ

2
),     (4.1) 

 

де δ – шорсткість досліджуваної поверхні, а σ – кореляційний період, що 

теоретично співпадає з латеральною складовою шорсткості [126]. 

Порівняння розрахованих та апроксимованих перерізів дозволило 

отримати параметри топології стекол, які наведені в табл. 4.1.  

 

Табл. 4.1. Кореляційна довжина σ та шорсткість δ стекол Li2B4O7 та Li2B4O7–

AgNO3. 

Скло Стан σ, нм δ, нм 

Li2B4O7  до відпалу 112 2,22 

після відпалу 341 0,49 

Li2B4O7–AgNO3 до відпалу 85 2,25 

після відпалу 88 1,39 

 

З аналізу отриманих даних випливає, що числові характеристики поверхні 

стекол Li2B4O7 та Li2B4O7–AgNO3 до відпалу суттєво не відрізняються та залежать, 

очевидно, лише від механічної обробки стекол [127]. Після відпалу шорсткість 

поверхні чистого скла суттєво зменшується, що свідчить про зникнення (після 

термообробки) локальних нерівностей. Це, ймовірно, може бути пов’язано з 

частковим плавленням неоднорідностей на поверхні скла. 

Шорсткість відпаленого скла Li2B4O7–AgNO3 (δ = 1,39) є суттєво більшою 

від шорсткості відпаленого Li2B4O7 (δ = 0,49) (табл. 4.1). Така відмінність може 

бути пов’язана з формуванням кластерів срібла на поверхні скла. Дійсно, вплив на 

кореляційну функцію сукупності малих кластерів зумовлює ріст шорсткості та 

зменшення кореляційного періоду. 

З даних АСМ досліджень визначено розподіл кластерів срібла за 

розмірами (рис. 4.7.а, стовпці). Як видно, в результаті відпалу скла Li2B4O7–
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AgNO3 в атмосфері водню формуються НЧ срібла з розмірами від ~7 до 40 нм, в 

розподілі яких виділяється максимум при 15–18  нм. 
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Рис. 4.7. Розподіл частинок за розмірами (а): експериментальний з АСМ (стовпці) 

та розрахований (лінії). Розрахований та експериментальний спектри 

екстинкції відпаленого Li2B4O7–AgNO3 в атмосфері водню (б). 

 

Використовуючи запропонований у розділі 3 метод, знайдено розподіл по 

розмірах НЧ срібла із оптичних спектрів. Розрахунок спектру відбувався в 

діапазоні від 380 до 480 нм, оскільки допускається наявність НЧ з різними 

радіусами. На рис. 4.7.б наведено спектр екстинкції НЧ срібла, розрахований 

шляхом підбору частинок за розмірами та експериментальний спектр, отриманий 

шляхом віднімання релеївського розсіяння світла від різницевого спектру.  

Розрахований розподіл НЧ за розмірами наведений на рис. 4.7.а (крива з 

маркерами). З порівняння даних рис. 4.7.а, видно якісне співпадіння 

експериментального (з даних АСМ) та розрахованого (з оптичного спектра) 

розподілів за розмірами. Деяка невідповідність отриманих розподілів може бути 

пов’язане з низкою причин. Перш за все, не відомі точні значення ефективного 

показника заломлення середовища навколо НЧ Ag та розмірного параметра A. 

Інша причина може бути пов’язана з тим, що в теорії Мі не враховується 

взаємодія між частинками, яка зумовлює довгохвильове зміщення спектра, а отже 

появу у розрахованому розподілі НЧ більшого розміру, ніж є насправді. 
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4.1.3. Спектри стекол Li2B4O7–AgNO3, відпалених у вакуумі 

На рис. 4.8 показано експериментальний спектр екстинкції стекол Li2B4O7–

AgNO3, відпалених у вакуумі, та його розклад на складові. Після відпалу 

з’являється смуга ППР, спектральні параметри якої є відмінними від плазмонної 

смуги стекол, відпалених у водні. Перш за все, максимуми смуг зміщуються у 

довгохвильову ділянку до 425 нм та 507 нм (рис. 4.8). З короткохвильового боку 

виділяється ще одна компонента з максимумом при 370 нм. Зазначимо, що під час 

відпалу у вакуумі не виникає суцільне фонове поглинання матриці, як це має 

місце у стеклах, відпалених у водні (рис. 4.2). Інтенсивність поглинання, 

зумовленого ППР, у стеклах відпалених у вакуумі, більш ніж у 2 рази перевищує 

поглинання стекол, відпалених у водні (рис. 4.2). 

Спектральні параметри основної смуги при 425 нм пов’язуються з ППР у 

срібних НЧ, які формуються у стеклах під час відпалу [10]. 
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Рис. 4.8. Різницевий спектр екстинкції стекол Li2B4O7–AgNO3, відпалених у 

вакуумі, та його розклад на складові. 

 

Зміна характеру спектрів ППР НЧ срібла залежно від атмосфери відпалу 

безпосередньо вказує на те, що оптичні відгуки у композитному матеріалі «скло + 

НЧ срібла» визначаються не тільки природою НЧ і матриці, але і інтерфейсною 

областю, яка формується між НЧ та матрицею у процесі відпалу [103, 110, 128]. В 

рамках теорії Мі виділяють два основні механізми впливу інтерфейсу на спектри. 



108 

 

Перший з них пов’язаний з утворенням подвійного електричного шару між НЧ та 

матрицею, існування якого зумовлює зменшення концентрації n вільних носіїв у 

НЧ, а отже довгохвильове зміщення максимуму, оскільки 
max n  [35].  

Інший механізм реалізується через зміну часу життя резонансу Мі, який 

дає значний внесок у комплексну відносну діелектричну проникність НЧ, уявна 

частина якого зумовлює поглинання (див. п. 1.4.4). 

Вище зазначалось, що коефіцієнт загасання для НЧ описується виразом 

(1.18). У «вільних» кластерах зіткнення є, головно, пружними, так що 1pA A  . 

Якщо НЧ формуються під час відпалу в атмосфері, то на їхній поверхні 

можуть виникати електронні адсорбційні стани, спектр енергій яких може бути 

доволі широким і визначається атмосферою, у якій проводиться відпал. Тоді 

вільні електрони НЧ, локалізуючись на поверхневих адсорбційних станах, 

зазнають непружних зіткнень з поверхнею. У цьому випадку параметр А 

визначатиметься не лише пружними (Ap), а й непружними (As) зіткненнями: 

p sA A A  . Це приводитиме до його значного росту, а, отже, впливу на ε(ω) і 

спектри плазмонного поглинання. 

 

4.2. Механізм формування наночастинок срібла у склі Li2B4O7 

 

Дослідженням монокристалів Li2B4O7–Ag з’ясовано, що срібло у вигляді 

іонів Ag
+ 
займає, в основному, позиції Li

+
, у вузлах кристалічної ґратки Li2B4O7, а 

деяка частина також знаходиться у міжвузлі [129]. У випадку великих 

концентраціях Ag у розплаві Li2B4O7, срібло може відновлюватись до Ag
0 
і 

коагулювати в нанокластери Ag, які пізніше захоплюються кристалом, що росте 

[130]. За аналогією з кристалами, можна вважати, що в склі Li2B4O7–AgNO3 

найімовірніше крім іонів Ag
+
, існують нейтральні атоми Ag

0
, а також можуть 

формувати нейтральні молекулярні кластери (Ag)n (n = 2 – 4), або молекулярні 

іони Agn
m+
, які зумовлюють поглинання в УФ ділянці спектра [131]. Ці смуги 

зумовлюють незначне зміщення краю поглинання у довгохвильову область 
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невідпаленого скла Li2B4O7–AgNO3 відносно нелегованого Li2B4O7 (рис. 4.1). 

Процес формування НЧ срібла на поверхні скла Li2B4O7–AgNO3 під час 

його відпалу у відновлювальній атмосфері водню може бути пов’язаний з 

процесами, які протікають на поверхні скла [132, 133]. Перш за все, лужне 

середовище, зумовлене наявністю іонів Ag
+
, змінює відношення концентрації 

тетраедричних (BO4)
5-

 і тригональних (BO3)
3-

 аніонів на шорсткій поверхні 

Li2B4O7–AgNO3. Водночас протікають процеси, які описуються реакціями [134]:  

 

B–O–Ag
+
 + 1/2H2  B–O–H

+
 + 1/2Ag2O, 

Ag2O + H2  2Ag
0
 + H2O,     (4.2) 

 

результатом яких є утворення нейтральних атомів Ag
0
. 

Оскільки поверхня полірованого зразка Li2B4O7–AgNO3 є дефектною з 

розвинутою сіткою обірваних зв’язків, нерівномірним рельєфом та тріщинами, то 

в результаті міграції по поверхні скла атоми Ag
0
 легко знаходять місця для 

формування зародків НЧ Ag. Розростання НЧ приводитиме до зменшення 

концентрації срібла у приповерхневому шарі, що, своєю чергою, зумовлюватиме 

дифузію срібла з об’єму скла на поверхню. 

З наведених вище міркувань випливає, що формування НЧ срібла в стеклах 

Li2B4O7–AgNO3 відбувається за механізмом знизу–вверх. Враховуючи той факт, 

що в системі «скло Li2B4O7–AgNO3» не існує жорстких концентраційних 

обмежень щодо входження у структуру легуючої домішки [130], то матриця скла 

є сприятливою для формування НЧ срібла. Із запропонованого механізму росту 

НЧ випливає, що їхні розміри залежать від технологічних параметрів 

(концентрація домішки, час та температура відпалу), що дає можливість 

отримувати НЧ попередньо визначених розмірів. 

 

4.3 Нелінійно-оптичні властивості Li2B4O7 з срібними наночастинками 

 

Відомо, що НЧ змінюють не тільки лінійні, а й нелінійно-оптичні 

властивості стекол, зумовлюючи їхнє широке практичне використання [50, 135, 
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136, 137]. Тому в роботі досліджено вплив НЧ срібла на нелінійний показник 

заломлення n2 методом Z-сканування. 

Нормалізоване пропускання для стекол Li2B4O7–AgNO3, отримане за 

схемою Z-сканування, містить один максимум і один мінімум (рис. 4.9). З’ясовано 

[12], що максимуми і мінімуми на кривих Z-сканування для відпалених 

нелегованих зразків Li2B4O7 і легованих Li2B4O7–AgNO3 міняються місцями 

(рис. 4.9). Це означає, що різниця TZ = T+Z – T–Z (див. п. 2.2.4) для кривої 1 та 

кривих 2 і 3 на рис. 4.9 мають різні знаки. 

