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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 та 

перетворення сонячної енергії в електричну. 

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 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: 
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–  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 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); 

–  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; 
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–  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 [9] і метод визначення ступеня заповнення металічною фазою 

доперколяційних плівок з АСМ-зображень [10], 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 [1 – 8] – 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” 

(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). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в 8 наукових статтях, 

опублікованих у фахових журналах, 2 патентах на корисну модель та 21 тезах і 

матеріалах конференцій. 

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. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

завдання роботи, описано об’єкти та предмет дослідження, зазначено наукову 

новизна результатів та їхню практичну цінність. Наведено інформацію про 

апробацію основних результатів дослідження, особистий внесок здобувача, описано 

структуру й обсяг дисертації. 

Перший розділ має оглядовий характер. Описуються сучасні методи 

отримання НЧ, які ґрунтуються на двох принципово різних підходах: знизу–уверх та 

зверху–вниз. 

Наведено методи розрахунку спектрів екстинкції НЧ на основі теорії Мі, МДД 

та електростатичного наближення і проаналізовано особливості й умови 

застосування кожного з них. 

У межах теорії Друде проаналізовано діелектричну проникність металів, та 

розмірний ефект, який зумовлений додатковим розсіянням носіїв на поверхні НЧ. 

Розглянуто формування ФК в моделях кластер–частинка (агрегація, обмежена 

дифузією) та кластер–кластер. 

Коротко розглянуто практичне використання НЧ срібла та золота. 

У другому розділі описано методи отримання досліджуваних об’єктів. 

Гідрозолі срібла отримано за допомогою синтезу НЧ хімічним відновленням з 

розчинів HAgCl4 у міцелоподібних структурах, сформованими полімерами або 

олігомерними поверхнево-активними сполуками. 

Досліджено також НЧ срібла, отримані відновленням металу зі спиртового 

розчину AgNO3 в разі його опромінення УФ світлом. 

НЧ срібла в боратних стеклах Li2B4O7–AgNO3 отримано відпалом у 

відновлювальній атмосфері. 

Формування НЧ срібла у фотохромних шаруватих кристалах CdBr2–Ag 

відбувалося під час УФ-опромінення кристалів. 

НЧ на діелектричних підкладках отримано термічним напиленням металу та 

під час осушення гідрозолей, нанесених на покрівельні стекла. 

Розглянуто методику досліджень топології структур методом атомно-силової 

мікроскопії та алгоритм опрацювання цифрових зображень для визначення 

положення і розміру НЧ. 

Описано методику вимірювання спектрів екстинкції, люмінесценції та 

комбінаційного розсіяння світла. Розглянуто суть методу Z-сканування для 

визначення нелінійного показника заломлення n2 досліджуваних матеріалів. 

Для моделей росту частинка–кластер та кластер–кластер розроблено 

програмне забезпечення з метою побудови ФК та визначення їхньої фрактальної 

розмірності. 

Написано програми для розрахунку спектрів екстинкції металевих НЧ у 

діелектричному середовищі на основі теорії Мі, електростатичного наближення та 

МДД. 

Проведено тестування розроблених програм розрахунку спектрів екстинкції. 
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У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень та 

розрахунків спектрів екстинкції невзаємодіючих та взаємодіючих НЧ. 

У експериментальних спектрах екстинкції 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 (рис. 1). У спектрах екстинкції великих НЧ 

виявлено смугу при ~360 нм, пов’язану з коливанням квадрупольної моди. 
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Рис. 1. Нормовані до максимуму 

спектри екстинкції гідрозолів срібла з 

малими (R ≈ 2 нм) (крива 1) та 

великими (R ≈ 45 нм) (крива 2) 

радіусами НЧ. 

Рис. 2. Спектр екстинкції насиченого спиртового розчину 

AgNO3, опроміненого УФ світлом. Штрихова крива 

відповідає гаусовій апроксимації довгохвильового спаду 

смуг з максимумом при 301 та 333 нм унаслідок 

розкладання спектра на складові. На вставці – смуга ППР. 

З експериментальних спектрів розраховано значення параметра А, який описує 

розмірну залежність діелектричної проникності металу: 0γ γ /  FAv R . Для його 

обчислення необхідно знати значення , яке отримують прирівнюванням довжини 

вільного пробігу з радіусом НЧ: 
1/3 2 /32

0

2

ω3π ε
,

( * ) γ

 
   

 

p
l R

m e
     (1) 

де γ0 описує загасання через розсіяння на іонних остовах, vF – фермі-швидкість 

електронів; e та m* = 0,85me – заряд та ефективна маса електрона; ωp – плазмонна 

частота вільного електронного газу для срібла. 

Розраховані значення параметра А = 1,1 та 0,4 для малих і великих частинок, 

відповідно. 

