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АНОТАЦІЯ 

Кріщенко І.М. Резонансно-оптичні властивості композитних пористих плівок з 

масивами Au (Ag) наночастинок, одержаних методом імпульсного лазерного 

осадження. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». - Інститут 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2018. 

 

Наноплазмоніка є перспективним науковим напрямом, що вивчає явища 

пов’язані зі збудженням поверхневих плазмонів (ПП) – колективних коливань 

електронів провідності в металевих наноструктурах та їх взаємодію з 

електромагнітним випромінюванням. Плазмонні ефекти характеризуються кілька 

кратним збільшенням перерізу поглинання та розсіяння світла металевими 

наночастинками (НЧ), великим підсиленням електричного поля в околі 

наночастинки, можливістю настроювання оптичних властивостей металевих 

наноструктур завдяки зміні розміру та форми НЧ. Ці унікальні властивості 

знайшли застосування в таких областях як поверхнево-підсилена раманівська 

спектроскопія, біологічна та хімічна сенсорика, фотовольтаїка, нелінійна оптика, 

каталіз, літографія та візуалізація. Дисертаційна робота зумовлена необхідністю 

розвитку знань про особливості взаємодії електромагнітного випромінювання з 

композитними пористими наноструктурами на основі невпорядкованих масивів 

НЧ золота і срібла (Au, Ag) та перспективами їх використання в наноплазмоніці в 

якості сенсорів, наноструктур для поверхневого підсилення комбінаційного 

розсіяння світла молекулами в ультранизьких концентраціях.  

В дисертаційній роботі досліджено резонансно-оптичні властивості 

плазмонних наноструктур золота і срібла, одержаних методом імпульсного 

лазерного осадження (ІЛО), у взаємозв’язку з фізико-технологічними умовами їх 
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формування та структурними параметрами; встановлено механізми резонансної 

взаємодії електромагнітного випромінювання з масивами наночастинок в 

залежності від їх структури; та продемонстровано перспективність їх 

застосування для елементів наноплазмоніки на прикладі аналітичної системи на 

основі поверхнево підсиленої Раманівської спектроскопії. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду теоретичних і 

експериментальних робіт, пов’язаних з процесами взаємодії електромагнітного 

випромінювання з масивами Au, Ag НЧ, що призводять до збудження 

локалізованих поверхневих плазмонів (ЛПП). Розглянуто дипольний 

локалізований поверхневий плазмонний резонанс (ЛППР) в ізольованих 

наночастинках, де оптичне моделювання виконується в рамках теорії Мі, 

ефективного середовища, їх модифікацій. Обговорюється вплив диполь-

дипольної міжчастинкової взаємодії на оптичні властивості щільноспакованих 

масивів Au, Ag НЧ, періодичних і невпорядкованих наноструктур, агрегатів 

наночастинок. Розглянуто нелокальні ефекти в масивах наночастинок з 

використанням нелокальної моделі діелектричної функції, що залежить не тільки 

від частоти, але й від хвильового вектору. Показано, що в композитних 

наносистемах з Au, Ag НЧ при певних умовах їх вимірюваннях, певних довжинах 

хвиль p- і s-поляризації, певних кутах падіння випромінювання збуджуються як 

локалізовані, так і делокалізовані (розповсюджувані) поверхневі плазмонні моди. 

Аналізуються питання формування масивів Au, Ag НЧ з необхідними 

оптичними властивостями для наноструктур плазмоніки. Розглянуто формування 

плівок золота і срібла універсальним методом імпульсного лазерного осадження. 

Наведено приклади створення на основі плівок з Au, Ag НЧ SERS підкладок. 

У другому розділі описано особливості одержання плазмонних наноструктур 

з масивами Au, Ag НЧ методом ІЛО в атмосфері аргону, вивчається вплив умов 

ІЛО на резонансно-оптичні властивості плівок та оптимізація умов їх формування 

для одержання заданих ЛППР властивостей.  

Наноструктури з масивами НЧ Au, Ag одержували на установці ІЛО, яка 

складалася із стандартного вакуумного поста з залишковим тиском 3·10-2 Па та 
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імпульсного лазера ІАГ:Nd3+ (довжина хвилі 1,06 мкм, енергія в імпульсі 0.2 Дж, 

тривалість імпульсу 10 нс, частота повторення імпульсів 25 Гц), який працював в 

режимі модульованої добротності. Процеси формування наноструктур 

визначаються взаємодією частинок плазми та газу в факелі, поза факелом і на 

підкладці, в залежності від основних параметрів абляції: тиску аргону, кількості 

лазерних імпульсів та від способу переносу частинок плазми на підкладку. 

Отримували 2 групи плівок, які осаджувались з прямого потоку частинок 

ерозійного факелу на підкладку, розташовану перпендикулярно осі факелу на 

віддалі 30 мм від мішені та зі зворотного потоку частинок факелу на підкладку, 

розташовану в площині мішені. При прямому переносі частинок факелу при тиску 

аргону 10-20 Па масиви Au, Ag НЧ осаджуються з потоків великої густини 

високоенергетичних наночастинок металлу, а при збільшенні тиску до 70-100 Па 

– з низькоенергетичних потоків наночастинок меншого розміру. Значна кількість 

низькоенергетичних частинок великого розміру осаджується на підкладку, що 

розташована в площині мішені. При зворотному осадженні, масиви Au, Ag НЧ 

формуються з низькоенергетичних потоків зі зменшенням товщини плівок, 

розмірів наночастинок та відстані між ними по довжині підкладки. 

У роботі наведено результати вимірювань спектрів оптичного пропускання 

в залежності від умов одержання масивів Au, Ag НЧ, змінюючи тиск аргону PAr 

(10–100 Па), кількість лазерних імпульсів N (3–45)·103 та густину енергії в 

імпульсі j (5–20 Дж/см2) при незмінних значеннях інших параметрів. 

Порівнюються такі характеристики спектрів оптичного пропускання: довжина 

хвилі мінімуму пропускання λmin, повна ширина на половині висоти FWHM і 

глибина мінімуму пропускання ∆T. Встановлено умови осадження при яких 

формуються наноструктури з проявом ЛППР та закономірності в оптично-

резонансних властивостях плівок в залежності від технологічних параметрів. 

Виявлено, що властивості ЛПП резонансу пов’язані зі зміною структурних 

характеристик та морфології плівок, що визначається вибором сукупністі 

параметрів осадження pAr, N, j та обумовлено відмінностями в процесах 

формування наноструктур. Для плівок,осаджених із зворотного потоку частинок, 
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четвертим параметром, що впливає на ЛППР, є положення точки плівки по 

відношенню до осі факелу (L).  

Показано, що у вказаних діапазонах значень тиску аргону, числа імпульсів, 

густини енергії в імпульсі, формуються масиви Au (Ag) НЧ з широким діапазоном 

довжин хвиль ЛПП резонансу 535 – 740 нм (430 – 950 нм). Розроблений 

технологічний підхід є ефективним способом одержання композитних 

наноструктур з заданими резонансно-оптичними властивостями за рахунок зміни 

їх структури і морфології. 

У третьому розділі наведено результати структурних досліджень плівок 

мікроскопічними (АСМ, ПЕМ, СЕМ) та рентгенівськими методами (XRD, XRR) у 

взаємозв’язку з умовами їх одержання. Продемонстровано і проаналізовано 

мікроскопічні зображення поверхні плівок, гістограми розподілу розмірів Au, Ag 

НЧ, відстані між ними, визначені товщини плівок, одержаних при різних режимах 

осадження та сукупності технологічних параметрів. Встановлено, що одержані 

результати відповідають визначеним процесам формування масивів Au, Ag НЧ та 

характеризуються пористою структурою, невпорядкованістю НЧ. Виявлено, що 

при низькому числі імпульсів формуються острівцеві двовимірні (2D) плівки з 

ізольованими та латерально взаємодіючими наночастинками, а при високому 

числі імпульсів – об'ємні тривимірні (3D) наноструктури з сильно планарно-

взаємодіючими наночастинками. При осадженні з прямого потоку Au НЧ при 

збільшенні тиску аргону для 2D масивів НЧ зменшуються середні розміри НЧ від 

10.8 до 6.9 нм, відстані між ними, зростає їх щільність. При збільшенні кількості 

імпульсів для 3D масивів НЧ зростає ефективна товщина плівок 50-70 нм; 

збільшуються розміри Au НЧ до декількох десятків нанометрів з великими їх 

дисперсіями. За допомогою енергодисперсійного спектрометра визначено 

елементний склад зразків з масивами Ag НЧ. 

Проведено аналіз рентгено-дифрактометричних досліджень плівок з 

масивами Au НЧ, де було визначено, що структура плівок належить до 

полікристалічної фази кубічної гранецентрованої ґратки. Проаналізовано зміни 

параметру ґратки золота у плівках, значення яких в залежності від умов 
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осадження змінювались в діапазоні а=4.0631–4.0821 Å. Зменшення параметру 

ґратки обумовлені сукупністю чинників – розмірним ефектом, тобто наявністю 

сил поверхневого стиснення, а також наявністю міжзеренних границь та стиків 

між НЧ, що визначається умовами і процесами осадження. Наведено результати 

рентгенівських рефлектометричних досліджень композитних плівок з Au НЧ, за 

допомогою яких визначено пористість плівок, їх товщину та шорсткість поверхні. 

Проведений аналіз даних показав, що пористість плівок становить 15 – 70 % і 

зростає із збільшенням тиску аргону, зменшенням числа імпульсів та густини 

енергії в імпульсі. 

Встановлено зв'язок між структурними і оптичними властивостями плівок. 

В 2D наноструктурах із зменшенням розмірів ізольованих Au НЧ та відстані між 

ними мінімум спектра пропускання зміщується в червону область, смуги 

розширюються, а для взаємодіючих Au НЧ в об’ємних 3D наноструктурах – в 

блакитну область спектру із звуженням смуг. Це вказує на різну природу 

резонансних оптичних властивостей даних структур. Із аналізу результатів XRR, 

XRD досліджень і спектральних кривих оптичного пропускання плівок por-Au в 

залежності від умов їх осадження були виявлені закономірності в зміні довжини 

хвилі ЛППР λЛППР і пористості П плівок. Збільшення значення пористості 

призводило до зміщення мінімуму пропускання в короткохвильову область, що 

обумовлено послабленням дипольних взаємодій між сусідніми наночастинками. 

Четвертий розділ присвячений з’ясуванню природи резонансних оптичних 

властивостей в 2D і 3D наноструктурах, використовуючи результати структурних 

та оптичних досліджень. Проведено дослідження ефектів поверхневих 

плазмонних резонансів в 2D і 3D наноструктурах золота в залежності від тиску 

аргону (20 і 70 Па) за допомогою методу модуляційної поляризаційної 

спектроскопії (МПС) в умовах внутрішнього відбивання в геометрії Кретчмана. 

Вимірювались кутові ρ(θ) і спектральні ρ() залежності поляризаційної різниці 

коефіцієнтів s- і p- поляризованого випромінювання ρ =(Rs
2–Rp

2) і спектральні 

залежності кутів ізотропного відбивання =0(), при умові рівності 

інтенсивностей коефіцієнтів відбивання Rs
2 = Rp

2 і виконання ρ(θ)=0.  



 7

Для всіх досліджуваних плівок на кутових залежностях ρ(θ) в діапазоні 

кутів θ ≥ θкр чітко проявляються мінімуми з від’ємним знаком функції, що 

обумовлено збудженням ЛППР. Проведено аналіз кривих ρ() в діапазоні кутів  

> кр, що характеризувались складною формою, широкими смугами, що свідчило 

про прояв декількох типів ППР. Були визначені частоти нерадіаційних мод і 

відповідні константи загасання та їх залежності від кута падіння випромінювання. 

Для всіх досліджуваних плівок з масивами Au НЧ в залежності від умов їх 

формування наведено дисперсійні характеристики (k) поверхневих плазмонів, 

що визначаються локалізованими (високочастотні моди) та розповсюджуваними 

модами (низькочастотні моди). Дисперсійні низькочастотні характеристики для 

3D наноструктур характеризуються розщепленням на дві гілки з широким 

діапазоном коефіцієнтів загасання. Відмінність низькочастотних дисперсійних 

гілок для 2D і 3D наноструктур визначається їх структурними властивостями. При 

цьому 3D масиви Au НЧ характеризуються нелокальним (від’ємний знак функції 

(k)) діелектричним відгуком на електромагнітне збудження. 

Для 2D наноструктур зміщення довжини хвилі ЛППР в червону область та 

розширення смуг при зменшенні розмірів НЧ від (4.9–22) нм до (3.5–12.2) нм та 

відстані між ними відповідає прояву розмірно-залежного розсіяння електронів на 

поверхні наночастинок та взаємодії диполів сусідніх наночастинок. Для 3D 

наноструктур зі зменшенням розмірів, відстані між Au НЧ та збільшенням 

пористості довжина хвилі ЛППР зміщується в блакитну область спектру, що 

обумовлено диполь-дипольними міжчастинковими взаємодіями в 

щільнозапакованих їх масивах, які залежать від об’ємного фактору заповнення 

НЧ.  

 Пятий розділ присвячений розробці та діагностиці SERS структур на 

основі пористих плівок з Au, Ag НЧ. На основі визначених взаємозв’язків між 

умовами формування, структурними та резонансно-оптичними властивостями 

плівок в якості SERS підкладок вибрано плівки, що одержані зі зворотного потоку 

частинок ерозійного факелу з градієнтом по довжині підкладки товщини, 

пористості, розмірів Au, Ag НЧ, відстанню між ними та відповідними 
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максимумами в спектрах плазмонного поглинання. Наведено результати 

вимірювань SERS спектрів родаміну 6Ж, який слугував стандартним маркером, з 

концентрацією 10-3–10-10 М/л. 

 Методом конфокальної мікро-КРС спектроскопії досліджено природу 

хімічних сполук срібла в оболонках наночастинок срібла в плівках por-Ag. Було 

зареєстровано коливні смуги, які обумовлені надмалою кількістю сполук срібла з 

киснем, вуглецем, сіркою, хлором та азотом. Проаналізовано можливу природу 

окремих смуг Раманівського спектру, хімічних сполук срібла, які утворюються в 

процесі осадження плівок por-Ag. Встановлення природи хімічних сполук 

оболонки Ag НЧ, дозволяє, по-перше, в деякій мірі позбутися ускладнень 

інтерпретації спектрів SERS аналітів, по-друге, сприяє розробкам більш 

ефективних SERS підкладок за рахунок як контролю процесів одержання por-Ag 

плівок, так і вибору SERS активаторів та аналітів. Наведено спосіб активації SERS 

сигналу плівки por-Ag шляхом обробки в розчинах хлоридів металів та 

хлористого водню. В результаті відбувається заміщення сполук срібла (Ag2O, 

AgC2H3O2, а-С), які не дозволяють зареєструвати молекули родаміну 6Ж, і 

утворюються аніон комплекси [AgCl2]–, що сприяло катіону родаміну 6Ж 

вбудовуватись між ними.  

 Визначено оптимальні значення розмірів Au, Ag НЧ, пор, товщини 

плівки з найбільшою інтенсивністю SERS сигналу, вимірюючи залежність 

інтенсивності SERS спектру родаміну 6Ж від координати плівки по відношенню 

до осі факелу. Обчислено значення фактору підсилення SERS сигналу Р6Ж для 

піків при 612 см–1, що для концентрації Р6Ж 10–10 М/л складав F = 4×107 і F=3×107, 

відповідно для SERS підкладок на основі плівок por-Au і por-Ag. Високі 

параметри підсилення обумовлені великою внутрішньою поверхнею для аналіту і 

присутністю “гарячих точок” в порах.  

 

Ключові слова: наноплазмоніка, наночастинки золота і срібла, дво- і тривимірні 

масиви наночастинок, пористі плівки, імпульсне лазерне осадження, 

локалізований поверхневий плазмонний резонанс, резонансно-оптичні 
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властивості, дисперсійні характеристики поверхневих плазмонів, поверхнево-

підсилене Раманівське розсіяння, “гарячі точки”, SERS-підкладки. 

ABSTRACT 

Krishchenko I.M. Resonance-optical properties of composite porous films with 

Au(Ag) nanoparticles arrays obtained by pulsed laser deposition – Manuscript. 

Dissertation for the Ph.D. degree by speciality 01.04.07 – solid state physics. – 

V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2018.  

 

Nanoplasmonics is a promising area of research that studies the phenomena 

associated with excitation of surface plasmons (SPs) – collective oscillations of 

conduction electrons in metallic nanostructures and their interaction with 

electromagnetic radiation. Surface-plasmon related effects feature the large 

enhancement of the electric field in metal nanoparticles of close proximity and sharp 

metal geometries, the squeezing of light beyond the diffraction limit, and the tunability 

of the optical properties of metallic structures with size and shape. These appealing 

properties have found applications in different fields, such as surface-enhanced Raman 

spectroscopy biological and chemical sensing, photovoltaics, nonlinear optics, catalysis, 

lithography and imaging. The thesis is due to the need of knowledge about the features 

of the interaction of electromagnetic radiation with composite porous nanostructures 

based on gold and silver nanoparticles (Au, Ag NPs) arrays and prospects of their use in 

nanoplasmonics as sensors, nanostructures for surface enhancement Raman molecules 

in ultralow concentrations. 

In the dissertation the resonance-optical properties of gold and silver 

nanostructures, obtained by pulsed laser deposition (ILO), in connection with the their 

technological formation conditions and structural parameters are investigated; 

mechanisms of resonance interaction of electromagnetic radiation with NPs arrays 

depending on their structure are established; and the promise of their application for the 
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elements of nanoplasmonic is demonstrated on the basis of an analytical system based 

on a surface-enhanced Raman spectroscopy.  

The first chapter of the dissertation is devoted to the review of theoretical and 

experimental work related to the processes of interaction of electromagnetic radiation 

with Au, Ag NPs arrays, which lead to the excitation of localized surface plasmons 

(LSP). The dipole LSP resonance in isolated nanoparticles is considered, where optical 

modeling is performed within the framework of Mi theory, the effective medium, their 

modifications. The influence of dipole-dipole interparticle interaction on the optical 

properties of densely packed arrays of Au, Ag NPs, periodic and disordered 

nanostructures, aggregates of nanoparticles is discussed. Nonlocal effects are considered 

in nanoparticles arrays using a nonlocal model of a dielectric function, which depends 

not only on the frequency, but also on the wave vector. It is shown that in the composite 

nanostructures of Au, Ag NPs, under certain conditions of their measurements, certain 

wavelengths of p- and s-polarization, angles of incident electromagnetic radiation both 

localized and delocalized (propagating) surface plasmonic modes are excited. 

The questions of formation of Au, Ag NPs arrays with the necessary optical 

properties for plasmonic nanostructures are analyzed. The formation of gold and silver 

NPs films by the universal method of pulsed laser deposition is considered. The 

examples of the creation of SERS substrates based on films with Au, Ag NPs are given. 

In the second chapter the features of preparing Au, Ag NPs arrays of by means of 

PLD in an argon atmosphere are described, the influence of the technological deposition 

parameters on the resonance-optical properties of films is investigated, and optimization 

of the their formation conditions for obtaining the necessary LPPR properties is 

obtained. 

Nanostructures with Au, Ag NPs were formed using the method of pulsed laser 

deposition from the forward flow of particles leaving the erosion torch (first type) and 

from backward flow onto substrates placed into the target plane (second type). The gold 

(silver) target was irradiated with emission of YAG:Nd3+ laser (λ = 1.06 μm, Еp = 0.2 J, 

tp= 10 ns, fp =25 Hz) under control of the following technological parameters: gas 

pressure in the chamber pAr=(10-2 – 100 Pa), energy density in the pulse j=(5 – 
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20 J/cm2), number of pulses N=(3–45)·103. The formation processes of nanostructures 

are determined by the interaction of plasma and gas particles in the torch, outside the 

torch and on the substrate, depending on the basic ablation parameters: argon pressure, 

the number of laser pulses, and the deposition method. At low argon pressure pAr=10-20 

Pa the deposition of the first type film onto the substrate occurs from the flow of high-

energy Au NPs of high density. At high pAr=70-100 Pa the deposition of the film occurs 

from the low-energy NPs flow. A significant amount of low-energy larger NPs take part 

in the reverse transfer onto the substrate disposed in the target plane. For the second 

type film, the Au, Ag NPs arrays are formed from low-energy flow with a decrease in 

the thickness of the films, the size of the nanoparticles and the distance between them 

along the length of the substrate. For the second type film, we controlled the distance of 

the film part to the torch axis L=(2 – 20 mm). 

The results of measurements of the optical transmission spectra, depending on the 

deposition conditions of Au, Ag NPs arrays are presented. The following characteristics 

of the optical transmission spectra are compared: wavelength minimum transmittance 

λmin, full width at half height FWHM and minimum transmittance ΔT.  

The deposition conditions of nanostructures with LPPR and regularities in the 

optical-resonance properties of films depending on the technological parameters are 

established. It has been found that the properties of LPP resonance are related to 

changes in structural characteristics and film morphology, which is determined by the 

choice of set of deposition parameters pAr, N, j and due to differences in the processes of 

formation of nanostructures. For films deposited from the reverse flow of particles, the 

fourth parameter influencing the LPPR is the position of the film point relative to the 

axis of the torch (L). It is shown that in these ranges of values of argon pressure, pulse 

number, energy density in a pulse, Au (Ag) NPs films with a wide range of LPPR 

wavelengths of 535 - 740 nm (430 - 950 nm) are formed. The main advantage of this 

physico-technological approach is the effective control of the resonance-optical 

properties of nanostructures by changing their morphology and structure. 

The third chapter presents the results of structural studies of films by microscopic 

(AFM, TEM, SEM) and X-ray methods (XRD, XRR) in conjunction with the deposition 
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conditions. Microscopic images of film surfaces, histograms of the size distribution of 

Au, Ag NPs, distances between them, and thicknesses of films obtained with different 

deposition modes and a set of technological parameters were demonstrated and 

analyzed. It is established that the obtained results correspond to the determined 

processes of formation of films with Au, Ag NPs arrays and are characterized by 

disordered porous structure. It was found that at a low number of pulses N=3·103, two-

dimensional (2D) nanostructure with isolated and laterally interacting nanoparticles are 

formed, and at a high number of pulses N=(10 – 45)·103 – volume porous three-

dimensional (3D) nanostructure with strongly planar-interacting nanoparticles. For 2D 

Au NPs arrays, deposited from a direct flow, with increasing argon pressure, the 

average NPs sizes from 10.8 to 6.9 nm and their density increase, the distances between 

them decrease. For 3D NPs arrays the effective film thickness is 50-70 nm; the Au NPs 

size increases to several tens nanometers with a wide distribution. An elemental 

composition of films with Ag NPs arrays with the help of an energy-dispersive 

spectrometer was determined.  

The analysis of X-ray diffractometry studies of Au NPs arrays was performed, 

where it was determined that the structure of the films belongs to the polycrystalline 

phase of the cubic grained center lattice. The changes of the lattice parameter of gold 

films, the values of which varied in the range a = 4.0631-4.0821 Å depending on the 

deposition conditions, were analyzed. Reducing the lattice parameter due to a set of 

factors - size effect, i.e. the presence of surface compression, and the presence intergrain 

borders and joints between NPs determined by the conditions and processes of 

deposition. From the results of X-ray reflektometry studies of composite films with Au 

NPs, porosity films, their thickness and surface roughness were defined. The analysis of 

data showed that the porosity of the film is in the range 15 - 70% and increases with 

increasing argon pressure, decreasing the number of pulses and pulse energy density. 

The relationship between structural and optical properties of the grown films is 

established. In 2D nanostructures, the wavelength of the minimum transmission red 

shift and SPR broadening with the decreasing of the sizes of Au NPs and interparticles 

distance were observed. For the interacting Au NPs in 3D nanostructures, SPR 
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wavelengths blue shifted with narrowing of the spectra bands. Such differences point to 

the different nature of the resonant optical properties of these structures. From the 

analysis of the results of XRR studies and the spectral curves of the optical transmission 

of por-Au films, depending on the grows deposition parametres, the linear dependence 

of the LSPR wavelength on the film porosity was revealed. Increasing the porosity 

value led to a shift of the minimum transmittance to the short-wave region.  

The fourth chapter is devoted to the clarification of the nature of resonant optical 

properties in 2D and 3D nanostructures, using the results of structural and optical 

investigations. The effects of surface plasmon resonances in 2D and 3D nanostructures 

of gold, depending on the pressure of argon (20 and 70 Pa) and number of pulses ((3 – 

45)·103), were studied using the technique of modulation polarization spectroscopy 

(MPS) in the internal reflection conditions in the Kerchman geometry. Angular ρ(θ) and 

spectral ρ() polarization characteristics of the polarization difference of internal 

reflection coefficients of s- and p-polarizations of radiation (,)=Rs
2–Rp

2, and spectral 

dependencies of the angle of isotropic reflection =0(λ) when the reflection 

coefficients have equal amplitude values, i.e. Rs
2(θ) = Rp

2(θ), and the magnitude of 

polarization difference () =0, were measured. 

For all investigated films, at angular dependences ρ (θ) in the angular range θ ≥ 

θcr the minima with a negative sign of the function are clearly manifested, that is due to 

the excitation of the LSPR. An analysis of the curves () in the range of angles θ ≥ θcr 

was carried out. Measured curves were characterized by a complex form, wide spectral 

bands, indicating manifestation of several types of SPR. Frequencies of non-radiation 

modes, corresponding decay constants and their dependence on the angle of radiation 

were determined. For all investigated films with Au NPs arrays, depending on PLD 

process parametres, the dispersion characteristics (k) of surface plasmons determined 

by localized (high-frequency modes) and propagating modes (low-frequency modes) 

were demonstrated. For 3D nanostructures, low-frequency modes of surface plasmons 

are splitted into two branches with a wide range of relaxation times. The difference 

between low-frequency dispersion branches for 2D and 3D nanostructures is determined 

by their structural properties. The branches of propagating modes were characterized by 
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negative group velocity caused by spatial dispersion of dielectric function, nonlocal 

dielectric response on electromagnetic excitations. 

For 2D nanostructures observed red-shift of extrema of =0(λ), T(λ) and SPR 

broadening with decreasing NPs size from (4.9-22) nm to (3.5-12.2) nm can be 

explained in terms of a modified Mie theory taking into account the dimensional 

dependence of metall nanoparticles optical constants in the framework of the model for 

limiting of the electrons free path length, taking into account the electromagnetic bond 

between nanoparticles in the conditions of near-field interaction. 

For 2D nanostructures observed red-shift of extrema of =0(λ), T(λ) and SPR 

broadening with decreasing NPs size from (4.9-22) nm to (3.5-12.2) nm and the 

distance between them corresponds to the manifestation of the size-dependent electrons 

scattering on the surface of the nanoparticles and the dipole-dipole interaction of 

neighboring nanoparticles. For 3D nanostructures observed blue-shift of =0(λ), T(λ) 

LPPR with decreasing of average NPs size, the distance between them and the 

increasing film porosity is due to dipole-dipole interparticle interactions in densely 

packed arrays, which depend on the volume filling factor of the NPs. 

 The fifth chapter is devoted to the development of SERS structures based on 

nanoporous films with Au, Ag NPs arrays. Based on the defined relationships between 

the deposition conditions, structure and resonant optical properties of the grown films as 

SERS substrates selected films that received from the low-energy backward erosion flux 

in an argon atmosphere. The present method provides the gradient of por-Au, por-Ag 

film thickness and porosity, NPs size, interparticle distances and the respective peaks in 

the LSPR spectra along the length of the substrate. In so doing, it was possible to 

determine areas of the film with an optimal size of Ag NPs, pores which produced 

highest intensity of SERS signal during measurements in the same sample at several 

locations on the film surface. The results of SERS spectra measurements of a standard 

marker Rhodamine 6G with a concentration of 10-3–10-10 М were demonstrated. 

The nature of chemical compounds of silver in the shells of silver nanoparticles in 

por-Ag films is investigated by the method of confocal micro-Raman spectroscopy. 

Vibrational bands which were caused by an excessive number of silver compounds with 
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oxygen, carbon, sulfur, chlorine and nitrogen were registered. The possible nature of 

individual bands in the Raman spectrum, chemical compounds of silver, which are 

formed during the por-Ag films deposition, was analyzed. The obtained results are 

important for interpretation of the Raman spectra of analytes based on the prepared 

SERS substrates. 

To activate the SERS signal, the por-Ag films were treated in solutions of metal 

chlorides and hydrogen chloride to achieve formation of anions of [AgCl2]– complexes. 

The composition of shells of silver nanoparticles, in particular, replacement of silver 

compounds preventing Rh 6G adsorption by anions of [AgCl2]– complexes enabling 

adsorption of Rh 6G cation between them, has been monitored by means of SERS 

spectroscopy.  

The obtained SERS spectra of Rh 6G in several locations on the film surface allowed 

determining the area with an optimal size of Au, Ag nanoparticles and pores, thickness 

film that gives rise to highest SERS signal intensity. The values of enhance factor of 

SERS spectra of Rh 6G for peaks at 612 cm-1 was calculated, which were F = 4 × 107 

and F = 3 × 107 for Rh 6G concentrations of 10-10 M, respectively, for SERS substrates 

based on por-Au and por-Ag films. The high enhance parameters are caused by high 

internal surface for analyte and by “hot dots” existence in the pores. 

 

Key words: nanoplasmonics, gold and silver nanoparticles, two- and three-

dimensional nanoparticle arrays, porous films, pulsed laser deposition, localized surface 

plasmon resonance, resonance-optical properties, dispersion characteristics of surface 

plasmons, surface-enhanced Raman spectroscopy, “hot spots”, SERS-substrate. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Дослідження резонансно-оптичних властивостей 

плазмонних наноструктур з масивами наночастинок золота та срібла (Au, Ag НЧ) 

актуальні для розвитку фундаментальних проблем фізики твердого тіла, 

наноплазмоніки та прикладних аспектів в оптиці, спектроскопії, нанотехнології, 

сенсориці, біології та медицині. Унікальні оптичні властивості наночастинок 

благородних металів пов’язані зі збудженням локалізованих поверхневих 

плазмонів (ЛПП) в діапазоні видимого спектра частот. Плазмонні ефекти 

характеризуються великим підсиленням електричного поля в околі металевої 

наночастинки (НЧ), можливістю настроювання оптичних властивостей металевих 

наноструктур завдяки зміні розміру і форми НЧ, відстані між ними та їх 

просторовим розподілом, діелектричного оточення. Наноструктури з масивами 

наночастинок благородних металів вже знайшли практичне застосування в таких 

областях як гігантське комбінаційне розсіяння світла та інфрачервоне поглинання, 

сенсорна техніка, плазмонна фотовольтаїка, нелінійна оптика, елементи пам’яті та 

ін.  

Особливий інтерес викликають невпорядковані пористі наноструктури, 

особливістю яких є розвинута внутрішня поверхня та можливість формування в 

порах так званих “гарячих точок” – областей сильного підсилення локального 

електричного поля. Крім того, контроль пористості плівок відкриває широкі 

перспективи на одному і тому ж матеріалі реалізувати перехід від локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу до плазмон-поляритонного, можливість 

одночасного збудження локалізованих і розповсюджуваних поверхневих 

плазмонних мод, керування їх дисперсійними властивостями. Тому такі 

нанопористі матеріали перспективні у застосуванні в сенсорних структурах на 

основі порушеного повного внутрішнього відбиття в геометрії Кретчмана та в 

аналітичних системах на основі поверхневого підсилення комбінаційного 

розсіяння світла. 

Наноструктури пористого золота одержують з використанням як хімічних 

(селективне хімічне витравлення срібла зі сплаву золото-срібло) так і фізичних 
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(магнетронне розпилення, надзвукове кластерне осадження) методів. Однак, 

одним із найбільш перспективних способів формування невпорядкованих 

пористих наноструктур з масивами Au, Ag НЧ – метод імпульсного лазерного 

осадження в атмосфері інертного газу. Перевагами даного способу є точне 

контролювання параметрів лазерного випромінювання, керування фізичними 

процесами плазми частинок шляхом зміни тиску інертного газу, що дозволяє 

одержувати масиви з Au, Ag НЧ з необхідними структурними та оптичними 

властивостями. 

Незважаючи на інтенсивний розвиток наноплазмоніки, існує ряд відкритих 

питань, які стосуються механізмів резонансних оптичних властивостей в 

наноструктурах як з ізольованими наночастинками, так і з щільноспакованими 

взаємодіючими НЧ в пористих структурах. Труднощі пов’язані з великою 

кількістю факторів, які впливають на характеристики поверхневого плазмонного 

резонансу. Значну інформацію про характер взаємодії електромагнітного 

випромінювання з масивами наночастинок в залежності від їх структурних 

особливостей містять дисперсійні характеристики. Брак фізико-технологічних 

експериментальних результатів по одержанню плівок з масивами Au, Ag НЧ з 

заданими резонансно-оптичними характеристиками визначає необхідність 

подальшого розвитку досліджень взаємозв’язків між умовами формування плівок, 

їх структурними та оптичними властивостями.  