З формул (2.10–12) випливає, що від’ємне значення TZ для нелегованого 

скла Li2B4O7 до та після відпалу, вказує на від’ємне значення нелінійного 

показника заломлення n2. Аналогічний вигляд кривої Z-сканування і, відповідно, 

від’ємне значення нелінійного показника заломлення n2 було встановлено і для 

невідпалених зразків Li2B4O7–AgNO3. 
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Рис. 4.9 Залежність нормалізованого пропускання для стекол Li2B4O7–AgNO3 зі 

сформованими НЧ Ag, отриманих за схемою Z-сканування: 1 – 

нелеговане скло Li2B4O7 відпалене у водні; 2 – скло Li2B4O7–AgNO3, 

відпалене у водні; 3 – скло Li2B4O7–AgNO3, відпалене у вакуумі. 

 

Характер залежності нормалізованого пропускання для відпалених 

легованих стекол Li2B4O7–AgNO3 є суттєво інший (рис. 4.9, криві 2 і 3). Вигляд 

кривих вказує на додатні значення TZ, що однозначно вказує на додатні значення 

нелінійного показника заломлення n2. Отже, після відпалу Li2B4O7–AgNO3 
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міняється знак нелінійного показника заломлення n2. 

З дослідження оптичних спектрів відпалених стекол Li2B4O7–AgNO3, було 

встановлено формування НЧ срібла на поверхні. Тому зміна знаку n2 відпалених 

стекол Li2B4O7–AgNO3 теж пов’язана з існуванням НЧ срібла на поверхні, тобто 

формуванням області «скло + НЧ Ag» у приповерхневому шарі. 

Використовуючи співвідношення (2.10–2.12), для різних зразків товщиною 

L встановлено нелінійне фазове спотворення ΔΦ0, ефективну товщину зразків та 

лінійний коефіцієнт поглинання на довжині хвилі λ = 532 нм, з яких отримано 

значення нелінійного показника заломлення n2 (табл. 4.2). 

Для розрахунків коефіцієнту поглинання  і Leff нелегованого скла Li2B4O7 

враховано повну товщину зразка L, а для зразків із сформованими НЧ срібла 

врахована лише товщина шару «скло + НЧ Ag», яка дає визначальний внесок в n2. 

Встановлено, що товщина цього шару для досліджуваних стекол становить 

*L = 1.510
-5 
см =150 нм, що приблизно на прядок перевищує розміри НЧ срібла. 

 

Табл. 4.2. Результати розрахунків нелінійних показників заломлення n2. 

 L, см ,см-1
 Leff ΔΦ0 TZ n2 , см/Вт 

Li2B4O7, нелегований 0.11 0.68 0.1 3.07 –1.22 –2.510
-8

 

Li2B4O7–AgNO3, 

невідпалений 

0.12 0,4 0.48 –2.26 –0.90 –3.810
-9

 

Li2B4O7–AgNO3, 

відпалений у повітрі 

0.12 0.8 0.11 –0.28 –0.11 –2.110
-9

 

Li2B4O7–AgNO3, 

відпалений у водні 

0.22 *1.1910
5
 *7.010

-6
 4.82 +1.92 5.710

-4
 

Li2B4O7–AgNO3, 

відпалений у вакуумі 

0.15 *1.3410
5
 *6.510

-6
 3.79 +1.51 4.710

-4
 

* розрахунок проводився за товщини активного шару *L = 1.510
-5 
см. 

 

Як видно з таблиці 4.2, легування сріблом залишає від’ємне значення 

нелінійного показника заломлення n2 скла Li2B4O7–AgNO3, але величина його 

зменшується, фактично, на порядок: з –2.510
-8

 до –3.810
-9 
см/Вт. Відпал у 

повітряній атмосфері скла Li2B4O7–AgNO3 за температури 7105 K впродовж 4–

72 год дещо змінює величину n2 = –2.110
-9

 см/Вт, не змінюючи знаку. Після 
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відпалів скла Li2B4O7–AgNO3 у відновлювальній атмосфері водню чи вакуумі з 

утворенням шару «скло + НЧ Ag», нелінійний показник заломлення n2 змінює 

знак на додатний і зростає за абсолютним значенням приблизно на 4 порядки 

порівняно з нелегованим склом Li2B4O7: до 4.710
-4 
 5.710

-4 
см/Вт. Таким чином, 

тонкий приповерхневий шар НЧ Ag у боратному склі Li2B4O7–AgNO3 не лише 

змінює характер нелінійної рефракції зразка з від’ємного на додатний, але за 

рахунок плазмонного резонансу значно підвищує його нелінійні властивості.  

Факт локалізації НЧ срібла на поверхні скла підтверджено теж 

дослідженнями нормалізованих Z-спектрів відпалених зразків Li2B4O7–AgNO3, з 

поверхні яких шляхом механічного шліфування і полірування був видалений шар 

з НЧ срібла. З отриманих Z-сканувань поверхні були визначені значення n2 скла з 

видаленим шаром «скло + НЧ Ag», яке міняється по об’єму в межах від –810
-9

 до 

+710
-9

 см/Вт. Це свідчить про існування в об’ємі зразка незначної кількості НЧ 

Ag з дуже нерівномірним розподілом. Оскільки значення n2 скла з видаленим 

інтерфейсним шаром не сильно відрізняється від n2 для нелегованих стекол, то з 

цього випливає визначальний вклад приповерхневої області у n2. 

Оскільки розміри НЧ срібла є набагато меншими від довжини хвилі 

лазерного випромінювання, то відпалене скло Li2B4O7–AgNO3 можна розглядати 

як гомогенний композитний матеріал, що описується деякими ефективними 

параметрами. Тоді для такого середовища можна використати стандартну 

дворівневу схему, яка дає такий вираз для 2n  [138]: 
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,    (4.3) 

 

де N  концентрація активних центрів нелінійного збудження, індекс i  визначає 

одно- або двофотонний процес збудження, 0i  – дипольний момент переходу на 

частотах 0i . Параметри 0i  та   описують, відповідно, частоти лазерного 

випромінювання та осциляторів, які формують нелінійний відгук. 
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Як видно з наведеного співвідношення, знак 2n  не залежить від N  та 0i , і 

визначається тільки знаком величини 0i    , яка описує відхилення частоти 

осциляторів від резонансу. Оскільки дійсна частина комплексної сприйнятливості 

третього порядку є лінійно пропорційною до 2n  [138], то співвідношення, яке 

визначає знак нелінійності композитного середовища, запишеться у виді: 

 
   

33

0Re i    .    (4.4) 

 

Проаналізуємо це співвідношення для отриманих даних. Оскільки довжина 

хвилі лазерного випромінювання, використовуваного у роботі, становить 

505   нм, то у формуванні від’ємного значення 2n  невідпалених стекол повинні 

брати участь осцилятори з меншими частотами. Із дослідження спектрів 

поглинання Li2B4O7 випливає існування інтенсивної складної смуги поглинання в 

інтервалі 2,5–3,0 мкм, яка несуттєво змінюється при уведенні домішок та 

термообробці стекол (рис. 4.1). Тому можна вважати, що для невідпалених стекол 

саме ці осцилятори формують від’ємний нелінійний відгук. 

Після відпалу Li2B4O7–AgNO3 формуються НЧ срібла, максимум смуги 

ППР яких розміщений при 405  нм, які, як видно з виразу (4.4), 

«забезпечуватимуть» додатне значення 2n . Очевидно, їхній внесок у 2n є 

визначальним (порівняно з осциляторами на довжині хвилі 2,5–3,0 мкм), оскільки 

відхилення від резонансної частоти для плазмонів є значно меншою. 

Справедливість такого аналізу підтверджується дослідженнями Li2B4O7–

AgNO3, відпаленого у повітрі. За такого режиму відпалу виникає інтенсивна смуга 

з максимумом при 610 нм (16394 см
-1
) і слабка смуга плазмонного резонансу, 

величина якої становить приблизно 0,01 від величини смуги ППР, яка виникає під 

час відпалі у вакуумі. З виразу (4.4) видно, що осцилятори при 16394 см
–1

 

формують від'ємне значення 2n , яке не компенсується осциляторами ППР, які 

дають додатний вклад в 2n . 
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4.4. Нанорозмірні кластери в кристалах CdBr2–Ag 

 

Кристали CdBr2, леговані іонами срібла, володіють фотохромними 

властивостями. Забарвлення CdBr2–Ag під дією УФ-опромінення пов’язується з 

утворенням у матриці складних центрів з катіонними та/або аніонними 

домішками за участю власних дефектів ґратки [139, 140]. 

В роботі досліджено природу смуги поглинання, яка утворюються в 

легованих та УФ-опромінених кристалах CdBr2–Ag, і запропоновано ймовірну 

причину фотохромних властивостей цих кристалів. 

 

4.4.1. Спектри поглинання кристалів CdBr2–Ag 

На рис. 4.10.а показано панорамні спектри поглинання CdBr2 – Ag 

(0,1 мол.%) за різних температур. Введення домішки срібла зумовлює виникнення 

смуг поглинання в діапазоні прозорості кристалів, які примикають до 

довгохвильового спаду краю власної смуги. На рис. 4.10.б показано спектр 

поглинання цього ж кристала при 78 К в іншому масштабі, з визначеним 

положенням максимумів смуг: 273 та 280 нм (4,54 та 4,43 еВ, відповідно). 
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Рис. 4.10. Спектри поглинання CdBr2–Ag при різних температурах (а). На рис. (б) 

наведено спектр поглинання CdBr2–Ag при Т = 78 К на вставці – 

поглинання в області 320–360 нм у збільшеному масштабі. 
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У більш довгохвильовій ділянці на фоні значного поглинання (α  10 см
–1

), 

виділяється сходинка при 290–310 нм і слабкі смуги поглинання при 330 та 

345 нм (k ≤ 1…2 см
–1
) (вставка на рис. 4.10.б). 

Спектральне положення смуг з максимумами при 273 і 280 нм слабо 

залежить від температури (
4 еВ10

K

E

T





), тоді як край смуги власного поглинання 

зміщується у довгохвильову область зі швидкістю 
3 еВ1,7 10

K

E

T


  


 (рис. 4.11.а). 

Величина коефіцієнта поглинання в околі смуг 280 і 273 нм та їх півширина 

практично не змінюються у разі підвищення температури, а у випадку температур 

вищих від ~170 К вказані смуги не реєструються у спектрах (рис. 4.10.а). Якщо 

зникнення смуги з максимумом 273 нм можна пов’язати зі зсувом краю смуги 

власного поглинання, то причина зникнення смуги 280 нм є, ймовірно, іншою, 

оскільки енергетична відстань між краєм та цією смугою при Т = 170 К є значною 

(рис. 4.11.а). 
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Рис. 4.11. Температурна залежність спектрального положення максимумів смуг 

при 273 (крива 1) і 280 (крива 2) нм (а); кривою 3 зображено зсув краю 

власного поглинання (при k = 40 см
–1
) з температурою (а); спектри 

поглинання до (крива 1) та після (крива 2) УФ-опромінення (Т = 78 К) 

(б). Кривою 3 наведено різницевий спектр (б). 
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На рис. 4.11.б показано результати дослідження впливу УФ-опромінення 

на спектри поглинання CdBr2–Ag. Як видно, після УФ-опромінення 

довгохвильовий край смуги власного поглинання (крива 2) зміщується в область 

більших довжин хвиль. З різницевого спектра (крива 3) це можна описати появою 

більш короткохвильової смуги в ділянці ~ 260 нм. Крім того, зменшується 

інтенсивність смуги з максимумом при 280 нм, з’являється суттєве “фонове” 

поглинання у більш довгохвильовій області, на якому вирізняється смуга в 

інтервалі 290–300 нм.  