У спектрах гідрозолів срібла, сформованих відновленням Ag зі спиртового 

розчину AgNO3 у разі УФ-опромінення, простежується низка смуг у проміжку 250–

500 нм (рис. 2). Короткохвильові смуги з максимумами при 301 та 333 нм можуть 

бути пов’язані з малими кластерами срібла, які формуються з атомів та/або іонів 

срібла в ході радіаційно-хімічного відновлення іонів Ag
+
 в разі УФ-опромінення. 

Смуга ППР НЧ срібла простежується в ділянці 420 нм (вставка на рис. 2).  
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Розрахунком спектрів екстинкції 

гідрозолів срібла в рамках теорії Мі з’ясовано 

вплив розмірного параметра А на спектральні 

параметри смуги: півширина смуги екстинкції 

суттєво збільшується в разі врахування 

розмірного ефекту, а амплітудне значення 

зменшується. Така поведінка параметрів 

зумовлена тим, що врахування розмірного 

ефекту приводить до зміни уявної частини 

діелектричної проникності, яка зумовлює 

поглинання і в моделі Друде описувана 

виразом 2 2ε(ω) ε ω /(ω γω).  p i
 Порівняння спектрів екстинкції 

розрахованих у рамках теорії Мі, та 

дипольного наближення дає змогу розділити 

дипольний і мультипольний внесок у спектри 

екстинкції. Для срібних НЧ малих розмірів, за 

радіусів R < 10 нм, спектри екстинкції 

практично однакові як для дипольного 

наближення, так і для теорії Мі (рис. 3). У 

випадку більших НЧ для розрахунків у теорії 

Мі амплітудне значення та довгохвильове 

зміщення максимуму екстинкції є суттєвішим. 

У спектрах екстинкції великих наночастинок 

(R > 50 нм), розрахованих у рамках теорії Мі, 

простежується короткохвильовий максимум, який пов’язаний з коливанням 

квадрупольних мод (див. рис. 3, а).  

Іншим ефектом, що впливає на спектр 

екстинкції, є взаємодія між НЧ. Методом 

дискретних диполів з’ясовано, що зростання 

взаємодії між двома НЧ приводить до 

розщеплення смуги екстинкції на дві, 

спектральна відстань між якими ∆λ зростає зі 

зменшенням відстані між НЧ (рис. 4). Більше 

значення ∆λ для спектрів, розрахованих у 

воді, свідчить про зростання діелектричної 

проникності навколишнього середовища 

посилює взаємодію між НЧ. Виникнення 

двох смуг у спектрах НЧ, що взаємодіють, 

описують моделлю гібридизації плазмонних 

мод. 

Розміри та розподіли за розмірами НЧ металу в гідрозолях визначають його 

оптичні властивості, а тому їх можна оцінити зі спектрів, що є актуальним 

завданням. Запропоновано метод експрес-оцінки розподілу частинок за розмірами зі 
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Рис. 3. Залежності спектрального 

положення та амплітуди у максимумі 

спектрів екстинкції  від радіуса для НЧ 

срібла: а – теорія Мі, б – дипольне 

наближення. 
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Рис. 4. Залежність положення максимумів 

екстинкції двох НЧ радіусом 10 нм від 

відстані між ними. 
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спектрів гідрозолів металів. Суть методу полягає у визначенні сукупності вагових 

коефіцієнтів ωj(r) [9], що відповідають внеску НЧ певного радіуса в сумарний 

експериментальний спектр екстинкції золю: 

1

(λ) (λ, )ω ( ).



n

j j

j

Q C r r

     (2) 

Коефіцієнти ωj(r) визначаються мінімізацією середньоквадратичного 

відхилення між експериментальним E та розрахованим Q спектрами екстинкції: 
2

1 1

ω
 

 
  

 
 
m n

i ji j

i j

S E C

.     (3)

 

Мінімізацію виконували методами Монте-Карло та найшвидшого спуску. 

Для тестування запропонованого методу використано експериментальний 

спектр екстинкції (рис. 5, а) золю срібла з радіусом НЧ r = 2 нм та отримані з ТЕМ 

даних розподіл НЧ за розмірами цього золю (рис. 5, б). На рис. 5, в зображено 

розподіл НЧ за розмірами, отриманий запропонованим методом. З порівняння 

рисунків бачимо, що максимуми розрахованого та експериментально визначеного 

розподілів добре збігаються. Деяка відмінність розподілів полягає у тому, що в 

розрахованому розподілі не фіксуються НЧ з радіусами r > 5 нм (на відміну від 

розподілів, отриманих з мікроскопічних даних). Це може бути пов’язано з тим, що в 

разі осушування зразка, частинки можуть зливатися на зображенні.  