Таким чином, для розвитку наукових уявлень про особливості взаємодії 

електромагнітного випромінювання з невпорядкованими пористими 

наноструктурами на основі масивів Au, Ag НЧ та перспективами їх практичного 

застосування для елементів наноплазмоніки необхідні дослідження резонансно-

оптичних властивостей наноструктур у взаємозв’язку з фізико-технологічними 

умовами їх формування та структурними параметрами, що є актуальною 

науковою проблемою і обґрунтовує вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

Вона відповідає основним напрямкам науково-дослідних робіт ІФН НАНУ і є 
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складовою частиною фундаментальних та прикладних наукових досліджень НАН 
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електронних і фотонних системах”. Держ. реєстр. № 0106U000993, 

01.2006р. – 12.2010р.; 

– по відомчій темі № ІІІ-41-07 “Фізичні та фізико-технологічні аспекти 
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плазмонних наноструктур” державної програми «Нанотехнології та 
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– по відомчій темі № ІІІ-41-12 “Фізичні та фізико-технологічні аспекти 

створення сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних 

структур для нано- і оптоелектроніки”. Держ.реєстр. №0112U0022349, 

01.2012р. – 12.2016р.;  

Мета дисертаційної роботи – встановити закономірності резонансно-

оптичних властивостей композитних наноструктур з масивами Au, Ag НЧ, 

одержаних методом імпульсного лазерного осадження, шляхом визначення 

взаємозв’язків фізико-технологічних умов їх формування та структурних 

властивостей; з’ясувати механізми резонансної взаємодії електромагнітного 

випромінювання з масивами наночастинок в залежності від їх структури; 

одержати нові композитні матеріали для елементів наноплазмоніки для їх 

застосування на прикладі аналітичних систем на основі поверхневого підсилення 
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комбінаційного розсіяння світла. Для досягнення мети необхідно було вирішити 

такі задачі: 

– Визначити оптимальні фізико-технологічні умови імпульсного 

лазерного осадження для формування масивів Au, Ag НЧ, у яких 

спостерігається локалізований поверхневий плазмонний резонанс.  

– Встановити вплив технологічних умов на формування двовимірних 

2D і тривимірних пористих 3D масивів Au, Ag НЧ і їх оптичні 

властивості та визначити їх закономірності. 

– Провести комплексні структурні дослідження плівок рентгенівськими 

і мікроскопічними методами та проаналізувати взаємозв'язки між 

умовами формування плазмонних наноструктур та їх структурними 

властивостями. 

– Визначити вплив структурних параметрів на резонансно-оптичні 

властивості двовимірних 2D і тривимірних 3D масивів Au, Ag НЧ. 

– Встановити особливості резонансно-оптичних ефектів наноструктур з 

масивами Au НЧ в залежності від морфології плівок методами 

модуляційно-поляризаційної спектроскопії. 

– На основі аналізу результатів структурних та оптичних досліджень 

масивів Au, Ag НЧ визначити механізми резонансної взаємодії 

електромагнітного випромінювання з плівками. 

– На основі визначених взаємозв’язків між структурними та 

резонансно-оптичними властивостями масивів Au, Ag НЧ одержати 

SERS структури та провести їх апробацію. 

 

Об’єкт дослідження – процеси взаємодії електромагнітного випромінювання 

з наноструктурами, що містять масиви наночастинок золота, срібла, в режимі 

резонансного збудження локалізованих поверхневих плазмонів.  

Предмет дослідження – плазмонні композитні плівки з масивами 

наночастинок золота, срібла, які сформовані методом імпульсного лазерного 

осадження. 
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Для розв'язання поставлених у дисертаційній роботі задач застосовано такі 

експериментальні методи дослідження: видима і ближня ІЧ спектроскопія 

пропускання при нормальному падінні неполяризованого електромагнітного 

випромінювання для визначення оптичних властивостей наноструктур в режимі 

резонансної взаємодії світла; модуляційно-поляризаційна спектроскопія для 

визначення дисперсійних властивостей плівок з наночастинками золота; 

спектроскопія поверхнево-підсиленого раманівського розсіяння світла (SERS) для 

детектування родаміну 6Ж та визначення складу оболонки наночастинок срібла; 

атомно-силова мікроскопія (АСМ), скануюча та просвічуюча електронна 

мікроскопія для кількісної характеризації геометрично-статистичних параметрів 

мікрорельєфу поверхні; рентгенівські дифрактометричні (XRD) вимірювання для 

ідентифікації структури золота, параметрів кристалічної гратки; рентгенівські 

рефлектометричні (XRR) дослідження для визначення пористості плівки, її 

шорсткості та товщини. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

застосовано комплексний експериментальний підхід до вивчення композитних 

наноструктур з масивами наночастинок золота, срібла, та проведено узагальнення 

одержаних результатів. Вперше одержано такі нові наукові результати:  

1. Встановлено взаємозв’язок сукупності фізико-технологічних умов 

формування методом імпульсного лазерного осадження (режим осадження, 

тиск аргону, число лазерних імпульсів, густина енергії в імпульсі) 

наноструктур з масивами Au, Ag наночастинок з їх морфологією і 

структурними параметрами (розміром наночастинок, відстані між ними, 

пористістю плівки) та характеристиками локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу (резонансної довжини хвилі, ширини спектральної 

смуги).  

2. Визначено умови імпульсного лазерного осадження для формування 

масивів Au, Ag наночастинок з проявом локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу в діапазоні довжин хвиль 535 – 740 нм та 430 – 950 

нм відповідно для масивів Au і Ag наночастинок. Розроблений 



 30

технологічний підхід є ефективним способом одержання наноструктур з 

заданими резонансно-оптичними властивостями за рахунок зміни їх 

структури і морфології. 

3. Визначено, що 3D масиви Au НЧ з проявом ЛППР характеризуються 

пористістю в діапазоні значень 15 – 70 %. Встановлено взаємозв’язок 

пористості і спектрального положення поверхневого плазмонного 

резонансу: зі збільшенням значення пористості довжина хвилі плазмонного 

резонансу зміщується в короткохвильову область спектру, що обумовлено 

послабленням дипольних взаємодій між сусідніми наночастинками.  

4. Виявлено в 2D і пористих 3D масивах Au НЧ одночасне резонансне 

збудження локалізованих і розповсюджуваних поверхневих плазмонних 

коливань випромінюванням обох станів p- і s-поляризацій. 

5. Визначено дисперсійні властивості ω(k) поверхневих плазмонів в 

композитних плівках в залежності від структурних особливостей 

одержаних масивів Au наночастинок. Виявлено радіаційні моди і дві 

нерадіаційні моди: локалізованої (високочастотної) та розповсюджуваних 

(низькочастотних), відповідно при взаємодії випромінювання з 

ізольованими Au наночастинками і масивами взаємодіючих наночастинок. 

6. Встановлено, що для тривимірного пористого масиву Au наночастинок 

низькочастотні дисперсійні гілки характеризуються нелокальним 

делектричним відгуком на електромагнітне збудження, що свідчить про 

просторову дисперсію діелектричних властивостей, тобто залежність 

діелектричної проникності не тільки від частоти, але й від хвильового 

вектору.  

7. Експериментально встановлено ефект поверхневого підсилення 

раманівського розсіяння світла на пористих клиноподібних плівках з 

масивами Au, Ag наночастинок, одержаних методом імпульсного лазерного 

осадження зі зворотного потоку частинок. Високі значення фактору 

підсилення обумовлені наявністю в плівках “гарячих точок” з високими 

значеннями локальних електричних полів.  
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Практична цінність одержаних результатів: 

1. Розроблено на основі методу імпульсного лазерного осадження спосіб 

формування нанокомпозитних плівок з масивами Au, Ag НЧ на 

діелектричних підкладках. Продемонстровано, що керування фізико-

технологічними умовами дозволяє одержати двовимірний 2D масив з 

ізольованими НЧ та об’ємний пористий тривимірний 3D масив 

взаємодіючих НЧ, та призводить до зміни ефективного розміру 

наночастинок від 6.8 до 25 нм та відстані між ними від десятків до одиниць 

нанометрів, товщини від 5 до 120 нм і пористості плівки від 15 до 70 %.  

2. Одержано зі зворотного потоку частинок клиноподібні наноструктури 

пористого золота і срібла зі зменшенням їх товщини, розмірів наночастинок 

та пор вздовж підкладки, що забезпечило можливість керування їх оптико-

спектральними характеристиками – спектральним положенням плазмонного 

резонансу, напівшириною смуги, та дозволило на одному зразку визначити 

залежність інтенсивності SERS сигналу від структурних характеристик 

плівки. 

3. Сформовано SERS підкладки на основі пористих масивів Au, Ag НЧ, 

одержаних методом ІЛО зі зворотного потоку частинок, з високими 

значеннями локальних електричних полів в “гарячих точках” для 

детектування малих концентрацій молекул аналіту родаміну 6Ж з 

концентрацією 10-10 M/л з підсиленням 3-4×107. Встановлено, що активація 

SERS сигналу плівки пористого Ag відбувається завдяки заміщенню сполук 

срібла на аніон комплекси [AgCl2]– шляхом обробки в водних розчинах 

хлористого водню.  

Особистий внесок здобувача. Постановка задач і вибір об’єктів дослідження 

здійснювалися разом із науковим керівником. Дисертантка брала участь у 

підготовці зразків, плануванні та проведенні експерименту. Підбір і 

систематизацію літературних джерел, аналіз та обробку отриманих результатів 

здійснено особисто здобувачем. Інтерпретація результатів, обговорення та 

написання публікацій проведені в творчій співпраці зі співавторами відповідних 
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наукових праць [118-124, 129-131, 138,139, 149]. 

Аналіз топографії плазмонних наноструктур було проведено спільно з к.ф.-м.н. 

Литвином М.П. (атомно-силова мікроскопія), к.х.н. Кравченко С.О. (просвічуюча 

електронна мікроскопія), к.ф.-м.н. Кременицький (скануюча електронна 

мікроскопія) (Технічний центр НАН України). Структурний аналіз масивів Au НЧ 

методами рентгенівської рефлектометрії та дифрактометрії проведено спільно з 

к.ф.-м.н. Гудименко О.Й., к.ф.-м.н. Кривим С.Б. у відділі дифракційних 

досліджень структури напівпровідників, керівник чл.-к. НАНУ Кладько В.П. 

Дослідження плазмонних резонансних ефектів одержаних наноструктур золота 

проведено спільно з к.ф.-м.н. Руденко С.П., к.ф.-м.н. Стеценко М. (метод 

модуляційно-поляризаційної спектроскопії, розроблений у лабораторії проф. 

Сердеги Б.К.). Діагностику розроблених SERS підкладок проведено у лабораторії 

оптичної субмікронної спектроскопії д.ф.-м.н., проф. Стрельчука В.В. спільно з 

к.ф.-м.н. Коломисом О.Ф. 

Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи були представлені на 
міжнародних та вітчизняних наукових конференціях: конференція молодих 
вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання”, Київ, 21-23 квітня, С. 
60. 2008; ХІI міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок та 
наносистем” МКФТТПН-ХIІ, Івано-Франківськ, 18-23 травня, 2009; XIV 
International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures, 
Ivano-Frankivsk, May 20-25, 2013; International research and practice conference 
"Nanotechnology and nanomaterials", August 29 -September 1, 2013, Bukovel; 
International research and practice conference: “Nanotechnology and nanomaterials” 
(NANO-2014), Lviv, 27-30 August, 2014; XVI International Conference on Physics 
and Technology of Thin Films and Nanostructures, Ivano-Frankivsk, May 11-16, 2015; 
International research and practice conference: “Nanotechnology and nanomaterials” 
(NANO-2015), Lviv, 27-30 August, 2015. 

Публікації. У дисертації узагальнено наукові результати, опубліковані в 26 

роботах, у тому числі 12 робіт – у реферованих фахових журналах, 11 – у 

доповідях і тезах міжнародних та вітчизняних конференцій, і 3 патенти на 

корисну модель (Україна). 



 33

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків і списку використаних літературних джерел 

(135 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 185 сторінок, основна частина – 

141 сторінка, що містить 56 рисунків, 7 таблиць, з яких 1 рисунок розміщено на 

окремій сторінці.  
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РОЗДІЛ 1 
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК  

З МАСИВОМ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА І СРІБЛА.  
ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ  

 
В даному розділі розглянуто процеси взаємодії електромагнітного 

випромінювання з композитними плівками, які містять Au, Ag НЧ, що призводить 
до збудження локалізованих поверхневих плазмонів. Обговорюються особливості 
оптичних властивостей плівок, що пов’язані з локалізованими поверхневими 
резонансами: дипольним та диполь-дипольним при міжчастинкових взаємодіях. 
Продемонстровано результати досліджень взаємозв’язків між умовами, 
процесами формування, структурою плівок, ступені просторового упорядкування 
наночастинок, резонансних ефектів, умов їх вимірювання та моделювання 
резонансно-оптичних властивостей плівок. Розглянуто методи формування 
масивів Au, Ag НЧ з необхідними оптичними властивостями для можливого 
використання в якості елементів наноплазмоніки. Наведено приклади створення 
на основі плівок з Au, Ag НЧ плазмонних наноструктур, SERS підкладок та ін. 
ЛППР підкладок. 

 
1.1. Наночастинки благородних металів з ЛППР в дипольній апроксимації та 

при міжчастинковій взаємодії  

1.1.1. Дипольний плазмонний резонанс. Розмірні ефекти в оптичних спектрах 

наночастинок.  

Оптичні властивості наноструктур з наночастинками благородних металів 
обумовлені збудженням локалізованих поверхневих плазмонів, що являють собою 
колективні коливання плазми електронів провідності відносно іонного остова в 
обмеженому поверхнею три-вимірному просторі. Електромагнітна хвиля, 
падаючи на наночастинку металу, розмір якої значно менший за довжину хвилі 
світла (R<<λ), викликає синфазні резонансні коливання вільних електронів, 
частота яких збігається із частотою падаючої електромагнітної хвилі (рис.1.1). 
Частота ЛПП резонансу залежить від природи металу, розміру і форми НЧ, їх 
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просторового розподілу, відстанню між НЧ, а також від діелектричної 
проникності навколишнього середовища [1–5].  

 
Рис.1.1. Схематичне зображення збудження дипольних мод в металевих наночастинках. 

Розглянемо оптичні властивості плівок в дипольному наближенні, коли 
розміри наночастинок значно менші довжини хвилі збуджуючого 
випромінювання (D ≤ 20 нм). У даному випадку весь об’єм наночастинки у 
кожний момент часу зазнає дії однакової фази з боку електромагнітної хвилі і має 
однакову однорідну поляризацію. 

В класичному підході резонансно-оптичне поглинання в наночастинках 
благородних металів кількісно дається частотно-залежною діелектричною 
функцією ε(ω) металу. Теоретична модель Друде-Зомерфельда і класична 
електродинаміка визначають і діелектричну функцію для об’ємних матеріалів, і 
частоту поверхневого плазмонного резонансу. Комплексна діелектрична функція 
подається як [6] 

)()(1)(~  ds  ,   (1.1) 

де χs – Друде частина діелектричної сприйнятливості (s-електрони), χd – внесок 
міжзонних переходів (d-електрони). Інтерпретація оптичних властивостей 
наночастинок благородних металів складніша, так як енергії зв’язків електронів 
заповненої d-зони і s валентних електронів мають близькі значення. Тому на 
динамічний відгук s-електронів сильно впливає поляризація d-електронів.  

Вперше кількісно ефект взаємодії електромагнітної хвилі та ізольованої 
сфери металу при R<<λ в однорідному прозорому середовищі в дипольному 
наближенні був описаний Мі [7]. Поглинання в дипольному наближенні 
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характеризує поверхневий плазмонний резонанс, частота ППР ωs визначається 
співвідношенням 

d
m

p
s




 ~2 

 ,   (1.2) 

де dd   1~  – частина діелектричної функції металу пов’язана з міжзонними 

переходами, εm – діелектрична функція середовища, що оточує наночастинку, ωp – 

Друде плазмова частота об’ємного стану, effp mne 0
2 /  , де n – концентрація 

електронів, meff – ефективна маса електронів, ε0 – діелектрична стала. Із виразу 
(1.1) видно, що в спектральному положенні резонансного піку поглинання 
важливу роль відіграють плазмова частота ωp, оптичні характеристики d-
електронів остова εd. Вплив діелектричного оточення проявляється у зміщенні 
піку поглинання в сторону менших енергій порівняно з вільними кластерами. 
Вплив εd і ωp значно складніший. 

Теорія Мі вважається дійсною тільки для дуже низької концентрації НЧ в 
розчині або діелектричній матриці. Для опису композитних матеріалів 
використовують теорії ефективних середовищ, в яких використовують концепцію 
ефективної діелектричної функції εeff для неоднорідного середовища (теорії 
Максвелла-Гарнетта, Бруггемана, Бергмана) [8–13]. В теорії Максвелла-Гарнетта 
εeff визначається рівнянням [8] 
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де q – об’ємна частка металу, q≤10%. Рівняння дозволяє обчислити зміщення піку 
оптичного спектру при зміні фактору заповнення q для сферичних 
невзаємодіючих кластерів. При великих значеннях q для знаходження ефективної 
діелектричної проникності гетеросистеми використовується метод 
самоузгодженого поля чи диференціальна теорія ефективного середовища, що 
була запропонована Бруггеманом. В цьому підході вплив сусідніх частинок на 
окрему частинку замінюється впливом однорідного ефективного середовища [13]. 

Рівняння Бруггемана подається у вигляді [9]: 
effeffm

m

q 



 ~1~

3

3















. 



 37

В численних опублікованих теоретичних моделях та експериментальних 
роботах [1,14-28] повідомляли про розмірну залежність (R < 20 нм) діелектричної 
функції металу ε(ω, R), тобто залежність ωp (R) та εd (R). В функції ωp (R) 
проявляються ефекти зменшення довжини вільного пробігу електронів, стиснення 
гратки, витікання електронів провідності (spillout effect).  

В ранніх роботах Kreibig [1, 15, 16] припускалось, що електронне 
поверхневе розсіяння повинно збільшуватись із зменшенням розміру НЧ, так як 
довжина вільного пробігу електронів провідності обмежена фізичними розмірами 
НЧ. В менших НЧ електрони швидше досягають поверхні НЧ, тому вони можуть 
розсіятись поверхнею і втратити когерентність швидше, ніж у більших НЧ. 
Дійсно, як показано експериментально і теоретично ширина плазмонної смуги Г 
обернено-пропорційна розміру НЧ R – Г ~ 1/R. Виходячи з моделі зменшення 
ефективної довжини вільного пробігу електронів і збільшення їх розсіяння 
поверхнею, Друде частину діелектричної функції можна записати 
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де γ – стала загасання плазмонних коливань. При розмірах НЧ менших довжини 

вільного пробігу електронів – R
F


 0 , де γ0 – стала загасання плазмових 

коливань в об’ємному металі, υF – швидкість електронів Фермі (1.39·108 см/с), A – 
параметр, який залежить від деталей процесів розсіяння. Тоді діелектричну 
функцію ε(ω, R) можна подати у вигляді  
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Дана модифікована теорія Мі дає коректну залежність смуги плазмонного 
поглинання, як функцію розміру для НЧ, що описується дипольною 
апроксимацією в діапазоні розмірів 3 < R < 20 нм. Було встановлено, що 
плазмонний резонанс швидко загасає і повністю зникає, коли розмір НЧ стає 
меншим 2 нм [17]. 

Згідно квантово-механічним розрахункам Lang і Kohn [18] для малих 
частинок виникає ефект витікання електронів за геометричні межі наночастинки 
металу (spill out effect), так зване розмиття розглядається як наслідок хвильової 
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природи електронів. Внаслідок ненульової ймовірності знаходження вільних 
електронів поза частинкою, зменшується значення середньої концентрації 
електронів. Відповідно значення плазмової частоти зменшується і частота 
плазмонного резонансу зміщується в червону область. Проста сферична модель 
желе (jellium) (SJM) [14] якісно змогла пояснити даний ефект, але для кращого 
узгодження з експериментом модель вдосконалювали, враховуючи деформацію 
форми частинок, псевдопотенціали, ефекти поляризації частинок, корегуючи 
ефективну масу електронів та ін. 

Для малих розмірів наночастинок обмеження поверхнею також призводить 
до зменшення параметра ґратки із-за зростання сил поверхневого лапласівського 
тиску. Внаслідок зменшення параметра ґратки збільшується плазмова частота та 
швидкості електронів Фермі. Для сферичної НЧ кубічної структури в роботі [18] 
було показано, що зміна значення параметру ґратки в НЧ відносно об’ємного 

стану обернено пропорційне розміру наночастинки: R
KS
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, де a0 – параметр 

ґратки об’ємного матеріалу, K – коефіцієнт стиснення в об’ємному стані, S – 
коефіцієнт поверхневої напруги. Відповідно середня по об’єму електронна 
густина n збільшується, в результаті чого значення плазмової частоти ωp (R) теж 

збільшується. Враховуючи зміну параметра ґратки, 
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 , що вказує на лінійну залежність ωs(1/R). Таким 

чином, вплив стиснення ґратки на Мі частоту визначається двома протилежними 
тенденціями. З одного боку, зміна параметру ґратки збільшує ωp (R), що 
призводить до блакитного зміщення плазмонної резонансної частоти; з іншого 
боку, збільшується швидкість електронів Фермі і підсилюється ефект довжини 
вільного пробігу електронів, що обумовлює червоне зміщення Мі частоти. В 
роботі [19] розрахунок внеску стиснення ґратки срібла на зсув частоти Мі при 
розмірах частинок 2–10 нм і матрицях з εm =1, 1.75 і 2.25 відповідно для вакууму, 
аргону і скла, показав слабку залежність розмірів і матриці на внесок стиснення 
ґратки, але була одержана лінійна залежність зміщення частоти Мі за рахунок 
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об’ємного стиснення ґратки 3
0

33
0 )(
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 . Для Au НЧ в матрицях Al2O3 і SiO2 

A.Belahmar і A.Chouiyakh [20, 21] була встановлена лінійна залежність положення 
піку резонансу від параметру ґратки.  

Для інтерпретації залежності εd (R) використовують діелектричну модель 
двох областей. Liebsch запропонував напівемпіричну модель [22], яка включає 
ефекти, які пов’язані з поляризацією d-електронів остова. Діелектрична модель 
розглядає, що шар поблизу поверхні кластера має меншу поляризованість, ніж 
внутрішня частина і відповідно край діелектричного об’єму закінчується на 

відстані rRd   від поверхні, де 31NrR s  – радіус кластера (rs – радіус 

комірки Вігнера-Зейтца в об’ємному металі), r – товщина шару зі зниженою 
поляризованістю (див. рис.1.2). Внаслідок локалізації хвильових функцій d-
електронів – екранування менш ефективне для шару поблизу поверхні кластеру, 

тобто екранування відбувається тільки для області rRd  . Для Au, Ag 
кластерів існує розмірна залежність поляризованості іонного остову, що сильно 
екранує взаємодію валентних електронів. Проявом даного ефекту є блакитне 
зміщення енергії плазмона при зменшенні розміру кластера. На рис.1.1 показана 
розмірна залежність функції n (R) – густини носіїв заряду від товщини області 
екранування r. Із зменшенням розмірів кластерів спостерігається плавне 
зменшення залежності n (R). 

 
Рис.1.2. Схематичне зображення діелектричної моделі двох областей для кластера 

радіусом R і довжиною екранування r. Зменшення густини електронів n, як функція від r при 
зменшенні R (spillout effect). 
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Отже, зміщення положення плазмонного резонансу в червону чи блакитну 
область спектру при зменшенні розміру наночастинок може бути результатом 
кількох різних ефектів, це показано в роботі [1]. Напрямок розмірного зсуву 
плазмонного резонансу буде визначатись тим, який з наведених вище механізмів 
переважає. Для інтерпретації суперечливих експериментальних даних було 
запропоновано кілька теоретичних пояснень [23, 24, 29]. Пояснення було 
отримано в рамках апроксимації частотно-залежної локальної густини (time 
dependent local density approximation, TDLDA) [27]. 

В низці праць [25–29] проводили теоретичні та експериментальні 
дослідження прояву розмірних ефектів в оптичних спектрах плівок з 
наночастинками благородних металів на основі TDLDA. В роботі B.Palpant з 
співр. [28] наведено розрахунки розмірних залежностей Мі резонансу та 
поляризовності вільних і занурених в матриці кластерів золота з N=8–440 в 
рамках апроксимації TDLDA з діелектричною моделлю двох областей, що була 
введена цитованою працею [29] Li Serre, A. Rubio при вивченні оптичного відгуку 
в кластерах срібла і потім неодноразово використана. 

В TDLDA моделі s-електрони описуються в рамках квантово-механічного 
підходу, а іонна частина – феноменологічного у вигляді розподілу позитивних 
зарядів (апроксимація желе) і неперервного поляризованого середовища, що 
екранує електрон-електронні та електрон-желе Кулонівські взаємодії всередині 
кластера. В основному звертали увагу на вплив електронів остова і менше на 
зміну плазмової частоти вільних електронів ωp. Її вважали сталою, незалежною 
від розмірів наночастинок величиною.  

Аналізуються розмірні ефекти оптичних властивостей Au (Ag) НЧ в 
рамках двох ефектів TDLDA теорії: 1) квантово-механічного витікання електронів 
(spillout), що призводить до червоного зміщення ППР і 2) екранування d-
електронами s- валентних електронів, що проявляється в блакитному зміщенні 
ППР.  

В роботі [28] наведено розраховані оптичні спектри вільних кластерів 
золота з числом атомів N=20–440 (Au20–440), використовуючи формалізм TDLDA 
при варіюванні параметру d (товщина неекранованого шару величиною порядку 
частки відстані між найближчими атомами) (2 а.од., 1 а.од., 0). Спостерігалась 
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тенденція до блакитного зміщення положення піку ППР зі зменшенням розміру 
кластера (збільшення d розміру). Прояв ефекту екранування більший, ніж spillout 
ефекту. Зменшення частоти резонансу (ωs=2.5 еВ) порівняно з частотою по SJM 

моделі ( 3/ps   =5.21 еВ) знаходиться у відповідності з TDLDA. 

Значне екранування заряду матрицею призводить до підсилення ефекту 
витікання електронів. Для наночастинок в матриці порівняно з вільними 
кластерами це пояснює більш істотне червоне зміщення ЛППР. Якщо для вільних 

кластерів дійсна частина комплексної плазмонної частоти Мі 
re =2.5 эВ, то для 

кластерів у Al2O3 матриці її значення менше 
re =2.25 эВ. Беручи εm=3.1 

обчислення по TDLDA дає значення, що співпадає з експериментом. Із 
зменшенням розмірів спостерігається і червоне і блакитне зміщення оптичних 
спектрів в залежності від значень області d. 

Для нанокомпозитних плівок Au/Al2O3 з різними значеннями області d 
спостерігається значне збільшення прояву spillout ефекта із зменшенням розмірів 
кластерів порівняно з ситуацією для вільних кластерів золота. Якщо для вільних 
кластерів при d=2 а.од. спостерігається сильне блакитне зміщення, то для 
кластерів в матриці його майже не має.  

Результати порівнянь значень піків оптичних спектрів, що були 
розраховані по класичній теорії Мі і по TDLDA формалізму для вільних кластерів 
та занурених в матрицю, показали, що для малих розмірів вільних кластерів піки 
повністю визначаються міжзонними переходами. Тому теорія Мі не придатна для 
розрахунків ЛППР для малих розмірів. Для великих розмірів вільних кластерів 
частоти, розраховані по теорії Мі і TDLDA, майже ідентичні. Для кластерів, 
вбудованих у матрицю, результати TDLDA показали червоне зміщення частоти 
ЛППР в порівнянні з класичним, внаслідок ефекту витікання електронів, який не 
враховується в класичному підході Мі.  

 
1.1.2. Локалізований поверхневий плазмонний резонанс при дипольній 

міжчастинковій взаємодії. Апроксимація дипольного зв’язування. 

Для фундаментальних досліджень та прикладного застосування 
важливими є масиви Au, Ag наночастинок. Суттєву роль в таких системах 
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відіграють міжчастинкові дипольні взаємодії, що призводять до значних змін 
ЛППР і оптичних властивостей. Варіюючи відстань між НЧ, змінюється 
міжчастинкова взаємодія і пік ЛППР зміщується. Для пари наночастинок при їх 
зближенні відбувається зсув в червону область спектру при поляризації 
електромагнітного випромінювання паралельній осі між частинками та в 
блакитну область при нормальній поляризації до осі. В термінах статистичної 
дипольної взаємодії це пояснюється тим, що при паралельній поляризації поля 
індукованої поляризації додаються, а при перпендикулярній – віднімаються. Для 
керування параметрами ЛППР необхідно контролювати взаємне розташування 
наночастинок, тому використовують літографічні методи формування 
періодичних ґраток. Для періодичних 2D наноструктур спостерігали складний 
характер зсувів піку ЛППР в залежності від постійних ґраток d. Згідно числового 
моделювання [30] червоне зміщення ЛППР очікується для статичної дипольної 
взаємодії (величина зсуву Δλmax ~ 1/d3), блакитне зміщення характерно для 
випромінювальної дипольної взаємодії (Δλmax ~ 1/d) та для ефектів запізнення 
(зміна дипольного поля по закону eikd) при великих відстанях між 
наночастинками.  

В масивах НЧ відрізняють два типи взаємодії: ближньопольова та 
дальнопольова. Ближньопольова характерна при коротких відстанях в декілька 
нанометрів між наночастинками. Дальнопольова визначається полями розсіяного 
світла всієї наноструктури з розмірами наночастинок значно меншими довжини 
хвилі світла.  

В численних теоретичних та експериментальних роботах вивчали вплив 
дипольної міжчастинкової взаємодії на ЛППР в періодичних ґратках Au, Ag НЧ 
[31-38]. В [32] досліджували взаємодію між двома Au НЧ еліптичної форми, де 
було показано, що довжина хвилі піку ЛПП резонансу зміщується в червону 
область спектру, в порівнянні з ізольованою наночастинкою, внаслідок 
ближньопольового дипольного зв’язування. Спостерігали зменшення довжини 
хвилі піку із збільшенням відстані між НЧ по експоненційному закону. На 
відстанях більших в 2.5 рази розміру короткої осі Au НЧ, зсув піку ставав 
незначним. В [33] досліджували оптичний відгук в 1D періодичних структурах Au 
НЧ, в яких пари наночастинок були розташовані у вузлах ґратки, сформованої 
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методом електронно-променевої літографії (ЕПЛ). Змінювали відстань між НЧ в 
парі від «діелектричного» режиму до режиму близького до «провідності». Із 
зменшенням відстані між НЧ від 80 до 20 нм спостерігали зсув піку спектру 
пропускання в червону область в результаті від’ємної енергії диполь-дипольного 
зв’язку. Величина зсуву могла сягати 200 нм при зближенні наночастинок до 10 
нм в залежності від розміру наночастинок і періоду ґратки. Проте при “0” відстані 
між частинками, при їх дотику спостерігали різке зміщення піку в блакитну 
область спектру, від 800–900 нм до 740 нм. Із збільшенням електричного контакту 
між наночастинками в парі пік резонансу розщеплювався на два: один лежав при 
меншій довжині хвилі, інший – при більшій довжині хвилі. Збільшення ступені 
перекриття наночастинок в парі шляхом збільшення від’ємного значення відстані 
між наночастинками від “0” до - 50 короткохвильовий пік зміщувався в блакитну 
область спектру, зменшувався по інтенсивності і звужувався, а довгохвильовий 
зміщувався в червону область спектра і збільшувався по інтенсивності. 
Поясненням таких результатів було те, що з перекриттям наночастинок диполь-
дипольна взаємодія шунтується і проявляється мультипольна поведінка з високою 
локальною концентрацією електромагнітної енергії в області провідникового 
контакту. В огляді [34], який був присвячений поверхневим плазмонним 
резонансам і їх прояву в оптичних властивостях наноструктур благородних 
металів, наведені обширні теоретичні та експериментальні дані про ефекти, що 
виникають в результаті взаємодії між наночастинками в одновимірних лінійних та 
двовимірних системах.  

Теоретичні дослідження в [35] свідчили, що особливо сильна дипольна 
взаємодія в 2D планарних ґратках виникає, коли характер світлових полів, що 
відповідають порядку ґратки, змінюється від затухаючого до випромінювального. 
Для даної довжини хвилі новий радіаційний порядок ґратки виникає при 
критичному значенні періоду ґратки dc. При d≤dc порядок затухаючий, при d≥dc – 
радіаційний. При нормальному падінні світла для d≤ dc світлові поля, що 
відповідають порядку ґратки, залишаються затухаючими, проте локалізовані 
оптичні поля в площині ґратки збільшуються внаслідок додавання майже 
співпадаючого по фазі поля розсіяного світла сусідніх наночастинок. Це 
призводить до червоного зміщення піку резонансу в порівнянні з піком для 
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ізольованої наночастинки. Поява нового радіаційного порядку призводить до 
миттєвого збільшення радіаційної енергії масиву, підсилюється радіаційне 
затухання плазмонів на ізольованих наночастинках. Так як при додатковому 
порядку ґратки плазмонне затухання більше, то час релаксації плазмона τpl 
менший при d≥dc, ніж при d≤ dc. В [36] наведено експериментальні результати, що 
підтверджують вплив ґратки на затухання плазмона. Максимальне затухання 
плазмонів відбувається при переході від затухання до випромінювання першого 
порядку ґратки. Для невпорядкованих наноструктур зі зміною відстаней між 
наночастинками не спостерігали ні зсуву частоти резонансу, ні розширення смуг. 
Одержані результати обумовлені упорядкованістю, періодичністю наночастинок, 
коли взаємодіючі дипольні поля сусідніх наночастинок з відповідними фазами 
накладаються на дипольні поля ізольованих наночастинок.  