В довгохвильовій області спектри поглинання опромінених кристалів 

CdBr2–Ag містять смугу з максимумом при 515 нм [139] (рис. 4.12). 

З наведених результатів випливає, що спектри легованих та опромінених 

УФ-світлом кристалів CdBr2–Ag є складними, і вони відображають складну 

структуру центрів, які наявні в цих кристалах. Проаналізуємо імовірні механізми 

виникнення центрів, які зумовлюють поглинання легованих кристалів CdBr2–Ag 

та їхнє забарвлення під час УФ-опромінення (смуга з максимумом при 515 нм). 

Передусім зазначимо, що смуга поглинання в околі 273 нм властива ґратці 

CdBr2 і вона пов’язується з центрами, утвореними власними дефектами ґратки, 

природа яких не є остаточно встановленою [141]. Уведення срібла спричиняє 

появу додаткову смугу з максимумом при 280 нм, сходинку при 290–310 нм та 

слабкі смуги при 330 і 350 нм. 
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Рис. 4.12. Спектри поглинання кристалів CdBr2 (крива 1) та CdBr2–Ag після УФ-

опромінення (крива 2). 
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За аналогією з кристалами CdBr2 – Cu [142, 143] можна припустити, що 

смуга з максимумом при 280 нм в кристалах CdBr2 – Ag
+
 пов’язана з 

внутрішньоцентровими переходами в 2Cd
Ag Agi

    – центрах [7], які 

утворюються внаслідок заміщення іонами Ag
+
 іонів Cd

2+
 у регулярних вузлах 

кристалічної ґратки, ефективний від’ємний заряд яких компенсується іоном Agi

 . 

Однак, ряд чинників заперечують такий висновок. 

Передусім, оскільки радіус іона Ag
+
 більший від радіуса Cu

+
, то коефіцієнт 

«стискання» електронних переходів 4d
10

4d
9
5s

1
 іона Ag

+ 
кристалічним полем 

ґратки повинен бути більшим, ніж для Cu
+
. Тому смуга поглинання 

2Cd
Ag Agi

    – центрів повинна реєструватися у більш довгохвильовій ділянці 

спектра, порівняно з поглинанням 2Cd
Cu Cui

    – центрів, смуги якого 

реєструються при 274 і 300 нм [7]. Можна припустити, що з центрами 

2Cd
Ag Agi

     пов’язане поглинання в області 330 і 345 нм, а мале значення їх 

коефіцієнта поглинання (α ~ 1–2 см
–1
) у цій області свідчить про незначну 

ймовірність утворення таких центрів в CdBr2–Ag. Справді, оскільки однозарядні 

іони у катіонних вузлах ґратки володіють ефективним від’ємним зарядом, то 

кулонівська сила зв’язку 
2

2

e
F

r



 між його компонентами є пропорційною до 

ефективного заряду домішкових іонів. «Злипанню» компонент центру протидіє, 

очевидно, потенціальний бар’єр U0, який має подолати той чи інший компонент 

центру в разі  їхнього зближення. В моделі іонного зв’язку величина заряду 2Cd
Cu 


 

є більшою ніж 2Cd
Ag 


, оскільки ступінь іонності зв’язку Cu–Br є більшою ніж Ag–

Br. Відповідно зв’язок між компонентами центра 2Cd
Ag Agi

     є меншим, ніж у 

2Cd
Cu Cui

    , тому під дією фізичних полів (наприклад, температури) ці центри 

розпадаються. При цьому Ag
+
–іони у вузлах та міжвузлових позиціях унаслідок 

пружних деформацій ґратки витіснятимуться переважно біля дефектів 
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кристалічної ґратки, де вони утворюватимуть нові центри. 

Зазначимо, що у процесі росту кристалів іони Ag
+
 можуть хімічно 

відновлюватись унаслідок захоплення ними електронів (наприклад, з 

неконтрольованих органічних домішок): Ag
+
 + e

–
 → Ag

0
, що спричиняє утворення 

нейтральних атомів срібла Ag
0
. Ці атоми, разом з іонами Agi

 , 2Cd
Ag 


 та власними 

дефектами ґратки (найімовірніше з міжвузловими атомами кадмію та 

неконтрольованими домішками) можуть формувати нанорозмірні кластери, а 

рушійною силою їх утворення можуть слугувати пружні, кулонівські та хімічні 

взаємодії між компонентами.  

Нанорозмірні кластери мають дискретний енергетичний спектр і, якщо 

деякі з енергетичних рівнів кластерів потраплятимуть у заборонену зону CdBr2, то 

вони можуть зумовлювати «домішкові» смуги поглинання, служити центрами 

випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації, центрами захоплення 

тощо [144, 145]. У цьому сенсі нанорозмірні кластери поводяться подібно до 

активаторних домішок, які також зумовлюють появу локальних енергетичних 

рівнів у забороненій зоні кристалів. Однак, на відміну від домішкових центрів, 

температурне положення, максимуму смуг яких визначається термічним 

розширенням ґратки та електрон-фононною взаємодією, спектральне положення 

максимуму смуг, зумовлених кластерами, повинно слабо залежати від 

температури, оскільки воно визначається структурою кластера, що практично не 

залежить від температури. 

З цього можна зробити висновок, що смуга в околі 280 нм в CdBr2–Ag, 

спектральне положення якої майже не залежить від температури, може бути 

зумовлена нанорозмірними кластерами, складовими елементами яких є атоми 

та/або іони срібла і власні дефекти кристалічної ґратки. Зникнення смуги 

поглинання за температур більших від 160 К, можна пояснити розпадом цих 

нанометричних кластерів унаслідок малого значення енергії зв’язку між їхніми 

компонентами. 
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4.4.2. Вплив УФ-опромінення на спектри поглинання CdBr2–Ag 

Проаналізуємо вплив УФ-опромінення на спектри поглинання CdBr2–Ag. 

Оскільки енергія квантів опромінюючого світла потрапляє в область краю 

власного поглинання CdBr2 і нанорозмірних смуг, то під час УФ-опромінення 

виникають вільні електрони і дірки. Внаслідок цього ефективнішими стають 

процеси відновлення срібла, (Ag
+
 + e

–
 → Ag

0
), можливими є також процеси зміни 

зарядового стану іонів срібла, та «первинних» нанометричних кластерів внаслідок 

їх іонізації та/або захоплення ними вільних носіїв. Це зумовить зміну їхньої 

структури, фотостимульованого утворення (в тому числі за участю відновлених 

атомів Ag
0
 та іонів Ag

+
) інших кластерів зі «своїм» енергетичним спектром та 

енергією зв’язку між компонентами. 

Кластерам 2

8Ag   відповідають смуги поглинання при 290 і 325 нм [108, 

146]. За подальшого росту кількості частинок виникають квазіметалічні центри, 

для яких характерна широка смуга поглинання з максимумом в ділянці 350–

370 нм. Більш довгохвильове поглинання (λmax  400 нм) пов’язують із 

поглинанням світла поверхневими плазмонами, максимум якого зміщується у 

червону ділянку спектра зі збільшенням кількості частинок у кластері. 

З урахуванням цих даних, різницеві спектри поглинання опромінених 

кристалів CdBr2–Ag можна пояснити утворенням малих кластерів срібла з різною 

кількістю частинок. Зокрема, додаткове поглинання з максимумом в області 

~ 300 нм (рис. 4.11, крива 3) можна пов’язати з метастабільними кластерами 2

8Ag  . 

У водних розчинах їх час життя становить десятки хвилин [108], а в кристалах, 

внаслідок значно меншої рухливості компонент, їхній час життя може бути 

значно більшим. Суцільне поглинання у довгохвильовій області може бути 

пов’язане з кластерами з більшим числом частинок (квазіметалічними центрами), 

а смуга з максимумом при 515 нм пов’язана з ППР у НЧ срібла (Ag)n [147]. 

Зникнення додаткового поглинання під час нагрівання опромінених 

кристалів CdBr2–Ag до температур 600 KT   в рамках запропонованої моделі 
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пояснюють розпадом утворених кластерів і, відповідно, відновленням вихідної 

реальної структури кристала. 

 

4.4.3. Структура центрів, що зумовлюють фотохромізм CdBr2–Ag 

На рис. 4.13 показано нормований до максимуму різницевий спектр 

поглинання опромінених та неопромінених кристалів CdBr2–Ag в області смуги з 

максимумом при 515 нм, яка зумовлена ППР у НЧ срібла (Ag)n [6, 141, 144, 147]. 

Крива 2 на цьому рисунку зображає розрахований у рамках теорії Мі (без 

врахування розмірного ефекту) нормований спектр екстинкції монодисперсних 

НЧ срібла в CdBr2. Задовільне узгодження спектрального положення 

експериментального та розрахованого спектрів досягається при значенні радіусів 

НЧ срібла R ≈ 2,0 нм. Отримане значення R дає можливість оцінити кількість 

атомів Ag у кластері:  
3

/ WSN R r , де 0,16WSr   нм – радіус Вігнера–Зейтца 

срібла. Розрахована кількість атомів срібла, що формують НЧ, становить 

31,7 10N   . 
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Рис. 4.13. Нормований до максимуму спектр поглинання опромінених кристалів 

CdBr2–Ag в області смуги ППР (Ag)n–кластерів (крива 1). Крива 2 

зображає спектр поглинання, розрахований в рамках теорії Мі. 

 

Молярній частці срібла (0,1 мол.%) у CdBr2 відповідає концентрація атомів 

срібла рівня n = 1,05·10
18
см

–3
. У випадку рівномірного входження домішки у 
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кристал, відстань між домішковими атомами Ag, яку можна оцінити зі 

співвідношення d = n
–1/3

, становить d ≈ 10,5 нм, тобто є рівною ~25 постійних 

ґратки CdBr2. Таким чином, для об’єднання у кластер ~10
3
 атомів, розмір області, 

з якої повинні «зібратись» атоми домішки, становитиме порядка ~100 нм. 