Запропонований метод не потребує попередньої підготовки зразків (як для 

мікроскопічних методів), він не є локальним – отримують розподіл у макроділянці 

зразка, а не в окремій його точці; не потребує великих затрат часу та складної 

апаратури.  

Взаємодія між окремими НЧ приводить до формування структур, які мають 

фрактальну природу [1]. На рис. 6, а показано загальний вигляд ФК, побудованого в 

моделі частинка–кластер, який складається з 400 однакових частинок, а на рис. 6, б – 

залежність фрактальної розмірності для кластерів, побудованих у тривимірному 

просторі, від механізмів утворення частинка–кластер та кластер–кластер з різною 

кількістю частинок у агрегаті.  
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Рис. 5. Експериментальний і розрахований спектри екстинкції (а), розрахований розподіл за 

розміром з ТЕМ зображення (б) та зі спектра (в) для гідрозолю срібла (НЧ з R ≈ 2 нм). 
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Рис. 6. Фрактальний агрегат 400 однакових частинок, побудований у моделі частинка–кластер (а), 

та залежність фрактальної розмірності від кількості частинок у кластері (б). 

Залежно від фрактальної розмірності та кількості НЧ у фракталі 

простежується різний ступінь взаємодії між ними, що, відповідно, виявляється 

також у спектрах екстинкції. 

Взаємодія між частинками зумовлює 

появу довгохвильових смуг, кількість яких 

залежить від кількості частинок у фракталі. 

Збільшення кількості частинок у ФК 

приводить до зсуву максимуму у 

довгохвильову ділянку та зникнення 

неоднорідностей у спектрі (рис. 7). Це 

пояснюють більш однорідною (зменшення 

впливу на екстинкцію окремої конфігурації 

частинок у фракталі) структурою фрактала. 

Поява довгохвильових смуг у спектрах 

ФК дає змогу оцінити ступінь агрегації 

частинок, яку визначали співвідношенням 

0 ,pA A A    (4) 

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 золю в точці 

плазмонного резонансу; А0 – ступінь агрегації у випадку повністю агрегованого 

золю (для експериментальних даних це еквівалентне випаданню золю в осад). 

На рис. 8 показано розраховані й експериментально виміряні спектри 

екстинкції на різних стадіях агрегації, з порівняння яких видно однакову тенденцію 

зміни спектрів наночастинок у процесі формування ними ФК. 
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Рис. 7. Нормовані спектри ефективного 

перерізу екстинкції полідисперсних 

частинок з моделлю росту частинка–

кластер. 
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У четвертому розділі вивчено оптичні спектри НЧ срібла, сформованих у 

ході високотемпературного відпалу боратних стекол Li2B4O7–AgNO3 та у матриці 

легованих сріблом широкозонних шаруватих кристалів CdBr2 під дією УФ-

опромінення. 

У спектрах поглинання, відпалених у 

відновлювальній атмосфері водню стекол 

Li2B4O7–AgNO3 (рис. 9), виявлено смугу ППР 

з максимумом при ~ 412 нм, яка зумовлена 

НЧ срібла, сформованими у процесі відпалу. 

Методом АСМ з’ясовано, що розміри 

НЧ Ag на поверхні Li2B4O7–AgNO3 є в межах 

від ~7 до 40 нм, з максимумом при 15–18 нм 

(рис. 10, б). Встановлено, що НЧ 

локалізуються у приповерхневій ділянці. Про 

це свідчить факт суттєвого зменшення 

плазмонної смуги поглинання після 

механічного зняття тонкого приповерхневого 

шару та часткового відновлення пропускання 

скла. 
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Рис. 8. Експериментальні та розраховані спектри екстинкції срібних фрактальних агрегатів з 

однаковим ступенем агрегації: а – 0,00; б – 0,15; в – 0,58; г – 1,00. 
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Отриманий розподіл частинок за 

розмірами методом розрахунку з оптичних 

спектрів (рис. 10, лінія) якісно збігається з 

результатами АСМ-даних. Деяка відмінність 

між розподілами може бути зумовлена з 

невідомим точним значенням ефективного 

показника заломлення середовища навколо 

НЧ Ag та розмірного параметра A. Інша 

причина може бути пов’язана з тим, що не 

враховано взаємодії між частинками, яка 

приводить до появи у розрахованому 

розподілі НЧ більшого розміру. 

У разі відпалу скла Li2B4O7–AgNO3 у 

вакуумі максимум смуги ППР зміщується в 

довгохвильову ділянку (до 435 нм), а 

інтенсивність поглинання більш ніж удвічі 

перевищує поглинання стекол, відпалених у 

водні (див. рис. 9). Такі спектральні зміни 

можуть бути зумовлені формуванням НЧ 

більших розмірів. 