В [37] досліджувались механізми міжчастинкового зв’язування на далеких 
відстанях в 2D наноструктурах з масивами наночастинок у формі циліндрів, 
трикутних призм, квадратних і гексагональних ґраток, сформованих ЕПЛ 
методом. Моделювання виміряних спектрів екстинкції проводили методом 
зв’язаних диполів (CDA). CDA – числовий метод розв’язання рівнянь Максвела, 
що дає переріз поглинання, розсіяння і екстинкції для масивів і агрегатів 
наночастинок. Припускається наступне: 1) кожний компонент наночастинки 
взаємодіє тільки з електричною дипольною компонентою локального поля (високі 
порядки мультипольного резонансу не враховуються); 2) локальне поле для 
кожної наночастинки – сума поля падаючої плоскої хвилі і розсіяного поля від 
інших наночастинок; 3) відгук агрегатів включає самоузгоджене визначення 
відгуку кожної наночастинки з її локальним полем від інших наночастинок. 
Поляризованість кожної наночастинки дається діелектричною проникністю для 
об’ємного стану. Наведена поляризація визначається розв’язком самоузгодженої 
суми падаючого поля і запізнювальних дипольних полів інших N-1 частинок. 
Безрозмірна сума гратки S 
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де dij – відстань між наночастинками, позначеними i та j (d – стала ґратки), θij – 

кут між вектором поляризації і вектором між наночастинками i та j, і 2k . 

Теорія придатна для нескінченної множини наночастинок в ґратці. Реальна 
частина S визначає зсув піку резонансу, додатне її значення відповідає червоному 
зміщенню, від’ємне – блакитному. Уявна частина визначає ширину смуги 
резонансу, додатне значення відповідає розширенню в порівнянні для ізольованої 
наночастинки, а від’ємне – звуженню. Перша частина суми пропорційна 1/d3, 
друга ~ 1/d і кожна характеризується ще додатковою eikd, що визначає 
запізнювання. Спрощуючи залежність, можна вважати, що частина з залежністю 
1/d3 відповідає внеску взаємодії диполів на коротких відстанях, а частина 1/d 
визначає внесок на далеких відстанях (випромінювальні дипольні взаємодії). 
Аналіз моделювання показав, що реальна частина S стає менш від’ємною із 
збільшенням відношення λ/d і навіть додатною при більших λ/d, вказуючи, що для 
менших d відбувається перехід від блакитного зміщення до червоного. Реальна 
частина S переважно визначається 1/d компонентою, тобто взаємодією 
випромінюючих диполів, що особливо характерно для великих значень λ/d. Це 
пояснює експеримент, в якому спостерігається тенденція незначного звуження 
смуг для великих сталих ґратки. Для більшого червоного зсуву характерно 
звуження смуг. Стосовно інтенсивності піку, то вона збільшувалась із 
зменшенням сталої ґратки в 2 рази при зміні d від 500 до 250 нм. Таким чином, 
результати обчислень узгоджуються з експериментальними даними. 
Продемонстровано, що аналізуючи розраховану суму S можна прогнозувати 
блакитний чи червоний зсув піка резонансу, розширення чи звуження смуг. 

В [38] описана альтернативна конфігурація масиву, що визначило більш 
вузькі піки для достатньо великого числа частинок. Розглядали 1D і 2D 
наноструктури, для 2D наноструктур ширина смуг була більша. Використовували 
метод зв’язаних диполів. В даній теоретичній роботі виконані електродинамічні 
розрахунки 1D структур з Ag НЧ сферичної форми, які характеризувались 
вузькими оптичними спектрами при опроміненні поляризованим світлом по 
нормалі до осі масиву.  

Результати розрахунків CDA методом спектрів екстинкції для скінченних 
розмірів ланцюжків Ag НЧ (1D) з розмірами 100, 50, 30 нм в залежності від 
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відстані між ними 200–700 нм з хвильовим вектором перпендикулярним осі 
масиву показали звуження смуг і червоне зміщення піку резонансу із збільшенням 
міжчастинкової відстані. Встановлено, що можна одержувати вузькі піки у всьому 
спектральному діапазоні, змінюючи розміри частинок і відстані між ними, 
причому мінімальну ширину смуги можна спостерігати як для великих так і 
менших розмірів. Найбільш вузькими смугами характеризувались 1D масиви з 
нескінченною множиною чисел частинок. 

Природа вузьких смуг досліджувалась з використанням моделі з 
нескінченним числом частинок. Показано, що для великого числа частинок уявна 
частина дипольної суми стає достатньо від’ємною і її вплив пригнічує вплив 
ширини смуги окремої частинки. Це відбувається, коли реальна частина 
дипольної суми додатна, причому пік резонансу зміщується в червону область 
спектру в порівнянні з положенням піку ізольованої частинки. Для такої 
компенсації суттєво, щоб довжина хвилі була дещо більша, ніж міжчастинкова 
відстань. 

Хоча для 1D масиву зсув довжини хвилі в присутності аналіту менший, 
ніж для ізольованої наночастинки, проте відношення зсуву до ширини смуги 
більше в 2 рази, що визначає кращу чутливість.  

 
1.1.3. Оптичні властивості невпорядкованих наноструктур і агрегатів Au, Ag 

НЧ. Вплив розупорядкованості наноструктур на їх оптичні спектри. 

Невпорядковані плазмонні наноструктури з Au, Ag НЧ мають особливий 
інтерес для багатьох застосувань в плазмоніці, так як вони забезпечують високу 
щільність і широкий спектр оптичних мод, велику кількість “гарячих точок” – 
областей з високим значенням локального електричного поля [39–48 ]. Хоча для 
періодичних структур можна контролювати розміри, періодичність, а відповідно 
оптичні спектри і підсилення електричного поля, але методи витратні, є також і 
обмеження по мінімальним розмірам. Для наночастинок з розмірами в частину 
довжини хвилі і відстанню між ними в довжину хвилі тільки незначна частина 
поверхні масиву має достатнє підсилення поля. Необхідно використовувати 
масиви з близько розташованими наночастинками з підсиленими оптичними 
полями на великих площах. Напрямок технологічних розробок націлено на 
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одержання високих факторів підсилення при високій роздільній здатності 
наноструктур при здешевленні, спрощенні процесів їх формування. Один із 
підходів пов’язаний з дослідженням впливу ступені невпорядкованості 
періодичних наноструктур на спектри ЛППР тим, щоб одержані результати 
використати для покращення оптичних властивостей невпорядкованих 
наноструктур. 

В періодичних структурах плазмонні моди з хвильовим вектором k<2π/λ є 

випромінювальними («яскравими») і можуть взаємодіяти зі світлом під кутом 

  2arcsin)( kk  . Більшість мод з k>2π/λ є безвипромінювальними 

(«темними»). Тому для одних застосувань використання періодичних структур 

має перевагу, для інших, таких як підсилення флуоресценції молекул, небажано 

із-за того, що енергія збуджених молекул зв’язується з безвипромінювальними 

модами і розсіюється. В [39] продемонстровано розширення області 

випромінювальних мод при порушенні періодичності ґратки. Були одержані 

аналітичні вирази для визначення ступені локалізації і змішаного стану 

плазмонних мод, тобто локалізацію середньої моди для даної частоти. 

Хаотичність хвильового вектора визначає хаотичність фаз різних k-компонент. 

Моди характеризуються довжиною когерентності <δlc>~<δk>-1, і вона впливає на 

поглинання і випромінення плазмонних мод. Знаючи <δk> для випромінювальних 

мод, оцінювали кут їх розповсюдження як <δθ>~λ<δk>/2π. Для <δk> «темних» 

мод визначали ступінь, при якій вони ставали частково випромінювальними. 

Змішування «яскравих» і «темних» мод розширює область випромінювальних 

мод, що дає переваги для люмінесценції молекул, розташованих поблизу масиву 

невпорядкованих наночастинок, так як зменшуються втрати на зв’язування їх 

енергії з «темними» модами. При 20–30% невпорядкованості ґраток в межах кутів 

<δθ>~arcsin(δaλ/a2) зменшується направленість випромінювання (і поглинання), 

що необхідно для збільшення ефективності поглинання випромінювання для 

детекторів і структур фотовольтаїки.  

В [40] експериментально і методами скінченних різниць в часовому 
просторі (finite-difference time-domain, FDTD) вивчали вплив невпорядкованості 
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на спектри ЛППР і підсилення електромагнітного локального поля. Періодичні 
структури характеризувались більш вузькими піками з більшою інтенсивністю 
екстинкції. Із збільшенням невпорядкованості було виявлено підсилення 
локального поля в (1-2)·102 раз за рахунок диполь-дипольних взаємодій на 
далеких відстанях (long range coupling). Зазвичай таке велике підсилення 
спостерігали на наноструктурах тільки з малими розмірами (nano-gap structure) в 
результаті зв’язування диполів на коротких відстанях (short range dipole-dipole 
interaction). 

Дослідження диполь-дипольної взаємодії в далекій зоні показало, що 
перехід від регулярної структури до структур з порушенням періодичності. 
призводив до зменшення інтенсивності піків екстинкції по лінійному закону. 
Положення піку залишалось практично незмінним. Ширина смуги лінійно 
збільшувалась із збільшенням невпорядкованості, що пов’язано з втратами 
резонансу із-за диполь-дипольної взаємодії НЧ і дифракційних втрат. Результати 
3D-FDTD розрахунку спектрів екстинкції для невпорядкованих структур з кроком 
розупорядкування N=2 і 10 демонстрували розщеплення піку екстинкції на два, 
другий лежав в більш короткохвильовій області спектру. Фактор підсилення був 
вищий, ніж у впорядкованій наноструктурі, досягав 2·104, але гарячі точки були 
більш рідко розташовані на підкладці. Результати теоретичних розрахунків 
узгоджувались з експериментальними даними. Можливість одержання високих 
значень фактора підсилення поля із збільшенням невпорядкованості наночастинок 
вказує на правильність вибору невпорядкованих структур для створення ЛППР 
підкладок різного призначення.  

В теоретичній роботі [41] обговорювалось ближньопольове розсіяння 
сферичними наночастинками і агрегатами наночастинок. В ближньому полі 
розглядаються залежності розсіяння від відстані до поверхні частинки та кутовий 
розподіл розсіяння. Показано, що радіальна компонента електричного поля 
визначає поле в околі частинки і відповідає за велику різницю в фазових функціях 
для ближнього і дальнього полів. Для опису ближнього поля довкола частинки 
вводяться кількісні параметри QNF(R) і QR(R), де R – відстань між геометричними 
центрами НЧ. QNF – міра здатності наночастинки до перетворення енергії 
падаючого випромінювання в енергію ближнього поля і відповідає квадрату 
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усередненого електричного поля розсіяної хвилі у просторі. QR – квадрат 
усередненої радіальної компоненти поля Er у просторі, що є частиною QNF. 
Важливо, що ця компонента визначає відмінність між ближніми і дальніми 
полями. Було показано, що внеском радіальної компоненти можна знехтувати для 
R≥10a, де a – радіус наночастинки, і QNF наближається до величини Qsca – 
ефективності розсіяння світла в далекій зоні згідно теорії Мі. В околі частинки 
радіальна компонента визначає підсилення поля, на поверхні частинки частка QR 
становить 67% від QNF. Фазові функції, що описують кутовий розподіл розсіяного 
світла порівнювали в далекій і ближній зоні в площині падіння або по нормалі до 
неї. Було показано, що внески Eθ і Eφ розсіяного електричного поля однакові для 
далекої зони, проте близько до поверхні частинки їх інтенсивності збільшуються 
в 7 раз. На відстанях R = 5а, інтенсивності можна порівняти за величиною, як і в 
далекій зоні. Однак компонента Er відрізняється для інтенсивності в площині 
падіння, так як   Er  2 дає внесок тільки для цієї інтенсивності. В далекій зоні 
інтенсивність розсіяного світла в площині падіння пропорційна (cosθ)2, що має 
мінімум при кутах розсіювання θ=±90˚. Проте в ближньому полі цей мінімум 
зникає через (Er)2, що перпендикулярний (Eθ)2 в площині падіння, й інтенсивність 
при θ=±90˚ навіть більша, ніж при θ=0˚ і θ=180˚.  

Для агрегатів електромагнітна взаємодія в ближній зоні призводить до 
вражаючих ефектів в розсіянні і поглинанні вже в далекій зоні. В довгохвильовій 
області, де пік поверхневих плазмонів при розсіюванні і поглинанні світла однією 
частинкою сильно зменшується, агрегати демонструють спектральні особливості, 
головним чином, в розсіянні. В цій області довжин хвиль розсіяння в далекій зоні 
підсилювалось в 20 раз в порівнянні з ізольованими наночастинками. В ближній 
зоні виникають гарячі точки між наночастинками агрегатів, де інтенсивність 
ближнього поля висока. Загальне підсилення становило 104 для агрегатів з 
кількістю в 15–20 частинок. Підсилення SERS як мінімум 108 згідно з CDA 
розрахунком. Однак перевагою даного підходу є те, що можна визначити ближні і 
дальні поля без дипольної апроксимації, тобто також і для великих частинок.  

Агрегати наночастинок демонструють оптичні відгуки, що визначаються 
колективними модами. Коли наночастинки знаходяться поблизу один одного або 
утворюють кластери, групу частинок, що не торкаються один одного, то 
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ідентифікують дві основні моди [42, 43]: зв’язувальну моду в області між 
наночастинками, що залежить від відстані між НЧ [43, 44] і антизв’язувальну 
моду, яка визначається екстремумами довгої осі кластера і залежить від 
співвідношення осей, форми кластера і групи НЧ [45]. В [46] досліджували 
агрегати Ag НЧ та їх колективні моди. Показано, що співвідношення розмірів, 
форми кластерів дають основний внесок в низькоенергетичні колективні моди. 
Для наноструктури з ізольованими наночастинками спектр характеризувався 
однією смугою ЛППР. Спектри агрегатів наночастинок, число яких збільшували в 
діапазоні 3–200 НЧ, чітко проявлялись плечі, обумовлені колективними модами 
утворених кластерів малих розмірів. Розглядали три внески в дану колективну 
моду, перший, коли не має контакту між НЧ, проте вони близько розташовані 
один до одного, визначало прояв низькоенергетичної моди. Із зменшенням 
відстані між НЧ енергія моди зменшується. Другий і третій внесок пов’язаний з 
впливом співвідношення осей, форми кластерів. Найбільш яскраво цей ефект 
проявляється для найбільшого за розміром кластера і розміром осей 750 і 100 нм, 
для якого енергія низькоенергетичної моди була найнижча.  

В [47] виконано електродинамічне моделювання оптичних властивостей 
колоїдних агрегатів Au НЧ, одержаних за допомогою DNA-лінкерів. Метою 
роботи було з’ясувати необхідну ступінь агрегації для пояснення експерименту, 
визначити вплив ступені упаковки частинок в агрегатах, їх організації. Було 
продемонстровано, що для реалізації значного розширення смуги і червоного 
зсуву піка екстинкції необхідно зближення (асоціація) великого числа частинок. 
Кількість частинок визначається упаковкою сфер і ступенем їх упорядкування. 
Для збільшення ширини смуги в 2 рази масиви всіх сфер з розмірами 13 нм і 
відстанями між ними 6.5 нм (радіус сфери) повинні включати тисячі частинок. В 
більш щільних агрегатах для одержання таких оптичних характеристик необхідно 
менше число частинок. В невпорядкованих масивах розширення смуги 
спостерігається з меншим числом частинок і меншою об’ємною часткою золота. 
Великого розміру агрегати високої щільності характеризуються більшими 
довгохвильовими зміщеннями піка екстинкції, більш широкими смугами і 
меншими значеннями інтенсивності екстинкції в ІЧ області.  
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В роботах С.Карпова [48] вивчались спектральні закономірності ППР, що 
супроводжують агрегацію в колоїдних системах Ag НЧ. Для опису оптичних 
властивостей колоїдних систем застосовано новий підхід за допомогою методу 
CDA, який базується на врахуванні електродинамічної взаємодії частинок, що 
входять до складу агрегатів. В спектрах наночастинок агрегатів виявляється вплив 
сусідніх частинок, що призводить до зсуву частоти резонансу, до розширення 
смуги резонансного поглинання. Величина частотного зміщення резонансу i-ої 

частинки під впливом j-ої становить Δω~
3

ijr , де rij – відстань між геометричними 

центрами частинок. В [48] наведено основні рівняння методу CDA розрахунку 
спектрів екстинкції агрегатів наночастинок. Використовували співвідношення для 
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розрахунки спектрів екстинкції агрегатів наночастинок на різних етапах агрегації 
наночастинок срібла гідрозоля свідчили про можливість інтерпретації 
довгохвильового зміщення спектру і розширення смуги. Розрахунки показали, що 
збільшення ступеню агрегації, зменшення відстані між частинками призводить до 
зменшення інтенсивності, зсуву піка резонансу в червону область спектру і 
розширення смуги.  

 
1.1.4. Прояв нелокальних ефектів в оптичних спектрах щільноспакованих 

невпорядкованих масивів наночастинок 

Розуміння природи взаємодії між плазмонними НЧ, близько розташованих 
один до одного, має важливе значення для широкого кола застосувань. В міру 
того як міжчастинкова відстань зменшується, взаємодія між НЧ підсилюється і 
смуга плазмонного поглинання зміщується в червону область спектру. Класична 
електродинамічна модель пояснює червоне зміщення як гібридизацію дипольних 
плазмонних мод. Крім того, локальні електричні поля в нанозазорах 
підсилюються в міру збільшення плазмонної взаємодії, ефективно фокусуючи 
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світло в нанометровому об’ємі, що призводить до різних явищ в ближній зоні, 
таких як SERS і SEF. Проте, в міру того як відстань між НЧ досягає 
субнанометрового діапазону, спостерігається відхилення від класичної 
електродинамічної моделі [49–58]. Вплив навколишнього розподілу заряду стає 
суттєвим при описі індукованої поляризації в системах, де відстань між 
наночастинками менша 2 нм. Тобто для щільноспакованих структур НЧ є 
характерним нелокальний оптичний відгук, більш відомий як просторова 
дисперсія. Нелокальні ефекти призводять до меншого червоного зсуву і 
розширення моди плазмонного зв’язування в оптичному відгуку в порівнянні з 
класичним локальним описом.  

Yannopapas [49] для опису характеристик плоских масивів металевих НЧ 
використав нелокальну модель діелектричної функції, де враховується просторова 
дисперсія ε=f(ω, k). Проведено еклектродинамічні розрахунки оптичного відгуку 
для 2D впорядкованих масивів МНЧ методом пошарового мультипольного 
розсіяння (layer multiple scattering method, LMS). Даний метод успішно 
використовують для обчислення оптичних коефіцієнтів в композитних 
наноструктурах, що містять велику кількість шарів з 2D періодичністю. E 
компоненту T-матриці розсіяння записували по [50] з поперечними і 
повздовжніми хвильовими векторами. Діелектричні функції, що залежать від 
хвильових векторів, розглядали в рамках гідродинамічної [51] і Lindhard [52] 
моделей. Було проведено порівняння оптичних спектрів обчислених з локальною і 
нелокальною діелектричними функціями. Результат продемонстровано на 2D 
масивах Ag НЧ з радіусом S, періодом гратки a, S/a=0.4. При використанні 
нелокальної діелектричної функції спектри зміщуються в блакитну область 
спектру, при чому сильніше зі зменшенням розмірів Ag НЧ та відстаней між 
ними. Зміщення в високочастотну область спектру обумовлено затухаючими 
повздовжніми хвилями розсіяння від масиву сфер. Крім дипольного збудження 
проявляється квадрупольний поверхневий плазмон. Смуги спектрів широкі, що 
свідчить про сильну взаємодію резонансів сусідніх сфер. Для малих значень 
фактора втрат металу розрахунок його нелокальної діелектричної функції 
дозволив спостерігати тонку структуру об’ємних плазмонних резонансів. Прояв 
нелокальності діелектричної функції суттєвіший в ближньо-польових ефектах. 
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Для НЧ, що торкаються один одного, відмінність в спектрах поглинання з 
нелокальною та локальною діелектричною функцією ще більша. 2D масив 
дотичних сфер знаходиться на межі двох структур з різною топологією – металеве 
середовище з включеннями повітря (air, holes, cavities) та кермети, що містять 
металічні включення в середовищі (повітря). Для цих двох різних структур 
оптичні спектри сильно відрізняються. Для структур з щільноспакованими 
сферами оптичні спектри швидше визначаються модами поверхневих “отворів”, 
ніж наночастинок.  

В [53] досліджували нелокальні ефекти в оптичному відгуку сильно 
взаємодіючих наночастинок, дімерів і хвилеводів. Просторова нелокальність в 
оптичних спектрах проявляється в блакитному зміщенні і зменшення ближньо-
польового підсилення. Використовуючи в розрахунках модель дзеркального 
відбивання (specular-reflaction model, SRM), було передбачено в порівнянні з 
локальним описом зміщення резонансу на 10% і зменшення інтенсивності 
локального електричного поля на порядок по величині при відстанях між НЧ або 
товщині металу менше 2Å, хоча розмірні ефекти спостерігаються в димерах при 
відстані 2 нм.  

В SRM моделі нелокальність описується діелектричними функціями двох 
середовищ εi(q, ω) всередині і ззовні їх границі з поверхневими зарядами на 
кожній стороні. В роботі продемонстровано порівняння виміряних спектрів 
екстинкції сферичних наночастинок золота з розмірами 5.4–4.4 нм, що 
знаходяться в склі, з обчисленими на основі феноменологічної теорії і 

нелокальної:    aiiiq Fpp
loc   22)(),( .  

На експериментальних кривих спостерігаються довгохвильові хвости як 
прояв ефекту витікання носіїв заряду з НЧ і дисперсії НЧ по розмірам. 
Продемонстровано відмінність опису експериментальних кривих, розрахованих з 
локальною і нелокальною діелектричними функціями, де кращу узгодженість 
одержано при врахуванні нелокальності.  

На рис.1.3 наведено розраховані спектри екстинкції дімерів сферичних НЧ 
з розмірами в 20 нм і відстанями між ними від 0.1 до 5 нм. Зовнішнє електричне 
поле паралельне осям між НЧ. З рис. 1.3 видно, що нелокальні розрахунки 
приводять до зсуву в блакитну область спектра в порівнянні з локальними і 
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величина зміщення різко залежить від відстані між НЧ в дімері, збільшуючись з її 
зменшенням. 

При розрахунках з нелокальною діелектричною функцією в порівнянні з 
локальною, було виявлено зменшення підсилення локального електричного поля 
між НЧ в ближньому полі зі зменшенням відстані від 5 до 0.1 нм. 

 
Рис.1.3. Спектри екстинкції дімерів сферичних Au НЧ з діаметром 20 нм розраховані по 
локальній (штрихова лінія) і нелокальній (суцільна лінія) теоріях в залежності від відстані між 
сферами дімерів. 

В [54] подано огляд експериментальних і теоретичних досліджень по 
нелокальному відгуку в плазмонних наноструктурах: сферична НЧ, дімери 
циліндрів та нанооболонки. Представлено детальний опис нелокальної 
гідродинамічної моделі і узагальненої моделі нелокального оптичного відгуку 
(GNOR). Основною особливістю нелокального відгуку є виникнення повздовжніх 
хвиль в металі, що приводить до розмиття густини індукованого заряду в 
субнанометрових масштабах довжини. Показано, що незалежно від геометрії, 
тільки плазмонні моди, індуковані заряди яких розділені на відстані, що порівняні 
з довжиною розмиття (витікання електронів), відповідають за нелокальний відгук. 
Зменшення розміру НЧ та відстані між ними приводить до блакитного зміщення 
плазмонного резонансу та розширення смуги. Експериментально виміряні 
спектри дімерів з циліндрами радіусом 15 нм в залежності від відстані між ними 
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від 30 Å до перекриття –30 Å, модель GNOR описує без необхідності 
використання квантово-механічного ефекту тунелювання. 

Експериментальні дослідження плазмонної взаємодії між Au НЧ з 
відстанями між ними від декількох нанометрів до перекриття наночастинок 
проводили в роботі [55], де дімери Au НЧ, що були зв’язані алкан-дітіолами 
(alkanedathiol), опромінювали ультрафіолетом, викликаючи фотоокислювальну 
десорбцію лінкерів і дві НЧ наближались одна до іншої. Показано, що при 
зменшенні відстані між НЧ плазмонна взаємодія переходить від класичного 
електромагнітного режиму до контактного через нелокальний і квантовий режими 
в діапазоні субнанометрових відстаней. Спектри екстинкції дімерів Au НЧ 
демонструють два піки: в короткохвильовій області спектру, що відповідає 
збудженню плазмона в ізольованій НЧ (слабка взаємодія між плазмонними 
диполями в напрямку перпендикулярному до міжчастинкової осі) та в 
довгохвильовій області, що пов’язано з плазмонною взаємодією вздовж 
міжчастинкової осі. Довгохвильова плазмонна мода є чутливою до змін відстані 
між НЧ. При зменшенні відстані до ~ 1.3 нм довгохвильовий пік зміщувався в 
червону область, що узгоджувалось з FDTD обчисленнями, вважаючи, що 
класичне електромагнітне зв’язування домінує у міжчастинковій взаємодії в 
цьому режимі. Подальше зближення НЧ на відстань менше 1 нм спектри 
екстинкції характеризувались розширенням смуг і меншим червоним зсувом, ніж 
передбачалось FDTD розрахунками. Ці спектральні характеристики відповідали 
особливостям нелокальних ефектів. Коли відстань між НЧ досягала ~ 0.3 нм смуга 
різко зміщувалась в блакитну область, що повністю узгоджувалось з квантово-
механічним описом [56, 57]. В квантовому режимі відбувається тунелювання  
електронів між НЧ, розподіл електронної густини в переході може екранувати 
плазмонні взаємодії, що відповідальні за червоний зсув. Натомість виникають 
нові резонансні моди у зв’язку з перенесенням заряду плазмону (charge transfer 
plasmon, CTP), що не передбачено в класичній теорії електродинаміки. Попередні 
дослідження показали, що в квантовому режимі CTP моди, які зміщуються в 
блакитну область зі зменшенням відстані між НЧ, з’являються ще до того як дві 
НЧ контактують одна з іншою. Величина відстані, де починались квантові ефекти 
становила ~ 0.3 – 0.5 нм. В режимі контакту, CTP мода продовжувала блакитне 
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зміщення. Очевидно, що в квантовому режимі підсилення локального 
електричного поля зменшується в результаті екранування зарядів в зазорі 
внаслідок переносу електронів [57, 58]. 

 
1.1.5. Делокалізовані моди в невпорядкованих пористих наноструктурах  

золота і срібла 

В теоретичній роботі [59] було показано, що поверхневі плазмони в 

невпорядкованих наносистемах не є локалізованими по універсальному 

Андерсонівському типу, а можуть одночасно мати локалізовані і делокалізовані 

стани. Андерсонівська локалізація – явище, що виникає в просторово 

неоднорідному середовищі (нанокомпозитні плівки) і полягає в тому, що через 

багатократне розсіяння хвиль на неоднорідностях і їх інтерференції неможливе 

розповсюдження біжучих хвиль, коливання набувають характер стоячої хвилі, 

локалізованої в просторі. Локалізовані моди концентрують енергію в “гарячих 

точках”, делокалізовані дозволяють переносити енергію. В даній роботі в якості 

моделі було взято плаский невпорядкований композит, що включав два 

компоненти з діелектричними функціями ε1 (включення Au (Ag) НЧ) і ε2 

(матриця). Масштаби неоднорідностей композиту були меншими довжини хвилі 

збуджуючого випромінювання, використано квазістатистичне наближення. 

Локальний оптичний відгук описується діелектричною функцією, що залежить не 

тільки від частоти, але й від хвильового вектора. Були розглянуті радіаційні 

(випромінювальні) і нерадіаційні моди, локалізовані і делокалізовані 

(розповсюджувані). Дана робота дала поштовх для експериментальних 

досліджень поверхневих плазмонів в невпорядкованих композитних 

наноструктурах з Au (Ag) НЧ. 

В праці [60] вивчали одночасно збудження локалізованого поверхневого 

плазмону і делокалізованого поверхневого плазмону в нанопористих мембранах 

золота. Раніше автори повідомляли про спосіб формування ультратонких 

нанопористих мембран золота, який полягав в селективному травленні сплаву 

золото-срібло. Мебрана представляла собою 3D пористу структуру з розмірами 
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Au НЧ в діапазоні 10–50 нм при товщині 100 нм. Для вимірювання характеристик 

ПППР використовували призму Кретчмана, аналізували виміряні кутові 

залежності повного внутрішнього відбивання (ППВ) R(θ). ЛППР характеристики 

одержували по оптичним спектрам поглинання. На спектрах R(θ) спостерігались 

виражені мінімуми, що характерні для поверхневого плазмон-поляритону. 

Експеримент показав залежність ППР сигналу від довжини хвилі збуджуючого 

випромінювання, збільшення довжини хвилі від 594 нм до 1152 нм приводило до 

збільшення амплітуди смуги та її звуження, сигнал ставав більш чіткішим. При 

цьому зменшувались значення кутів, при яких збуджувався ППП. Спектри 

поглинання цих плівок були характерні для ЛПП і залежали від структурних 

особливостей плівки, що визначались умовами їх формування. Таким чином, 

пористе золото має одночасно можливість збудження локалізованих і 

розповсюджуваних поверхневих плазмонних мод, є багатофункціональним 

матеріалом для плазмонної сенсорики. 

В [61] вивчали розповсюджувані моди в пористих плівках золота, 

одержаних селективним витравленням срібла зі сплаву (50 вес. % Au – 50 вес. % 

Ag) в розчині HNO3 протягом 60 хвилин. При витравленні атомів срібла атоми 

золота залишаються, агрегуючи шляхом поверхневої дифузії і в результаті 

формується невпорядкована губчата пориста структура, що складається з 

нерегулярної сітки пор і “жил” золота. 

 Відомо, що дисперсійні співвідношення на межі метал–діелектрик 

визначаються з рівняння Максвелла. Хвильовий вектор поверхневого плазмону 

дається виразом 
dm

dm
x c

k




 . Зазвичай дисперсійні властивості для 

поверхневих плазмонів можна змінювати варіюванням значення діелектричної 

сталої діелектрика. В даній роботі  досліджували можливість керування 

дисперсійними властивостями шляхом зміни значення εm, вводячи нанопористість 

в метал. Пористий метал характеризується ефективною діелектричною сталою εm 

з менш від’ємним значенням, ніж діелектрична функція для масивного металу.  
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З еліпсометричних вимірювань визначали комплексні ефективні 

діелектричні функції для суцільних плівок та нанопористого золота. Для 

збудження розповсюджуваних поверхневих плазмонів, використали геометрію 

Кретчмана з кутами падіння випромінювання p-поляризації в діапазоні 45˚<θ<68˚. 

Спостерігали характерні провали на залежностях R(θ), які зміщувались в 

короткохвильову область із збільшенням кута падіння випромінювання, що 

характерно для розповсюджуваних поверхневих плазмонних мод. Широкі смуги 

на кривих R(θ) пов’язані зі значним розсіянням на шорсткостях поверхні. На 

рис.1.4 наведено дисперсійні співвідношення для пористої плівки і суцільної 

плівки золота товщиною 50 нм. Експериментально одержані дисперсійні криві 

порівнювали з теоретичними розрахунками на основі теорії ефективного 

середовища Бруггемана та використовуючи ефективні діелектричні функції, що 

одержані з еліпсометричних вимірювань. З рис. видно червоний зсув в ≈ 0.85 эВ 

частоти ПП пористої плівки при kx=const або відповідне збільшення значення kx 

при ω=const. Пояснення пов’язане зі збільшенням εeff пористої плівки (менш 

від’ємне εeff) в порівнянні з суцільною. Діапазон частот ПП досліджуваних 

пористих плівок лежить в ближній ІЧ області. Ці результати можна вважати 

проміжними між ПП об’ємного стану у видимій області спектру і плазмонами на 

гофрованих поверхнях в мікрохвильовій і терагерцовій областях.  

 
Рис.1.4. Дисперсійні співвідношення поверхневих плазмонів, що розповсюджуються в 

суцільній плівці золота (чорний колір) та в плівці пористого золота (червоний колір). 
Експериментальні дані позначені значками, теоретичні розрахунки по формулі Бруггемана, 
показані лініями [61]. 
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В [62] досліджували зміну властивостей ППР в композитних пористих 

плівках золота в залежності від частки золота f в діапазоні від 1 до 0.3. Товщина 

плівок ≈30 нм (3D наноструктури). Непористі плівки одержували випаровуванням 

за допомогою електронного пучка, плівки з найменшими f значеннями – методом 

розпилення, проміжні значення f – ІЛО методом. Вимірювали залежності 

інтенсивності відбивання від кута падіння випромінювання (λ=1550 нм) ТЕ (s) і 

ТМ (p) поляризації R(θ) в геометрії Кретчмана. Макроскопічні оптичні 

властивості плівок описували анізотропним тензором ефективної діелектричної 

проникності (εeff,x,y,z) з використанням апроксимації ефективного середовища 

(EMA):   01
,

,

,

, 









xeffd

xeffd

xeffm

xeffm ff






. Компоненти тонзора: yeffxeff ,,   , 

  dmzeff ff   1, , де εm, εd  – діелектричні проникності металу і діелектрика 

(повітря). В залежності від частки металу f були розраховані значення εeff, x і εeff, z. 