Отримана величина не є фізично розумною, оскільки важко уявити утворення (за 

доволі короткий час під дією УФ-опромінення) та зникнення (під час прогрівання 

опромінених кристалів до Т 600 К ) НЧ із такої значної кількості атомів Ag. Тому 

нами запропоновано інша структура центрів поглинання в ділянці 515 нм. 

Відомо, що відхилення форми НЧ від сферичної, приводить до зміни 

частоти смуги ППР, яка визначається геометричними параметрами частинки. У 

випадку дископодібної НЧ, змішення смуги у довгохвильову область відбувається 

при зменшенні висоти частинки відносно її зростанні ширини (діаметра) c/a. 

Застосуємо цю модель до CdBr2–Ag, а саме, будемо вважати, що смуга 

ППР зумовлена НЧ, які мають еліпсоїдальну форму. На рис. 4.14.а показано 

нормовані до максимуму експериментальний (крива 1) спектр поглинання УФ-

опромінених кристалів CdBr2–Ag та розрахований (крива 2) підбором форми НЧ. 

Розрахунок спектрів екстинкції дископодібних НЧ здійснено з врахуванням того, 

що срібні частинки мають однакову висоту c, але різний діаметр a. Розподіл a/c 

(висоти до діаметра), при якому простежується найкраща збіжність спектрів 

показано на рис. 4.14.б.  

Як видно, максимум розподілу знаходиться при a/c ≈ 2, з чого випливає, 

що НЧ мають форму сплюснутих сфероїдів (вставка на рис. 4.14.б). 

Враховуючи шарувату структуру CdBr2, можна припустити, що НЧ срібла 

з різним відношенням c/a формуються у вандерваальсових щілинах кристала. При 

цьому, величина с НЧ «задається» шириною вандерваальсової щілини, яка для 

CdBr2 не перевищує 0,5 нм (вставка на рис. 4.14.б). Тоді середній діаметр диска 

a = 2·c не перевищуватиме 1 нм. Враховуючи радіус атома срібла r = 0,165 нм, 

можна оцінити, що кількість атомів у такому диску становитиме ~30. Відмітимо, 

що вільні електрони, які «забезпечують» ППР з’являються у кластерах срібла з 

кількістю атомів більшим за Nкр = 10 [29]. 
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Рис. 4.14. Нормовані до максимуму спектри поглинання (а) опромінених 

кристалів CdBr2–Ag (крива 1) та розрахований спектр підбором НЧ за 

формою (крива 2) з відповідним розподілом за формою та ілюстрацією 

розміщення НЧ у кристалі на вставці (б). 

 

Проаналізуємо стійкість таких наноутворень. Перш за все, локалізація НЧ 

у матриці кристалів дозволяє стабілізувати їхню структуру та ізолювати від 

зовнішніх впливів. Відомо [29], що для малих кластерів Ag структура є 

стабільною, якщо кількість атомів у них є рівним "магічним" числам. Оцінена 

кількість атомів, які формують нанодиск (~30), є близьким до "магічних" чисел 20, 

36, властивих кластерам срібла. 

Механізм росту дископодібних НЧ срібла в CdBr2 також належить до класу 

знизу–вверх. Він полягає у тому, що під час УФ-опромінення електрони, 

локалізовуючись на дефектних центрах, ефективно притягують позитивно 

заряджені іони Ag
+
. Дифундуючи до цих центрів, іони Ag

+
 відновлюються, 

утворюючи нанорозмірні кластери срібла. Ми припускаємо, що цими дефектними 

центрами служать «первинні» нанорозмірні кластери срібла, що формуються у 

CdBr2–Ag при вирощуванні кристалів (див. п. 4.3), а їхній подальший ріст при 

УФ-опроміненні пов’язаний із приєднанням інших атомів срібла. 
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Висновки до розділу 4. 

 

1. У спектрах поглинання відпалених у водні стекол Li2B4O7–AgNO3 

виявлено смугу ППР при ~ 412 нм, яка зумовлена НЧ срібла, сформованими у 

процесі відпалу. Під час відпалу скла Li2B4O7–AgNO3 у вакуумі, максимуми смуг 

зміщуються у довгохвильову ділянку до 435 нм з інтенсивністю поглинання, яка 

більш ніж у 2 рази перевищує поглинання стекол, відпалених у водні. Показано, 

що НЧ локалізуються у приповерхневій області.  

2. Методом АСМ мікроскопії встановлено розміри НЧ Ag на поверхні 

Li2B4O7–AgNO3 становлять від ~7 до 40 нм, в розподілі яких виділяються 

максимуми при 15–18 нм. 

3. Механізм формування наноструктур Ag на поверхні боратного скла 

Li2B4O7–AgNO3 у відновлювальній атмосфері пов’язаний з відновленням срібла в 

приповерхневому шарі скла, коагуляцією атомів Ag
0
 у кластери, що зменшує 

концентрацію Ag
0
 та одночасною міграцією іонів Ag

+
 з об'єму у збіднений 

приповерхневий шар.  

4. Встановлено, що сформований поверхневий шар НЧ Ag зумовлює 

зміну знака нелінійного показника заломлення n2, а його величина зростає більш 

ніж на 4 порядки порівняно з склом Li2B4O7 без НЧ Ag.  

5. Показано, що смуги екстинкції CdBr2–Ag в інтервалі 280 – 350 нм 

зумовлені кластерами з кількох атомів та/або іонів срібла (Ag)n. Смуга з 

максимумом при 515 нм зумовлена дископодібними НЧ срібла з кількістю атомів 

~30, які утворюються у вандерваальсових щілинах шаруватих кристалів CdBr2. З 

порівняння експериментального та розрахованого спектрів екстинкції, 

встановлено, що середнє співвідношенням діаметра до висоти дископодібної НЧ 

дорівнює ~2. 
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РОЗДІЛ 5. 

ПЛАЗМОННІ СПЕКТРИ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 

ПІДКЛАДКАХ 

 

У цьому розділі вивчено плазмонні спектри НЧ срібла, які утворюють 

двомірні структури на поверхні. Такі структури отримано під час осушення 

гідрозолів, нанесених на скляні підкладки, та в разі напилення тонких 

доперколяційних плівок срібла. 

 

5.1. Спектри екстинкції та структура наночастинок срібла, отриманих 

у разі осушення УФ-опроміненого спиртового розчину AgNO3 

 

В спектрах поглинання НЧ Ag, сформованих у разі осушення попередньо 

УФ-опроміненого спиртового розчину AgNO3, смуга ППР має максимум при 

453 нм (рис. 5.1.а, крива 1), а її півширина становить 1,34 еВ. 

Спектральні параметри смуги суттєво відрізняються від плазмонних 

спектрів НЧ срібла у золі: λm = 420 нм та Δω = 0,387 еВ (п. 3.1.2). З’ясовано, що 

параметри плазмонного поглинання осушеного золю залежать від концентрації 

AgNO3: спектр поглинання ППР, отриманий для розбавленого в 2 рази розчину, 

має максимум при 449 нм, півширина якого становить Δω = 1,1 еВ (крива 2 на 

рис. 5.1.а). При цьому, величина поглинання у максимумі смуг зменшується на 

ΔD = 0,08 (крива 2 на рис. 5.1.а). 

Як бачимо з рис. 5.1.а, спостережувані смуги є складними. На рис. 5.1.б 

показано розклади спостережуваних смуг на складові, параметри яких наведені у 

табл. 5.1. 

З аналізу даних табл. 5.1 випливає, що у спектрі фіксуються дві смуги: 

короткохвильова смуга з максимумом в ділянці ~450 нм, зумовлена плазмонним 

поглинанням у НЧ срібла, та довгохвильова – в діапазоні 780–800 нм, 

інтенсивність якої в 15–20 раз менша від короткохвильової. 
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Рис. 5.1. Спектри поглинання НЧ срібла на поверхні скла, утворених під дією УФ 

з нітрату срібла (крива 1 – нанесений насичений розчин, 2 – розбавлений 

у 2 рази), кривою 3 представлений спектр поглинання золю (а); розклади 

відповідних спектрів поглинання (б). 

 

Табл. 5.1. Параметри спектрів поглинання НЧ срібла на поверхні скла. 

Крива Амплітуда Максимум Півширина 

еВ нм еВ см
-1

 

1 0,05 1,54 802 0,65 1,57E+12 

0,24 2,73 453 1,34 3,24E+12 

2 0,02 1,60 777 0,65 1,58E+12 

0,19 2,76 449 1,09 2,65E+12 

 

АСМ-дослідження топології осушених золей показують, що під час 

випаровування спиртового розчину на підкладці формуються наноструктури у 

вигляді наноконусів з висотою ~ 15 нм та радіусом основи ~ 200–500 нм (рис. 5.2). 

Профілі наноконусів, побудовані вздовж певних напрямів вказують, що 

склад наноструктур для даного збільшення містить принаймні дві складові 

(рис. 5.3). Враховуючи характер оптичних спектрів плазмонного поглинання, які є 

майже симетричними смугами, а також встановлені з них розміри НЧ, можна 

вважати, що кожна з наноструктур на рис. 5.2 являє собою ФК який сформований 



126 

 

злиттям окремих кластерів меншого розміру, кожен з яких сформований з НЧ 

срібла, радіус яких становить ~ 15 нм (див. рис. 3.18.б). Такий висновок 

підтверджується виглядом спектрів плазмонного поглинання, які є майже 

симетричними смугами, що свідчить про малу взаємодію між частинками. 

 

       
а       б 

Рис.5.2. 3-мірне (а) та 2-мірне (б) АСМ-зображення наноструктур Ag, які 

формуються на поверхні скла під час осушення УФ-опроміненого 

розчину АgNO3. 

 

 
а     б     в 

Рис. 5.3. а, б, в – профілі наноструктур, побудовані вздовж ліній 1, 2 та 3 (рис. 5.2), 

відповідно. 

 

Зміщення максимуму смуги ППР від 420 нм у золі до 453 нм (рис. 5.1, 

криві 1 і 3) зумовлене ростом ефективного значення діелектричної проникності 

середовища та збільшенням розмірів НЧ під час осушення гідрозолей. Збільшення 
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півширини смуги свідчить про зростання взаємодії між НЧ, яка також зумовлює 

низькоенергетичне зміщення смуги. Таким чином, відмінності між спектрами 

золей та осушених золей зумовлюється принаймні трьома факторами: 

 зміною розмірів НЧ під час осушення внаслідок їхнього часткового 

злипання; 

 зміною значення відносної діелектричної проникності оточуючого 

середовища; 

 зростанням взаємодії між НЧ внаслідок зменшення відстані між ними. 

Природа мало інтенсивних довгохвильових смуг в області ~800 нм може 

бути пов’язана з електродинамічною взаємодією між частинками. 