Механізм формування наноструктур 

Ag на поверхні боратного скла Li2B4O7 –

 AgNO3 у відновлювальній атмосфері 

полягає у відновленні срібла в 

приповерхневому шарі скла та міграції 

атомів Ag у збіднений приповерхневий шар. 

Оскільки поверхня полірованого зразка Li2B4O7–AgNO3 є дефектною з 

розвинутою сіткою обірваних зв’язків, нерівномірним рельєфом та тріщинами, то 

внаслідок 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, відповідно, зумовлюватиме 

дифузію срібла з об’єму скла на поверхню. 

Методом Z-сканування 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 (див. табл. 1). 

У рамках дворівневої 

осциляторної моделі отримано 

такий вираз для 2n : 
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n N
n

, (5) 

де N  концентрація активних 

центрів нелінійного збудження; 

індекс i  визначає одно- або двофотонний процес збудження; 0μi  – дипольний 

момент переходу на частотах ωi0. Зі співвідношення (5) бачимо, що знак n2 
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Рис. 10. Спектри екстинкції плівок срібла 

на поверхні LiNbO3 з апроксимованими 

спектрами (а) та розподілом за формою 

сфероїдних НЧ (б) (лінія – розрахунок, 

стовпці – експеримент). 

Табл. 1. Результати розрахунків нелінійних 

показників заломлення n2 
 

Тип скла n2 , см/Вт  

Li2B4O7, нелегований –2.510
-8

  

Li2B4O7–AgNO3, невідпалений –3.810
-9

  

Li2B4O7–AgNO3, відпалений у повітрі –2.110
-9

  

Li2B4O7–AgNO3, відпалений у водні 5.710
-4

  

Li2B4O7–AgNO3, відпалений у вакуумі 4.710
-4
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визначений відхиленням частоти осциляторів від резонансу (знаменник виразу (5)). 

Оскільки довжина хвилі використовуваного лазерного випромінювання λ = 505 нм, 

то у формуванні від’ємного значення n2 невідпалених стекол беруть участь 

осцилятори з більшою довжиною хвилі в інтервалі 2,5–3,0 мкм, які існують у 

спектрах поглинання невідпалених боратних стекол. Після відпалу Li2B4O7–AgNO3 

формуються НЧ срібла, максимум смуги ППР яких розміщений при λ = 405 нм, які, 

як бачимо з виразу (5), забезпечуватимуть додатне значення n2, а їхній внесок у n2 є 

визначальним (порівняно з осциляторами на довжині хвилі 2,5–3,0 мкм), оскільки 

відхилення від резонансної частоти для плазмонів значно менше. 

У кристалах CdBr2–Ag, простежується 

низка малоінтенсивних смуг у ділянці 280–

350 нм, зумовлені кластерами, що утворені 

кількома атомами та/або іонами срібла (Ag)n і 

власними дефектами ґратки. У разі УФ-

опромінення в спектрах цих кристалів 

виникає інтенсивна смуга максимумом при 

515 нм (рис. 11, а), яка зумовлює фотохромні 

властивості CdBr2–Ag. 

З порівняння експериментальних та 

розрахованих у дипольному наближенні 

спектрів виявлено, що смуга екстинкції з 

максимумом при 515 нм зумовлена 

дископодібними НЧ срібла, у яких 

співвідношення діаметра до висоти становить 

a/c ≈ 2 (див. рис. 11, б). Такі центри 

утворюються у вандерваальсовій щілині 

шаруватих кристалів CdBr2, ширина якої, 

імовірно, зумовлює висоту центра. З 

отриманих даних з’ясовано, що кількість 

атомів, які входять до складу центра, 

становить ~30. Зазначимо, що вільні 

електрони, які забезпечують ППР 

з’являються у кластерах срібла з кількістю 

атомів, більшою від Nкр = 10. 

Механізм росту дископодібних НЧ 

срібла в CdBr2 полягає в тому, що в разі УФ-

опромінення електрони, локалізуючись на 

дефектних центрах, ефективно притягують 

позитивно заряджені іони Ag
+
. Дифундуючи до цих центрів, іони Ag

+
 

відновлюються, утворюючи нанорозмірні кластери срібла, до яких надалі 

приєднуються інші атоми. 