Спостерігалась анізотропія тензору εeff, були визначені три області значень εeff,x: 

“металева” при f>0.6, “діелектрична” – f<0.4 і “проміжна” – 0.4<f<0.6. 

Використовуючи EMA модель і трансферний (transfer) матричний метод, 

розраховували залежність R(θ). Результати порівняння з експериментальними 

даними показали співпадіння підгоночного параметра f з реальними його 

значеннями. В “металевій” області при θ>θcr спостерігали характерний вузький 

пік на кривій R(θ) для ПППР. Зі зменшенням f смуга розширювалась, і положення 

екстремуму кривої зміщувався в сторону більших кутів. Це пояснюються тим, що 

ефективні показники заломлення збільшуються зі зменшенням значення f. 

“Діелектрична” область характеризується високими значеннями відбивання для 

обох поляризацій при θ>θcr; “проміжна” область – дуже широкою смугою, що 

обумовлено збудженням ЛППР. 

 Було продемонстровано, що при f=0.6 збуджується мода, поле якої 

локалізовано на межі повітря–плівка. Зі зменшенням значення f ефективність цієї 

моди зменшується, поступово збуджується мода, поле якої локалізовано на межі 

скло–плівка. В геометрії повітря–плівка–скло при падінні випромінювання зі 
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сторони скла, як правило, збуджувались чотири моди. Наведено залежності 

ефективних значень показника заломлення кожної моди від параметру f (рис.1.4). 

 
Рис.1.4. (а) дійсна і (b) уявна частини ефективного показника заломлення кожної ППП моди як 

функція параметру f [62]. 

Таким чином, експериментально і теоретично показано, що для “металевої” 

і “проміжної” області в досліджуваних плівках збуджувався ПППР, проте моди 

відрізнялись, в той час для “діелектричної” області не має ПППР. Контролюючи 

склад композитних плівок золота, можна керувати властивостями плазмонних 

резонансів, а відповідно, оптимізувати їх використання для різних застосувань.  

 

1.2.Способи формування нанокомпозитних плівок з Au, Ag НЧ та створення 

на їх основі SERS підкладок. 

1.2.1.Методи формування НЧ Au, Ag та наноструктур на їх основі. Метод 

імпульсного лазерного осадження. 

Розвиток технології плівок з наночастинками благородних металів 
базується на вивченні взаємозв’язку між процесами їх формування, структурою і 
резонансно-оптичними властивостями. На сьогодні розроблено достатня велика 
кількість методів синтезу Au, Ag НЧ. Відомі такі основні способи формування 
плазмонних Au, Ag НЧ: хімічні процеси (метод відновлення солей, 
електрохімічний синтез, метод Ленгмюра-Блоджет) [63–65], фізичні методи 
(термічне випаровування, магнетронне розпилення, надзвукове кластерне 
осадження, імпульсне лазерне осадження) [66–69], літографічне формування 
шаблонів з осадженням колоїдних наночастинок [70, 71], тощо. Вони дозволяють 
одержувати Au, Ag НЧ з широким діапазоном спектрів ЛП поглинання від 
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видимого до ближнього ІЧ. Останнє десятиліття особливий інтерес викликають 
пористі наносистеми, які характеризуються великою внутрішньою вільною 
поверхнею на одиницю об’єму. Це дає можливість використовувати їх для 
створення високоефективних елементів наноплазмоніки, а саме плазмонних 
біохімічних сенсорів, каталізаторів, широкого класу підкладок для SERS, SEF та 
ін. Зміна ступені пористості відкриває широкі перспективи на одному й тому ж 
матеріалі реалізувати перехід від спостереження ЛПП резонансу до плазмон-
поляритонного. Перевагою пористих невпорядкованих структур є їх технологічна 
гнучкість та дешевизна. Наноструктури пористого золота одержують селективним 
хімічним травленням сплаву Au–Ag [72–74], методом шаблонного 
електрохімічного осадження [75], магнетронним розпиленням [67], надзвуковим 
кластерним осадженням [68], імпульсним лазерним осадженням та ін.  

Імпульсне лазерне осадження є універсальним методом з високою 
швидкістю осадження відповідно для формування наночастинок або плівок 
металів, діелектриків та їх комбінацій. Взаємодія лазерного випромінювання з 
матеріалом залежить від різних експериментальних параметрів, включаючи 
фізичні (довжина хвилі, тривалість імпульсу, його енергія, природа мішені) та 
геометричні (розмір лазерної плями на поверхні мішені, кут падіння лазерного 
променя). Концептуально методика проста і базується на тому, що в результаті 
поглинання лазерного випромінювання високої інтенсивності при значеннях 
густини енергії вищих порогового видаляється матеріал з поверхні мішені, 
утворюючи плазму із високоенергетичних частинок (атомів, кластерів, 
іонізованих частинок). Фізичні явища, що супроводжують цей процес не прості і 
демонструють складну залежність від декількох експериментальних параметрів. 
Відповідно виявлено значну залежність структурних, оптичних властивостей 
сформованих плівок благородних металів від технологічних параметрів. Багато 
дослідників вивчали динаміку росту металевої плівки у вакуумі, а також у різному 
газовому середовищі [76-78]. Було показано, що морфологія тонкої плівки значно 
відрізняється в залежності від типу лазера і параметрів осадження. Змінюючи 
тривалість лазерного імпульсу від фемто-секунд до субнаносекунд, формуються 
наночастинки різного розміру [79]. Було показано, що число імпульсів впливає на 
розмір наночастинок металів, що в свою чергу, впливає на оптичний відгук [80-
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82]. Густина енергії лазерного випромінювання [83], відстань мішені до підкладки 
[84] і температура підкладки [85] також відіграють дуже важливу роль в процесі 
росту. 

В [86] оптимізували умови формування плівок з щільноспакованим масивом 
Au НЧ методом ІЛО у вакуумі з тиском 3·10-4 Па. Використовували KrF 
ексимерний лазер з λ=248 нм з тривалістю імпульсів 20 нс і їх частотою 10 Гц. 
Було визначено, що на спостереження сильного ЛППР в основному впливали 
густина енергії лазерного випромінювання F1,2=2.5–4 Дж/см2, відстань мішень–
підкладка (М–П) (4.5, 6.0, 7.5 см), температура підкладки (20˚, 300˚ С) і число 
імпульсів лазера (500–7500). Змінюючи число імпульсів і відстань М–П, довжина 
хвилі ЛППР змінювалась в діапазоні 580–720 нм. Збільшення числа імпульсів N та 
зменшення відстані М–П призводило до зміщення довжини хвилі ЛППР λЛППР в 
червону область спектру, до розширення смуги та збільшення її глибини ΔT. Така 
поведінка спектрів пояснювалась збільшенням масової товщини плівки, що 
приводило до збільшення розмірів Au НЧ або їх щільності упаковки. При цьому 
збільшується взаємодія між Au НЧ, λЛППР зсувається в червону область спектру 
[81, 87]. Параметри оптичних спектрів визначались різною сукупністю умов 
формування плівок.  

Збільшення числа імпульсів при наведених М–П відстанях і енергії в 
імпульсі приводило до росту товщини плівок. При заданій енергії в імпульсі і 
числу імпульсів товщина зменшувалась з оберненою пропорційністю до відстані 
М–П. Така залежність товщини від параметрів осадження відповідала теоретичній 
моделі, що запропонована Анісімовим з співроб. [88]. Масова товщина, висота 

острівців і фактор заповнення знаходяться у співвідношенні qhtm   [89]. 

Масова товщина острівцевих плівок при вказаних параметрах осадження лежала в 
діапазоні 4.1 – 13.8 нм. Дослідження морфології плівок методом АСМ свідчили, 
що плівки складались з щільноспакованих масивів частинок із середніми 
розмірами 28 нм монотонно зменшуючись до 12 нм зі збільшенням М-П відстані. 
Розміри Au НЧ збільшувались при збільшенні числа імпульсів. Морфологія 
плівок з сильним оптичним відгуком характеризувалась щільноспакованими 
масивами Au НЧ сферичної форми. Показано можливість змінювати морфологію 
плівок шляхом варіювання різних сукупностей параметрів осадження. 
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Для пояснення оптичних властивостей плівок в даній роботі [86] 
використали модифіковану модель Ямагуччі (МЯ), яка враховує ефекти дипольної 
взаємодії між НЧ і поляризації плівки. Федотов [89] сформулював модифіковану 
МЯ, згідно якої ефективний геометричний фактор F, що включає фактор форми 
НЧ, взаємодії міжчастинкові та НЧ–зарядове зображення у підкладці, був 
модифікований для сферичних та сфероїдних НЧ, для всіх значень фактора форми 
γ та великих значень об’ємної частки заповнення металом q. Розрахунки 
залежності λЛППР від об’ємного фактору заповнення q при різних факторах форми 
γ показали, що при їх збільшенні λЛППР зміщується в червону область спектру. 
Збільшення q приводить до зменшення відстані між НЧ, зв’язуються осциляції 
зарядів, що приводить до зміщення λЛППР в червону область спектра. Зі 
збільшенням параметра γ збільшується взаємодія частинок з зарядовими 
зображеннями, що також приводить до довгохвильового зсуву. Було показано, що 
певне значення λЛППР може бути одержано при різних комбінаціях значень γ і q.  

В роботі [90] були одержані плівки з Ag НЧ ІЛО методом у вакуумі 1·10-3 
Па при абляції мішені випромінюванням другої гармоніки YAG:Nd+3 лазера з 
λ=335 нм, енергією в імпульсі 5мДж та його тривалістю 10 нс при частоті 
повторення 5–10 Гц. Число імпульсів змінювали від 150 до 15000 та досліджували 
вплив числа імпульсів на морфологію поверхні та оптичні спектри. При меншому 
числі імпульсів N≤ 500 формувались острівцеві плівки з Ag НЧ сферичної форми 
з розмірами 1–8 нм. Зі збільшенням числа імпульсів збільшувались розміри НЧ з 
їх розподілом 4–18 нм. При N=10000 формувались НЧ анізотропної форми з 
широким розподілом розмірів і форми. Для N=15000 була характерна структура з 
“черв’ячною” формою наночастинок. Середні значення діаметрів НЧ 
збільшувались нелінійно зі збільшенням числа імпульсів від значень менших 10 
нм до ≈ 70 нм. Вважається, що зародження і ріст НЧ відбувається на підкладці, 
відкидається механізм формування кластерів у факелі при його розширенні. При 
збільшенні числа імпульсів пік резонансу зміщувався в червону область спектру, 
λmax збільшувалась від 425 нм до 700 нм, смуги розширювались, що корелювало зі 
збільшенням розмірів НЧ і їх розподілом.  

В даних роботах плівки були одержані в умовах високого вакууму, що не 
дозволяє формувати об’ємні 3D пористі наноструктури. В книзі [91] було 
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показано, що метод ІЛО в умовах тиску газу забезпечує формування об’ємних 
пористих плівок. Через низьку ймовірність коалісценції нанокластерів факелу у 
вакуумі, важко контролювати їх ріст і зазвичай осаджені плівки мають компактну 
однорідну структуру. Для того, щоб впливати на процеси росту, важливо 
проводити формування у інертному газі. На відміну від вакууму, у цьому випадку, 
нанокластери охолоджуються від зіткнень з молекулами газу або атомів, які 
сприяють їх злиттю в паровій фазі. В порівнянні з розширенням плазми у вакуумі 
взаємодія плазми з навколишнім газом є набагато складніше динамічне явище. 
Спостерігається велика кількість фізичних процесів, вони включають в себе 
розсіювання, сповільнення, термалізація, рекомбінація видалених частинок, 
формування ударних хвиль, кластеризація частинок. Вони призводять до 
збільшення видимої флуоресценції у факелі, до зміни форми самого факелу, 
просторового обмеження плазми.  

Для опису поширення плазми у газовому середовищі в літературі 

розглядаються такі феноменологічні аналітичні моделі: модель гальмування (drug 

model) [92]; модель ударної хвилі (shock wave model) [93]; дифузійна модель [94]; 

числова гідродинамічна модель розсіяння (scattering-hydro-dynamical numerical 

model) [95] та ін. Кожна аналітична модель адекватно представляла певний режим 

поширення плазми. Так, модель ударної хвилі більш коректна для великих часів 

розширення та тиску газу, модель гальмування забезпечувала узгодженість на 

ранніх стадіях поширення плазми, але при високих тисках вище 102 Па і часі ~ 

4мкс давала завищені значення швидкості розповсюдження плазми. В класичній 

дифузійній моделі значно занижена відстань переміщення плазми. Газо-динамічні 

числові підходи годилися для відповідності лише в окремих експериментах. Всі 

моделі забезпечували деяку інтерпретацію вже одержаних експериментальних 

даних, але не могли апріорі по виміряним параметрам передбачити динаміку 

факелу, розрахувати розмір сформованих в факелі кластерів.  

Експерименти свідчили про те, що спочатку густина видалених частинок na 
перевищує густину атомів газу ng. Швидке розширення плазми приводить до 
зменшення значення na до рівності na= ng, коли формується стабільний фронт 
ударної хвилі і змінюється режим розширення. При формуванні ударної хвилі 
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значення na стає меншим ng (na< ng). Швидкі частинки факелу сильно розсіюються 
на атомах газу, сповільнюються і агрегують одна з одною та з повільнішими 
частинками. Послідовність таких складних процесів знайшла своє відображення в 
комбінації модифікованих моделей дифузійної та гальмування – в комбінованій 
моделі розповсюдження плазми (mixed-propagation model), що була 
запропонована P.M.Ossi з співр. [96]. В роботах італійських дослідників [97–100] 
вивчали процеси формування плівок золота і срібла методом ІЛО в атмосфері 
газу. На основі розробленої моделі розповсюдження плазми досліджували вплив 
умов і процесів формування плівки на їх структурні та оптичні властивості.  

В цій моделі xst відповідає області формування стабільного фронту ударної 

хвилі. При x < xst працює модифікована модель гальмування, при x > xst – 

модифікована дифузійна модель. Значення xst вибирають згідно виразу xst ≈ 4l, де l 

– довжина вільного пробігу частинок плазми, що подається у вигляді   1 gnl , 

де σ – переріз розсіяння частинки плазми. Параметрами “комбінованої” моделі є: 

1) υ0 – швидкість ежекції з мішені найбільш швидких частинок, вона визначається 

з початкового нахилу кривої відстань–час для факелу; 2) переріз розсіяння 

частинок плазми σ; 3) густина газу ng, що обчислюється по значенню його тиску і, 

4) густина частинок na, видалених з мішені при дії одним імпульсом.  

 Часо-роздільне швидке фотографування інтенсивності випромінення плазми 

по часу за допомогою ПЗС камери дозволило визначити швидкість плазми υ(t), 

об’єм плазми V(t). В моделі час, за який плазма досягає відстань агрегації xagg, 

відповідає часу формування кластерів tf. Коли плазма припиняє розширюватись, 

зіткнення частинок вже не ефективні, розміри кластерів не змінюються. За час tf 

брали час, за який інтенсивність випромінювання плазми зменшувалась 

наближено на три порядки по величині. Коли діагностика шляхом 

фотографування випромінювання плазми в часі недоступна, то xagg визначали 

згідно виразу 51 gagg kpx , де k=6смПа1/5.  

Розглядаючи процеси формування кластерів зазвичай розділяють стадії 

зародження, росту, охолодження. В багатьох роботах для спрощення опису 

відкидали початкову стадію. Усереднюючи процес для різних точок факелу в 
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наближенні ідеального газу, кількість атомів в кластері обчислювали згідно 

виразу   fgagfaaaa tntnN   . Перший член пов'язаний з ростом 

кластеру, він пропорційний ймовірності розсіяння серед частинок, σa-a (3.08·10-15 

см2) – переріз зіткнення між частинками, an – середнє число видалених з мішені 

атомів,   – середня швидкість плазми, tf – час, за який кластер досягає 

стаціонарного розміру. Другий член відноситься до обмеження плазми через 

наявність газу, густина якого ng, σa-g (3.8·10-15 см2) – переріз, що описує взаємодію 

атомів золота з атомами газу. Число NAu видалених атомів золота за один імпульс 

визначали по об’єму кратера NAu=5.46·1014. Швидкість атомів газу задається 

Больцманівським розподілом, а частинки факелу – неріноважним розподілом, 

визначається значенням υ0.   – середнє значення між υg.і υ0. 

Було продемонстровано для кластерів різних матеріалів, що збільшення 

тиску газу призводить до збільшення розмірів кластерів в факелі. При цьому в 

залежності від стискання чи розширення об’єму плазми для різних частинок 

число атомів видаленого матеріалу мішені зі збільшенням тиску або 

збільшувалось (Ag кластера), або зменшувалось (Au кластера). 

 В [98] досліджували формування плівок з Au НЧ методом ІЛО в аргоні з 

використанням KrF ексімерного лазера ( = 248 нм, E=2 Дж/см2, tі = 25 нс, fі = 10 

Гц). Осадження проводили на Si(100) підкладки і скло з відстанню мішень–

підкладка 35 мм. Змінювали два параметри: тиск аргону в діапазоні 10–100 Па і 

число імпульсів 10–30 тисяч. Швидкі (80 нс–10 мкс) зображення факелу 

одержували за допомогою ПЗС камери. В рамках моделі комбінованого 

розповсюдження плазми зі збільшенням тиску аргону від 10 до 100 Па, відповідно 

зі збільшенням концентрації аргону ng від 2.45·1015 до 2.41·1016 см-3 середня 

концентрація атомів золота в плазмі зменшувалась від 3·1015 до 3.02·1014 см-3, 

значення tf збільшувалось від 2.25 до 35 мкс, при цьому розміри кластерів d 

збільшувались від 2 до 10 нм, відповідно число атомів N в кластері зростало від 

115 до 16000. При абляції срібла тенденція протилежна і пояснюється тим, що 

хоча маси золота і срібла видалені з мішені за один імпульс практично одинакові і 
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значення tf близькі, проте плазма срібла в аргоні зазнає більшого її обмеження, так 

як маса Au атомів в два рази більше, ніж у Ag атомів. 

 В розглянутій моделі при розширенні плазми формуються ізольовані 

наночастинки сферичної форми. Експерименти по осадженню плівок з Au НЧ 

свідчать, що на підкладці відбувається їх спонтанна самоорганізація, що 

приводить до формування острівців великих розмірів і нерегулярної форми. Зі 

збільшенням числа імпульсів структура плівки переходить до перколяційної. При 

р=100 Па і числі імпульсів N=10 тисяч середні розміри ізольованих острівців 

складали 5–6 нм, мали сферичну форму. При такому ж тиску аргону, але при 

N=30 тисяч середні розміри збільшувалися до 7.5 нм, форма острівців 

нерегулярна. Піки спектрів оптичного поглинання плівок, одержаних при р=100 

Па лежали при 785–850 нм у відповідності до поставленої задачі створення ЛППР 

підкладок.  

 В роботах [96–100] не досліджували пористість плівок і її вплив на оптичні 

властивості плівок. 

 

1.2.2. Наноструктури на основі масивів Au, Ag НЧ для SERS підкладок 

Активною областю наноплазмоніки є розробка підкладок для підсилення 

комбінаційного розсіяння світла молекулами аналіту. Актуальність використання 

поверхнево-підсиленого Раманівського розсіяння світла (surface-enhanced Raman 

spectroscopy, SERS) пов’язана із можливістю детектування молекул з 

ультранизькою концентрацією до 10–12 М/л. Раманівський сигнал адсорбованих на 

наноструктурах золота чи срібла може бути підсиленим до 1014 – 1015 [101, 102].  

Основний внесок в підсилення дає електромагнітний механізм [103, 104], який 

пов'язаний із збудженням локалізованих поверхневих плазмонів, в результаті 

резонансу електричне поле поблизу Au, Ag НЧ підсилюється. Інтенсивність 

комбінаційного розсіяння молекул, що знаходяться в цьому підсиленому 

електричному полі, значно підсилюється (до 1014), тобто дозволяє детектувати 

окремі молекули. Підсилення розсіяння найбільше, коли довжина хвилі 

збуджуючого випромінювання і комбінаційного розсіяння світла молекулами 
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близькі до плазмонного резонансу наноструктури. В умовах ЛППР інтенсивність 

Раманівського розсіяння 
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КРС в основному залежить від розміру, форми НЧ, відстані між НЧ, їх 

просторового розташування [105]. 

Ґрунтовний огляд питання підсилення локального електричного поля НЧ 

благородних металів подано в [106]. В цьому огляді проаналізовано роботу 

Tanabe [107], в якій автор, користуючись квазістатичним наближенням, не 
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 34 R  – поляризованість кулі, R – радіус частинки, ε1, εm – діелектрична 

функція металу та зовнішнього середовища, відповідно. Видно сильну залежність 

підсилення інтенсивності поля від відстані ~ 6)( rR , підсилення має локальний 

характер.  

Інтенсивність підсилення для квадрупольних мод ЛППР на ~ 8% більша, 

ніж для дипольних та його максимум зміщений у бік довгих хвиль. Зі 

збільшенням розмірів НЧ фактор підсилення спочатку збільшується, а потім різко 

спадає. Смуга зміщується у червоний бік та розширюється, що пов’язано з 

динамічною деполяризацією та радіаційним згасанням. Внесок квадрупольних 

мод в підсилення домінуючий над дипольним. Фактор підсилення не змінюється 
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пропорційно ефективності екстинкції. При деяких довжинах хвиль, де екстинкція 

слабка, фактор підсилення може бути великим.  

Найбільшим підсиленням інтенсивності розсіяння відбувається в “гарячих 

точках” (hot spots) [104, 108], що знаходяться в проміжках між наночастинками. 

Це області простору з найбільшою густиною поля, що є результатом 

інтерференції усіх полів, розсіяних наночастинками. Тому особливу увагу 

звертають на формування наноструктур на основі самоорганізованих хаотично 

розташованих Au, Ag НЧ, їх агрегатів, де можливе існування “гарячих точок”, що 

визначає ефективність їх застосування в SERS. 

В ранніх роботах [109, 110] було звернуто увагу на прояв підсилення 

раманівського розсіяння локалізованими поверхневими плазмонами, що 

збуджувались в агрегатах Ag НЧ. Для SERS підкладок були одержані агреговані 

колоїдні Ag НЧ і плівки з агрегатами Ag НЧ методом термічного випаровування. 

В [109] для розуміння впливу агрегації на SERS ефект аналізували спектри 

поглинання колоїдних Ag НЧ і спектри збудження SERS для молекул цитрату. 

Показано, що при агрегації НЧ на спектрах поглинання з’являлося плече в області 

низьких енергій, яке збільшувалося по інтенсивності та зміщувалося у червону 

область при збільшенні концентрації Ag НЧ в розчині. При цьому SERS сигнал 

спостерігався лише при збудженні з довжиною хвилі випромінювання в області 

поглинання агрегатів. Продемонстровано лінійний зв'язок між інтегральною 

інтенсивністю низькоенергетичних смуг поглинання і відповідно смугами 

збудження SERS. Таким чином, встановлено, що підсилення раманівського 

сигналу молекул цитрату відбувалось локальними плазмонними полями 

агрегованих в лінійні ланцюжки колоїдних Ag НЧ. 

В [110] Раманівське розсіяння від декількох моношарів бензойної кислоти 

було підсилено тонким шаром Ag НЧ з різною товщиною в діапазоні 5-50 нм. 

Середній розмір Ag НЧ складав 25 нм. Плівки з Ag НЧ одержували осадженням 

при випаровуванні срібла на призму при температурі 77 К і тиском 1.5 Торр 

аргону. На спектрах екстинкції проявлявся пік при 380 нм з плечем в 

довгохвильовій області, що пов'язаний з міжчастинковою взаємодією. Чим більша 
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товщина плівка, тим більше проявлялось агрегування. Залежність інтенсивності 

SERS сигналу від товщини плівки мала немонотонний характер і була 

максимальна при товщині плівки 15 нм. При товщині плівки в 5 нм з покриттям  

1/6 поверхні призми наночастинками в 30 нм фактор підсилення складав 5·103. 

При оптимальній товщині плівки в 15 нм фактор підсилення досягав значення 104. 

З подальшим збільшенням товщини має місце мультипольне розсіяння, моди 

локалізованих поверхневих плазмонів затухають і підсилення зменшується.  

В роботах [97, 99, 100] була проведена апробація плівок з масивами Au і Ag 

НЧ в якості SERS підкладок для детектування молекул родаміну 6Ж малих 

концентрацій. Наноструктуровані тонкі плівки золота і срібла були одержані ІЛО 

методом в атмосфері аргону. В залежності від параметрів осадження, числа 

імпульсів і тиску газу, контролювали оптичні спектри плівок. Оптимізовані умови 

формування плівок з масивами Ag НЧ для SERS підкладок включали таку 

комбінацію параметрів: тиск аргону p=70 Па, густина енергії в імпульсі F=2.0 

Дж/см2, відстань між мішенню і підкладкою 35 мм, число імпульсів 3·104. 

Найкращі SERS підкладки на плівках з масивами Au НЧ були одержані при 

ідентичних параметрах осадження з оптимальним тиском аргону p=100 Па. Піки 

ЛППР для плівок з масивами Ag НЧ і Au НЧ лежали при 550 і 800 нм відповідно. 

Найменші концентрації родаміну 6Ж, які детектувались, складали 10-10 М/л для 

масиву Au НЧ та 10-8 М/л для масиву Ag НЧ. Високі параметри підсилення 

обумовлені наявністю “гарячих точок”, густина яких визначалась 

невпорядкованою структурою плівок, сформованих в умовах ІЛО методу. 

 В якості SERS підкладок були використані нанопористі структури золота, 

одержані селективним витравленням срібла зі сплаву Au-Ag [73, 111-115]. В [114] 

досліджували ефективність SERS підкладок на основі нанопористого золота (por-

Au) з розмірами пор в діапазоні 5–700 нм, де було показано, що найбільшою 

ефективністю характеризуються por-Au структури з малими розмірами пор 5–10 

нм. Формували два типи плівок товщиною 100 нм і 60 мкм з розмірами пор 5-33 і 

55 нм відповідно. Залежність інтегральної інтенсивності SERS сигналу родаміну 

6Ж з концентрацією 10-7 М/л для смуги 1650 см-1 в залежності від розміру пор 
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показала найбільше підсилення при розмірі 5 нм, що в 24 рази вище, ніж для пор 

розміром в 200 нм. Фактор підсилення, і межа детектування є на 1-2 порядки 

більші в порівнянні з структурами з великими порами. Було показано, що для 

великих розмірів пор може бути досягнуто значне підсилення, якщо поверхня 

характеризується ультратонкими нерегулярностями.  

Досягнуті значні успіхи в одержанні SERS підкладок для різних аналітів: 

родаміну 6G, пірідіну, аденіну, бензотриазолю, порфіріну, апоморфіну та ін. 

органічних та біологічних молекул з факторами підсилення до 104 – 107 з 

детектуванням до 10-10 М/л. 

Існують проблеми підвищення фактора підсилення SERS сигналу, зниження 

інтенсивності флюоресценції аналіту, забезпечення однорідності сигналу по 

площині підкладок, надійності, відтворюваності, гнучкості способів для 

оптимізації детектування різних молекул, одностадійності, здешевлення, 

підвищення технологічності процесів, спрощення, скорочення часу перебігу 

процесу та інш. Основні труднощі розробок полягають у досягненні необхідної 

сукупності SERS характеристик.  

 

1.3.Висновки до Розділу 1 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що на сьогоднішній день 

недостатньо розвинуті методи формування плівок з масивами Au, Ag НЧ, зокрема 

ті, які дозволяють цілеспрямовано керувати їх резонансно-оптичними 

властивостями. Особливу увагу привертають підходи, які дозволяють змінювати 

спектр ЛПП резонансів в широкому діапазоні видимого спектра частот, ближніх 

ІЧ і УФ областей. Крім того, існують проблеми розуміння природи резонансних 

оптичних властивостей в наносистемах як з ізольованими наночастинками, так і з 

щільноспакованими взаємодіючими НЧ. Труднощі пов’язані з великою кількістю 

факторів, які впливають на довжину хвилі λмакс ЛПП спектра, та протилежних 

тенденцій їх прояву. Так, внутрішній розмірний ефект ЛП резонансу із 

зменшенням розмірів Au, Ag НЧ залежить від ефекту витікання вільних 

електронів, від зменшення довжини вільного пробігу електронів, від стиснення 
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ґратки золота внаслідок поверхневого натягу, від збільшення ролі скін-шару 

наночастинки з іншою діелектричною функцією та ін. Крім внутрішнього 

розмірного ефекту резонансні оптичні властивості масивів НЧ пояснюються 

концентраційним ефектом, що обумовлений взаємодією між НЧ, їх локальними 

полями та залежить від просторового розподілу НЧ. Суттєву інформацію про 

резонансні плазмонні ефекти при диполь-дипольній взаємодії дають дослідження 

дисперсійних властивостей. Для щільноспакованих масивів НЧ слід враховувати 

також нелокальні та квантові ефекти. 

Залишаються проблеми з більш ефективного керування резонансно-

оптичними властивостями на основі визначення взаємозв’язків між умовами 

формування плазмонних плівок з масивами Au, Ag НЧ, їх структурними 

параметрами та характеристиками плазмонних резонансів. Потребують подальшої 

розробки лазерні методи, а саме імпульсне лазерне осадження. Тому необхідно 

розвивати уявлення про процеси формування наночастинок, наноструктур на їх 

основі з точки зору параметрів осадження, їх впливу на морфологію плівок і 

оптичний відгук. 

Важливою практичною задачею є формування SERS підкладок на основі 

невпорядкованих масивів Au, Ag НЧ та агрегатів. Особливий інтерес викликає 

формування пористих плівок з наноструктурами золота, срібла для SERS 

підкладок, завдяки наявності великої внутрішньої поверхні для аналіту та 

можливості формування в порах так званих “гарячих точок”, що забезпечують 

підсилення розсіяння світла аналітом. Основні труднощі розробок полягають у 

досягненні необхідної сукупності SERS характеристик: підвищення фактора 

підсилення SERS сигналу, надійності, відтворюваності та гнучкості способів для 

оптимізації детектування різних молекул, одностадійності, здешевлення, 

підвищення технологічності процесів, спрощення, скорочення часу перебігу 

процесу та інш. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДАМИ ІМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ОСАДЖЕННЯ МАСИВІВ Au, Ag НАНОЧАСТИНОК ТА ЇХ ОПТИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

У розділі розглянуто одержання композитних плівок з масивами Au, Ag НЧ, на 

яких спостерігається ЛППР, вивчається вплив умов ІЛО на резонансно-оптичні 

властивості плівок та оптимізація умов їх формування для одержання заданих 

ЛППР властивостей. Для цього було необхідно: 

- розробити технологію формування композитних плівок з масивами Au, Ag 

НЧ в рамках методу ІЛО та визначити оптимальні умови осадження масивів 

Au, Ag НЧ, на яких спостерігається ЛППР; 

- виміряти спектри пропускання плівок, одержаних при різних режимах 

осадження і технологічних умовах та провести аналіз резонансно-оптичних 

властивостей плівок; 

- розробити шляхи керування спектральним діапазоном ЛППР композитних 

плівок з масивами Au, Ag НЧ; 

- узагальнити результати впливу технологічних умов одержання плівок на їх 

резонансно-оптичні властивості та визначити їх закономірності. 

Результати досліджень, представлених у даному розділі, висвітлені в 

роботах [116-118] та одержано декларативний патент на спосіб одержання 

плазмонної плівки [119]. 

 

2.1. Розробка методів формування композитних плівок з масивами Au, Ag 

наночастинок імпульсним лазерним осадженням. 

Масиви Au та Ag НЧ одержували на установці ІЛО (рис.2.1.) в атмосфері 

аргону, яка складалася зі стандартного вакуумного поста з залишковим тиском 

310-2 Па та імпульсного лазера ІАГ:Nd3+ (довжина хвилі 1,06 мкм, енергія в 

імпульсі 0.2 Дж, тривалість імпульсу 10 нс, частота повторення імпульсів 25 Гц), 

який працював в режимі модульованої добротності. Абляцію проводили лазерним 

променем сфокусованим під кутом падіння 45˚ до поверхні мішені, яка 
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представляла собою пластину Au або Ag. В якості підкладок використовували 

пластини кремнію, кварцу або скло розміром 25.0х25.0х1.5 мм3, яке попередньо 

очищали хромовою сумішшю (10 г K2Cr2O7 на 350 мл H2SO4) або ізопропиловим 

спиртом з наступною промивкою у великій кількості дистильованої води в 

ультразвуковій ванні.  

Отримували 2 групи плівок, які відрізнялись способом осадження 

наночастинок металу на підкладку і відповідно процесами їх формування. До 

першої групи (D) відносились нанокомпозитні плівки золота та срібла, які 

осаджувались з прямого потоку частинок ерозійного факелу на підкладку (7) 

розташовану перпендикулярно осі факелу на віддалі 20 - 30 мм від мішені. В 

другу групу (B) входили композитні плівки, які осаджувались зі зворотного 

потоку частинок ерозійного факелу на підкладку (6), розташовану в площині 

мішені.  