 

5.2. Вплив відносної діелектричної проникності навколишнього 

середовища на спектри поверхневого плазмонного резонансу 

 

Дослідження впливу відносної діелектричної проникності навколишнього 

середовища на спектри ППР проводилися на двовимірних структурах, які 

отримувалися при осушенні гідрозолей та при напиленні плівок на діелектричні 

підкладки. Такі структури є зручними об’єктами для досліджень, оскільки НЧ 

срібла у них мають сильно неоднорідне оточення: відносні діелектричні 

проникності середовищ, що контактують з НЧ з боку підкладки та з протилежної 

сторони, є суттєво різними. Проводячи вимірювання спектрів ППР під час 

занурення структур у різні середовища, можна змінювати ефективну діелектричну 

проникність середовища, що оточує НЧ. 

На рис. 5.4 наведені спектри екстинції осушених гідрозолей з великими НЧ 

срібла, виміряних у різних середовищах. Спектри екстинкції осушеного гідрозолю 

(рис. 5.4.а, криві 1, 2) суттєво відрізняються від спектра гідрозолю цих ж НЧ 

(рис. 5.4.а, крива 3). Перш за все, смуга ППР зміщується у довгохвильову область 

(до 485 нм), одночасно зростає її півширина, а у короткохвильовій частині (при 

370 нм) чітко виділяється смуга, пов’язана з квадрупольними коливаннями 

(рис. 5.4.а, крива 1). 
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На рис. 5.4.а кривою 2 представлено спектр екстинкції осушеного 

гідрозолю на скляній підкладці, який під час вимірювання занурювався у воду. 

Таким шляхом змінювалось значення ефективної діелектричної проникності 

навколишнього середовища, оскільки, у випадку кривої 1, НЧ контактують зі 

склом та повітрям, а у випадку кривої 2 – зі склом та водою. Як видно з рис. 5.4.а, 

збільшення ефективного значення діелектричної проникності приводить до 

подальшого довгохвильового зміщення максимуму смуги до 510 нм та зростання 

екстинкції у всій області. Зазначимо, що аналогічна трансформація спектрів 

спостерігають у разі зближення НЧ, яка пояснюється зростанням взаємодії між 

ними (див. п. 3.4.2). З цього випливає, що збільшення ефективної діелектричної 

проникності середовища зумовлює збільшення взаємодії між НЧ. 
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Рис. 5.4. Спектр екстинкції НЧ срібла на склі (а) (висушений гідрозоль): крива 1 – 

у повітрі, крива 2 – у воді; крива 3 – спектр екстинкції гідрозолю (з 

рис. 3.16.а). Модель розміщення НЧ срібла на поверхні підкладки (б). 

 

В електростатичному наближенні можливий механізм зміни спектрів, 

пов’язаний зі зміною ефективної діелектричної проникності оточуючого НЧ 

середовища: у випадку гідрозолей – навколишнім середовищем слугує вода, а у 

випадку осушених гідрозолей – повітря та скло. 

ε
m1

 

ε
m2

 

1– 
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Відповідно до дипольної моделі, зі співвідношенні (1.4) можна отримати 

залежність довжини хвилі максимуму смуги ППР λm від ефективного значення 

діелектричної проникності середовища εm = nm
2
: 

 
22 ( ) 2 ( )m pl m pl mn              (5.1) 

 

де λpl – довжина хвилі плазмонного резонансу, ε(λ) – діелектрична проникність Ag.  

У найпростішому випадку структуру на рис. 5.4.б можна розглядати у 

вигляді плоско-паралельних шарів, межа поділу яких є паралельною до вектора 

електричної напруженості світлової хвилі. Для такого випадку ефективна 

діелектрична проникність записується у вигляді [13]: 

 

1 2(1 ) ,m m mf f           (5.2) 

 

де εm1 – діелектричної проникності підкладки, на якій розміщуються НЧ, εm2 – 

діелектричної проникності навколишнього середовища над підкладкою (повітря 

або води), f – внесок діелектричної проникності середовища над підкладкою у εm. 

Зі співвідношення (5.1), вимірюючи спектри НЧ у різних середовищах 

(наприклад, у воді та повітрі), можна виключити залежність λm від діелектричної 

проникності срібла ε(λ). Використовуючи співвідношення (5.2), можна знайти 

ступінь оточення водою або повітрям НЧ срібла на поверхні скла, оскільки 

структурні характеристики системи НЧ залишились незмінними. У такій моделі 

ступінь оточення НЧ середовищем над підкладкою визначається виразом 
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2 2 2
,

2

mW mA

pl mW mA

f
n n

 







     (5.3) 

 

де λmW та λmA – положення максимуму екстинкції у осаджених НЧ на скло, 

оточених повітрям та водою, відповідно, nmW та nmA – показник заломлення води 

та повітря, відповідно. 

Встановлено, що у випадку осушених гідрозолів величина f становить 0,85. 



130 

 

Це значить, що величина площі НЧ, яка контактує із підкладкою, на перевищує 

0,15, тоді як із середовищем контактує 0,85 площі. Суттєве значення величини f 

означає слабкий вплив діелектричної проникності підкладки у ефективну 

діелектричну проникність середовища. Відповідно, суттєва зміна спектрів 

екстинкції у разі осушення гідрозолю не може бути пов’язана зі зміною 

діелектричної проникності оточуючого НЧ середовища, а зі змінами структурних 

характеристик системи НЧ, в першу чергу розмірів НЧ та відстані між ними. 

Тому, основна причина зміни спектрів ППР зумовлена зростанням 

взаємодії між окремими НЧ, оскільки в разі осадження частинок на поверхню 

скла, зменшується відстань між частинками, яка є меншою, ніж у гідрозолі. Крім 

того, розміщення НЧ на поверхні зумовлює зменшення деполяризаційного ефекту. 

У НЧ великих розмірів (~45 нм) крім дипольної, в спектрах проявляється 

теж смуга, пов’язана з квадрупольною модою. Квадрупольна мода в осушених 

гідрозолях стає інтенсивнішою, а її максимум зміщується у довгохвильову 

область у разі зростання діелектричної проникності навколишнього середовища 

(рис. 5.4.а). 

 

5.3. Спектри екстинкції доперколяційних тонких плівок срібла 

 

Нанорозмірні металеві частинки, які формуються на перших стадіях 

напилення плівок, є цікавими об’єктами для дослідження плазмонних ефектів, 

оскільки залежно від технологічних параметрів можна отримувати нанокомпозити 

з різною структурою та коефіцієнтом заповнення металічною фазою. 

 

5.3.1. Метод визначення ступеня заповненості плівок металічною фазою 

Нами запропоновано метод визначення ступеня заповненості плівок 

металічною фазою з АСМ-даних [4]. Для цього необхідно сформувати чітку межу 

між плівкою та підкладкою. У найпростішому випадку це досягається механічним 

видаленням частини плівки з підкладки. Важливо, щоб при таких діях не 

пошкодилась поверхня підкладки. 
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Наступний крок полягає у визначенні геометричної товщини плівки δ. Для 

цього необхідно вибирати область переходу між плівкою та підкладкою 

(сходинку) (рис. 5.5.а), та побудувати гістограму розподілу топології поверхні по 

висоті (рис. 5.5.б). Вузький максимум в околі висот ~2 нм відповідає топології 

поверхні підкладки, а широкий максимум в області ~20 нм – плівці. Відстань між 

положеннями цих центрів максимумів на гістограмі є геометричною товщиною δ 

шару металу на підкладці. 
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Рис. 5.5. Зображення переходу плівка-підкладка (а) та гістограма розподілу по 

висоті для встановлення геометричної товщини плівки δ (б). 

 

Масу срібла, напилену на підкладку, можна визначити через масову 

товщину dm та геометричну товщину δ плівки за допомогою співвідношення: 

 

0 ,mm V S d S           (5.4) 

 

де m – маса плівки срібла з густиною ρ, S0 – досліджувана площа на АСМ-

зображенні з масовою товщиною dm, S – площа плівки з геометричною товщиною 

δ. Оскільки ступінь заповненості визначається відношенням площ S0/S, тому з 

(5.4) дістаємо, що 

 



132 

 

/md  .      (5.5) 

 

Для плівок срібла масовою товщиною dm = 2 – 10 нм, ступінь заповненості η 

квазілінійно зростає від 0,3 до 0,65 [4]. 

 

5.3.2. Спектри екстинкції доперколяційних плівок срібла, напилених на 

скло та на шар SnO2–In2O3 

Металічні НЧ на підкладці утворюють двовимірну плоску фрактальну 

структуру [148], яка володіє відмінними оптичними властивостями від об’ємного 

розподілу НЧ. 

Частотна залежність плазмонного резонансу у таких структурах 

визначається розміром, формою та взаємодією між НЧ на поверхні і він зникає 

при перколяційному переході [94, 105, 149]. 

В спектрах поглинання доперколяційних плівок срібла напилених на скло, 

спостерігається смуга у видимій ділянці, максимум якої зміщується від ~500 нм 

до ~800 нм з ростом масової товщини від 1,8 до 5,8 нм (рис. 5.6). У випадку 

dm = 10 нм ця смуга зникає внаслідок перколяційного переходу. 
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Рис. 5.6. Спектри поглинання доперколяційних плівок срібла на склі різної 

масової товщини dm. 
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АСМ-дослідженнями встановлено, що в області масових товщин до 10 нм, 

НЧ срібла мають форму еліпсів обертання (дисків), велика вісь с яких лежить у 

площині поверхні (вісь а – перпендикулярно поверхні), а с/а ≈ 1,4 [8]. Тому 

спостережувана смуга пов’язана з ППР у НЧ срібла, які формуються у процесі 

напилення металу на підкладку. Довгохвильове зміщення максимуму смуги з 

ростом dm пов’язане зі збільшенням розмірів НЧ срібла, а значна півширина смуг 

пояснюється зростанням взаємодії між НЧ внаслідок зменшення відстані між 

ними. 

На рис. 5.7 наведені спектри пропускання та поглинання плівок срібла 

напилених на ІТО. 
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Рис. 5.7. Спектри пропускання скла з шаром ІТО та напилених плівок срібла з 

масовою товщиною dm = 3 і 5 нм на ІТО (а). На рис. (б) зображені 

різницеві спектри поглинання плівок срібла. 

 

З аналізу різницевих спектрів (рис. 5.7.б) видно, що максимуми смуг 

плазмонного резонансу для срібної плівки dm = 3 нм спостерігаються при 482 нм, 

а з ростом масової товщини (dm = 5 нм) максимум зміщується у довгохвильову 

область (498 нм). 

Для більш точного порівняння впливу природи підкладки на спектри 

плазмонного резонансу, на рис. 5.8 наведено спектри поглинання плівок срібла 

(dm = ~3 нм та ~5 нм) на склі та на ІТО. 
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Рис. 5.8. Спектри поглинання доперколяційних плівок срібла на склі та на ІТО з 

масовою товщиною dm = ~3 та ~5 нм. 