У п’ятому розділі наведено результати досліджень плазмонних спектрів НЧ 

срібла, які утворюють двовимірні структури на поверхні з неоднорідним 

діелектричним оточенням. 
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Рис. 11. Нормовані до максимуму спектри 

поглинання/екстинкції опромінених 

кристалів CdBr2–Ag (крива 1) та спектр, 

розрахований підбиранням НЧ за формою 

(крива 2) (а) з відповідним розподілом за 

формою (б) та ілюстрацією розміщення 

НЧ у кристалі на вставці. 
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З’ясовано, що після осушення максимум смуги ППР зміщується у 

довгохвильову ділянку та зростає її півширина. Так, у спектрах поглинання НЧ Ag, 

сформованих у разі УФ-опромінення спиртового розчину AgNO3, максимум смуги 

ППР зміщується від 420 до ~450 нм, а півширина зростає з 0,387 до ~1,3 еВ. 

Аналогічні зміни простежуються у спектрах осушених гідрозолів з великими 

(R ≈  45 нм) НЧ срібла (рис. 12, а). Крім довгохвильового зміщення смуги ППР, 

чіткіше виділяються квадрупольні смуги. 

Така зміна спектральних параметрів 

спектрів золів та осушених золів зумовлена 

принаймні трьома чинниками: 

 зміною розмірів НЧ у разі осушення 

внаслідок їхнього часткового злипання; 

 зміною значення відносної 

діелектричної проникності 

навколишнього середовища; 

 зростанням взаємодії між НЧ внаслідок 

зменшення відстані між ними. 

Якщо розглядати НЧ як диполь у 

діелектричному середовищі, то зазначимо, що 

у випадку гідрозолей оточуючим 

середовищем слугує вода, а у випадку 

осушених гідрозолей – повітря та скло. У 

другому випадку можна міняти значення 

відносної діелектричної проникності εm, 

занурюючи пластинку з осушеним гідрозолем 

у воду (чи інше середовище). У цьому разі 

зміна εm відображається у спектрах ППР 

(рис. 12, а, крива 3). На основі такої 

залежності запропоновано метод оцінки 

площі НЧ, яка контактує з підкладкою в осушених гідрозолях. Його суть полягає в 

такому. 

Відповідно до дипольної моделі, положення максимуму смуги ППР від 

ефективного значення діелектричної проникності середовища εm = nm
2
 описують 

співвідношенням 
2λ λ 2ε ε(λ) λ 2 ε(λ)   m pl m pl mn ,   (6) 

де λpl – довжина хвилі плазмонного резонансу, ε(λ) – діелектрична проникність 

срібла. У найпростішому випадку досліджувану структуру (див. рис. 12, б) можна 

розглядати у вигляді плоскопаралельних шарів, межа поділу яких є паралельною до 

вектора електричної напруженості світлової хвилі. Для такого випадку ефективна 

діелектрична проникність набуває вигляду: 

1 2ε ε (1 ) ε ,  m m mf f      (7) 

де εm1 – діелектрична проникність підкладки, на якій розміщуються НЧ, εm2 – 

діелектрична проникність навколишнього середовища над підкладкою (повітря або 

води), f – ступінь внеску діелектричної проникності середовища над підкладкою у εm.  
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Рис. 12. Спектр екстинкції НЧ срібла на 

склі (а) (висушений гідрозоль): крива 1 – 

на склі у повітрі, крива 2 – на склі у воді; 

крива 3 – спектр екстинкції гідрозолю. 

Модель розміщення НЧ срібла на 

поверхні підкладки (б). 
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У разі вимірювання спектрів НЧ у різних середовищах (наприклад, у воді та 

повітрі) можна виключити залежність λm від діелектричної проникності срібла ε(λ) 

та знайти ступінь оточення водою або повітрям НЧ срібла на поверхні скла зі 

співвідношення: 

 

2 2

2 2 2

λ λ
,

2λ






mW mA

pl mW mA

f
n n

     (8) 

де λmW та λmA – положення максимуму екстинкції в осаджених НЧ на скло, оточених 

повітрям та водою, відповідно; nmW та nmA – показники заломлення води та повітря, 

відповідно. З’ясовано, що у випадку осушених гідрозолів з великими радіусами 

значення f становить 0,85. 

Інший тип двовимірних систем НЧ 

формується на початкових стадіях напилення 

ультратонких плівок металів. У роботі 

запропоновано метод визначення ступеня 

заповнення металічної фази у разі напилення 

доперколяційних плівок [10]. Його суть полягає 

у визначенні геометричної товщини плівки 

формуванням межі між плівкою та підкладкою 

(рис. 13). Геометричну товщину δ визначають 

як відстань між двома максимумами на 

гістограмі розподілу за висотою, яку будують з 

АСМ даних. Масу срібла, напилену на 

підкладку, можна обчислити через масову 

товщину dm та геометричну товщину δ плівки за допомогою співвідношення 

0ρ ρ ρ δ,mm V S d S    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 

отримуємо, що η /δmd . Для плівок срібла масовою товщиною dm = 2 – 10 нм 

ступінь заповненості η квазілінійно зростає з 0,3 до 0,65. 