Під час лазерного опромінення поверхні мішені мають місце: поглинання 

матеріалом мішені лазерного випромінювання, його нагрів та випаровування в 

зоні дії лазерного опромінення, формування ерозійної плазми із 

високоенергетичних частинок (атомів, кластерів, іонізованих частинок), що 

розширюється у формі факела по нормалі до поверхні. Для того, щоб впливати на 

процеси росту, проводили осадження в інертному газі – аргоні, що дозволяло 

ефективно керувати розмірами кластерів та обумовило одержання пористих 

плівок. Процеси формування методами ІЛО в атмосфері аргону нанокомпозитних 

пористих плівок визначаються взаємодіями атомів металу і газу в факелі, поза 

факелом та на підкладці. В факелі, згідно комплексної теорії розповсюдження 

плазми в присутності аргону [96], внаслідок взаємодії атомів золота або срібла 

один з одним та атомами аргону, збільшення тиску газу призводить до зменшення 

концентрації атомів металу, видалених внаслідок абляції, та водночас зростання 

розмірів нанокластерів. При збільшенні тиску аргону факел стискається, 

зменшується його розмір, в факелі підсилюється взаємодія між атомами металу, в 

результаті чого виникає коалісценція частинок. При таких умовах, процес 

зростання нанокластерів може ефективно регулюватись шляхом зміни тиску 



 75

навколишнього газу. При низькому тиску аргону факел містить багато кластерів 

малих за розміром (10 Па), при високому тиску (100 Па) –крупних за розміром 

кластерів. 

 
(а) 

  
 (б)      (в) 

Рис.2.1 (а) Схема вакуумної камери для отримання масивів Au, Ag НЧ імпульсним лазерним 
осадженням: 1 – промінь ІАГ:Nd3+ лазера, 2 – напуск газу, 3 – вакуумна камера, 4 – ерозійний 
факел,5 – мішень, 6, 7 – підкладки. (б), (в) – схематичні рисунки впливу тиску аргону при 10 Па 
та 70 Па на процеси осадження наночастинок з прямого потоку частинок. 

Поза факелом при низькому тиску аргону (рис.2.1 (б)) наночастинки мало 

взаємодіють з атомами аргону, енергія та довжина їх вільного пробігу мають 

високі значення. На поверхні підкладки плівки формуються з потоків великої 
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густини високоенергетичних наночастинок металу. Формування характеризується 

високим значенням поверхневої дифузії частинок на підкладці, що призводить до 

міграції їх між наночастинками та збільшенні розмірів НЧ. При високих 

значеннях тиску аргону, відстань між підкладкою і факелом збільшується в 

результаті стискання його оточуючим газом (див.рис.2.1(в)). Це призводить до 

збільшення взаємодії наночастинок з атомами аргону, зменшення їх кінетичної 

енергії та довжини вільного пробігу до підкладки. Плівки формуються з меншої 

густини потоку низькоенергетичних частинок. Поверхню підкладки досягають 

наночастинки меншого розміру. Значна кількість низькоенергетичних частинок 

великого розміру осаджується на підкладку, що розташована в площині мішені.  

При осадженні нанокомпозитних плівок зі зворотного потоку частинок 

взаємодія атомів Ar з частинками ерозійного факела призводить до розсіяння їх 

енергії, гальмування та повернення частинок в площину підкладки. При цьому на 

ділянках плівки, розташованих поблизу осі факелу осаджується більша кількість 

наночастинок більших розмірів, на віддалі – менша кількість менших розмірів, 

змінюється пористість вздовж плівки та її товщина. Отже, даний метод дозволяє 

одержати плівки, вздовж якої зменшується її товщина, пористість, розміри Au, Ag 

НЧ та пор. Таким чином, положення точки плівки по відношенню до осі факелу 

(L) є параметром, що також впливає і на властивості ЛППР.  

Керування структурними характеристиками масивів НЧ здійснювали також 

числом лазерних імпульсів. В залежності від числа імпульсів формуються різні 

структури плівок. При низькій кількості лазерних імпульсів формується 2D масив 

НЧ – моношар НЧ з різним ступенем заповнення поверхні підкладки (від 

ізольованих НЧ до щільнозапакованого шару НЧ). При кількості лазерних 

імпульсів більше 7 – 10000 формується 3D масив багатошарова об’ємна пориста 

структура НЧ (рис.2.2). 

Відмінною особливістю осадження плівок з Ag НЧ є формування хімічних 

сполук срібла, так як воно активне до утворень сполук з киснем, вуглецем, 

сіркою. Наночастинки срібла представляють собою структуру: ядро – срібло і 

оболонка – сполуки срібла. Це обумовлено присутністю домішок в аргоні та 
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використанням масляного насосу в вакуумній установці. Крім того, в результаті 

зберігання плівок por-Ag на повітрі можливе неконтрольоване утворення сполук 

срібла. 

 

  
 

 

 

 

а б 
Рис.2.2. Схематичне зображення 3D масивів Au, Ag НЧ, одержаних із прямого потоку частинок 
ерозійного факелу (а) та зі зворотного потоку частинок (б). 

 

Виходячи з фізики процесів формування нанокомпозитних плівок методом 

ІЛО, проводили дослідження впливу умов формування масивів Au, Ag НЧ на їх 

оптично-резонансні властивості. Для цього здійснювали варіювання 

технологічних параметрів ІЛО: тиску аргону pAr, кількості лазерних імпульсів N та 

густини енергії в імпульсі j. (див. табл.2.1).  

Діапазон тиску визначається тим, що при малих значеннях тиску аргону 

(<10 Па) та числа імпульсів більше 3·103 формуються суцільні непористі плівки, 

що не містять Au НЧ і не відповідають вимогам спостереження ЛПП резонансу. 

Крім того, в даному діапазоні тиску можливе керування розміром наночастинок у 

факелі і відповідно структурними характеристиками осадженого масиву 

наночастинок. Діапазон значень густини енергії в імпульсі 5–20 Дж/см2 дозволяв 

керувати кінетичною енергією кластерів у факелі, їх концентрацією, що впливало 

на структурні характеристики осаджених плівок. Крім того, при формуванні 

плівок в даному діапазоні, домінуючим механізмом абляції є нормальне теплове 

випаровування і емісія мікрокрапель з поверхні мішені не відіграє істотної ролі. 

 

 

НЧ 

L=25 мм 
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Таблиця.2.1.Технологічні параметри, при яких формувались масиви Au, Ag НЧ.  

 

мішень 

Режим 
осадження 

Густина енергії 
в лазерному 
ім-пульсі, j, 
Дж/см2 

Тиск аргону у 
вакуумній ка-
мері, pAr, Па 

Кількість 
лазер-них 
імпульсів, 

N·103 
 

Au 
осадження 

із прямого 
потоку частинок  

 

5–20 

 

5.0 – 100.0 

 

3.0 – 60.0 

 

Au 

осадження 
зі зворотно-го 
потоку частинок  

 

5–20 

 

13.5 – 100.0 

 

3.0 – 45.0 
 

Ag 
осадження 

із прямого 
потоку частинок  

 

20 

 

10-2 – 13.5 

 

2.5 – 45.0 

 

Ag 

осадження 
зі зворотно-го 
потоку частинок  

 

5–20 

 

13.5 – 50.0 

 

1.5 – 30.0 

 

Вибір значення N пов'язаний з прийнятими значеннями pAr, j та становить N=(1.5–

60)·103, що відповідає часу проведення осадження від 1 до 40 хвилин. При 

N<1.5·103 недостатня товщина плівки для спостереження ЛПП поглинання. 

Розміри Au НЧ, їх просторовий розподіл, пористість плівок, їх товщина, від яких 

залежать властивості ЛПП резонансу, обумовлені сукупністю параметрів pAr, j та 

числа імпульсів N. 

 

2.2. Дослідження впливу умов формування на оптичні властивості масивів 

Au НЧ.  

Вивчення впливу умов осадження масивів Au, Ag НЧ на їх плазмонні 

властивості здійснювався шляхом варіювання технологічних параметрів ІЛО: 

тиску аргону pAr, кількості лазерних імпульсів N та густини енергії в імпульсі j 

при незмінних значеннях інших параметрів. Порівнювались такі характеристики 

спектрів оптичного пропускання: довжина хвилі мінімуму пропускання min, 

повна ширина на половині висоти FWHM і відносна глибина мінімуму 

пропускання ∆T (рис.2.3). 
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Рис.2.3. Схема визначення FWHM і ∆T. 
 

Спектри пропускання плівок з масивами Au, Ag НЧ вимірювали на 

спектрофотометрі СФ-26 при нормальному падінні неполяризованого світла в 

діапазоні довжин хвиль 340–1100 нм. Коефіцієнт пропускання досліджуваного 

зразка T визначається формулою 100
0


I
IT , де I – інтенсивність потоку 

випромінювання, який пройшов через зразок, I0 – інтенсивність потоку 

випромінювання, який падає на зразок або, який проходить через контрольний 

зразок, коефіцієнт пропускання якого береться за одиницю.  

 Для забезпечення роботи спектрофотометра в широкому діапазоні спектра 

використовуються джерело випромінювання лампа накалювання та два 

фотоелемента: сурм`яно-цезієвий для вимірювань в області спектру 186-650 нм і 

киснево-цезієвий фотоелемент – в області спектру від 600 до 1100 нм. 

 

2.2.1. Масиви Au НЧ, осаджені із прямого потоку частинок ерозійного 

факелу. 

 

Для того, щоб уникнути впливу товщини плівок на їх структуру спочатку 

розглядається вплив тиску аргону при малому числі лазерних імпульсів N=3·103. 

На кривих рис. 2.4 (а) видно характерні для прояву ЛППР мінімуми при 660, 680 і 

740 нм для плівок, одержаних при 13.5 (кр.1), 20 (кр.2) і 70 Па (кр.3) відповідно. 
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Екстремуми кривих зміщені в довгохвильову область спектру в порівнянні з 

фрьоліховською модою при =520 нм. Зменшення пропускання в області ≈500 нм 

(2.4 еВ) пов’язане з внеском міжзонних переходів. Смуги резонансного 

поглинання широкі, значення FWHM складають 210, 300, 395 нм відповідно. Із 

збільшенням тиску аргону від 13.5 до 70 Па збільшуються значення min від 660 до 

740 нм, FWHM від 210 до 390 нм, зменшується ∆T від 11% до 6%. При зростанні 

тиску аргону зменшуються розміри осаджених НЧ та товщина плівки.  

На рис.2.4 (б) представлені спектри пропускання нанокомпозитних 

пористих плівок золота, осаджених в атмосфері аргону з тиском від 5 до 70 Па 

при збільшенні числа лазерних імпульсів до N=15·103. З рис.2.4 (б) видно, що 

плівки сформовані при різних тисках значно відрізняються оптичним відгуком. 

Для плівки, осадженої при pAr =5 Па (кр.1), спостерігається монотонне зменшення 

пропускання при довжинах хвиль більших 500 нм, що пов’язано з поглинанням  

вільними електронами. Такий характер спектру відповідає тонким суцільним 

плівкам золота, що не містять Au НЧ. При збільшенні тиску від 13.5 до 70 Па 

спектри пропускання плівок характеризуються мінімумами в широкому діапазоні 

довжин хвиль 740 – 560 нм, що свідчить про збудження локалізованих 

поверхневих плазмонів в масивах Au НЧ. Із збільшенням тиску в камері 

положення мінімумів смуг зміщуються в короткохвильову область спектра від 

740 нм для плівки, одержаної при pAr =13.5 Па, до 560 нм для плівки, одержаної 

при pAr =70 Па. Якщо при тиску аргону 13.5 Па смуга пропускання несиметрична, 

широка FWHM=600 нм, то при більших тисках (20 – 30 Па) смуги порівняно 

вузькі FWHM=190–200 нм, поглинання збільшується до ∆T=13.5%. Подальше 

збільшення тиску аргону до pAr =70 Па призводить до звуження смуг пропускання 

FWHM=175 нм та зменшення поглинання ∆T=3%. 
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Рис.2.4. Спектри пропускання композитних пористих плівок золота, одержаних з прямого потоку 
частинок ерозійного факелу при j=15 Дж/см2, dм-п=30 мм, різних значеннях числа імпульсів: 
 (а) – N=3·103, та при PAr, Па: 13.5 – (кр.1), 20–(кр.2), 70–(кр.3); 
(б) – N=15·103 та при PAr, Па: 5- (кр.1), 13.5–(кр.2), 20–(кр.3), 30–(кр.4), 50–(кр.5), 70–(кр.6). 

 

При збільшенні числа імпульсів до N=45·103 характер залежності 

положення мінімумів пропускання від тиску аргону такий, як при N=15·103. З 

рис.2.5 видно, що із збільшенням тиску в камері від 20 до 70 Па положення 

мінімумів смуг зміщуються в короткохвильову область спектра від 640 нм до 590 

нм, FWHM звужується від 215 нм до 115 нм, а ∆T збільшується від 6.45 до 10.4 %  

відповідно.  
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Рис.2.5.Спектри пропускання нанокомпозитних пористих плівок золота, одержаних з 

прямого потоку частинок ерозійного факелу при j=15 Дж/см2, N=45·103, dм-п=30 мм та при PAr, 
Па: 20–(кр.1), 30 –(кр.2) 70–(кр.3). 
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Дослідження залежності резонансно-оптичних властивостей масивів Au НЧ 

від тиску аргону при різних кількостях лазерних імпульсів показало, що при 

малому числі імпульсів N=3·103 збільшення тиску призводить до зміщення 

спектрів пропускання в червону область, їх розширення та зменшення глибини 

мінімуму пропускання, тоді як при великих значеннях числа імпульсів характер 

залежностей протилежний – спектри зміщуються в блакитну область спектру, 

смуги звужуються, а поглинання збільшується. Протилежний характер 

залежностей визначається відмінністю у структурі плівок: при малих кількостях 

імпульсів (N=3·103) формуються двовимірні 2D острівцеві структури з 

ізольованими Au НЧ, а при збільшенні кількості імпульсів (N>10·103) – об’ємний 

тривимірний 3D щільнозапакований масив Au НЧ. Наведені результати вказують 

на різну природу резонансних оптичних властивостей в 2D і 3D масивах 

наночастинок. Залежність довжини хвилі ЛППР, ∆T та FWHM плівок з масивами 

Au НЧ від тиску аргону при N=3·103, 15·103 та 45·103 продемонстровано на 

рис.2.6 (а, б, в). Порівнюючи характеристики спектрів оптичного пропускання 2D 

і 3D масивів Au НЧ, видно, що спектральне положення плазмонного резонансу 

для 3D масиву знаходиться в короткохвильовій області, напівширина смуги 

FWHM менша відносно відповідних характеристик 2D масиву, збільшується і 

значення ∆T ( порівн. рис.2.6, а, б, в кр.1 та кр.2,3). 

На рис.2.7 продемонстровано вплив на оптичні властивості масивів Au НЧ 

кількості лазерних імпульсів при сталих значеннях тиску аргону pAr=20 Па та 

густини енергії в імпульсі j=15 Дж/см2. З рис.2.7 видно, що із збільшенням числа 

лазерних імпульсів від N=3·103 до 45·103 коефіцієнт пропускання значно 

зменшується, що пов’язано зі збільшенням товщини плівки. Мінімуми 

пропускання лежать в діапазоні довжин хвиль 680–605 нм, із збільшенням числа 

імпульсів лазера від N=3·103 до 22·103 значення min зміщується в 

короткохвильову область від 680 до 605 нм, що свідчить про перехід структури  
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Рис.2.6. Залежності зміни довжини хвилі ЛППР (а), ∆T (б) та FWHM (в) плівок з масивами Au 
НЧ від тиску аргону при N=3·103 (кр.1), 15·103 (кр.2) та 45·103 (кр.3). 
 

від 2D до 3D, збільшується розмір наночастинок та щільність їх упаковки. При 

подальшому збільшенні N до 45·103 зростає концентрація наночастинок та 

товщина плівок і спостерігається зсув в довгохвильову область min=640 нм. В 

результаті збільшення числа імпульсів смуги пропускання звужуються від 300 нм 

до 190 нм, глибина мінімуму пропускання ∆T збільшується і при N=15·103 досягає 

13.75%, подальше збільшення N призводить до зменшення ∆T до 6.45%. Характер 
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залежності спектрів пропускання від числа імпульсів для плівок, одержаних при 

тиску pAr=70 Па схожий (рис.2.7, б). Така поведінка залежностей резонансно-

оптичних властивостей свідчить про різноманітну структуру плівок. Збільшення 

кількості імпульсів призводить до великого розмаїття структурних властивостей 

даних плівок від острівцевої з ізольованими Au НЧ та двовимірної 

щільнозапакованої структури до тривимірного масиву Au НЧ з різним ступенем 

пористості.  
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Рис.2.7. (а) Спектри пропускання масивів Au НЧ, одержаних з прямого потоку частинок 
ерозійного факелу при j=15 Дж/см2, PAr=20 Па, dм-п=30 мм та при N (·103): 3–(кр.1), 7.5 –(кр.2), 
15–(кр.3), 22.5–(кр.4), 45–(кр.5). (б) Залежність довжини хвилі ЛППР масивів Au НЧ від числа 
лазерних імпульсів при pAr=20 та 70 Па, j=15 Дж/см2. 
 

На рис.2.8 наведені спектри пропускання пористих плівок Au (а) та 

довжини хвилі ЛППР (б) в залежності від густини енергії в імпульсі при 

постійних значеннях pAr=20 Па, N=15·103. При збільшенні густини енергії в 

імпульсі від j= 5 до 20 Дж/см2 зменшується коефіцієнт пропускання, мінімуми 

спектрів пропускання min зміщуються в довгохвильову область від 595 до 680 нм, 

збільшуються значення FWHM від 170 до 437 нм та зменшується глибина 

пропускання ∆T від 16 до 8.25 %. Такий характер залежності спектрів від j 

пов’язаний з тим, що при високих значеннях густини енергії в імпульсі 

збільшуються кінетичні енергії частинок, густина їх потоку та швидкість 



 85

осадження, що призводить до збільшення товщини та щільності плівок, 

збільшення розмірів Au НЧ.  
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Рис.2.8. (а) Спектри пропускання нанокомпозитних пористих плівок золота, одержаних з 
прямого потоку частинок ерозійного факелу при, pAr=20 Па, N=15·103, dм-п=30 мм, j, Дж/см2: 5–
(кр.1), 10–(кр.2), 15–(кр.3), 20–(кр.4). (б) Залежність довжини хвилі ЛППР плівок з масивами Au 
НЧ від густини енергії в імпульсі при pAr=20 Па, N=15·103. 
 

Отже, можна зробити висновок, що варіювання технологічних параметрів 

осадження дозволило керувати структурними характеристиками плівок і, як 

наслідок, їх резонансно-оптичними властивостями, а різноманітність спектрів 

пропускання плівок визначаються відмінностями морфології та структури 

одержаних масивів НЧ. 

 

2.2.2. Масиви Au НЧ, осаджені зі зворотного потоку частинок ерозійного 

факелу. 

 

Осадження зі зворотного потоку кластерів факелу на підкладку, що 

розташовується в площині мішені на відстані від 5 до 20 мм від осі ерозійного 

факелу дає можливість одержати плівки з різними ЛППР властивостями. Різні 

ЛППР властивості визначаються формуванням в цих умовах плівки, вздовж якої 

зменшується її товщина, розміри Au НЧ, пор. Для дослідження оптичних 
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властивостей масивів НЧ золота змінювали такі технологічні параметри: тиск 

аргону 13.5 –100 Па при j=5 Дж/см2 та кількості імпульсів N=3(30)·103; густину 

лазерного опромінення 5-20 Дж/см2 при фіксованих значеннях тиску pAr=13,5 Па, 

кількості імпульсів N=15·103; число лазерних імпульсів N=(1.5-30)·103 при 

pAr=13,5 Па, j=20 Дж/см2. Четвертим параметром, що впливає на ЛППР, є 

положення точки плівки по відношенню до осі факелу (L).  

На рис.2.9 наведено спектри Т() в залежності від тиску аргону в камері 13.5 

і 100 Па та від положення точки підкладки. При малому числі лазерних імпульсів 

N=3·103 (рис.2.9, а) видно, що спектри широкі з великим коефіцієнтом оптичного 

пропускання, мінімуми спектрів лежать в діапазоні довжин хвиль 535–590 нм. На 

ділянках плівки поблизу осі факелу L =5 мм (кр.1, 2) коефіцієнт пропускання 

менший при любих тисках аргону, а довжина хвилі ЛППР зміщена в червону 

область по відношенню до ділянки плівки на віддалі 15 мм від осі факелу (кр. 1/, 

2/), так як більш крупніші НЧ і більша їх кількість формується поблизу осі факелу, 

менші за розміром і кількістю – на віддалі. Із збільшенням тиску аргону від 13,5 

до 100 Па збільшуються розміри Au НЧ і положення мінімумів оптичного 

пропускання зміщуються в короткохвильову область від 590 до 550 нм для  
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Рис.2.9. Спектри пропускання масивів Au НЧ, одержаних при j=5 Дж/см2, N=3·103 (а) і 30·103 
(б),  pAr: 13.5 Па ( кр. 1, 1/), 100 Па (кр. 2, 2/) і L, мм: 5 (кр. 1,2), 15 (кр.1/, 2/).  

 



 87

ближньої точки L=5 мм та від 570 до 535 нм для дальньої точки L=15 мм, 

зменшується сила оптичного відгуку наноструктури, відповідно від ∆T=6.25 % 

до1 %, смуги звужуються від FWHM= 160 нм до 50 нм. 

При зростанні числа імпульсів до N=30·103  зменшується коефіцієнт 

пропускання, збільшується ∆T, особливо для L=15 мм (∆T від 2 до 7.5% для 

плівки, одержаної при pAr=13.5 Па, та від 0.75 до 16.5 % – при pAr=100 Па) (рис.2.9, 

б). При такому числі імпульсів збільшення тиску аргону від 13,5 до 100 Па 

призводить до зміщення смуг ЛППР в червону область від 560 до 590 нм 

(порівняйте кр.1 і 2), зменшення коефіцієнта пропускання та збільшення глибини 

мінімуму для L=15 мм в 2 рази (пор. кр.1, 1 з кр.2, 2), розширення смуг FWHM 

від 115 до 165 нм. 

На рис.2.10 продемонстровано спектри пропускання масиву Au НЧ, 

виміряних в різних ділянках вздовж підкладки на відстані від точки осадження 

L=2÷22 мм. При збільшенні L спостерігається збільшення коефіцієнта 

пропускання, зменшення напівширини смуги та немонотонна залежність довжини 

хвилі ЛППР (рис.2.10, б). Для ділянки плівки в діапазоні L=2÷6 мм ЛППР 

зміщується в червону область спектру від 660 до 720 нм, що може бути  
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Рис.2.10. (а) Спектри пропускання масиву Au НЧ, одержаного зі зворотного потоку частинок 
факелу при j=5 Дж/см2, N=30·103, pAr=100 Па, в різних ділянках вздовж підкладки L: 1 – 2 мм, 2 
– 6 мм, 3 – 12 мм, 4 – 16 мм, 5 – 18 мм, 6 – 22 мм. (б) Зміна довжини хвилі ЛППР масиву Au НЧ 
вздовж підкладки в діапазоні значень L=2÷22 мм. 
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обумовлено структурними особливостями масиву НЧ, наприклад, різним 

значенням пористості. Наступне збільшення відстані L  призводить до зміщення 

ЛППР в короткохвильову область стектру до 570 нм, що обумовлено зменшенням 

розмірів Au НЧ, товщини плівки та збільшенням пористості. 

Дослідження залежності резонансно-оптичних властивостей масивів Au НЧ 

від тиску аргону PAr та L при різних кількостях лазерних імпульсів показало, що 

при малому числі імпульсів збільшення тиску призводить до зміщення спектрів 

пропускання в блакитну область, їх звуження та зменшення глибини мінімуму 

пропускання, тоді як при великих значеннях числа імпульсів характер 

залежностей протилежний – спектри зміщуються в червону область спектру, 

смуги розширюються, а поглинання значно збільшується. Це визначається 

структурою плівок: при малих кількостях імпульсів формуються двовимірні 2D 

острівцеві структури з різним ступенем заповнення Au НЧ поверхні підкладки, а 

при збільшенні кількості імпульсів – тривимірний 3D масив Au НЧ. Крім того, 

збільшення тиску аргону призводить до збільшення розмірів Au НЧ, а осадження 

на підкладку, розташовану в площині мішені, відбувається із зворотного потоку 

кластерів ерозійного факелу, тому більш крупніші НЧ і більша їх кількість 

формується поблизу осі факелу, менші за розміром і кількістю – на віддалі. 

Наведені результати вказують на різну природу резонансних оптичних 

властивостей в даних плівках.  

На рис.2.11 наведено спектри пропускання для плівок золота, що були 

одержані при різних значеннях густини енергії j=20 Дж/см2 (кр. 1, 1/) та 5 Дж/см2 

(кр. 2, 2/) при тиску аргону pAr=13,5 Па. Спектри були виміряні на ближній 

(L=5мм) та дальній (L=20мм) ділянках плівки відносно осі факелу. Для них чітко 

проявляються піки поглинання в області 600 – 640 нм, що пов’язані із збудженням 

ЛППР на Au НЧ. Смуги – несиметричні, розширені, значення FWHM складає 125 

– 237 нм. Зі зменшенням енергії опромінення зменшуються значення оптичної 

густини плівок, FWHM, ∆T від 22.25% і 14.75% до 17% і 7.25% при L=5мм і 20 мм 

відповідно, що пов’язано зі зменшенням товщини плівки, щільності заповнення 

НЧ. Для ділянки плівки L=20 мм мінімуми смуг зміщуються в короткохвильову 
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область від 640 до 600 нм (рис.2.11, кр. 1/, 2/), що пояснюється зменшенням 

розмірів кластерів золота та збільшенням пористості плівки. Слід відзначити 

відмінність характеру спектрів в залежності від параметру L при різних значеннях 

густини енергії в імпульсі. Якщо зі збільшенням відстані від осі факелу від 5 до 20 

мм для плівки, одержаної при j=5 Дж/см2 значення min зміщується в 

короткохвильову область від 620 до 600 нм, то для плівки, одержаної при 

j=20 Дж/см2 min – в довгохвильову область від 620 до 640 нм. Широкі спектри 

пропускання відображають велику дисперсність розмірів і форми НЧ, а також 

дипольні взаємодії між НЧ, що підсилюються в щільноспакованих наносистемах. 
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Рис.2.11. Спектри пропускання плівок золота, одержаних зі зворотного потоку частинок 
факела при РAr = 13.5 Па, N= 15·103 , різних значеннях густини енергії j, Дж/см2: кр. 1, 1/ – 20, 
кр. 2, 2/ –5 та відстані підкладки від осі факела L, мм: кр. 1, 2 – 5, кр.1/, 2/ – 15.  

 
Рис.2.12 демонструє залежність оптичних спектрів масивів Au НЧ від числа 

імпульсів лазера в діапазоні N=(4.5–30)·103 на ділянках плівки L=5мм і 15 мм. З 

рис.2.12 видно, що смуги резонансного поглинання знаходяться в області довжин 

хвиль 520 – 570 нм. Для плівок з N=4.5·103 (кр.3, 3/) із зменшенням розмірів НЧ та 

їх щільності заповнення на підкладці плазмонний резонанс зміщується в 

короткохвильову область від 570 до 520 нм, при цьому глибина смуги має низькі 

значення ∆T=0.75, 5.75%, а коефіцієнт пропускання високим T=80, 63%. Із 
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збільшенням лазерних імпульсів інтенсивність поглинання і оптична густина 

збільшуються в результаті збільшення товщини плівки, а смуги поглинання для 

плівок, сформованих 15 мм на відстані від точки розпилення, зміщуються в 

довгохвильову область, що обумовлено збільшенням концентрації НЧ на поверхні 

підкладки тому підсилюється роль міжчастинкової взаємодії. 
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Рис.2.12 Спектри пропускання плівок por-Au, одержаних при j=5 Дж/см2, PAr=13.5 Па, N: 
3·103  (кр.1, 1/), 15·103   (кр.2, 2/), 45·103  (кр.3, 3/); L, мм: 5 (кр.1,2,3), 15 (кр. 1/, 2/, 3/). 

 
На рис.2.13 наведено залежності спектрів пропускання por-Au плівок від 

положення точки підкладки і їх зміни в часі при зберіганні на повітрі. Видно, що 

для точки поблизу осі факелу L=5 мм (кр.1) коефіцієнт пропускання менший і 

мінімум смуги зміщений в порівнянні з таким для точки L=15 мм (кр.2) в сторону 

менших довжин хвиль. Із збільшенням часу зберігання обидва спектри 

характеризуються більшим поглинанням і зміщені в сторону більших довжин 

хвиль (кр.1, 2). 

 З часом зберігання на повітрі плівок por-Au зменшується неоднорідність 

розподілу розмірів, форми Au НЧ. Після 30 днів зберігання оптичні властивості не 
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Рис.2.13 Спектри пропускання плівок por-Au, одержаних при j=5 Дж/см2, N=30·103, PAr = 13.5 
Па, L, мм: 5 (кр.1, 1/), 15 (кр.2, 2/); свіжовиготовлені – (кр.1,2), після витримки на повітрі  
30 днів – (кр.1/, 2/).  

 

змінюються. Умови формування плівок por-Au методом ІЛО із зворотного потоку 

часток на холодну підкладку при кімнатній температурі є нерівноважними, 

характеризуються значним переохолодженням і перенасиченням. 

Нерівноважність таких наноструктур обумовлена наявністю надлишкової 

поверхневої енергії, сегрегацій, нанопор, залишкових напруг, пов’язаних з 

умовами одержання. Із-за великої поверхні наночастинок неминучі процеси 

агрегації, які направлені в сторону зменшення енергії Гіббса. Недосконала 

структура плівок з часом переходить до більш рівноважного, стійкого стану, та 

відповідно характеризуються більш стабільними оптичними властивостями. 
 

2.3. Оптичні властивості нанокомпозитних плівок з масивами Ag НЧ . 

Спектри пропускання плівок срібла, що одержані із прямого потоку частинок 

ерозійного факелу (рис.2.14, кр.1, 2) характеризувались смугами з мінімумами 

пропускання 500-530  нм, що свідчить про збудження поверхневих плазмонів в 

масивах Ag НЧ. Із збільшенням кількості лазерних імпульсів (кр. 3) смуга 

пропускання значно зміщується в довгохвильову область =800 нм. Зсув довжини 
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хвилі плазмонного резонансу у червону область та розширення смуги може бути 

зумовлений як збільшенням розмірів НЧ так і ступені заповнення поверхні 

підкладки наночастинками. Прояв ЛППР у плівках срібла, одержаних із прямого 

потоку частинок ерозійного факелу при малому числі лазерних імпульсів 

визначається їх невпорядкованою 2D структурою. 
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Рис.2.14. Спектри пропускання плівок срібла, одержаних із прямого потоку частинок 
ерозійного факелу при j=20 Дж/см2, dп-м=30 мм, pAr, Па: 10-2 (кр.1, 3), 13,5 (кр.2); N: 2.5·103  
(кр.1), 7.5·103  (кр.2), 7.5·103   (кр.3). 

Для дослідження оптичних властивостей нанокомпозитних пористих плівок 

срібла, одержаних із зворотного потоку частинок ерозійного факелу, змінювали 

такі технологічні параметри: густину лазерного опромінення 5-20 Дж/см2 при 

фіксованих значеннях тиску pAr=13,5 Па, кількості імпульсів 15·103  ; тиск аргону 

10-50 Па при j=5 Дж/см2 та кількості імпульсів 15·103 ; число лазерних імпульсів 

(15–45)·103   при pAr=13,5 Па, j=5 Дж/см2. 

На рис.2.15 наведено спектри пропускання масивів Ag НЧ в залежності від 

тиску аргону для двох ділянок плівки: поблизу осі факелу (L=5 мм) – (а) та на 

віддалі (L=15 мм) – (б). На спектрах T() видно смуги плазмонного поглинання в 

діапазоні довжин хвиль 430 – 950 нм. Для ділянки плівки L=5 мм при підвищенні 

тиску аргону спектри пропускання зміщуються в довгохвильову область від 550 
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до 950 нм, коефіцієнт пропускання зменшується, спектр суттєво розширюється. 

Для L=15 мм спектри оптичного пропускання знаходяться в короткохвильовій 

області, характеризуються більшим значенням коефіцієнта пропускання та 

глибини пропускання, смуги значно вужчі, і при збільшенні тиску аргону також 

зміщуються в червону область від 430 до 470 нм. Такий характер спектрів 

обумовлений декількома причинами. По-перше, із збільшенням тиску аргону 

збільшуються розміри кластерів НЧ срібла. Чим більші розміри НЧ срібла, тим в 

більш довгохвильову область зміщується спектр поглинання. По-друге, 

відбувається збільшення значення діелектричної проникності внаслідок 

окислення НЧ Ag, що також призводить до зміщення смуг поглинання в червону 

область. Відмінності в спектрах пропускання для ділянок плівок L=5 мм та L=15 

мм обумовлені зворотнім режимом осадження, при якому відбувається сепарація 

наночастинок по розмірам, внаслідок чого великі за розміром НЧ і більша їх 

кількість осаджується поблизу осі факелу, товщина плівки теж більша. 