 

З порівняння спектрів на рис. 5.8 випливає, що максимум смуги 

плазмонного резонансу срібла напиленого на шар ІТО, зміщені у короткохвильову 

ділянку порівняно з максимумами спектра плівки Аg такої ж масової товщини, 

але напиленої на скло. Одночасно, півширина смуги НЧ срібла на ІТО є суттєво 

меншою від півширини смуги плазмонного резонансу плівки срібла на скляній 

підкладці. 

На рис. 5.9 показано АСМ-зображення шару ІТО (а) та ІТО з нанесеними 

плівками срібла 3 (б) та 5 нм (в) 

На АСМ-зображенні шару ІТО помітно неоднорідності поверхні висотою 

до 30–60 нм, горизонтальні розміри яких досягають 300–500 нм. Отримані 

значення топологічних характеристик шару ІТО добре корелюють з результатами 

інших досліджень [156 – 158]. Під час напилення срібла зникає більшість 

нерівностей поверхні за включенням окремих поодиноких максимумів (рис. 5.9.б–

в). 
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Рис. 5.9. АСМ-зображення поверхні шару ІТО (а) та шару ІТО з нанесеним 

сріблом з масовою товщиною 3 (б) та 5 нм (в). 

 

Для кількісноого опису зміни зображення під час напилення срібла на ІТО, 

нами розраховано автокореляційні функції поверхні (рис. 5.10). 

Апроксимація перетинів автокореляційних функції за допомогою 

співвідношення (4.1), дозволили встановити шорсткість та кореляційний період, 

значення яких наведені у табл. 5.2. 

 

Табл. 5.2. Кореляційна довжина та шорсткість шару ІТО без та з сріблом. 

 δ, нм (шорсткість) σ, нм (кореляційний період) 

ITO 7,19 262,3 

ITO + плівка Ag dm = 3 нм 4,05 144,1 

ITO + плівка Ag dm = 5 нм 4,40 139,9 
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Рис. 5.10. Автокореляційні функції поверхні шару ІТО (а) та шару ІТО з 

нанесеним сріблом з масовою товщиною 3 (б) та 5 нм (в), отримані з 

рис. 5.9. 

 

З даних табл. 5.2 видно, що після напилення срібла на ІТО шорсткість 

зменшується, ймовірно, внаслідок заповнення нерівностей поверхні ІТО сріблом, 

що схематично зображено на рис. 5.11. У такій моделі розміри НЧ, які 

формуються на ІТО, визначаються, головно, розмірами впадин на поверхні. 

Внаслідок цього розподіл по розмірах задається топологією поверхні шару ІТО. 

Цим пояснюється відмінність півширини спектру між НЧ на склі та ІТО (рис. 5.8). 

 

Ag

 

Рис. 5.11. Схематичне представлення зменшення шорсткості внаслідок 

заповнення сріблом ями на поверхні шару ІТО. 

 

Таким чином, відмінність спектральних параметрів смуг плазмонного 

резонансу НЧ срібла на ІТО та склі може бути зумовлена рядом факторів, 
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пов’язаних з різними розмірами та формою НЧ і різним значенням ефективної 

діелектричної проникності навколишнього середовища. 

 

5.4. Структура та плазмонні спектри плівок срібла на поверхні LiNbO3 

 

Нами досліджено структуру та плазмонні спектри доперколяційних плівок 

срібла, напилених на підкладці з монокристалічного ніоботу літію LiNbO3. 

Пластинка з LiNbO3 вирізались перпендикулярно до осі С – кристалу. Внаслідок 

того, що монокристали LiNbO3 належать до піроелектриків (напрям поляризації 

Р║С), то на різних поверхнях пластини існує нескомпенсований позитивний або 

негативний поверхневий заряд [31]. 

 

5.4.1. Оптичні та АСМ-дослідження 

На рис. 5.12 наведено спектри пропускання та відбивання плівок срібла з 

різною масовою товщиною, напилених на позитивно заряджені сторони підкладки 

LiNbO3.  

В спектрах поглинання плівок Ag простежується смуга, максимум якої 

зміщується від 520 до 610 нм з ростом масової товщини плівок. 
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Рис. 5.12. Експериментальні спектри пропускання (а) та відбивання (б) плівок 

срібла на LiNbO3 різних масових товщин (вказані числами на рисунку). 
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Порівняння отриманих даних зі спектрами доперколяційних плівок Ag, 

напилених на скляні підкладки, дозволяє пов’язати смугу в LiNbO3–Ag з ППР у 

НЧ срібла, сформованих на поверхні LiNbO3 у процесі напилювання металу. 

Однак, спектральне положення цієї смуги суттєво зміщене у довгохвильову 

область порівняно зі спектрами плівок Ag на склі. 

Для підтвердження зробленого висновку, на рис. 5.13 показано спектри 

пропускання плівок срібла масовою товщиною 1 нм, напилених на позитивно та 

негативно заряджені сторони підкладки LiNbO3 (криві 1 і 2) та на цьому ж 

рисунку (крива 3), наведені спектри плівки срібла такої ж товщини, напиленої на 

скляну підкладку. Розраховані з цих даних спектри поглинання плівок срібла на 

LiNbO3, наведені на рис. 5.17.а. 
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Рис. 5.13. Спектри пропускання T плівок срібла масової товщини 1 нм на склі 

(крива 1), на негативно (крива 2) та позитивно (крива 3) заряджених 

поверхнях LiNbO3. 

 

Положення смуги ППР НЧ срібла (рис. 5.13) на LiNbO3 залежить від знаку 

заряду поверхні: λm = 564 нм для позитивно та 587 нм для негативно заряджених 

поверхонь. Ці значення суттєво більші від смуги екстинкції НЧ срібла на склі, 

який знаходиться при 532 нм. Оскільки масова товщина плівок у всіх випадках є 

однакова, то різниця у положеннях максимумів може бути пов’язана як з різною 

формою НЧ (на склі та LiNbO3), так і з впливом більшого значення показника 

заломлення ніобату літію (n ≈ 2,33) порівняно зі склом (n ≈ 1,5). 
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Зміщення положення смуги ППР у довгохвильову область для НЧ срібла 

на LiNbO3 по відношенню до скла вказує на те, що форма НЧ суттєво 

відрізняється від сферичної. 

На рис. 5.14 приведено АСМ-зображення морфології плівки Ag товщиною 

1 нм, напиленої на монокристалічну підкладку LiNbO3 (а) та на скло (б). 

Комп’ютерним порацюванням зображення встановлено характеристики 

нанорозмірних структури срібла на поверхні LiNbO3 (рис. 5.15).  

 

 
а        б 

Рис. 5.14. АСМ-зображення морфології поверхні плівки Ag товщиною 1 нм, 

напиленої на підкладку LiNbO3 (а) та скло (б). 

 

На рис. 5.15 наведено розподіли НЧ срібла за радіусами (а), піввисотами 

(б) та відстанню до найближчого сусіда (в). 

З результати структурних досліджень можна зробити висновок, що під час 

напилення на поверхню LiNbO3 плівки срібла dm ≈ 1 нм НЧ виростають у формі 

сплюснутих сфероїдів (дисків) з середнім радіусом 7 нм і піввисотою ~1,2 нм. 

Відстань між сусідніми наноструктурами становить ~30 нм (рис. 5.15.в). 

На рис. 5.16 показано розраховані двохвимірні автокореляційні функції 

рельєфу поверхні, отримані з АСМ-зображеннь морфології поверхні плівки Ag 

товщиною 1 нм, напиленої на підкладку LiNbO3 (рис. 5.10.а) та скло (рис. 5.10.б).  

 



140 

 

 
а     б     в 

Рис. 5.15. Розподіл наноструктур за радіусами (а), піввисотами (б) та відстанню до 

найближчого сусіда (в). 

 

З аналізу отриманих даних випливає, що шорсткість для напиленої плівки 

срібла на скляну підкладку (рис. 5.16.б) є у ~7 разів більшою ніж у випадку 

напиленої доперколяційної плівки на поверхні LiNbO3 (рис. 5.16.а). Цей результат 

підтверджує наявність дископодібних НЧ на поверхні LiNbO3 зі значно більшим 

відношенням діаметра НЧ до її висоти, у порівнянні зі склом. 

  
а        б 

Рис. 5.16. Двовимірні автокореляційні функції рельєфу поверхонь, отримані з 

АСМ-зображення морфології поверхні плівки Ag товщиною 1 нм 

(рис. 5.10), напиленої на підкладку LiNbO3 (а) та скло (б). 

 

В результаті апроксимації перетинів автокореляційних функції за 

допомогою співвідношення (4.1), визначено шорсткість та кореляційний період, 

що показано у табл. 5.3. 
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Табл. 5.3. Кореляційна довжина та шорсткість плівки срібла 1нм на склі та LiNbO3. 

 δ, нм (шорсткість) σ, нм (кореляційний період) 

На склі  3,038 25,32 

На LiNbO3  1,101 59,27 

 

5.4.2. Розрахунок спектрів та форми наночастинок срібла 

Для підтвердження структурних даних, нами визначено форму НЧ срібла 

на поверхні LiNbO3 порівнянням розрахованих та експериментально виміряних 

спектрів екстинкції (рис. 5.17.а). Розрахований спектр представлено сумою 

спектрів сфероїдальних НЧ з різним співвідношенням ширини до висоти (с/а). З 

порівняння експериментальних та розрахованих спектрів з’ясовано, що основний 

внесок в поглинання дають еліпсоїди з співвідношенням с/а = 5–6 (рис. 5.17.б) 

незалежно від знаку поверхневого заряду. Отримане значення с/а добре корелює з 

даними АСМ-досліджень, згідно яких с/а = 7/1,2 ≈5,8. 
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Рис. 5.17. Спектри екстинкції плівок Ag на поверхні LiNbO3 з апроксимованими 

спектрами (а) та розподілом за формою сфероїдних НЧ (б). 

 

Пошук розподілу за розмірами НЧ за допомогою підбору спектра 

екстинкції для плівок срібла на поверхні LiNbO3 не дає коректного результату без 

врахування розмірного ефекту, оскільки спостерігається різке неприродне 

спадання спектра екстинкції у довгохвильовій області в разі обмеження 
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відношення розмірів еліпсоїда, наприклад, с/а < 20. Це зумовлено виключенням 

розмірного ефекту під час розрахунку спектрів екстинкції дископодібних НЧ. Для 

врахування розмірного ефекту необхідно попередньо визначити розмірний 

параметр А, на який впливає форма НЧ, її взаємодія з діелектричною підкладкою 

та наявністю статичного поля, зумовленого поверхневими зарядами, що буде 

приводити до зміни розподілу носіїв зарядів у об’ємі НЧ. 

Для коректного задання розмірного параметра, необхідно визначити 

основні чинники, що впливають на А. Еліптична форма НЧ сприяє збільшенню 

вільного пробігу у порівнянні зі сферичною, а отже і зменшенню параметра А. 