З оптичних спектрів та АСМ досліджень НЧ срібла, сформованих під час 

напилення металу на підкладку ІТО, виявлено, що розміри НЧ визначені, головно, 

топологією шару ІТО. З цього випливає, що НЧ металу формуються, здебільшого, у 

порах (порожнинах) шару ІТО, унаслідок чого їхній розкид за розмірами є значно 

меншим, ніж у випадку напилення на скло. 

У ході дослідження доперколяційних плівок Ag, напилених на LiNbO3, 

простежуються смуги плазмонного резонансу, максимум яких залежить від знаку 

повеневого заряду: λm = 564 нм для позитивно та 587 нм для негативно заряджених 

поверхонь, відповідно (рис. 14, а). Максимум смуги екстинкції НЧ срібла, 

напилених на скло, зареєстровано при 532 нм. Оскільки масова товщина плівок у 

всіх випадках 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).

 

Рис. 13. Зображення переходу плівка-

підкладка 



 

 

16 

а
400 500 600 700 800 900

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
 Експеримент

 Розрахунок

негативно

заряджена

сторона

позитивно

заряджена

сторона

 

 

Е
кс

ти
н
кц

ія

, нм              б
0 2 4 6 8 10 12 14 16

0,0

5,0x10
-7

1,0x10
-6

1,5x10
-6

2,0x10
-6

2,5x10
-6

3,0x10
-6

 

 

В
ід

н
о
с
н
а
 к

іл
ь
кі

с
ть

Ширина / Висота

 Позитивно 

заряджена сторона

 Негативно 

заряджена сторона

 

Рис. 14. Спектри екстинкції плівок срібла на поверхні LiNbO3 з апроксимованими спектрами (а) 

та розподілом за формою сфероїдних НЧ (б). 

Результати структурних досліджень підтверджують зроблені висновки про те, 

що в разі напилення на поверхню LiNbO3 плівки срібла dm ≈ 1 нм формуються НЧ у 

формі сплюснутих сфероїдів (дисків) з середнім радіусом 7 нм і піввисотою ~1,5 нм. 

З використанням методу пошуку форми 

частинок підбором спектрів екстинкції 

підтверджено, що в разі напилення срібла 

масовою товщиною 1 нм на поверхню LiNbO3 

утворюються дископодібні НЧ, діаметр яких у ~6 

разів більший, ніж їхня висота (див. рис. 14, б). 

Розрахунок виконано з використанням 

запропонованих додаткових критеріїв для цього 

методу, що дає змогу визначити розмірний 

параметр А, який у випадку срібних НЧ на 

поверхні LiNbO3 ~ 3. 

Залежність максимуму смуги ППР НЧ 

срібла від знака заряду поверхні LiNbO3 може 

бути пов’язана зі зміною ефективної концентрації 

вільних носіїв, оскільки частота плазмонного 

резонансу пропорційна до n . Відповідно, 

ефективна концентрація вільних носіїв, тобто 

концентрація електронів, які коливаються вздовж 

вектора Е світлової хвилі, залежить також від 

поля, створеного поверхневим зарядом підкладки. 

Приймаючи до уваги існування між НЧ Ag та 

LiNbO3 ізолювального шару з вбудованим негативним зарядом сумарне зміщення 

вільних носіїв не збігатиметься з напрямом вектора Е світлової хвилі, що можна 

трактувати як зменшення ефективної концентрації вільних носіїв. У цьому разі 

відхилення напряму коливань у випадку негативно зарядженої поверхні LiNbO3 

буде більшим, ніж для позитивно зарядженої поверхні, оскільки поле позитивних 

зарядів поверхні частково компенсуватиметься полем вбудованих негативних 

зарядів (рис. 15).  

а  

б  
Рис. 15. Схема механізму зміщення 

максимуму поглинання плазмонної 

смуги для негативно (а) та позитивно 

(б) зарядженої поверхні LiNbO3. 
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З використанням АСМ даних методом дискретних диполів розраховано 

локальні поля, що виникають у системі НЧ з фрактальною структурою. З 

тривимірного АСМ-зображення топології поверхні доперколяційної плівки срібла з 

dm = 5,7 нм (рис. 16, а), комп’ютерним опрацюванням отримували систему 

сферичних металевих НЧ з фіксованими координатами та радіусами (див. рис.16, б). 

У полі світлової хвилі кожна НЧ має дипольний момент, зумовлений 

зовнішнім локальним полем Еj, лок: 

,3

, ,

,

ε ε
ε ,

ε 2ε






m eff

j m eff j лок

m eff

ap E      (8) 

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

     (9) 

Розрахунок поля зводився до підсумовування полів окремих диполів у всіх 

точках структури, зображеної на рис. 16, б , де нема НЧ. Розраховані значення 

амплітуди електричного поля Е, нормовані на модуль амплітуди зовнішнього поля 

(|Е| / |Епад|), показано на рис. 16, в.  