Збільшення тиску аргону призводить також до підсилення взаємодії частинок 

факелу з атомами аргону, тому НЧ осаджуються в основному поблизу осі факелу, 

а на віддалі зменшується кількість і розмір НЧ. Зменшення розмірів НЧ та їх 

кількості призводить до зміщення спектрів в короткохвильову область та 

зменшення ЛППР відгуку. По-друге, хемосорбція кисню, утворення сполук срібла 

з вуглецем, сіркою і т.д. на поверхні Ag НЧ призводить до зміни діелектричної 

проникності приповерхневого шару і довгохвильового зміщення плазмонного 

спектру [136]. Неоднорідне розширення смуги поглинання поверхневого 

плазмонного резонансу обумовлено значною дисперсією розмірів наночастинок. 

Ширина смуги ЛППР визначається хімічними поверхневими ефектами та 

розмірно-залежним розсіюванням електронів на поверхні НЧ, якщо розміри 

наночастинок стають меншими середньої довжини вільного пробігу електрона в 

об’ємному сріблі. 
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Рис.2.15. Спектри пропускання масивів Ag НЧ, одержаних при j=5 Дж/см2, N=15·103, pAr, Па: 
13,5 (кр.1), 20 (кр.2), 50 (кр.3) на відстані від осі ерозійного факелу L, мм: 5– а, 15 – б.   
 

На рис. 2.16, а наведено спектри пропускання плівок срібла, сформованих 

при N=15·103 , pAr=13,5 Па та різних значеннях густини енергії в імпульсі j=5 та 20 

Дж/см2, на яких спостерігається локалізоване поверхневе плазмонне поглинання в 

діапазоні довжин хвиль 440 – 580 нм. При збільшенні значення j оптичне 

пропускання зменшується, мінімуми спектрів для ближньої точки плівки 

зміщується в короткохвильову область, а для дальньої – в довгохвильову область 

спектру. Смуги спектрів пропускання – несиметричні, широкі, що обумовлено 

дисперсією розміру та форми НЧ срібла. Із зменшенням розмірів НЧ срібла в 

плівці, розташованої на відстані 15 мм від осі факелу, мінімум пропускання 

зміщується в більш короткохвильову область спектру, в порівнянні з плівкою, що 

знаходилась поблизу факелу (порівняйте рис.2.16, а кр.1 з кр.1/.). Для плівок в 

області L=5 мм, де товщина їх більша і структура характеризується 3D масивом 

Ag НЧ, природа резонансно-оптичних спектрів відрізняється і визначається 

міжчастинковою взаємодією. 



 95

300 400 500 600 700 800 900 1000

30

40

50

60

70

80

нм

1

1/

2

2 /

T, %

 

400 500 600 700 800 900 1000

40

50

60

70

80

нм

1

1/

2

2 /

T, %

 

  а б 
Рис.2.16 (а) Спектри пропускання плівок por-Ag, одержаних при pAr=13,5 Па, N=15·103, j, 
Дж/см2: 5 (кр.1, 1/), 20 (кр.2, 2/); L, мм: 5 (кр.1, 2), 15 (кр. 1/, 2/). (б) Спектри пропускання плівок 
por-Ag щойно одержаних – кр.1, 1/, після витримки на повітрі 30 днів – кр.2, 2/. 
 

Для масивів НЧ срібла при експозиції на повітрі, на відміну від масивів НЧ 

золота, зміщення мінімумів плазмонних смуг не спостерігалось (рис.2.16, б), лише 

дещо збільшувалась інтенсивність плазмонного поглинання. Так як Ag НЧ 

являють собою гетерочастинку, яка включає ядро Ag НЧ та оболонку у вигляді 

сполук срібла, то у щільноспакованих масивах з такими НЧ не відбувається 

сегрегацій і збільшення розмірів Ag НЧ, у порівнянні з масивами Au НЧ.  

На рис.2.17 наведено приклад спектрів пропускання масивів Ag НЧ в 

залежності від числа імпульсів. Збільшення числа лазерних імпульсів від 

N=15·103  до 45·103  при незмінних значеннях тиску аргону і густини енергії в 

імпульсі призводило до зменшення коефіцієнта пропускання, збільшення глибини 

мінімуму пропускання, розширення смуг, зміщення мінімуму смуги в більш 

довгохвильову область від 550 до 580 нм та від 470 до 530 нм відповідно для 

ближньої та віддаленої ділянки плівки відносно осі факелу. Такий характер 

спектрів пропускання пояснюється тим, що із збільшенням числа імпульсів 

збільшуються розміри НЧ, їх кількість, зменшується пористість плівок, а це 

призводить до зміщення ЛППР в червону область спектру.  
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Рис.2.17. Спектри пропускання плівок por-Ag, одержані при pAr=13,5 Па, j=5 Дж/см2 , 

L=15 мм, в залежності від N (·103): 15 – (кр.1), 22.5 – (кр.2), 45 – (кр.3). 
 

2.4. Висновки до Розділу 2 

1. Процеси формування методами імпульсного лазерного осадження масивів 

Au, Ag НЧ визначаються взаємодіями атомів металу, газу в факелі, поза 

факелом та на підкладці в залежності від основних параметрів абляції: 

тиску аргону, кількості імпульсів, густини енергії в імпульсі та від способу 

осадження частинок металу на підкладку. При прямому осадженні при 

тиску аргону 10-20 Па плівки осаджуються з високоенергетичних потоків 

частинок більшої їх кількості, а при збільшенні тиску до 70-100 Па – з 

низькоенергетичних потоків меншої кількості наночастинок. При 

зворотному осадженні плівки формуються з низькоенергетичних потоків зі 

зменшенням товщини плівок, розмірів наночастинок по довжині підкладки. 

2. Визначено оптимальні умови імпульсного лазерного осадження для 

формування масивів Au, Ag НЧ з проявом локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу. Варіювання фізико-технологічних параметрів ІЛО: 

тиску аргону 10–100 Па, числа імпульсів (3–45)·103, густини енергії в 

імпульсі 5–20 Дж/см2, забезпечило формування масивів Au, Ag НЧ з 

широким діапазоном довжин хвиль ЛПП резонансу 535 – 740 нм та 430 – 
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950 нм відповідно для масивів Au і Ag наночастинок. Розроблений 

технологічний підхід є ефективним способом одержання композитних 

наноструктур з заданими резонансно-оптичними властивостями за рахунок 

зміни їх структури і морфології. 

3. Дослідження залежності резонансно-оптичних властивостей композитних 

плівок з масивами Au НЧ, одержаних із прямого потоку частинок, від тиску 

аргону при різних кількостях лазерних імпульсів показало, що при малому 

числі імпульсів збільшення тиску призводить до зміщення спектрів 

пропускання в червону область, їх розширення та зменшення глибини 

мінімуму пропускання, тоді як при великих значеннях числа імпульсів 

характер залежностей протилежний – спектри зміщуються в блакитну 

область спектру, смуги звужуються, а поглинання збільшується. 

4. Вивчення впливу параметрів осадження на резонансно-оптичні властивості 

нанокомпозитних плівок з масивами Au НЧ, одержаних зі зворотного 

потоку частинок, від тиску аргону PAr та L при різних кількостях лазерних 

імпульсів показало, що при малому числі імпульсів збільшення тиску 

призводить до зміщення спектрів пропускання в блакитну область, їх 

звуження та зменшення глибини мінімуму пропускання, тоді як при 

великих значеннях числа імпульсів характер залежностей протилежний – 

спектри зміщуються в червону область спектру, смуги розширюються, а 

поглинання значно збільшується. 

5. Дослідження залежності резонансно-оптичних властивостей 

нанокомпозитних плівок з масивами Ag НЧ, одержаних зі зворотного 

потоку частинок, від тиску аргону PAr та L показало, що в ділянках плівки 

поблизу осі факелу збільшення тиску призводить до зміщення спектрів 

пропускання в червону область, їх розширення та збільшення оптичної 

густини, тоді як в ділянках плівки віддалених від осі факелу характер 

залежностей протилежний – спектри зміщуються в блакитну область 

спектру, смуги звужуються, а глибина пропускання зменшується. 
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РОЗДІЛ 3 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ, МОРФОЛОГІЄЮ, 

СТРУКТУРОЮ і ОПТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  

МАСИВІВ Au, Ag НАНОЧАСТИНОК 

У розділі розглянуто взаємозв’язок між умовами ІЛО та структурою масивів 

Au, Ag НЧ, визначено оптимальні умови для досягнення затребуваних 

характеристик ЛППР. Для цього необхідно було: 

- встановити вплив умов осадження на морфологію і структуру 

нанокомпозитних плівок; 

- вивчити можливість керування розміром НЧ Au і Ag, пористістю та 

товщиною композитних плівок; 

- дослідити особливості морфології і структури плівок з масивами Au, Ag НЧ 

мікроскопічними та рентгенівськими методами, проаналізувати вплив 

технологічних умов; 

- встановити зв'язок між структурними та оптичними властивостями 

досліджуваних плівок. 

 

3.1. Методики досліджень структурних властивостей масивів Au, Ag НЧ  

3.1.1. Мікроскопічні методи дослідження поверхні плівок 

 Мікроскопічні дослідження поверхні нанокомпозитних плівок з Au, Ag НЧ 

здійснювали методами атомно-силової (АСМ), скануючої та просвічуючої 

електронної мікроскопій (СЕМ, ПЕМ). Результати досліджень подано в роботах 

[119-123]. 

Дослідження морфології поверхні плівок і їх товщини проводили методом 

АСМ на мікроскопі Nano-scope IIIa (Digital Instruments) в режимі періодичного 

контакту. Використовували кремнієві зонди з номінальним радіусом вістря 10 нм. 

Структурні параметри і товщини плівок характеризували в різних точках поверхні 

зразків в залежності від відстані до осі ерозійного факелу та технологічних 

параметрів осадження. Оцінювали вертикальні і горизонтальні розміри Au, Ag НЧ 
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та пор, відстані між центрами близько розташованих (сусідніх) НЧ та були 

побудовані їх гістограми розподілу. 

 Товщину плівок отримували за прямими вимірюваннями висот сходинок 

підкладка-плівка, які формували методом підривної літографії. Оскільки 

амплітуда рельєфу плівок одного порядку з їх товщиною, то за величину 

останньої приймали відстань між двома максимумами на гістограмі висот 

поверхні, що відповідають середньому рівню поверхонь підкладки та плівки. 

ПЕМ дослідження структури плівок з масивами НЧ Au(Ag) проводили за 

допомогою мікроскопу JEM-1011 (JEOL) зі збільшенням х400 000. Осадження 

плівок з НЧ проводили на мідну сітку діаметром 3 мм, що була покрита 

аморфною плівкою вуглецю. Зразки поміщали в вакуумну камеру з тиском 10-5 - 

10-6 Па. В ПЕМ електрони прискорювались до 100 кеВ, фокусувались на зразок за 

допомогою конденсорної лінзової системи і проходили через досліджуваний 

об’єкт. Електрони, що відхилились атомами об’єкту на малі кути і пройшли крізь 

нього з невеликими енергетичними втратами попадають в систему магнітних лінз, 

які формують на люмінесцентному екрані світлопольні зображення структури. 

Даним методом можливе дослідження лише тонких плівок з масивами Au, Ag НЧ, 

тобто на початковій стадії формування об’ємних пористих 3D структур. 

СЕМ дослідження мікроструктури здійснювали за допомогою мікроскопу 

JSM-6490 LV виробництва компанії JEOL Ltd (Японія), обладнаний 

енергодисперсійним спектрометром (ЕДС) INCA Energy 350 виробництва Oxford 

Instruments Analytical (Великобританія). Методом растрової електронної 

мікроскопії (РЕМ) з використанням сигналів вторинних електронів (SEI) 

одержано топографічні зображення поверхні, а з використанням зворотно 

розсіяних (BES, BEC) (відбитих) електронів – свідчення про склад поверхні 

(зображення в композиційному контрасті (BEC)) та її неоднорідності. Енергія 

пучка електронів була 15 – 20 кэВ. Просторовий розподіл і глибина взаємодії 

пучка електронів із зразком, що визначаються густиною зразка, діаметром пучка 

та прискорюючою напругою, складали біля 5 – 10 нм і 1 – 2 мкм відповідно. 
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 Визначення елементного складу зразків проводили за допомогою 

енергодисперсійного спектрометра з прискорюючою напругою 15 – 20 кВ і струмі 

пучка 1 – 3 нА. Кількісний аналіз хімічного складу виконували шляхом 

порівняння інтенсивностей характеристичних рентгенівських ліній зразка і 

стандартів.  

Досліджувались композитні плівки з масивами Au НЧ, одержані при 

прямому переносі НЧ на скляні підкладки, що розташовані по нормалі до мішені 

на відстань 30 мм, при густині енергії в імпульсі j=15 Дж/см2, тиску аргону pАr=20 

і 70 Па та числі імпульсів N=(3, 15, 45)·103, та плівки з масивами Au, Ag НЧ при 

зворотному переносі частинок на підкладку зі скла чи кремнію, що розташована в 

площині мішені, при тиску pАr=13.5, 100 Па, j=5–20 Дж/см2, N=(1.5, 4.5, 30·103). 

 

3.1.2. X-променева рефлектометрія та дифрактометрія 

 Дослідження рентгенівськими методами дифрактометрії і рефлектометрії 

структурних властивостей проводили для пористих плівок з 3D масивами Au НЧ 

[124]. 

 Рефлектометричні дослідження проводили на рентгенівському 

дифрактометрі з високою роздільною здатністю X-Pert PRO MDR фірми 

PANalitical з використанням CuK1 характеристичного випромінювання. 

Монохроматизація рентгенівських променів здійснювалась за допомогою 

чотирикратного Ge(220) монохроматора. Падаючий рентгенівський пучок 

коллімірувався 0.2 мм щілиною. Інтегральні (зеркальні) криві прописувались так 

званим (ω – 2θ) скануванням, коли детектор проходить подвоєний кутовий шлях в 

порівнянні із зразком. Аналіз виміряних кривих проводили в програмі X’Pert 

Reflectivity, яка базується на рівняннях Паррата [125]. Метод XRR оснований на 

ефекті повного зовнішнього відбиття рентгенівських променів на межі поділу 

двох середовищ. При кутах падіння променів на межу поділу менше критичного, 

Х-промені дзеркально відбиваються. Для кутів більших критичного, основний 

вклад у профіль ХПР вносить розсіяння на електронній густині. Значення 

критичного кута визначається електронною густиною досліджуваного зразка: 
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де rel – класичний радіус електрона, ρel – середня електронна густина, λ – довжина 

хвилі рентгенівських променів. При збільшенні електронної густини 

досліджуваної плівки значення критичного кута θcr збільшується. Від значення 

електронної густини переходили до значення атомної або “фізичної” густини, 

використовуючи співвідношення: 
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де Z – атомний номер, A – масове число, NA – число Авогадро, M – молярна маса. 

Пористість зразка визначали з використанням виразу: П=(1 – m /teor)·100%, де 

m– виміряна густина з XRR, teor =19.3 г/см3 – густина масивного матеріалу. При 

наявності осциляцій на кривих одержували інформацію про товщину плівки. 

Якщо плівка характеризується малою шорсткістю, має достатню рівномірну по 

площі товщину, яка знаходиться у межах від ~1 до ~100 нм, то на профілі XRR 

спостерігаються інтерфренційні максимуми відстань між якими визначається 

товщиною плівки згідно співвідношення:  
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де t – товщина плівки, m, n – порядки інтерференційних максимумів; θm, θn – кути, 

при яких ці максимуми спостерігаються. Величину шорсткості поверхні плівок 

визначали по швидкості спаду інтенсивності відбитих рентгенівських променів на 

кривих XRR. 

Рентгенодифрактометричні вимірювання були проведені на установці ARL 

X’TRA (Thermo Scientific). Використовували CuK1 випромінювання, напруга на 

трубці складала – 45 кВ, струм – 30 мА. Із-за малої товщини плівок найбільш 

чітко проявлявся тільки рефлекс (111), який прописувався θ-θ– скануванням в 

покроковому режимі. Крок сканування складав 0.01˚, експозиція в точці – 2 

секунди. Одержану дифракційну криву фітували за допомогою Псейдо-Войта і по 

положенню центру визначали усереднений параметр ґратки. Знаючи параметр 
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ґратки знаходили значення рентгенівської густини кубічної ґратки золота згідно 

виразу 
A

Au
X Na

M
3

4 , де 4 – кількість атомів в комірці, MAu – молярна маса 

золота, NA – стала Авогадро, а – визначений параметр ґратки. Значення 

пористості, що визначались XRR методом, коректували з врахуванням значення 

густини ґратки золота, які встановлені XRD методом.  

Рентгенівські дослідження проводили для плівок з масивами Au НЧ, що 

одержані із прямого та зворотного потоків частинок ерозійного факелу на 

підкладки зі скла, при тиску pАr=13.5 – 100 Па, j=5–20 Дж/см2, N=(15–60)·103. 

Плівки por-Ag даними методами не досліджувались із-за присутності оболонок 

Ag НЧ неконтрольованого складу. 

 

3.2. Дослідження морфології масивів Au, Ag наночастинок  

3.2.1. Наноструктури, одержані із прямого потоку частинок ерозійного 

факелу 

Для виключення впливу товщини плівок з масивом Au НЧ спочатку 

розглядали вплив тиску аргону при малому числі імпульсів. Попередньо було 

встановлено, що нанокомпозитні пористі плівки осаджуються при тиску аргону 

більше 10 Па. При більш низьких тисках формуються суцільні плівки золота, де 

зародження і ріст НЧ відбувається в основному на підкладці. 

На рис.3.1 наведено АСМ зображення, гістограми розподілу розмірів Au НЧ 

та відстані між центрами сусідніх НЧ для плівок з масивами Au НЧ, одержаних з 

прямого потоку частинок при тиску аргону 20 (а) і 70 (б) Па при малому числі 

імпульсів N=3·103. Ефективні товщини плівок, одержаних при 20 і 70 Па, 

складали 6 і 4 нм. Із АСМ зображень видно, що плівки острівцеві, являють собою 

невпорядковані 2D масиви ізольованих наночастинок сферичної форми. 

Спостерігаються як окремі НЧ, так і острівці, що складаються із скупчень близько 

розташованих НЧ. Значення середніх діаметрів НЧ (D) складають 10 і 7 нм з 

розподілом 5-22 нм і 3-12 нм для плівок, одержаних при 20 і 70 Па відповідно.  
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Рис.3.1. АСМ зображення, гістограми розподілу латеральних розмірів, відстані між 
найближчими НЧ, висот Au НЧ для плівок, одержаних при j=15 Дж/см2, N=3·103, pАr= 20 (а) і 70 
Па (б). 
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Число НЧ на поверхні даних зразків було 3·103/μм2 і 5.5·103/μм2 при покритті 

підкладки 30% і 23%. Частка НЧ з розмірами більше 9 нм складала близько 70% 

для масиву, одержаного при 20 Па, тоді як для плівки, одержаної при 70 Па, 

розподіл по розмірам НЧ вузький з характерним максимумом діаметра НЧ 7 нм, 

частка яких становила близько 60%. Аналіз розподілу по висотам і профілів 

поверхневого рельєфу плівок показав, що розміри НЧ більші, ніж їх висота. Тому 

форма частинок може бути апроксимована або напівсферою, або сплюснутим 

сфероїдом. Для плівок, одержаних при 20 Па, значення відстаней між 

геометричними центрами найближчих НЧ (Rмн) лежать в широкому діапазоні 

значень 25–70 нм, тобто більшу частку складають Rмн>2.5R, де R – радіус НЧ. Для 

плівок, одержаних при 70 Па, діапазон значень відстані між НЧ значно вужчий – 

6–16 нм з характерним максимумом – Rмн~8 нм, тобто Rмн<2.5R. Ці результати 

показують, що при однаковому числі імпульсів, із збільшенням тиску аргону 

формуються Au НЧ менших розмірів з меншими відстанями між НЧ і більшим їх 

числом. Таким чином, при менших тисках аргону формуються плівки в 

основному з ізольованими Au НЧ, де частка взаємодіючих між собою НЧ мала, а 

при більших тисках – Au НЧ близько розташовані, що проявляється в 

міжчастинковій взаємодії. 

При збільшенні числа імпульсів до N=15-45·103 плівки являють собою 

об’ємну пористу 3D структуру з певною кількістю шарів хаотично розташованих 

Au НЧ (рис.3.2). Такі щільнозапаковані наносистеми мають лабіринтну структуру 

з ланцюжками близько розташованих та контактуючих Au НЧ. Масиви 

наночастинок відрізняються високим ступенем розподілу їх розмірів і відстаней 

між ними. З рис.3.2 видно, що збільшення числа імпульсів призводить до 

зростання середніх розмірів Au НЧ до 22 нм (pАr=20 Па) (а) і 15 нм (pАr=70 Па) (б), 

середні відстані між центрами Au НЧ на поверхні наноструктури зменшуються до 

14 і 10 нм, тобто Rмн<2.5R. В даних плівках існує анізотропія структурних 

властивостей (розмір НЧ, їх взаємне розташування, пористість) як в площині 

поверхні так і вздовж напрямку нормалі до поверхні.  
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Рис.3.2. АСМ зображення, гістограми розподілу латеральних розмірів Au НЧ, відстані між 
геометричними центрами найближчих НЧ для плівок, одержаних при j=15 Дж/см2, N=45·103, 
pАr= 20 (а) і 70 Па (б). 
 
Аналіз результатів досліджень структури та оптичних спектрів (див. таблицю 3.1) 

свідчить, що із зменшенням розмірів ізольованих Au НЧ та зменшенням відстані 

між ними в 2D наноструктурах мінімум спектра пропускання зміщується в 

червону область, смуги розширюються. Неоднорідне розширення смуг пов’язане з 

розподілом наночастинок за розміром, їх нестрогою сферичністю, а також з 

внеском дипольних взаємодій між НЧ. Для об’ємних 3D наноструктур, при 

Діаметр НЧ, нм Діаметр НЧ, нм 

Відстань між НЧ, нм Відстань між НЧ, нм 

N 

N N 

N 
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зменшенні розмірів та відстані між НЧ на поверхні плівки спостерігається зсув 

ЛППР частоти в блакитну область спектру із звуженням смуг. 
Таблиця 3.1. Структурні та оптичні спектральні параметри масивів Au НЧ в залежності від 

тиску аргону і числа лазерних імпульсів. 

№ 
 

1 (810) 2 (804) 3 (817) 4 (802) 5 (820) 6 (821) 

pАr, Па 20 70 20 70 20 70 

N *103 3 3 15 15 45 45 

ефективна 
товщина, нм  

5-6 4  10.6  6  38  16  

D, нм 10.8 
(4.9–22.7)  

6.9 
(3.6–12.2) 

3–56.4 3.2–31.7 5.7–46.2 1.8–32.5 

Rмч, нм 25.3-71.84 9.7 
(6-16.7) 

9.1-29.9 4.4-18.9 6-26.9 2.8-18.3 

число НЧ на 
поверхні,    
∙103/ мкм2 

 
3 

 
5.5 

 
1.7 

 
4.3 

 
2.6 

 
5.5 

min, нм 680 740 620 560 640 590 

FWHM, нм 300 395 225 85 210 160 

 

3.2.2. Наноструктури одержані зі зворотного потоку частинок ерозійного 

факелу  

Особливістю осадження зі зворотного потоку частинок факелу є те, що 

структура і плазмонні властивості плівок залежать не тільки від трьох 

технологічних параметрів pАr, j, N, але й від відстані L від осі факелу, що дозволяє 

в одному технологічному циклі формувати структури з відмінними вздовж її 

довжини властивостями. Для того, щоб визначити вплив тиску аргону на 

структуру плівок з масивами Au (Ag) НЧ та її відмінності в залежності від 

відстані відносно осі факелу проводили ПЕМ дослідження плівок, осаджених при 

pАr= 13.5 і 100 Па при малому числі лазерних імпульсів, в двох ділянках L=5 і 

15мм.  

На рис.3.3 (а, б) демонструються ПЕМ зображення та гістограми розподілу 

розмірів золотих НЧ для плівок, одержаних при j=5 Дж/см2, N=4.5·103, pАr= 13.5 

Па, L=5 і 15 мм. Плівки являють собою невпорядкований 2D масив ізольованих 

наночастинок сферичної форми та їх конгломерати. З рис.3.3, а видно, що в 
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ближній точці (L=5 мм) НЧ більшого діаметру, що лежать в діапазоні значень 5 – 

12 нм, спостерігаються як окремі НЧ, так і неправильної форми острівці з 

розмірами до 40 нм, що утворились із НЧ меншого розміру. На віддалі від осі 

ерозійного факелу (L=15 мм) діаметри НЧ менші, лежать в діапазоні 2 – 9 нм з 

характерним максимумом 4.5 нм (рис.3.3.б, г). Збільшення тиску до 100 Па 

призводить до укрупнення НЧ та розширення розподілу їх розмірів від 5 до 21 нм 

з двома характерними максимумами 5 та 11 нм. крім того, з’являються НЧ 

еліпсоїдної форми (рис.3.3.(в, д)). 
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Рис.3.3 ПЕМ зображення масивів Au НЧ, одержаних при j=5 Дж/см2, N=4.5·103, pАr =13,5 Па, L, 
мм: 5–а, 15– б; в ділянці плівки L =15 мм при pАr =100 Па – в. Гістограми розподілу розмірів Au 
НЧ відповідно до ПЕМ зображень (б, в). 
 

На рис.3.4. наведена мікрофотографія зображення масиву НЧ срібла та 
відповідно гістограма розподілу розмірів НЧ, що одержано при j=5 Дж/см2, 
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N=1.5·103, pАr = 13.5 Па, L=5 мм. Розміри НЧ Ag лежать в діапазоні 2 – 13 нм з 
максимумом 4.5 нм. 

 0 2 4 6 8 10 12 14
0

200

400

Кі
ль

кі
ст

ь

Діаметр, нм  
а б 

Рис.3.4. ПЕМ зображення масиву Ag НЧ (а), одержаного при j=5 Дж/см2, N=1.5·103, L=5мм, 
pАr=13,5 Па та гістограма розподілу розмірів НЧ (б). 
 

Поступове збільшення часу осадження НЧ призводить до формування 
острівців неправильної форми з поступовим збільшенням їх розміру. Приклад 
такої структури продемонстровано на рис.3.5. Морфологія плівки являє собою 
систему із неправильної форми острівців в результаті коалесценції малих 
наночастинок. Видно деяку кількість сферичних ізольованих НЧ із середнім 
розміром 8 нм. Таким чином кількість лазерних імпульсів грає важливу роль у 
визначенні морфології поверхні осаджених плівок. 

 
 
Рис.3.5. ПЕМ зображення плівки з Au НЧ, одержаної при j=5 Дж/см2, N=6·103, L=5 мм, 
pАr=13,5Па. 
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Із збільшенням кількості імпульсів N>10·103 зростає товщина плівок, 

утворюються обємні пористі структури, які містять як окремі наночастинки, так і 

їх сукупності у вигляді ділянок лабіринтної структури. Товщина плівок 

збільшується з підвищенням тиску аргону в камері, густини енергії в лазерному 

імпульсі та числа імпульсів. 

На рис.3.6 по даним АСМ вимірювань наведено приклади профілів 

ефективних товщин плівок близьких до форми клину. Видно, що з віддаленням 

від осі факелу товщина плівок por-Au та por-Ag, осаджених при тиску 13,5 Па, 

монотонно зменшується відповідно від 30 до 12 нм та від 37 та 15 нм на довжині 

15 мм (рис.3.6, а, б, крива 1). В порівнянні з por-Au, при однакових умовах 

осадження товщини d плівок por-Ag більші із-за їх композитного складу Ag – 

ядро/оксид срібла – оболонка. Значення d плівок суттєво зростає при збільшенні 

тиску аргону в камері до 100 Па (рис.3.6, а, крива 3). Однак в цьому випадку 

спостерігається стрімке зменшення товщини плівки на ділянці до 15 мм (від 125 

до 25 нм) та більш полога залежність на великих відстанях від осі факелу.  
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Рис.3.6.Залежності товщин плівок (d) por-Au (а) та por-Ag (б) від відстані точки плівки відносно 
осі ерозійного факелу L. (а) – Режим осадження j=20 Дж/см2, N=30·103, pАr, Па: 13,5 (кр. 1), 100 
(кр.3). Кр.2 – при j=5 Дж/см2, N=30·103, pАr=100 Па. (б) – Режим осадження j=20 Дж/см2, 
N=30·103, pАr, Па: 13.5 (кр.1), 20 (кр.2). Кр.3 – при pАr=20 Па, N=15·103. 
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Встановлено по даним АСМ досліджень, що вздовж підкладки має місце 
зменшення не тільки товщини плівки, але і розмірів Au НЧ та пор.  

На рис.3.7. дано АСМ зображення плівки por-Au в п’яти точках на різних 

відстанях від осі ерозійного факелу. Аналіз морфології поверхні плівки свідчить 

про наявність ансамблю Au НЧ, їх конгломератів і пор між ними співрозмірної 

концентрації. Також відмітимо наявність мережі субмікронних тріщин у плівках 

значної товщини (рис.3.7, а, б). Крім того, по всій довжині структура плівки 

змінюється від об’ємної пористої 3D системи поблизу осі факелу L=2 мм до 2D 

масиву з ізольованими НЧ на віддалі L=20 мм.  
 

   
а б в 

 
г                         д 

Рис.3.7. АСМ зображення в п’яти точках плівки por-Au (j=5 Дж/см2, N=30·103, pАr=100 Па) на 
відстані від осі ерозійного факелу L, мм: 2 (а), 6 (б), 12 (в), 17 (г) , 22 (д). 
 

На рис.3.8 наведено розподіли розмірів Au НЧ і пор побудовані за даними 

АСМ вимірювань. З наведених гістограм видно, що розміри НЧ та пор і ширина 

відповідних розподілів зменшуються з віддаленням від осі ерозійного факелу.  
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Рис.3.8. Гістограми розподілу розмірів Au НЧ і пор для п’яти ділянок плівки por-Au на відстані 
від осі ерозійного факелу L, мм: 2, 6, 12, 17, 22 (зверху – вниз)j=5Дж/см2 , pАr=100 Па, N=30·103. 

 

Якщо поблизу осі ерозійного факелу максимум розподілу НЧ Au складає 25 нм, 

то у віддаленій точці поверхні – 7 нм. Au НЧ і пори співрозмірні на відстані 

більше 12 мм, поблизу ерозійного факелу L=2 мм пори в 2 рази менші, ніж Au НЧ.  

На рис. 3.9 наведені результати топографічного аналізу плівок por-Ag. З 

рис.3.9 видно, що поверхня складається з НЧ і пор різних розмірів; із збільшенням 

віддаллі відносно осі ерозійного факелу L=5–15 мм розміри НЧ і пор 

зменшуються. Аналіз гістограм розподілу ефективних значень діаметрів Ag НЧ 

показав, що для ділянок плівки, розташованих поблизу осі факелу розміри 

складають декілька десятків нанометрів з характерним максимумом 20 нм, в той 

час як для дальньої ділянки (15 мм) – діапазон розмірів вужчий 5–24 нм з 

характерним максимумом 12 нм.  

В порівнянні з плівками por-Au, сформованих при однакових технологічних 

параметрах, розміри НЧ Ag більші із-за їх оксидної оболонки. Це також видно із 
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Рис.3.9. АСМ зображення фрагментів поверхні плівки por-Ag (j=20 Дж/см2, N=30·103, pАr=20 
Па, L, мм: 2, 10 і 15 (а, б, в)). г – відповідно гістограми розподілу розмірів Ag НЧ (кр. 1, 2, 3); 
точки на кривих – положення заглибин. RMS на базовій площі 1х1 мкм для а, б, в складає 8,09 
нм, 5,24 нм і 4,96 нм відповідно. 
 
залежностей середньоквадратичної шорсткості від відстані відносно осі 

ерозійного факелу для плівок por-Au та por-Ag, де для плівки por-Ag в 3 рази 

більше і складає 10 нм для L=5 мм. Аналіз залежностей середньоквадратичної 

шорсткості показує зменшення її значення із збільшенням віддалі від точки 

розпилення та збільшення її величини при тиску 100 Па.  
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Рис.3.10. Залежності значень середньоквадратичної шорсткості поверхні плівок por-Au (кр.1, 2) 
і por-Ag (кр.3) від відстані точки плівки до ерозійного факелу (11  ––    ((pАr  ==  1133,,55  ППаа)),,  22  ––  ((pАr==  110000  
ППаа)),,  33  ––  ((pАr==  1133,,55  ППаа,,  jj==2200  ДДжж//ссмм22  ))  ппррии  jj==55  ДДжж//ссмм22,,  NN==30·103))..  

а б в 
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Зображення плівок в растровому електронному мікроскопі узгоджуються з 

даними АСМ досліджень. На рис.3.11, 3.12 наведено приклади зображень у 

вторинних та відбитих електронах плівок por-Au (рис.3.11) і por-Ag (рис.3.12) в 

ділянках плівки L=2 і 15 мм (а, б). Зображення свідчить про те, що склад плівок 

нанокомпозитний, крім НЧ металу (світлі плями) присутні пори. На відміну від 

Au НЧ, зерна срібла являють собою гетерочастинку, що включає ядро – Ag НЧ і 

оболонку у вигляді оксидів срібла.  

 
 

 а 
 

 
 
б 

3.11. РЕМ зображення плівок por-Au на ділянках L=2 (а) і 15 мм (б). 