Взаємодія з діелектричною підкладкою приводить до виникнення зв’язаних станів 

для електронів атомів срібла, що зменшує кількість вільних електронів, тобто 

внаслідок цього зростає плазмонна частота. Зовнішнє постійне поле приводить до 

зміни концентрації електронів у НЧ біля однієї з поверхонь, що може зменшувати 

вільний пробіг, тобто збільшувати А. 

Враховуючи вказані чинники та експериментально встановлену 

мінімальну границю розмірного параметра на поверхні підкладки [51], має 

виконуватись умова А > 0,5. 

Для пошуку коректного значення А, враховано додаткові критерії пошуку 

розподілу НЧ за формою. Окрім мінімізації похибки між експериментальним та 

апроксимованим спектрами (див. п. 3.5), використовуються ще два: 

 Відсутність різкого спаду у довгохвильовій області розрахованого спектра. 

 Положення максимума спектра для НЧ найбільш імовірної форми має бути 

якнайближче до максимума експериментального спектра. 

Результатом використання запропонованої моделі є добре апроксимовані 

спектри та відповідні розподіли за формою НЧ на рис. 5.17. А також визначений 

параметр A = 3,0. 

 

5.4.3. Вплив поверхневого заряду підкладки на спектри екстинкції 

наночастинок срібла 

Проаналізуємо можливу причину спектрального зміщення максимума 
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смуги плазмонного резонансу залежно від знаку зарядженої поверхні. Різниця між 

положенням максимумів спектрів екстинкції плівок з негативним та позитивним 

поверхневим зарядом становить ∆λ = 587 нм – 564 нм = 23 нм. Така зміна 

положення максимума може бути зумовлена зміною концентрації вільних носіїв, 

оскільки, частота плазмонного резонансу пропорційна √  [35].  

Довгохвильове зміщення максимума плазмонного резонансу на негативно 

зарядженій поверхні пов’язується з «виключенням» частини вільних носіїв з 

коливального руху, внаслідок відштовхування електронів від поверхні. 

Зменшення концентрації електронів на 7% на негативно заряджені поверхні по 

відношенню до позитивно зарядженої приводить до довгохвильового зміщення 

положення максимума спектра екстинкції. 

Проаналізуємо можливий механізм впливу заряду по верхні на зміну 

концентрації вільних носіїв заряду, які беруть участь у ППР. З боку електричного 

поля від’ємних зарядів на вільні носії діятиме сила, яка виштовхуватиме їх до 

поверхні НЧ. Величина її може бути збільшена за рахунок вбудованих негативних 

зарядів діелектричного шару, який існує між поверхнею LiNbO3 та сріблом 

(рис. 5.18.а). Внаслідок цього на вільні носії у НЧ, поряд з полем хвилі світла, 

діятиме постійне поле, напруженість якого може бути значною внаслідок 

нанорозмірних значень висоти h. Внаслідок цього результуюче зміщення буде 

відбуватися під деяким кутом до а-осі сфероїда, що еквівалентно зменшенню 

числа носіїв, які дають вклад у поздовжню плазмонну моду наносфероїда. 

 

        
а       б 

Рис. 5.18. Схема механізму зміщення максимуму поглинання плазмонної смуги 

для випадку негативно (а) та позитивно (б) зарядженої поверхні LiNbO3. 
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У випадку НЧ срібла, нанесених на позитивно заряджену поверхню 

LiNbO3, поле E+ компенсуватиметься (частково чи повністю) полями вбудованого 

заряду (–), тому відхилення плазмонних коливань від осі буде меншим, або 

повністю відсутнім (рис. 5.18.б). 

 

5.5. Локальні поля доперколяційних плівок срібла 

 

У метал-діелектричних нанокомпозитах з фрактальною структурою 

методом ближньопольової скануючої оптичної мікроскопії, було виявлено 

локалізацію оптичних збуджень в областях структури, розміри r яких є значно 

меншими від довжини хвилі λ – так звану Андерсівську локалізацію поверхневих 

плазмон них мод [150, 151]. 

Доперколяційні плівки срібла належать до класу композитів з 

фрактальною структурою, тому нами досліджено локальні поля, які наводяться 

світловою хвилею у таких об’єктах. На першому етапі з реальної АСМ структури 

плівок срібла формувалась модельна структура як сукупність металічних НЧ 

сферичної форми. Для отриманої модельної структури МДД розраховано 

значення поля в різних точках, де відсутні НЧ. Експериментальну перевірку 

існування гігантських флуктуацій поля – так званих гарячих точок – здійснено 

методом люмінесцентних міток, комбінаційного розсіяння світла (КРС) та 

люмінесцентної мікроскопії. 

 

5.5.1. Формування модельної структури плівки 

На рис. 5.19.а показано тривимірне АСМ-зображення топології поверхні 

доперколяційної плівки срібла з dm = 5,7 нм, з якої видно, що вона містить окремі 

металічні НЧ різної величини та форми.  

Для отримання з цього зображення модельної структури здійснено 

апроксимацію реальної структури плівки сферичними НЧ. Для цього визначались 
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координати центру НЧ (тобто її положення) та еквівалентний радіус за методикою, 

описаною в п. 2.2.1.  

 

       
а       б 

Рис. 5.19. АСМ-зображення плівки срібла dm = 5,7 нм (а), та апроксимація НЧ, що 

використана для розрахунку локального поля (б). 

 

В результаті, отримувалась модельна структура (рис. 5.19.б), для якої 

розраховувалось електромагнітне поле, зумовлене дією зовнішнього поля, для 

точок за межами НЧ. 

 

5.5.2. Модель розрахунку локальних полів 

На макроскопічному рівні структуру композитів можна розглядати 

гомогенною, оскільки розміри елементів є набагато меншими від довжини хвилі 

(r << λ). Флуктуації поля на просторових масштабах пов’язані з фрактальною 

структурою металевої фази нанокомпозита. Дійсно, електромагнітна хвиля 

зумовлює в НЧ металу гігантські (за атомними мірками) дипольні моменти, між 

якими виникає сильна диполь–дипольна взаємодія у випадку, якщо відстань між 

диполями менша за довжину хвилі [152]. Особливість диполь–дипольної взаємодії 

полягає в тому, що самоузгоджене поле в певній точці є рівним нулю за умови 

сферично-симетричного розподілу оточуючих НЧ. Локальна анізотропія оточення 

кожної НЧ у фрактальних структурах виключає взаємну компенсацію вкладів до 

локального поля (у разі переважаючого внеску в поле найближчого оточення). Це 
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зумовлює виникнення сильних локальних електромагнітних полів – резонансів, 

або гарячих точок. Ці резонанси відіграють важливу роль у посиленні лінійної і 

нелінійної сприйнятливості матеріалу, локалізованих в околиці «гарячих точок», 

що обумовлює важливість їх вивчення як з фундаментальної, так і практичної 

точок зору [151, 153]. 

Для розрахунку локальних полів взаємодіючих НЧ срібла використано 

МДД (див. п. 1.6). 

Оскільки кожна металева НЧ на рис. 5.19.б розглядається як кулька, то 

дипольний момент [35], який наводиться у ній зовнішнім локальним полем Еj, лок 

визначатиметься співвідношенням [38]: 
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p E     (5.7) 

 

де a – радіус НЧ, ε і εm,eff – діелектрична проникність срібла та ефективна 

проникність середовища, яка залежить від проникності підкладки та контактної 

площі з нею. 

Локальне поле Еj, лок для j-го диполя складається з падаючого поля Еj, пад та 

поля, створеного рештою N – 1 диполів в місці j-го, тобто 

 

, , , .j лок j пад jk дип

k j

 E E E

    (5.8) 

 

Співвідношення (5.8) дозволяє розрахувати поле за межами НЧ у будь-якій 

точці простору, зображеного на рис. 5.19.б. 

Розрахункові амплітуди електричного поля Е, нормовані на модуль 

амплітуди зовнішнього поля (|Е| / |Епад|), для структури з рис. 5.19.б, показано на 

рис. 5.20.  
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а        б 

Рис. 5.20. Розраховані локальні поля за АСМ даними для плівки срібла dm = 3,6 нм 

(а) та dm = 5,7 нм (б). 

 

З аналізу отриманих результатів випливає, що існують точки, у яких 

реєструється значне (у 10–16 разів) підсилення локального поля. Важливо 

зауважити, що частота збуджуючої хвилі відповідає частоті ППР ω = ωp, що й 

приводить до локального підсилення поля [154]. 

 

5.5.3. Детектування локальних полів 

Для детектування локальних полів у фрактальних метал-діелектричних 

наноструктурах необхідно трансформувати локальні поля у околі НЧ у ділянці 

далекого хвильового поля. Такою ж властивістю володіють нанорозмірні 

металічні частинки, які розглядають як оптичні антени [82]. 

Існування флуктуації поля приводить до зміни лінійних та нелінійних 

сприйнятливостей матеріалу, локалізованих в околі гарячих точок. Тому для 

їхнього детектування на металічну плівку наносився шар люмогену: вплив 

локальних полів на ймовірності випромінювальних та безвипромінювальних 

переходів люмогену зумовлюватиме зміну інтенсивності свічення, яку можна 

детектувати у дальньому полі методами люмінесцентної спектроскопії, 

люмінесцентної мікроскопії та КРС. 

В роботі [155] досліджено вплив НЧ срібла, введених у розчин барвника 

родамін 6Ж, на ефективність спонтанного та вимушеного випромінювання. 
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Виявлено суттєве зростання інтенсивності спонтанного та вимушеного 

випромінювання, яке зумовлене підсиленням поля в плазмонних наноструктурах. 

В дисертаційній роботі досліджено оптичні відгуки структур, сформованих 

під час нанесення спиртового розчину люмогену на плівки срібла різної масової 

товщини. Після осушення розчину, молекули люмогену залишались на поверхні, 

частина з яких локалізувалась в околі існування гарячих точок металічних 

наноструктур. 

Спектри люмінесценції помаранчево-червоного та зелено-синього 

люмогенів, нанесеного на чисту скляну підкладку та срібні плівки з різною 

масовою товщиною dm = 8 нм, 10 нм, 12 нм та 14 нм, представлені на рис. 5.21. 
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Рис. 5.21. Спектри люмінесценції помаранчево-червоного (а) та синьо-зеленого 

(б) люмогенів, нанесених на плівки срібла різних масових товщин. 

 

На рис. 5.21.а чорна крива представлено спектр люмінесценції 

помаранчево-червоного люмогену, який містить два максимуми при 710 та 608 нм. 