З аналізу отриманих результатів випливає, що існують точки – так звані гарячі 

точки, або локальні поля, – у яких реєструють значне (у 10–16 разів) підсилення 

поля. Зазначимо, що частота збуджуючої хвилі відповідає частоті ППР ω = ωp, що й 

приводить до локального підсилення поля.  

Для детектування локальних полів необхідно трансформувати локальні поля в 

околі НЧ у ділянку далекого хвильового поля. Оскільки локальні поля приводять до 

зміни лінійних і нелінійних сприйнятливостей матеріалу, локалізованих в околі 

гарячих точок, то для їхнього детектування на металеву плівку наносили шар 

люмогену: вплив локальних полів на ймовірності випромінювальних та 

безвипромінювальних переходів люмогену зумовлюватиме зміну інтенсивності 

а б в 
Рис. 16. АСМ-зображення плівки срібла dm = 5,7 нм (а), апроксимація НЧ (б) та розраховані 

локальні поля за АСМ даними для плівки срібла (в). 
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світіння, яку можна детектувати у далекому полі методами люмінесцентної 

спектроскопії (рис. 17), люмінесцентної мікроскопії та КРС (рис. 18). 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І 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. 

4. Визначено, що зміна спектрів ППР осушених гідрозолів пов’язана зі 

збільшенням розмірів та взаємодії між НЧ (унаслідок зменшення відстані між ними) 
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Рис. 17. Спектри люмінесценції синьо-зеленого 

люмогену, нанесеного на плівки срібла різних 

масових товщин. 

Рис. 18. Спектри комбінаційного розсіяння 

світла помаранчево-червоним люмогеном та 

цим же люмогеном зі срібною плівкою. 
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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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АНОТАЦІЯ 

Колич І. І. Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних 

матрицях. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2015. 

У дисертаційній роботі визначено взаємозв’язок між структурними 

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

ними), впроваджених у діелектричні матриці, та їхніми плазмонними спектрами. 

Порівнянням експериментальних і розрахованих у різних наближеннях (теорія 

Мі, електростатичне наближення, метод дискретних диполів) спектрів екстинкції 

виявлено вплив розміру НЧ срібла, розмірного ефекту відносної діелектричної 

проникності металу, взаємодії та діелектричної проникності навколишнього 

середовища на спектри екстинкції. На основі виявлених зв’язків між структурними 

параметрами та оптичними спектрами розроблено програмне забезпечення для 

знаходження розподілу НЧ за формою та розмірами з виміряних спектрів екстинкції. 

Отримано спектри екстинкції НЧ срібла, які формуються під час відпалу скла 

Li2B4O7–AgNO3 у відновлювальній атмосфері. Максимум смуги поверхневого 

плазмонного резонансу знаходиться при 412 нм у разі відпалу в атмосфері водню та 

435 нм у разі відпалу у вакуумі. АСМ дослідженнями з’ясовано, що НЧ срібла з 

розмірами від ~7 до 40 нм формуються, головно, у приповерхневій ділянці. 

Визначено, що шар НЧ зумовлює зміну нелінійного показника заломлення n2, а його 

значення зростає більш ніж на чотири порядки порівняно з склом Li2B4O7 без НЧ 

срібла. 

З’ясовано, що смуга екстинкції у кристалах CdBr2–Ag з максимумом при 

515 нм зумовлена утворенням дископодібних НЧ срібла з ~30 атомів між шарми 

CdBr2 з вандерваальсовим зв’язком та середнім співвідношенням діаметра до висоти 

~2. 

Із АСМ даних, оптичного поглинання та розрахунків визначено, що НЧ срібла, 

які формуються під час напилення металу на LiNbO3, мають дископодібну форму, 

для яких співвідношення діаметра до висоти дорівнює 5–6. 
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Розвинуто метод розрахунку локальних полів і спектрів екстинкції, 

зумовлених диполь-дипольною взаємодією між металевими НЧ, для неоднорідних 

структур (фрактальних кластерів та доперколяційних плівок срібла) на основі 

методу дискретних диполів та підтверджено результатами експериментів. 

Ключові слова: поверхневий плазмонний резонанс, наночастинки, гідрозолі, 

діелектрична матриця, фрактальна розмірність, локальне підсилення поля. 

 

АННОТАЦИЯ 

Колыч И. И. Плазмонные спектры наночастиц серебра в 

диелектрических матрицах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2015. 

Диссертация посвящена установлению взаимосвязи между структурными 

параметрами наночастиц (НЧ) серебра (размеры, форма, расстояние и 

взаимодействие между ними), внедренных в диэлектрические матрицы, с их 

плазмонными спектрами. 