Як видно із порівняння рис.3.11 і рис.3.12, великими розмірами НЧ (до 30–

40 нм для плівок por-Au і до 50 нм для плівок por-Ag) характеризуються 



 114

нанокомпозити більшої товщини, сформовані поблизу осі ерозійного факелу L=5 

мм. Форма НЧ в даній області відрізняється від сферичної, в той час як форма НЧ 

на ділянці плівки меншої товщини, що віддалена від осі факелу L=15 мм, 

практично сферична. Їх розміри менші, не перевищують 15-20 нм для плівок por-

Au і 35 нм для плівок por-Ag. Отже, по результатам мікроскопічних досліджень 

така морфологія плівок обумовлена вказаними вище умовами формування плівок 

із зворотного потоку частинок ерозійного факелу, коли більш крупні НЧ і більша 

їх кількість осаджується на ділянки плівки, розташовані поблизу осі факелу.  
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3.12. РЕМ зображення плівок por-Ag на ділянках L=2 (а) і 15 мм (в) та (б) – гістограма 
розподілу розмірів НЧ для плівки (а). 
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Методом дисперсійної рентгенівської спектроскопії було проведено 

елементний аналіз плівки por-Ag, осадженої на підкладку Si (рис.3.13) [120]. 

Рентгеноспектральний мікроаналіз досліджуваних плівок показав, що в 

рентгенівських спектрах, крім срібла ідентифіковано кремній (матеріал Si 

підкладки), вуглець і кисень, а в області агрегатів Ag НЧ додатково реєструється 

сірка і хлор, рідше азот. Це пов’язано з тим, що концентрація останніх менша, ніж 

домішків атомів кисню і вуглецю. Присутність вуглецю може бути пов’язана із 

неконтрольованим забрудненням внесеним в процесі осадження плівок por-Ag у 

вакуумній камері з використанням масляного насосу, при підготовці підкладок та 

їх зберіганні на повітрі. Крім того, кисень є домішкою в аргоні та в оксиді 

кремнію на Si підкладці. Джерелом кисню, сірки, хлору, азоту в основному є 

повітря. Співвідношення вагових відсотків елементів неконтрольованих домішок 

в плівці por-Ag визначене із рентгенівського спектру складало: C – 1,55; O – 1,48; 

Si – 73,58 (підкладка); S – 0,34; Cl – 0,46; Ag – 22,59. 

 
Рис.3.13. Рентгенівські спектри плівки por-Ag на кремнії КДБ-10.  

 

Аналіз структурних досліджень вказує на можливість одержання 2D та 3D 

невпорядкованих масивів Au, Ag НЧ заданої товщини з необхідними розмірами 

НЧ і пор, що визначаються сукупністю чотирьох технологічних параметрів (pАr, j, 

N, L). 
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Аналіз структурних і оптичних властивостей плівок, одержаних із 

зворотного потоку частинок, свідчить, що в 2D масивах Au, Ag НЧ при зменшенні 

розмірів НЧ відбувається зсув довжини хвилі ЛППР в довгохвильову область, 

збільшується відгук наносистеми та розширюються спектри. Для таких масивів з 

розмірами радіусів НЧ менших 10 нм слід враховувати розмірну залежність 

частоти поверхневих плазмонів. Червоний зсув ЛПП резонансу визначається 

розмірним ефектом та диполь-дипольною взаємодією між сусідніми НЧ. 

Збільшення кількості НЧ, їх щільності на поверхні підкладки приводить до 

довгохвильового зсуву ЛППР, збільшення відгуку наносистеми та розширення 

спектральних смуг, що зумовлено ближньо-польовою взаємодією НЧ. Для 

об'ємних 3D масивів Au, Ag НЧ при зменшенні розмірів НЧ, товщини плівки 

спостерігається короткохвильовий зсув ЛППР, збільшення відгуку наносистеми 

та звуження спектральних смуг. 
 
3.3. Структурні дослідження рентгенівськими методами рефлектометрії і 

дифрактометрії наноструктур з масивами Au НЧ 

Для даних досліджень одержували плівки трьох типів в двох режимах – з 

прямого та зворотного потоків частинок ерозійного факелу. Плівки першого типу 

– плівки золота, одержані при прямому осадженні частинок факелу (плівки D) при 

p=10-2 Па в атмосфері залишкового газу. Плівки другого і третього типу – плівки 

композитні пористі з масивами Au НЧ одержували в атмосфері аргону при 

прямому осадженні частинок (плівки D) та зворотному (плівки В).  

Нижче наведено результати досліджень методом XRR структури плівок у 

взаємозв’язку з умовами їх формування. На рис.3.14 представлено інтегральні 

криві залежностей R(ω–2θ) для зразків: D1 (кр.1), D4 (кр.2), D5 (кр.3), D9 (кр.4) і 

D12 (кр.5). Пунктиром вказано значення критичних кутів. Умови формування 

плівок і визначені значення густини ρ, шорсткості σ, товщини d і їх пористості П 

зведені в таблицю 3.2. Аналіз одержаних результатів плівок D першого типу 

свідчить про те, що при залишковому тиску газу в камері р=10–2 Па, достатній 

кількості імпульсів N=(30–60)·103 і густини енергії в імпульсі j=15–20 Дж/см2 
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густина плівок золота близька до густини масивного стану, складає ρ=19.0–19.32 

г/см3, що визначає низьку їх пористість П<1.6%. Для таких плівок характерні малі 

значення шорсткості поверхні σ≤1.0 нм. Визначені значення товщини плівок d≈50 

нм співпадають із значеннями, виміряними методами АСМ. При р=10–2 Па із 

зменшенням числа імпульсів N=15·103, або з введенням аргону pAr=5 Па при 

N=(15–30)·103 зменшується товщина плівок, збільшується їх пористість до 2–6 % 

(див. табл.3.2). 
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Рис.3.14. Інтегральні рефлектометричні криві для плазмонних наноструктур золота: D1 (кр.1), 
D4 (кр.2), D5 (кр.3), D9 (кр.4) і D12 (кр.5) (див. табл.). 
 

Для плівок por-Au, плівок D другого типу, одержаних в атмосфері аргону 
при прямому осадженні частинок золота, із збільшенням тиску аргону від 13.5 до 
70 Па пористість різко зростає і лежить в діапазоні значень 15–60 %, збільшується 
шорсткість поверхні до 3 нм, товщина плівок складає 20–40 нм (кр.4, 5 рис.3.14 і 
табл.3.2). Як видно із таблиці, значення пористості збільшується при pAr=const із 
зменшенням числа імпульсів (зразки D6, D7), із зменшенням густини енергії в 
імпульсі (зразки D8, D9, D10). При N=15·103 і j=15 Дж/см2 із збільшенням тиску 
аргону від 30 до 70 Па пористість збільшується до 60 % (зразки D11, D12, D13).  
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Характерною особливістю формування плівок третього типу, B, є сепарація 

на підкладці Au НЧ та пор за розмірами. Значення пористості плівок треба 

розглядати як ефективні, усереднені, що пов’язано з градієнтами товщини, 

розмірів НЧ та пор. При великих значеннях градієнту товщини (див. рис. 3.15, 

крива 3) на ділянках ближній L=5 мм (1) та віддаленій L=15 мм (2) від осі факела 

Таблиця 3.2. Плазмонні наноструктури золота: умови формування і результати вимірювань 
XRR і XRD методами. р – тиск газу, N – число імпульсів, j – густина енергії в імпульсі, ρ – 
густина плівки, d – товщина, σ – шорсткість, П – пористість, а – параметр гратки, ρх – 
рентгенівська густина гратки, ПΣ

* – пористість плівки з врахуванням ρх. 
  

Технологічні 
параметри 

XRR XRD  
Кр. 
рис 

 
 

№зр. 
 

PAr, 
Па 

 

N, 
тис. 

j, 
Дж/ 
см2 

ρ, 
г/см3 

П, 
% 

d, нм σ, 
нм 

а, Å ρх, 
г/см3 

 

 
ПΣ

*
.,  

% 

1 D-1 10-2 60 20 19.32 -0.1 45.80 0.70 4.0753 19.33 0.05 

 D-2 –//– –//– 15 19.10 1.0 45.0 0.60 __ __ __ 

 D-3 –//– 30 –//– 19.0 1.6 __ 1.0 4.0818 19.237 1.23 

*2 D-4 –//– 15 –//– 18.18 2.6 19.0 0.80 4.0843 19.202 2.09 

3 D-5 5 –//– –//– 18.07 6.64 10.30 1.0 4.0822 19.232 6.04 

 D-6 13.5 60 20 16.30 15.5 10.50 2.60 4.0806 19.254 15.34 

 D-7 –//– 30 –//– 14.19 26.5 9.38 2.66 __ __ __ 

* D-8 20 15 20 15.30 20.7 28.70 1.13 4.0722 19.374 21.03 

4 D-9 –//– –//– 15 13.0 31.1 21.60 2.30 4.0675 19.441 31.59 

 D-10 –//– –//– 5 10.70 41.6 11.0 1.54 4.0688 19.422 44.91 

 D-11 30 15 15 14.10 26.9 16.0 2.90 4.0688 19.422 21.40 

*5 D-12 50 –//– –//– 11.0 43.0 16.0 2.90 4.0740 19.348 43.15 

 D-13 70 –//– –//– 8.0 58.5 16.0 3.0 4.0821 19.233 58.41 

12.80 33.7 41.0 2.48 4.0646 19.483 34.30  В68(1) 
 

      (2) 

13.5 60 20 

12.25 36.5 30.10 1.53 4.0647 19.481 37.12 

 В58(1) –//– 30 –//– 11.60 39.9 43.0 2.50 4.0631 19.504 40.53 

 В19(2) 50 –//– –//– 7.0 63.7 15.43 1.54 4.0673 19.444 64.0 

 В59(1) 100 –//– –//– 12.10 37.3 16.30 1.40 4.0674 19.442 37.77 
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значення пористості відрізняються (64.5 і 36.4 %) (див. B5 рис. 3.15, криві 1 та 5), 

в той час, як при малих значеннях градієнту товщини (див. рис. 3.6, крива 1) вони 

практично співпадають B7 (27.9 і 34.2 %) (рис. 3.15, криві 4, 6, таблиця 3.3).  
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Рис.3.15. Криві дзеркального відбиття рентгенівських променів для плівок: B5(1) (кр.1), B9(2) 
(кр.2), B6(1) (кр.3), B7(1) (кр.4), B5(3) (кр.5), B7(2) (кр.6).  
 
Таблиця 3.3. Умови формування плівок, осаджених з зворотного (B) потоку частинок факелу та 
їх параметри: густина  і пористість П. 

Умови формування Параметри 
плівок 

№ 
плівок 

pAr,Па j, Дж/см2 N, тис. ,г/см3 П, % 
  B9(2) 5 20 30 6.71 65.2 

B7(1) 13.92 27.9 

B7(2) 13.5 20 30 12.7 34.2 

B6(1) 13.5 5 30 8.75 54.7 

B8(2) 13.5 20 60 12.25 36.5 

  B19(2) 50 20 30 7 63.7 

B5(1) 100 5 30 6.86 64.5 

  B38(1) 7 63.7 

  B38(2) 100 20 30 5.8 69.9 
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При незмінних параметрах pAr= 13,5 Па, N = 30·103 із збільшенням 

щільності енергії в імпульсі від j =5 до j =20 Дж/см2 (пор. В6(1) та В7(1)) 

збільшується число атомів золота у факелі, їх енергії та швидкість в результаті 

зміни режиму абляції, тому змінюється товщина осадженої плівки від ≈11 до 

≈25 нм, збільшується і густина від 8.5 до 13.92 г/см3, відповідно пористість 

зменшується від 54.7 до 27.9 %. При pAr = 13,5 Па, j = 20 Дж/см2 із збільшенням 

числа імпульсів від 30 до 60·103 (В6(2) та В8(2)), товщина плівок збільшується 

більш ніж в 2 рази від  13 до  30 нм, що і визначає збільшення густини =8.95 

до 12.25 г/см3, відповідно пористість зменшується від 53.6 до 36.5 %. 

На рис.3.16 наведено дифрактограми трьох плівок (зразки D4, D8 і D12). 

Умови формування плівок золота, плівок por-Au і визначені значення параметрів 

гратки, рентгенівської густини ρ представлено в таблиці 3.2 (з позначкою 

“зірочка” для кр. рис.3.16). За даними XRD структура плівок золота як суцільних,  

 
Рис.3.16. Дифрактограмми плазмонних наноструктур золота: кр.1 – D4, кр.2 – D8, кр.3 – D12). 
 
так і пористих з Au НЧ належить полікристалічній фазі кубічної гранецентрованої 

гратки (fcc). Зміщення піків рефлексу (111) рис.3.16 вказує на зміну параметра 

гратки. Як видно із табл.3.2, для плівок D першого типу (плівок золота) значення 

параметру гратки близькі до значень для масивного матеріалу (зразки D1, D2, D3, 
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D4 і навіть D5). Розміри зерен плівок золота складали 15–20 нм.Для плівок por-

Au, плівок D другого типу, що одержані при менших тисках аргону pAr=13.5–20 

Па, значення параметру гратки зменшуються до значень а=4.0675 Å. При 

збільшенні тиску аргону (pAr=50–70 Па) значення параметру а збільшуються до 

а=4.074–4.0821 Å. Експеримент показав, що збільшення кількості імпульсів до 

N=30·103 і енергії в імпульсі j= 20 Дж/см2 при сталому значенні тиску аргону 

pAr=20 Па призводить до збільшення параметру гратки до 4.0714 та 4.0722 Å 

відповідно. Для плівок В третього типу, одержаних в широкому діапазоні тиску 

аргону (pAr=13.5–100 Па) значення параметру а малі і не перевищують а=4.0673 Å 

(див. табл.).  

Зміщення піків рефлексу (111) і відповідно зміни параметра гратки 

пояснюються розмірним ефектом. Відомо, що зменшення розмірів НЧ призводить 

до значної поверхневої напруги та стиснення гратки, тому значення параметра 

гратки зменшується. Напруга на інтерфейсі і поле напружень, індуковане 

надлишковим обсягом меж зерен є основними причинами відхилення 

кристалічної гратки від такої для масивного золота. Формування наносистем із 

НЧ супроводжується виникненням більшої кількості дефектів і напруг, що 

пов’язане також з умовами їх одержання, що призводить до кардинальних змін 

властивостей наносистем. 

Отже, така зміна значення параметра гратки в даних плівках з масивами Au 

НЧ обумовлена умовами їх осадження, фізикою процесів формування 

наноструктури, що визначаються енергією частинок плазми, їх швидкістю 

осадження та довжиною вільного пробігу, розміром і числом нанокластерів, а це 

впливає на структуру плівки – розмір наночастинок, густину поверхневих меж 

поділу, наявність пор і міжзеренних пустот. Повторні вимірювання плівок через 

місяць показали, що наносистема з Au НЧ змінюється в часі, переходить до більш 

термодинамічно стійкого стану, що супроводжується зменшенням пористості на 

декілька відсотків, а параметр гратки наближається до значення для масивного 

матеріалу. 

Визначення по параметрам гратки її рентгенівської густини дозволило 
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більш точно визначити пористість плівок. Поправки невеликі для плівок por-Au, 

та вони важливі для непористих плівок золота (див. табл.3.2). За даними методу 

XRR для плівки D1 було одержано від’ємні значення пористості – 0.1%. 

Встановлено, що результат не пов'язаний з помилковим юстуванням зразка. 

Врахування рентгенівської питомої густини гратки дозволило одержати значення 

пористості П≈0.05 %.  
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Рис.3.17. Зміна довжини хвилі ЛППР λЛППР і пористості П плівок por-Au в залежності від умов 
осадження: а –тиску аргону pAr, б – кількості лазерних імпульсів N, в –енергії в імпульсі j. 
Залежність λЛППР від пористості плівок – г. 
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 Як зазначалось вище, в 3D масивах з Au НЧ оптичні властивості 

визначаються сукупністю структурних властивостей – розміром НЧ і пор, їх 

взаємним розташуванням, значенням пористості наносистеми, товщиною. Із 

аналізу результатів XRR, XRD досліджень і спектральних кривих оптичного 

пропускання плівок por-Au в залежності від умов їх осадження були виявлені 

закономірності в зміні довжини хвилі ЛППР λЛППР і пористості П плівок. На 

рис.3.17 видно залежність λЛППР від пористості плівок. Збільшення значення 

пористості призводить до зміщення мінімуму пропускання в короткохвильову 

область (рис.3.17, г). Це означає, що може збільшуватись як кількість пор так і їх 

розмір між НЧ та їх конгломератами. Крім того, змінюється показник заломлення 

n і коефіцієнт поглинання k композитної наносистеми, так як змінюється внесок 

повітря. 

 

 3.4. Висновки до розділу 3. 

1. Встановлено, що структура масивів Au, Ag НЧ та їх морфологія поверхні 

відповідають визначеним процесам їх формування. Варіювання тиску 

аргону, числа лазерних імпульсів і густини енергії в імпульсі дозволяє 

сформувати двовимірні 2D і тривимірні масиви 3D Au, Ag НЧ та керувати їх 

структурними параметрами – розміром НЧ від 4 до 50 нм, відстанню між 

ними від десятків до одиниць нанометрів, товщиною від 5 нм до 120 нм і 

пористістю плівок від 15 до 70%.  

2. Для 2D масивів, осаджених з прямого потоку Au НЧ, при збільшенні тиску 

аргону зменшуються середні розміри НЧ від 10 до 7 нм, відстані між ними, 

зростає їх щільність. Для 3D масивів при збільшенні кількості імпульсів 

зростає ефективна товщина плівок до 50-70 нм; збільшуються розміри Au 

НЧ до декількох десятків нанометрів з великими їх дисперсіями. 

3. При осадженні зі зворотного потоку Au, Ag НЧ структура плівок 

характеризуються зменшенням її товщини від 120 до 6 нм, розмірів Au, Ag 

НЧ від 50 нм до 4нм та відстаней між ними, збільшенням пористості від 28 
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до 70% вздовж підкладки, структура змінюється від 3D при L=2 мм до 2D на 

відстані L=20 мм. 

4. Із досліджень рентгенівської дифрактометрії встановлено, що структура 

плівок з Au НЧ належить полікристалічній фазі кубічної гранецентрованої 

гратки, значення параметру ґратки золота у плівках змінюється в діапазоні 

а=4.0631–4.0821 Å. Зменшення параметру ґратки обумовлені розмірним 

ефектом, тобто наявністю сил поверхневого натягу у НЧ малого розміру. 

5. Виявлено, що 3D наносистеми з Au НЧ характеризуються пористістю в 

діапазоні значень 15 – 70 %. Пористість плівок зростає із збільшенням тиску 

аргону, зменшенням числа імпульсів та густини енергії в імпульсі. 

6. Встановлено зв'язок між структурними і оптичними властивостями плівок: 

– із зменшенням розмірів ізольованих Au НЧ та зменшенням відстані між 

ними в 2D наноструктурах мінімум спектра пропускання зміщується в 

червону область, смуги розширюються, а для взаємодіючих Au НЧ в 3D 

наноструктурах – в блакитну область спектру із звуженням смуг; 

– в 3D наноструктурах збільшення значення пористості призводить до 

зміщення мінімуму спектрів пропускання в короткохвильову область. 
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОННИХ РЕЗОНАНСІВ В 2D ТА 3D 

МАСИВАХ ЗОЛОТА  

Аналіз результатів досліджень структури та оптичних спектрів свідчить про 

різну природу резонансних оптичних властивостей в 2D наноструктурах з 

ізольованими Au НЧ і в 3D наноструктурах взаємодіючих Au НЧ. Для розуміння 

оптичних властивостей даних плівок недостатньо використаних методів. Тому 

були використані результати досліджень ефектів поверхневих плазмонних 

резонансів при взаємодії електромагнітного випромінювання s- і p-поляризацій в 

широкому діапазоні кутів падіння за допомогою модуляційної поляризаційної 

спектроскопії. Для з’ясування механізмів резонансної взаємодії з 

електромагнітними випромінюванням в 2D і 3D наноструктурах, використовуючи 

структурні та оптичні дані досліджень необхідно було: 

– методом МПС дослідити кутові і спектральні поляризаційні  

характеристики 2D і 3D масивів Au НЧ; 

– вивчити дисперсійні властивості нанокомпозитних плівок в 

залежності від умов осадження; 

– встановити взаємозв’язок між умовами ІЛО плівок, їх морфології і 

дисперсійними характеристиками поверхневих плазмонів; 

– визначити особливості ізотропного відбивання в 2D і 3D масивах Au 

НЧ. 

4.1. Методи МПС для дослідження ППР ефектів 

Кутові і спектральні поляризаційні характеристики плівок досліджувались 

методом модуляційно поляризаційної спектроскопії на експериментальній 

установці, детальний опис якої наведено в роботі [126]. Дифракційний 

монохроматор МДР-4 з галогеновою лампою на вході і лінійними поляризатором 

на виході використовувався як джерело поляризованого випромінювання в 

діапазоні довжин хвиль  = 400 – 1000 нм. Фотопружний модулятор поляризації 

(ФМП) використовувався в якості динамічної фазової пластинки. Знакозмінний 

набіг фаз здійснюється періодичним стискуванням/розтягом кварцової пластинки. 
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Величиною напруги, що прикладається до модулятора, встановлюється 

чвертьхвильовий режим. В результаті лінійна поляризація позмінно 

перетворюється в право- і лівоциркулярну. Стаціонарна чвертьхвильова фазова 

пластинка (ФП) встановлюється після ФМП для перетворення циркулярних 

поляризацій в лінійні з ортогональними азимутами. Обертанням ФП навкруги 

оптичної осі установки вибирається таке положення ФП, при якому азимути 

поляризацій випромінювання після ФП стають позмінно паралельно і 

перпендикулярно відносно площини падіння (р- і s- поляризації відповідно). 

Метод базується на модуляції стану полярицизації зондуючого випромінювання 

при незмінних значеннях інтенсивності, частоти, фази і хвильового вектору. 

Величина сигналу, що реєструється на частоті модуляції (f = 60 kHz), дорівнює 

фізичній різниці інтенсивностей коефіцієнтів відбивання s- і p- поляризованого 

випромінювання ρ =(Rs
2–Rp

2) – поляризаційна різниця. Згідно прийнятої в 

поляриметрії термінології [127], даний параметр є Q-компонентою вектора Стокса 

в складі електромагнітного випромінювання, відбитого в даному випадку 

системою кварцовий напівциліндр – плівка por-Au – повітря (геометрія 

Кретчмана). Показник заломлення кварцового напівциліндра n= 1.45 визначає 

значення критичного кута повного внутрішнього відбивання і дорівнює кр =43°. 

Всі спектральні та кутові характеристики поляризаційної різниці ρ(λ,θ) нормовані 

на інтенсивність випромінювання джерела випромінювання (галогенової лампи 

КГМ-150). Вимірювали спектральні залежності кута ізотропного відбивання 

=0(). При умові рівності інтенсивностей коефіцієнтів відбивання Rs
2 = Rp

2 і 

виконання ρ(θ)=0 відбивання випромінювання здійснюється незалежно від стану 

поляризації, тобто є ізотропним [127]. При варіюванні довжини хвилі падаючого 

випромінювання  знаходили значення кутів падіння, при яких =0, тобто кути 

ізотропного відбивання =0 [126–128]. Для острівцевих плівок, масивів Au НЧ 

характерно широкий діапазон кутів ізотропного відбивання =0 по дві сторони від 

кута кр. При падінні випромінювання в напрямку кута =0 наближеного до 

нормального поверхневі плазмони локалізовані. При падінні випромінювання в 

напрямку кута =0 близького до ковзного, тобто по іншу сторону від критичного 
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кута кр, має місце збудження поверхневого плазмонного резонансу 

електродинамічної природи. Коли значення частоти і хвильового вектора 

падаючого випромінювання відповідає поверхневим плазмонам (умова фазового 

синхронізму), то відбуваються диполь-дипольні взаємодії між сусідніми 

наночастинками. При цьому виникає розщеплення резонансних частот збудження 

плазмонів на ізольованих наночастинках (дипольне наближення) і на збудження, 

що обумовлені диполь-дипольною взаємодією. Таким чином, це обумовило вибір 

умов вимірювання залежностей =0() в діапазоні кутів =0<кр для визначення 

радіаційних мод і в діапазоні кутів =0>кр для визначення нерадіаційних мод 

[128].  

Для досліджень МПС методом формували 2D і 3D масиви Au НЧ із прямого 

потоку частинок ерозійного факелу на підкладку із кварцу, розташовану на 

відстані від мішені 30 мм, в атмосфері аргону при варіюванні технологічних умов 

осадження: тиску аргону pАг= 20 і 70 Па та числа лазерних імпульсів N =(3, 15, 

45)·103.  

 
4.2. Взаємозв’язок між умовами одержання, структурою 2D і 3D масивів Au 

НЧ і виміряними поляризаційно-модуляційними характеристиками 

4.2.1. Кутові та спектральні поляризаційні характеристики плівок 
 

Для 2D і 3D масивів Au НЧ в залежності від тиску аргону були виміряні 

кутові залежності коефіцієнтів відбивання s- і p-поляризованого випромінювання 

Rs
2 (), Rp

2 () та поляризаційної різниці () для довжин хвиль =450 – 900 нм. 

Криві () були нормовані на величину максимуму амплітуди. Поляризаційні 

кутові характеристики (Rs
2(), Rp

2(), ()) проявляють резонансний характер 

взаємодії з електронною системою плівок з випромінюванням обох станів s- і p- 

поляризації. Параметр () в діапазоні кутів більших за критичний ( ≥ кр) має 

від’ємний знак, що свідчить про збудження ЛПР і характерно для острівцевих 

плівок та пористих наноструктур. Причому від’ємне значення функції () 

збільшується для 2D масиву Au НЧ в порівнянні з об’ємною 3D структурою. Із 

збільшенням довжини хвилі випромінювання знак кривини кривої () 
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змінюється від від’ємного до додатного, що свідчить про те, що резонансний 

відгук на s- поляризоване випромінювання збільшується в порівнянні з p- 

поляризованим, тобто Rs
2() < Rp

2(). На рис.4.1, наведено приклад кутової 

залежності коефіцієнтів відбивання s- і p-поляризованого випромінювання Rs
2 () 

(а, кр.2), Rp
2 () (а, кр.1) і поляризаційної різниці () (а, кр.3 і б) при =600, 700 і 

900 нм для плівки з 3D масивом (а) та 2D масивом (б) Au НЧ, одержаних при 

тиску аргону pАг= 70 Па. З рисунка видно одночасну резонансну взаємодію плівки 

з випромінюванням s- і p- поляризації, що вказує на збудження ЛПП на Au НЧ. 

Зміна знака кривини кривої () з від’ємного (суцільна крива) на додатній 

(штрихова крива) свідчить про збільшення резонансного відгуку плівки на 

випромінювання s- поляризації і зменшення для p- поляризації на довжині хвилі 

=900. З рис.4.1. видно, що крива () при  = 600 нм перетинає вісь абсцис зліва 

від кр при куті ізотропного відбивання =0 = 400, а при  = 900 нм – при =0
 = 420. 

Для цих кутів падіння відбивання випромінювання не залежить від стану 

поляризації, тобто є ізотропним. Параметру =0() також властива спектральна 

залежність.  

  
а б 

Рис.4.1. а – кутові залежності коефіцієнтів відбивання s- і p-поляризованого випромінювання 
Rs

2 () (кр.2), Rp
2 () (кр.1) і поляризаційної різниці ()(кр.3) при довжинах хвиль  = 700 нм 

(штрихова крива) і =900 нм (суцільна крива) для 3D масиву; б – кутові залежності 
поляризаційної різниці (θ) при довжинах хвиль  = 600 нм (суцільна крива) і =900 нм 
(штрихова крива) для 2D масиву. 

ві
дн

.о
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ві
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θ, град. 
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 Спектральні залежності () вимірювали для кутів падіння випромінювання в 

діапазоні =20°–70°. При кутах менших критичного   кр, збудження 

поверхневих плазмонів має радіаційний характер з дипольними модами на НЧ. 

Криві () характеризуються мінімумом, що є результатом взаємодії 

електромагнітної хвилі з поверхневими плазмонами НЧ. Для 2D наноструктур, 

одержаних при тисках аргону 20 і 70 Па, з ефективними діаметрами Au НЧ 10.8 і 

6.9 нм мінімуми лежать в околі довжин хвиль  ≈ 560 і 590 нм, відповідно, та не 

залежать від кута падіння. Для об’ємних 3D масивів характерно залежність від 

кута падіння, відбувається зміщення мінімуму смуг спектральних залежностей 

() в довгохвильову область і збільшення резонансного відгуку. На рис.4.2 

наведено приклад спектральної залежності () для кутів кр  для пористої 

плівки з масивом Au НЧ, що одержана при N =15·103, pАг = 70 Па, з характерними 

мінімумами в околі довжини хвилі  ≈ 525 нм. Із збільшенням  від 200 до 420 

мінімум () зміщується по  від 512 до 539 нм, відповідно, що може бути 

обумовлено як несферичною формою НЧ так і диполь-дипольною взаємодією між 

НЧ.  

 
 
Рис.4.2. Спектральні залежності поляризаційної різниці () для кутів падіння   кр:  = 200 
(кр.1), 300 (кр.2), 350 (кр.3), 400 (кр.4), 420 (кр.5), виміряні для пористої плівки з Au НЧ, що 
одержана при N =15·103, pАг = 70 Па. 
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 В діапазоні кутів  > кр характер збуджень є нерадіаційним, ЛППР моди 

обумовлені диполь-дипольною взаємодією близько розташованих наночастинок. 

Для досліджуваних плівок спектри характеризуються двома мінімумами в околі 

довжин хвиль  ≈ 450 нм та в довгохвильовій області ( > 550 нм) зі зміщенням 

останнього в червону область спектру при збільшенні кута падіння 

випромінювання. Криві () характеризуються складною формою, широкими 

смугами, що свідчить про прояв декількох типів резонансної взаємодії 

електромагнітного випромінювання з наноструктурами, що частково 

перекриваються. Спектри () в широкому діапазоні кутів падіння  були 

перераховані і перетворені в частотні залежності () за допомогою формули 

ω=2πc/λ. Для визначення компонентного складу спектрів проводилася процедура 

їх апроксимації сумою функцій нормального розподілу Гауса, що дозволило 

отримати положення екстремумів відповідних плазмонних резонансів. Формула 

для апроксимації виглядала наступним чином: 
2

77.2
)(





 


 w

zE

AeEy , де А – 

амплітуда, w – напівширина, z – частотне положення максимуму. По ширині на 

половині висоти кожної із функцій Гауса були визначені відповідні константи 

загасання та їх залежності від кута падіння випромінювання. Одержані амплітудні 

і релаксаційні параметри ППР плівок були зведені у таблицю 4.1 та використані 

для дисперсійних співвідношень. На рис.4.3 наведено приклади апроксимації 

функціями Гауса експериментальних залежностей (), перетворених в частотні 

() для 2D і 3D масивів Au НЧ, що були одержані при тиску аргону 70 Па. Для 

2D масиву НЧ на рис.4.3, а сумарна апроксимуюча функція () при =47° 

складається із двох функцій Гауса з частотами ω1 = 4,28·1015 рад/с та ω2 = 2,97 

·1015 рад/с, що узгоджується з експериментальною кривою.  
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                                                                         а 

 
                                                                          б 

Рис.4.3. Приклад апроксимації функціями Гауса експериментальної залежності () для  = 470  
з перетворенням в залежність () для 2D масиву (а) і 3D масиву (б). 
 

Для 3D масиву Au НЧ (рис.4.3, б) сумарна апроксимуюча функція складається із 

трьох функцій Гауса з ω1 = 4.37·1015 рад/с, ω2 = 2.4·1015 рад/с, ω3 = 1.97·1015 рад/с 

при відповідних константах загасання 1 = 1.03·10-15 рад/с, 2 = 0.99·10-15 рад/с, 3 = 

0.4·10-15 рад/с та узгоджується з експериментальною кривою.  
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Таблиця.4.1. Умови формування масивів Au НЧ та їх оптичні характеристики. 

№ зразка 1 2 1/ 2/ 

p, Ar 20 70 20 70 

N ∙103 3 3 15 15 

λmin, нм 680 740 620 560 

ЛППР, нм 
(ЛППР1015,рад/с) 

552 
(3.415) 

590 
(3.195) 

508 
(3.71) 

515 
(3.66) 

sp11015, рад/с 4.25-(4.20) 4.23-(4.32) 4.348-4.33 4.3-4.37 

sp11015, рад/с  0.57-(0.63) 0.52-(1.11) 1-1.08 0.96-1.03 

sp2,31015, рад/с 3.29-(3.18) 3.14-(2.76) 3.1-2.04 2.08-1.85 3.34-2.40 2.43-1.97 

sp2,31015, рад/с 1.35-(1.36) 1.62-(1.29) 1.42-1.14 1.04-0.36 1.08-0.98 1.27-0.4 

  

На рис.4.4,а наведено спектральні характеристики поляризаційної різниці 

() при куті падіння випромінювання =47°> кр для 2D і 3D масивів Au НЧ в 

залежності від тиску аргону pAr=20 і 70 Па. Для всіх плівок величина функції () 

має від’ємне значення, що обумовлено збільшенням поглинання s- 

поляризованого випромінювання порівняно з p- поляризованим, тобто Rs
2() < 

Rp
2(). Смуги спектральних характеристик широкі з екстремумами, які обумовлені 

різною природою ЛПП резонансів. Екстремуми в короткохвильовій області 

відповідають резонансним збудженням поверхневих плазмонів на ізольованих не 

взаємодіючих Au НЧ. Екстремуми в довгохвильовій області відповідають 

резонансним збудженням, що обумовлені диполь-дипольною взаємодією між Au 

НЧ. Слід зазначити, що в спектральних залежностях оптичного пропускання T(λ) 

та поляризаційної різниці () існує кореляція положення екстремумів. На 

залежностях () спостерігається довгохвильове зміщення екстремумів для 

кривих 1, 2, а короткохвильове зміщення – для кривих 2/, 1/, що знаходиться у 

відповідності з характером зміщень мінімумів спектрів пропускання для тих же 

кривих (рис.4.4, б). 