Наявність плівок срібла приводить до зміни інтенсивності випромінювання 

максимумів: суттєво зростає максимум при 608 нм для плівок срібла з масовою 

товщиною dm = 10 нм та 12 нм, решта змін не є систематичними. Ця ж тенденція 

зростання короткохвильового максимуму для плівок срібла з масовою товщиною 

dm = 10 нм та 12 нм спостерігається і для спектрів люмінесценції синьо-зеленого 
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люмогену, які представлені на рис. 5.21.б. Спектр цього люмогену містить два 

максимуми при 446 та 710 нм. 

Підсилення смуги для синьо-зеленого люмогену при 446 нм більш як у два 

рази пояснюють близькістю до частоти плазмонного резонансу для срібла [20, 35, 

45]. Відсутність підсилення для довгохвильових максимумів обох люмогенів 

пояснено суттєвим поглинанням плівки у цій області спектра (див. п. 5.1.2-3). 

Зміна спектрів люмінесценції при нанесенні їх на доперколяційні плівки 

срібла пов’язано з впливом локальних полів на ймовірності випромінювальних та 

безвипромінювальних переходів у молекулах люмінофорів, локалізованих в околі 

гарячих точок. Зростання ймовірності випромінювальних переходів під дією 

локального поля, що виникає у фрактальній структурі, зумовлює більш 

інтенсивне свічення молекул люмінофору. 

Подібні результати отримані при вивченні КРС світла [11]. На рис. 5.22.а 

наведено спектри КРС помаранчево-червоного люмогену, нанесеного на скляну 

підкладку (крива 1) та на срібну плівку (крива 2). Встановлено, що сигнал КРС 

зростає від ~10 фотовідліків з фотопомножувача за секунду до ~105 відліків. 

Отже, наявність срібної плівки зумовлює суттєве зростання вібраційних 

максимумів люмогену, що пов’язано з впливом локальних полів на ефективний 

перетин комбінаційного розсіяння.  

Методом люмінесцентної мікроскопії встановлено просторовий розподіл 

локальних полів. На рис. 5.22.б наведено мікроскопічне зображення плівки Ag 

масовою товщиною dm = 12 нм з нанесеним помаранчево-червоним люмогеном. 

З аналізу зображення видно, що на фоні незначного свічення реєструються 

яскраві області розміром 600–800 нм, які відсутні у випадку люмогену без срібної 

плівки. Спектральний склад свічення яскравих ділянок відрізняється від свічення 

фону. Зауважимо, що яскраві ділянки простежуються візуально в разі 

опромінення люмогену на срібній плівці під час вимірювання спектрів КРС. 
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Рис. 5.22. Спектри КРС помаранчево-червоного люмогену, нанесеного на 

підкладку (крива 1) та на срібну плівку (крива 2) (а). Люмінесцентне 

зображення плівки срібла dm = 12 нм з нанесеним помаранчево-червоним 

люмогеном (б). 

 

З врахуванням попередніх результатів можна вважати, що існування 

яскравих областей пов’язано з впливом локальних полів на свічення молекул 

люмогену. Оскільки локальні поля біля НЧ трансформуються у область далекого 

поля, яке фіксується у люмінесцентному свіченні, то кожна яскрава ділянка на 

рис. 5.22.б є фрактальною структурою, сформованою нанорозмірними гарячими 

точками. 

 

Висновки до розділу 5. 

 

1. Встановлено, що зміна спектрів ППР осушених гідрозолей пов’язана з 

збільшенням розмірів та взаємодії між НЧ (внаслідок зменшення відстані між 

ними) та зміною ефективного значення діелектричної проникності середовища. 

2. Запропоновано метод оцінки площі НЧ, яка контактує із підкладкою в 

осушених гідро золях, із спектрів ППР, виміряних у разі різного оточення. 

Встановлено, що у випадку осушених гідрозолей з великими НЧ (45 нм) вклад 
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показника заломлення підкладки в ефективну діелектричну проникність 

середовища не перевищує 0,15. 

3. Запропоновано метод визначення ступеня заповнення металічної фази 

в разі напилення доперколяційних плівок. 

4. З оптичних спектрів та АСМ досліджень НЧ срібла, сформованих під 

час напиленні металу на підкладку ІТО встановлено, що розміри НЧ 

визначаються, головно, топологією шару ІТО. 

5. Оптичними та мікроскопічними дослідженнями показано, що на 

початкових стадіях напилення срібла на поверхні монокристалічних підкладок з 

LiNbO3 формуються дископодібні НЧ, діаметр яких у ~6 разів більший за їхню 

висоту.  

6. Запропоновано метод оцінки форми НЧ із оптичних спектрів 

підбором спектрів екстинкції еліпсоїдальних частинок з різним відношенням 

півосей. Встановлено значення розмірного параметра діелектричної проникності 

метала А, який для  срібних НЧ на поверхні LiNbO3 рівний А ≈ 3. 

7. Доведено, що максимум смуги ППР НЧ срібла залежить від знака 

заряду поверхні LiNbO3. 

8. На основі МДД розвинуто метод розрахунку локальних полів (гарячих 

точок) у фрактальних структурах, які формуються на початкових стадіях 

напилення металу на діелектричні підкладки. Існування локальних полів виявлено 

методами люмінесценції, КРС та люмінесцентної мікроскопії внаслідок їхнього 

впливу на ймовірності випромінювальних та безвипромінювальних переходів у 

молекулах люмінофорів, локалізованих в околі гарячих точок.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі наведено результати експериментального дослідження та 

розрахунку плазмонних спектрів і морфологічних характеристик НЧ срібла у 

діелектричних середовищах, зокрема у гідрозолях та осушених гідрозолях срібла, 

у доперколяційних тонких плівках на різних підкладках, у стеклах Li2B4O7–

AgNO3 та монокристалах CdBr2–Ag у разі УФ-опромінення. З аналізу отриманих 

результатів сформульовано такі висновки. 

1. З порівняння експериментальних та розрахованих у різних 

наближеннях спектрів ППР НЧ срібла визначено вплив розмірів, розмірної 

залежності діелектричної проникності металу та взаємодії на спектри екстинкції 

невзаємодіючих НЧ та ФК, сформованих ними. Обчислено значення 

феноменологічної константи А, яка описує розмірний ефект ε НЧ срібла, 

обґрунтовано метод експрес-оцінки розподілу НЧ за розмірами у гідрозолях 

металів та запропоновано метод оцінки ступеня агрегації частинок за зміною їхніх 

спектрів. 

2. У спектрах поглинання відпалених у водні стекол Li2B4O7–AgNO3 

виявлено смугу ППР, яка зумовлена НЧ срібла, сформованими у процесі відпалу у 

приповерхневому шарі. Методом АСМ мікроскопії визначено розміри НЧ Ag на 

поверхні Li2B4O7–AgNO3. Запропоновано механізм формування НЧ срібла. 

З’ясовано, що сформований поверхневий шар НЧ Ag зумовлює зміну знака 

нелінійного показника заломлення n2, а його значення зростає більш ніж на 

чотири порядки порівняно зі склом Li2B4O7 без НЧ Ag. 

3. Доведено, що смуги екстинкції в інтервалі 280 – 350 нм у CdBr2–Ag 

зумовлені кластерами з кількох атомів та/або іонів срібла (Ag)n. Смуга з 

максимумом при 515 нм зумовлена дископодібними НЧ срібла з кількістю атомів 

~30, які утворюються у вандерваальсових щілинах шаруватих кристалів CdBr2. З 

порівняння експериментального та розрахованого спектрів екстинкції виявлено, 

що середнє співвідношенням діаметра до висоти дископодібної НЧ становить ~2.  
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4. Визначено, що зміна спектрів ППР осушених гідрозолів пов’язана зі 

збільшенням розмірів та взаємодії між НЧ (унаслідок зменшення відстані між 

ними) та зміною ефективного значення діелектричної проникності середовища. 

Запропоновано метод оцінки площі НЧ, яка контактує з підкладкою в осушених 

гідрозолях, зі спектрів ППР, виміряних за різного оточення. З’ясовано, що у 

випадку осушених гідрозолів з великими НЧ (45 нм) внесок показника 

заломлення підкладки в ефективну діелектричну проникність середовища не 

перевищує 0,15. 

5. Запропоновано метод визначення ступеня заповнення металічної фази 

в разі напилення доперколяційних плівок. 

6. З оптичних спектрів та АСМ-досліджень НЧ срібла, сформованих під 

час напилення металу на підкладку ІТО, визначено, що розміри НЧ зумовлені, 

головно, топологією шару ІТО. 

7. Оптичними та мікроскопічними дослідженнями доведено, що на 

початкових стадіях напилення срібла на поверхні монокристалічних підкладок з 

LiNbO3 формуються дископодібні НЧ, діаметр яких у ~6 разів більший від їхньої 

висоти. Визначено, що максимум смуги ППР НЧ срібла залежить від знака заряду 

поверхні LiNbO3.  

8. Запропоновано метод оцінки форми частинок з оптичних спектрів 

підбором спектрів екстинкції еліпсоїдальних частинок з різним співвідношенням 

півосей. Обчислено значення розмірного параметра діелектричної проникності 

метала А, який для срібних НЧ на поверхні LiNbO3 становить ~ 3.  

9. На основі МДД розвинуто метод розрахунку локальних полів (гарячих 

точок) у фрактальних структурах, а їхнє існування виявлено методами 

люмінесценції, КРС та люмінесцентної мікроскопії.  
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Додаток А 

Метод спряжених градієнтів 

Перший етап алгоритму полягає у виборі нульового розв’язку матричного 

рівняння p0. Для того, щоб зменшити кількість ітерацій при розрахунку спектру, 

використовується попередній розв’язок p0(λ – 1) (по спектру) за основу 

наступного p0(λ). Наступний крок алгоритму – обчислення похибки для вибраного 

р0: 

 

0 0.пад E Ap       (А.1) 

 

Вважаємо, що при кроці i = 0 напрям мінімізації рівний вектору похибки: 

 

0 0.
T A        (А.2) 

 

Далі починається цикл, максимальна кількість кроків якого рівна n. Відбувається 

обчислення скаляру вигляду 
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      (А.3) 

 

Таким чином, отримуємо наступне наближення для розв’язку матричного 

рівняння: 

 

1 .i i i ia  p p        (А.4) 

 

Оскільки пораховано новий наближений розв’язок, то похибка на i + 1 кроці має 

вигляд 

 

1 .i i i ia   A         (А.5) 

 

У випадку, якщо вектор похибки достатньо малий, тобто менший від наперед 

заданої величина похибки, то маємо результат розв’язку і завершуємо цикл. При 
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невиконанні умови завершення циклу, розраховується ще один скаляр, що, в 

подальшому, визначає напрям мінімізації: 
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      (А.6) 

 

Наступний напрям мінімізації розраховується з допомогою співвідношення 

 

1 1 ,T

i i i ib  A        (А.7) 

 

після чого відбувається повернення до початку циклу. 