Путем сравнения экспериментальных и рассчитанных в различных 

приближениях (теория Ми, электростатическое приближение, метод дискретных 

диполей) спектров экстинкции установлено влияние размера НЧ серебра, 

размерного эффекта относительной диэлектрической проницаемости металла, 

взаимодействия и диэлектрической проницаемости окружающей среды на спектры 

экстинкции. На основе установленных связей между структурными параметрами и 

оптическими спектрами, разработано программное обеспечение для нахождения 

распределения НЧ по форме и размерам из измеренных спектров экстинкции. 

Получено спектры экстинкции НЧ серебра, которые формируются при отжиге 

стекла Li2B4O7–AgNO3 в восстановительной атмосфере. Максимум полосы 

поверхностного плазмонного резонанса находится при 412 нм при отжиге в 

атмосфере водорода и 435 нм при отжига в вакууме. АСМ исследованиями 

установлено, что НЧ серебра с размерами от ~ 7 до 40 нм формируются, главным 

образом, в приповерхностной области. Установлено, что слой НЧ обусловливает 

изменение нелинейного показателя преломления n2, а его значение возрастает более 

чем на четыре порядка по сравнению со стеклом Li2B4O7 без НЧ серебра. 

Установлено, что полоса экстинкции в кристаллах CdBr2–Ag с максимумом 

при 515 нм обусловлена образованием дискообразных НЧ серебра с ~ 30 атомов, 

между слоями CdBr2 с ван-дер-ваальсовой связью и средним соотношением 

диаметра к высоте ~ 2. 

С АСМ данных, оптического поглощения и расчетов показано, что НЧ серебра, 

которые формируются при напылении металла на LiNbO3, имеют дискообразную 

форму, для которых отношение диаметра к высоте равно 5–6. 

Развито метод расчета локальных полей и спектров экстинкции, 

обусловленных диполь-дипольным взаимодействием между металлическими НЧ, 

для неоднородных структур (фрактальных кластеров и доперколяцийних пленок 

серебра) на основе метода дискретных диполей и подтверждено результатами 

экспериментов. 
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Ключевые слова: поверхностный плазмонный резонанс, наночастицы, 

гидрозоль, диэлектрическая матрица, фрактальная размерность, локальное усиление 

поля. 

 

ABSTRACT 

Kolych I. I. Plasmon spectra of silver nanoparticles in dielectric matrices. – 

Manuscript. 

Thesis for a PhD degree in physics and mathematics, specialty 01.04.10 – physics of 

semiconductors and dielectrics. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2015. 

The thesis deals with the connections between the structural parameters of silver 

nanoparticles (NP) (size, shape, distance, and its interacting) embedded in a dielectric 

matrix and the plasmon spectra. 

Comparing the experimental and simulated extinction spectra in different 

approximations (Mie theory, electrostatic approximation, discrete dipoles method), it is 

found that the spectra of extinction are effected by the size of silver NP, the size effect of 

the relative permittivity of the metal, and the interaction and the dielectric permittivity of 

the environment. Basing on founded connections between the structural parameters and 

optical spectra, software was developed to calculate the NP shape and size distributions 

using the measured extinction spectra. 

The extinction spectra of silver NP was measured that are formed during annealing 

glass Li2B4O7–AgNO3 in a reducing atmosphere. The maximum of surface plasmon 

resonance band is at 412 nm in case of annealing in the hydrogen atmosphere, and it is at 

435 nm in case of annealing in vacuum. Using AFM investigations, it was found that the 

silver NP size is in range from ~7 to 40 nm and they mainly locate in the surface region. 

Also, the silver NP layer changes the value sign of the nonlinear refractive index n2, and 

its absolute value increases more than 4 orders comparing to glass Li2B4O7 without NP. 

It was found that the extinction band in crystals CdBr2–Ag with the 515 nm 

maximum is caused by the formation of disk-shaped silver NP that consists of the ~ 30 

atoms, which is located between CdBr2 layers with van der Waals forces, and the average 

ratio of diameter to height is ~2. 

It was shown using the AFM data, the optical absorption, and the simulations that 

silver NP, which are formed during the deposition of metal on LiNbO3, have a disk-like 

shape, for which the ratio of diameter to height is 5–6. 

The methods of local fields and extinction spectra calculating, which are caused by 

dipole-dipole interaction between the metal NP, were developed for inhomogeneous 

structures (fractal clusters and pre-percolated silver films) based on the discrete dipoles 

method. This was confirmed by the experiments. 

Keywords: surface plasmon resonance, nanoparticles, hydrosol, dielectric matrix, 

fractal dimension, local field enhancement. 