 133

500 600 700 800 900 1000

-0,60

-0,45

-0,30

-0,15

0,00

1

 

 

нм
 

=4
7, 

аб
с.

од
.

1/

2/

2

 400 500 600 700 800 900 1000

30

35

40

45

50

65

70

1/
2/

2

1

нм

T, %

 
а б 

Рис.4.4. (а) – Спектральні характеристики поляризаційної різниці () при =47°> кр для 
масивів Au НЧ, осаджених при N=3·103, pAr, Па: 20 – кр.1, 70 – кр.2; при N=15·103, РAr, Па: 20 – 
кр.1/, 70 – кр.2/. (б) – Спектри оптичного пропускання відповідних плівок. 

 

Широкий діапазон кутів  спектральних вимірювань () дав можливість 

ідентифікувати радіаційні і нерадіаційні моди поверхневих плазмонів, 

використовуючи відповідно необхідний діапазон кутів  без врахування та з 

врахуванням виконання умови фазового синхронізму, що полягає в співпадінні 

частот () і хвильових векторів (k) збуджуючого випромінювання та поверхневих 

плазмонів. При кутах в діапазоні  кр збуджуються радіаційні дипольні моди, а 

при  > кр – нерадіаційні двох типів: високочастотні 1 і низькочастотні 2, 3 

[121]. 

 

4.2.2. Дисперсійні властивості плівок  

Дисперсійні характеристики (k) поверхневих плазмонів були одержані для 

всіх досліджуваних плівок з масивами Au НЧ в залежності від умов їх 

формування [123] та продемонстровані на рис.4.4. Зліва від дисперсійної прямої 

фотонів розташовані гілки радіаційних мод, що побудовані із залежностей () 

для кутів  кр, справа – гілки нерадіаційних мод, побудованих при  > кр. Криві 

радіаційних мод обумовлені збудженням ЛПП на ізольованих не взаємодіючих Au 
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НЧ. Для гілок радіаційних мод характерно слабке відхилення частот плазмонів 

для окремих плівок, спостерігається зменшення їх значень для 2D наноструктур 

(кр.1 і 2) та 3D масивів НЧ (кр. 1/ і 2/) зі збільшенням тиску аргону від 20 до 70 Па. 

Залежність (k) радіаційних мод плівок знаходиться у відповідності з їх 

структурними параметрами в залежності від тиску аргону, насамперед, із 

зменшенням розмірів Au НЧ. Спостерігається кореляція між розміром НЧ та 

залежностями (k). При зменшенні розмірів НЧ частота радіаційних мод 

зменшується.  

Дві групи дисперсійних гілок для нерадіаційних мод показано праворуч від 

світлової прямої, де для поверхневих плазмонних збуджень необхідна умова 

фазового синхронізму. Значення високочастотних мод 1 не залежать від кута 

падіння випромінювання , що вказує на локалізацію високочастотних 

поверхневих плазмонів. Їх частоти лежать у вузькому інтервалі величин (4.2 – 

4.37) 1015 рад/с і мало відрізняються для різних масивів Au НЧ. В даному випадку 

поверхневі електромагнітні хвилі не поширюються і подібні стоячій хвилі. 

Значення низькочастотних мод 2 і 3 лежать в широкому діапазоні частот (1.85 – 

3.34) 1015 рад/с та залежать від кута падіння випромінювання . Низькочастотні 

моди відповідають розповсюдженню поверхневих плазмонних збуджень між Au 

НЧ, що обумовлено взаємодією диполів сусідніх наночастинок. Із збільшенням 

значення  від 450 до 700  значення сталих загасання змінюються: 1 – 

збільшуються, а 2, 3 – зменшуються.  

З рис.4.5 видно, що особливості морфології плівок проявляються у 

відмінностях дисперсійних характеристик поверхневих плазмонів: 2D 

наноструктурам відповідають криві 1 і 2, об’ємним 3D наноструктурам – криві 1/ і 

2/. Дисперсійні характеристики для 3D наноструктур характеризуються 

розщепленням на дві гілки з широким діапазоном коефіцієнтів затухання. 

Дисперсійні властивості досліджуваних нами 3D наноструктур визначаються 

сукупністю структурних параметрів: наявністю лабіринтної структури, різної 

довжини, форми ланцюжків Au НЧ та відстані між НЧ в ланцюжках, великою 
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Рис.4.5. Дисперсійні характеристики (k) поверхневих плазмонів для плівок з масивами 

Au НЧ, одержаних при N=3·103, pAr, Па: 20 – кр.1, 70 – кр.2; при N=15·103, pAr, Па: 20 – кр.1/, 70 
– кр.2/. 

 
щільністю упаковки, дисперсією розмірів, форми Au НЧ, відстаней між ними та 

ін. (див. табл.). 

З рис.4.5 також видно відмінність низькочастотних дисперсійних гілок кр.1 

і 2 для 2D наноструктур, одержаних при pAr=20 и 70 Па, що визначається їх 

структурними властивостями. При pAr =20 Па плівки характеризуються більшими 

розмірами Au НЧ та відстанню між ними, меншим числом наночастинок у 

порівнянні з плівками, одержаними при pAr=70 Па, що вказує на наявність 

ізольованих Au НЧ у перших плівок та взаємодію між Au НЧ у других.  

Важливою особливістю низькочастотних дисперсійних гілок кр.2, 2/, 1/ є 

аномальний характер з від’ємним знаком співвідношення dkkd /)( , тобто 

від’ємним значенням групової швидкості. Відомо [131, 132], що від’ємна групова 

швидкість можлива для середовищ з достатньо високою просторовою дисперсією 

діелектричних властивостей, що виражається залежністю діелектричного тензора 

не тільки від частоти, але й від хвильового вектору εij(, k), і свідчить про 

наявність нелокального діелектричного відгуку на електромагнітне збудження 

ра
д/

с 

мкм-1 
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[50, 133]. Групова швидкість подається виразом 






d
d

d
d p

pg  , де vp – 

фазова швидкість. Для високочастотних гілок g  дорівнює нулю, при 0g  

відсутня передача енергії, що відповідає стоячій хвилі. При нормальній дисперсії  

0


d

d p
 і pg   , якщо 0



d

d p
 і pg    – аномальна дисперсія, що 

характерно для низькочастотних дисперсійних гілок (кр. 2, 2/, 1/). Якщо 0g , 

то загальний потік енергії спрямований протилежно фазовій швидкості. В [50, 

133] було показано, що при 0g  збуджуються зворотні поверхневі хвилі в 

хвилеводах діелектрик–метал–діелектрик. У низці робіт, в яких були сформовані 

масиви ланцюжків Аu НЧ, спостерігали від’ємні залежності дисперсійних гілок 

поверхневих плазмонів на основі виміряних спектрів поглинання при варіюванні 

поляризації випромінювання та кутів падіння [34, 134, 135]. Наші 3D масиви Аu 

НЧ характеризуються великою щільністю упаковки, наявністю лабіринтної 

структури, різної довжини і форми ланцюжків Au НЧ та відстані між НЧ в 

ланцюжках. Тому і для них, як і для масивів лінійних ланцюжків Аu НЧ властиві 

від’ємні залежності dkkd /)( .  

Таким чином, дисперсійні властивості поверхневих плазмонів в 

досліджуваних плівках з невпорядкованими масивами Аu НЧ визначаються 

локалізованими (високочастотні моди) і розповсюджуваними поверхневими 

плазмонами (низькочастотні моди). При цьому щільнозапаковані масиви НЧ 

характеризуються нелокальним (від’ємний знак функції (k)) діелектричним 

відгуком на електромагнітне збудження.  

 

4.2.3. Ізотропне відбивання електромагнітного випромінювання 2D і 3D 

пористими масивами Au НЧ 

 Для всіх досліджуваних плівок були одержані спектральні залежності кута 

ізотропного відбивання =0() в радіаційному діапазоні кутів <кр. Кривим 
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властиво резонансний характер з мінімумами, значення яких визначають 

резонансну частоту плазмонів в Au НЧ. Одержані значення ωЛПР для плівок з 2D і 

3D масивами Au НЧ в залежності від умов їх формування зведені в таблицю 4.2. 

Плазмонні коливання електронів в Au НЧ є радіаційними модами і розташовані на 

гілці радіаційних мод відповідних залежностей (k) рис.4.5. 

 
Таблиця 4.2. Умови формування плівок з масивами Au НЧ, діапазони діаметрів НЧ, резонансні 
частоти відповідних плівок. 

№ 
 

1 (810) 2 (804) 3 (802) 4 (817) 5 (821) 6 (820) 

р, Pа 20 70 70 20 70 20 

N *103 3 3 15 15 45 45 

D, нм 10.8 
(4.9–22.7) 

6.9 
(3.6–12.2) 

(3.2–31.7) (3–56.4) (1.8–32.5) (5.7–46.2) 

min, нм 
 

680 740 560 620 590 640 

FWHM, нм 300 395 85 225 160 210 

ЛПР, нм 
(ЛПР1015, 

рад/с) 

552 
(3.415) 

590 
(3.195) 

515 
(3.66) 

508 
(3.71) 

500 
3.761 

497 
3.787 

 

На рис.4.6 наведено приклад залежностей =0() при <кр для плівок, 

одержаних при тиску pAr =20 і 70 Па з різним числом лазерних імпульсів N = (3 і 

45)·103. Для всіх чотирьох плівок спектральні залежності =0() 

характеризуються резонансними кривими з екстремумами, по положенню яких 

визначали ωЛПР. Для 2D, як і для 3D наноструктур із збільшенням тиску аргону 

значення ωЛПР зменшувались. Для 2D наноструктур вони менші, ніж для 3D. З 

рис.4.6 також видно, що резонансний характер кривих =0() відрізняється для 2D 

і 3D наноструктур. Для плівок 3, 4 (2D наноструктура) екстремум спектральних 

характеристик із зменшенням середніх розмірів Au НЧ від 10.8 нм до 6.9 нм 

зміщується в довгохвильову область від 552 до 590 нм. Для плівок 1, 2 (3D 

наноструктура), по-перше екстремуми лежать в короткохвильовій області спектру 

=497–500 нм, по-друге, зі зменшенням розмірів Au НЧ мало змінюються.  
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Рис.4.6. Спектральні залежності кута ізотропного відбивання =0() в діапазоні кутів <кр для 
масивів Au НЧ, одержаних при N = 45·103, pAr =20 Па – кр.1, pAr =70 Па – кр.2 та N = 3·103, pAr 
=20 Па – кр.3, pAr =70 Па – кр.4 на вставці. 
 

Аналіз результатів досліджень структури і резонансних властивостей плівок 

(див. таблицю 4.2) показав, що для всіх плівок із зменшенням розмірів Au НЧ 

значення ωЛПР зменшуються, причому сильніше для 2D наноструктур, ніж для 3D. 

Спостерігається кореляція між розмірами Au НЧ і значеннями ωЛПР. Зменшення 

значення ωЛПР, що спостерігається при зменшенні розмірів Au НЧ в 2D масивах 

вказує на прояв розмірного ефекту, при якому визначальним механізмом, що 

призводить до зміщення частоти плазмонного резонансу в червону область, є 

розсіяння електронів на поверхні НЧ.  

 

4.3  Особливості резонансної взаємодії електромагнітного 

випромінювання з 2D і 3D масивами Au НЧ 

Для 2D наноструктур в спектрах оптичного пропускання T(λ) та 

поляризаційної різниці ρ(λ) зі зменшенням розмірів Au НЧ та відстані між 

наночастинками спостерігали зміщення довжини хвилі ЛПП резонансу в 

довгохвильову область спектру та розширення смуги. Так, як в даних структурах 

λ, нм 

   
 

θ ρ
=0

, г
ра

д.
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ефективні діаметри наночастинок золота складають 6.8 – 11 нм з розкидом 2–20 

нм, відстані між геометричними центрами сусідніх частинок – від 70 до 6 нм, то 

характеристики плазмонного резонансу будуть визначатися внутрішнім 

розмірним ефектом та міжчастинковою дипольною взаємодією. Отже, в 2D 

наноструктурах з Au НЧ на частоту ЛППР будуть впливати чотири фактори: 1) 

ωp, що пов’язано з концентрацією електронів провідності; 2) εd (ωs) – внесок d-

електронів в діелектричну проникність поблизу ЛПП резонансу; 3) ефект 

поверхневого розсіяння вільних електронів; 4) плазмонна взаємодія між сусідніми 

наночастинками, що визначається зв’язуванням, гібридизацією дипольних полів 

НЧ. Для того, щоб визначити причину зміни в спектрах ЛППР необхідно 

дослідити розмірну залежність ωp(R) і εd (R) та встановити вплив яких параметрів 

переважає. Із зменшенням розмірів НЧ зміна в ωp(R) пояснюються ефектами 

витікання електронів (spill-out effect), стиснення ґратки і зміни довжини вільного 

пробігу електронів [1]. Зменшення значення ωp, що спостерігається при 

зменшенні розмірів наночастинок вказує на прояв ефекту витікання носіїв заряду 

[28], тобто відбувається зменшення об’ємної усередненої концентрації електронів 

і відповідно червоний зсув ЛППР. Однак, слід зазначити, що вплив spill-out effect 

значний лише для дуже малих НЧ розміром 1–3 нм. Іншим фізичним механізмом, 

що зумовлює червоний зсув поверхневого плазмонного резонансу при зменшенні 

розміру НЧ є розсіяння електронів на поверхні НЧ, що викликає збільшення 

сталої загасання плазмових коливань. Вираз, що описує залежність резонансної 

частоти поверхневих плазмонів від розміру НЧ: 
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 .   (4.1) 

Ефект, що спричиняє блакитний зсув ЛПП резонансу зі зменшенням 

розміру НЧ є стиснення гратки, внаслідок чого зменшуєтья параметр ґратки і ωp 

збільшується. Зменшення розмірів наночастинок призводить  також до зменшення 

значення εd (R), тобто до блакитного зсуву частоти ЛППР. Вплив цих ефектів на 

значення ЛППР частоти ωsp може компенсуватися [1,14,19,26-28, 30, 35].  
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Широкі смуги пропускання від 300 до 395 нм, що спостерігали в спектрах 

для 2D наноструктур, визначаються середнім часом релаксації електронів τ, яке 

подається співвідношенням 

eff

F

L
AV~~ 1 ,    (4.2) 

де VF  – швидкість Фермі, Leff – ефективний середній вільний пробіг електронів, А 

– безрозмірний параметр, що визначається деталями процесу розсіяння електронів 

поверхнею наночастинки. Виходячи з моделі Крайбіга [1], зі зменшенням розміру 

наночастинок зменшується ефективна довжина вільного пробігу електронів і 

збільшується їх розсіяння поверхнею, а це призводить до збільшення часу 

релаксації електронів, розширення смуги плазмонного поглинання.  

Вплив розмірних ефектів на ЛППР частоту значно менший в порівнянні з 

міжчастинковими диполь-дипольними взаємодіями або колективними ефектами 

та завуальовані останніми. При зменшенні відстані між наночастинками ЛППР 

пік зміщується в червону область відносно піку поглинання для ізольованої 

наночастинки. Оскільки, в 2D наноструктурах з Au НЧ при зменшенні відстані 

між геометричними центрами наночастинок з ефективним діаметром D=6.9 нм до 

d =16–6 нм, відношення d/D менше 2, то можна вважати, що зміщення ЛППР піку 

в червону область є наслідком ближньопольових взаємодій між сусідніми 

наночастинками. Про наявність ближньопольової взаємодії свідчить присутність в 

дисперсійних характеристиках низькочастотних мод, що відповідають 

розповсюдженню поверхневих плазмонних збуджень між Au НЧ, що обумовлено 

взаємодією диполів сусідніх наночастинок.  

Відповідно, оптичні властивості 2D масивів можна пояснити в рамках 

моделі обмеження довжини вільного пробігу електронів та диполь-дипольною 

міжчастинковою взаємодією.  

Природа резонансно-оптичних властивостей плівок 3D наноструктур з 

масивами Au НЧ відрізняється від природи 2D наноструктур. Як було показано 

для 3D наноструктур в спектрах оптичного пропускання зі зменшенням середніх 

розмірів наночастинок від 25.1 до 14.6 нм та відстані між наночастинками, 
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збільшення пористості від 15% до 65% спостерігали, на відміну від 2D 

наноструктур, не довгохвильове, а короткохвильове зміщення довжини хвилі 

ЛПП резонансу та звуження смуг. Зміщення в блакитну область і звуження смуг в 

таких 3D об’ємних наносистемах пов’язане з виникненням нових колективних 

мод в результаті ближньопольової взаємодії плазмонів НЧ. Такі щільнозапаковані 

3D масиви можна розглядати як двокомпонентні гетеросистеми, що складаються 

із Au НЧ з діелектричною проникністю ~  і пор (повітря) з m . Оптичні 

властивості гетеросистеми залежать від фактору заповнення НЧ q і при високих 

значеннях його будуть впливати диполь-дипольні взаємодії між НЧ. При 

збільшенні фактору заповнення НЧ, внаслідок підсилення взаємодії між 

наночастинками, резонансна частота поверхневого плазмону зменшується, тобто 

має місце червоний зсув поверхневого плазмонного резонансу. Це узгоджується з 

одержаними результатами рентгенівських досліджень пористості 3D масивів НЧ 

золота та положенням плазмонного резонансу в спектрах пропускання. 

Збільшення значення пористості (тобто зменшення фактору заповнення НЧ) 

призводить до зміщення мінімуму пропускання в короткохвильову область, 

внаслідок послаблення диполь-дипольних взаємодій між НЧ. Оптичні властивості 

таких пористих 3D наноструктур можна описати за допомогою теорії ефективного 

діелектричного середовища Бруггемана, де ефективна діелектрична проникність 

знаходиться як [9]:  
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де D – розмірність системи. При цьому слід бути обережним, оскільки підходи 

ЕДС Бруггемана не можуть правильно відтворити фізичні властивості 

наноструктури близької до перколяційної. Про ефективність моделі Бруггемана 

можна стверджувати, виходячи з її здатності відтворювати експериментальні 

спектри. 

Так як 3D наноструктура характеризується широким розподілом відстаней 

між НЧ і наявністю ланцюжків контактуючих НЧ, то природа міжчастинкової 
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взаємодії може бути різною. На рис.4.7 схематично представлено як змінюється 

міжчастинкова взаємодія від відстані між НЧ, та як це впливає на енергію 

плазмонного резонансу [136]. При відстанях між НЧ більше 2 нм природа 

резонансних оптичних властивостей масиву НЧ визначається зв’язуванням, 

гібридизацією дипольних полів Au НЧ, що зсуває плазмонний резонанс в червону 

область спектру. При відстанях менших декількох нанометрів вплив 

навколишнього розподілу заряду стає суттєвим при описі індукованої поляризації 

в системах НЧ, тому слід враховувати прояви нелокальних ефектів, тобто 

просторову дисперсію діелектричної функції, при яких дипольне зв’язування 

послаблюється і це призводить до меншого червоного зсуву і розширення моди 

плазмонного  

 

Рис.4.7. Вплив квантових ефектів на плазмонні резонанси [136]. 

зв’язування в оптичному відгуку в порівнянні з класичним локальним описом. 

Наявність наночастинок, що знаходяться на відстанях менших 1 нм або ж в 

прямому контакті між собою, можуть створювати ланцюжки чи агрегати з НЧ, 

їхня взаємодія приводить до появи нових так званих CTP мод, плазмонів з 

перенесенням заряду, що відповідають блакитній області спектру. Вказані 
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чинники ускладнюють розрахунки та інтерпретацію оптичних спектрів систем 

наночастинок. 

Таким чином, резонансно-оптичні властивості пористих 3D масивів Au НЧ 

визначаються диполь-дипольною взаємодією НЧ в щільнозапакованих їх масивах, 

і залежать від об'ємного фактору заповнення НЧ [32-34, 39-41, 43, 65, 134]. Проте 

також слід враховувати прояви нелокальних та квантових ефектів [56, 57, 136]. 

 

4.4. Висновки до Розділу 4.  

1. Досліджено оптико-поляризаційні, дисперсійні властивості 2D і 3D 

масивів Au НЧ, що були виміряні методами модуляційно-поляризаційної 

спектроскопії (МПС) в умовах повного внутрішнього відбиття світла в 

геометрії Кретчманна при варіюванні типу поляризації, кута падіння та 

довжини хвилі випромінення. Для всіх плівок спостерігалась одночасна 

резонансна взаємодія з випромінюванням s- і p- поляризації, при взаємодії 

з довжиною хвилі λ > 800 нм збільшується резонансний відгук масивів Au 

НЧ на випромінювання s- поляризації. Кутові залежності поляризаційної 

різниці коефіцієнтів відбиття при s- і p- поляризаціях ρ(θ) характерні для 

ЛППР в наночастинках. 

2. Діагностовано радіаційні моди і дві нерадіаційні моди: локалізованої 

(високочастотної) та розповсюджуваних (низькочастотних), відповідно 

при взаємодії випромінення з ізольованими Au НЧ і масивами 

взаємодіючих наночастинок. Високочастотні нерадіаційні моди лежать у 

вузькому діапазоні величин – (4.2-4.37)1015 рад/с та мало відрізняються 

для різних структур. Їх релаксаційні параметри становлять (0.52-1,11)10-15 

рад/с. Низькочастотні моди різко відрізняються для різних наноструктур, 

найбільше між 2D та 3D наноструктурами. 

3. Встановлено, що низькочастотні дисперсійні гілки, які характерні масивам 

Au НЧ з міжчастинковими взаємодіями, мають аномальний характер з 

від’ємним значенням групової швидкості, що свідчить про просторову 
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дисперсію діелектричних властивостей, про нелокальність діелектричного 

відгуку на збудження. 

4. Показано, що для 3D наноструктур, на відміну від 2D, має місце  

розщеплення низькочастотних гілок внаслідок наявності лабіринтної 

структури масиву, різної довжини, форми ланцюжків Au НЧ та відстані 

між НЧ в ланцюжках, більшої дисперсії розмірів, форми Au НЧ, відстані 

між ними, тощо. 

5. Виявлено, що для 2D масиву зі зменшенням розмірів Au НЧ та відстані 

між ними відбувається зміщення довжини хвилі ЛППР в довгохвильову 

область спектру та розширення смуги, що відповідає прояву розмірно-

залежного розсіяння електронів на поверхні наночастинок та диполь-

дипольної взаємодії наночастинок. Для 3D наноструктур зі зменшенням 

розмірів Au НЧ, та збільшенням пористості довжина хвилі ЛППР 

зміщується в блакитну область спектру, що визначається диполь-

дипольними міжчастинковими взаємодіями в щільнозапакованих їх 

масивах, які залежать від об’ємного фактору заповнення НЧ. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИ ПОВЕРХНЕВОГО ПІДСИЛЕННЯ КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ 

ПОРИСТИМИ ПЛІВКАМИ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА 

Необхідною умовою для створення ефективних SERS підкладок на основі 

масивів Au, Ag НЧ з високим значенням фактору підсилення інтенсивності 

сигналу є формування пористих плівок з великою внутрішньою поверхнею та 

великої густини “гарячих точок”, що можна одержати в плівках з 

невпорядкованими масивами Au, Ag НЧ з необхідною сукупністю структурних 

параметрів – розмірами НЧ і пор 5-20 нм, малою відстанню між НЧ, високим 

ступенем пористості, певною товщиною плівки.  

Виходячи з аналізу структурних та оптичних властивостей одержаних 

плівок, об’єктами дослідження були вибрані нанокомпозитні пористі плівки з 

невпорядкованими масивами Au, Ag НЧ, що формували із зворотного 

низькоенергетичного потоку частинок ерозійного факелу на підкладку, 

розташовану в площині мішені. Даний режим осадження дозволяє одержувати 

плівки з пористістю до 70 % зі зменшенням товщини плівки, розмірів пор та НЧ, 

відстані між ними вздовж підкладки. Метою було розробити SERS підкладки з 

високими значеннями фактору підсилення сигналу. В якості молекулярного 

маркеру був використаний добре вивчений барвник, який зберігає свою структуру 

в області “гарячих точок” родамін 6Ж. Для цього було: 

- визначено оптимальні умови отримання плівок por-Au, por-Ag; 

- методом конфокальної мікро-Раманівської спектроскопії досліджено 

природу хімічних сполук срібла в оболонках наночастинок срібла в плівках 

por-Ag; 

- проведено активацію SERS підкладок на основі плівки por-Ag шляхом 

обробки в розчині хлористого водню; 

-  визначено по положенню на градієнті товщини, розмірів Au, Ag НЧ та пор 

найбільш інтенсивний SERS сигнал; 

-  оцінено фактор підсилення SERS сигналу молекул родаміну 6Ж. 
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5.1. Розробка SERS підкладок на основі пористих плівок золота. 

Плівки por-Au одержували в атмосфері аргону з тиском 100 Па, густиною 

енергії в імпульсі 5 Дж/см2, числом імпульсів 30·103. Такі умови осадження дали 

змогу сформувати масиви НЧ з найвищими показниками пористості від ~40% до 

65%, товщиною плівки від 67 нм до 6 нм, розподілів діаметрів НЧ Au від 5–60 нм 

до 2–14 нм з відстанню від осі факелу на довжині 2–22 мм. Розміри Au НЧ і пори 

співрозмірні на відстані більше 12 мм, поблизу ерозійного факелу пори в 2 рази 

менші за розміри Au НЧ. 

Зразками для вимірювання SERS спектрів слугували підкладки зі скла, 

розділені на три частини: на одній осаджували плівку por-Au, на другій – суцільну 

плівку золота, одержану термічним випаровуванням у вакуумі, третю частину 

залишали непокритою. Зразок занурювали в водний розчин родаміну 6Ж з 

концентрацією 10-3–10-10 М/л, витримували протягом 1 години та висушували на 

повітрі. Для оцінки рівня підсилення розроблених SERS підкладок проводили 

порівняння з SERS підкладкою на основі плівки золота товщиною 50 нм. 

Результати досліджень наведені в роботі [122]. 

Спектри комбінаційного розсіяння світла (мікро-КРС) вимірювали за 

допомогою спектрометра Horiba Jobin Yvon T64000 оснащеного конфокальним 

мікроскопом. Як джерело оптичного збудження використовувались дискретні лінії 

випромінювання Ar-Kr лазера (збудж.=514.5 нм). Лазерний промінь фокусувався на 

поверхню зразка в область діаметром 0,7 мкм. Просторове картографування 

оптичних спектрів досліджуваних структур проводилось шляхом 

автоматизованого переміщення столика з кроком 0,1 мкм. Точність визначення 

частоти фононних ліній дорівнювала 0,15 см-1. 

На рис.5.1 наведено спектри Т() в двох точках плівки на відстані L=5 і 15 

мм відносно осі ерозійного факелу. Смуги широкі, положення мінімумів спектрів 

пропускання лежать в діапазоні довжин хвиль 570 – 590 нм, для дальньої точки 

L=15 мм спостерігається зміщення положення мінімуму смуги пропускання в 

червону область на 20 нм. Широкі смуги пропускання відображають дисперсність 

розмірів і форми НЧ. 
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Рис.5.1. Спектри пропускання плівок por-Au, одержаних при: j=5 Дж/см2, N=30·103, pAr= 100 Па 
(кр. 1, 1/) і L, мм: 5 (кр. 1), 15 (кр.1/). 
 

На рис.5.2 (кр.1 – кр.5) наведено SERS спектри, що виміряні в точках 

підкладки на відстані від осі факелу відповідно 22, 17, 12, 6, 2 мм. Всі спектри 

мають характерні піки для молекул родаміну. На вставці наведено інтенсивності 

SERS сигналу для цих п’яти точок плівки. Видно, що з віддаленням точки від осі 

факелу (точки 5, 4 відповідно L=2, 6 мм) інтенсивність сигналу збільшується, 

досягає максимуму в точці 3 (L=12 мм) і потім для точок 1, 2 (L=17, 22 мм) 

спадає. Інтенсивність сигналу в точці 3 більш ніж в 2 рази перевищує таку в 

інших точках плівки. Менша інтенсивність сигналу для точок плівки поблизу осі 

факелу обумовлена більшими розмірами Au НЧ і пор (декілька десятків 

нанометрів) порівняно з оптимальними. Менша інтенсивність сигналу для 

найвіддаленіших точок плівки пов’язана з меншими розмірами Au НЧ і товщиною 

плівки порівняно з оптимальними. Оптимальні розміри Au НЧ, пор і товщини 

визначаються положенням точки 3 (L=12 мм) та складають відповідно DAuНЧ=8 нм 

(розподіл за розмірами 2–20 нм), Dпор=5 нм (розподіл за розмірами 2–10 нм) і d~20 

нм, структура даної області продемонстрована на рис.3.7(в) і рис.3.8 (точка 3). 

Таким чином, по положенню точки на плівці із градієнтом товщини, розмірів Au 
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НЧ і пор легко визначаються оптимальні їх значення для найбільшого підсилення 

SERS сигналу.  
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Рис.5.2. SERS спектри Р6Ж 10-7 М/л на розроблених SERS підкладках на основі плівок por-Au в 
п’яти її точках із збільшенням товщини знизу – вверх. На вставці – залежності інтенсивності 
SERS сигналу на 612 см-1 (а) і 1649 см-1 (б) для цих п’яти точок. 

 

На рис.5.3 наведено SERS спектри родаміну 6Ж 10-10 М/л на розробленій SERS 

підкладці (кр.3), SERS спектри для Р6Ж 10-7 М/л на розробленій SERS підкладці 

(кр.1) і на SERS підкладці з плівкою золота, яка нанесена термічним 

випаровуванням у вакуумі (кр.2), а також спектр КРС Р6Ж 10-3 М/л на склі. 

Показано можливість ідентифікації родаміну 6Ж з концентрацією 10-10 М/л. 

Оцінки підсилення сигналу на даних наноструктурах пористого золота свідчать 

про те, що фактор підсилення лежить в діапазоні значень 103–108. Його визначали 
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1

2

2

1

N
N

I
IF  ,   (5.1) 

 



 149

6 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 8 0 0
0

1 x 1 0 3

2 x 1 0 3

3 x 1 0 3

4 x 1 0 3

5 x 1 0 3

6 x 1 0 3

4

3
2

1 6 4 9

1 3 6 1

6 1 2
Ін

те
нс

ив
ні

ст
ь,

 в
ід

н.
 о

д.

Р а м а н ів с ь к е  зм іщ е н н я , с м
-1

1

 
Рис.5.3. SERS спектри на розроблених SERS підкладках при концентраціях R6G 10-7 Mol/L 
(кр.1) і 10-10 Mol/L (кр.3). SERS спектри R6G 10-7 Mol/L на плівці золота (кр.2), КРС R6G 10-3 
Mol/L на склі (кр.4). 

 

де І1, І2 – інтегральні інтенсивності піків спектрів родаміну на розроблених SERS 

підкладках та на склі, N1, N2 – відповідні концентрації родаміну. Значення  

фактору підсилення складали при 10-5, 10-7, 10-9 і 10-10 М, як 3.1×103, 7.2×104, 

5.2×106 і 3.9×107 для однієї із оптимальних точок плівки por-Au. В порівнянні з 

SERS Р6Ж 10-7 М на плівці золота, що сформована термічним осадженням в 

вакуумі, одержано підсилення в 2 рази. На даний спосіб одержання SERS 

підкладок на основі плівок por-Au отримано патент [138]. 

 

5.2. Мікро-Раманівська спектроскопія сполук срібла в пористих плівках з 

масивами наночастинок срібла 

Для використання в плазмоніці наночастинки срібла мають певні переваги 

перед наночастинками золота завдяки найбільш вдалому поєднанню дійсної та 

уявної частин діелектричної проникності у видимому спектральному діапазоні 

[1]. У сріблі енергія міжзонного sp-d переходу знаходиться в УФ області спектру 

при 3.9 еВ, тоді як для золота припадає на видиму область і становить 2.4 еВ. 

Однак срібло нестабільне, активне до утворення сполук з киснем, сіркою, 
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вуглецем, азотом, хлором [105]. Це значно ускладнює інтерпретацію 

Раманівських спектрів при використанні SERS-підкладок на основі Ag НЧ, так як 

характеристичні коливні смуги сполук срібла знаходяться в області частот 100 – 

1600 см-1. Встановлення природи цих сполук необхідно для проведення їх 

видалення або заміщення для активації SERS, узгодженого вибору активатора і 

аналіта (при хімічному механізмі підсиленні Раманівського сигналу). В зв’язку з 

вищесказаним, ідентифікація продуктів корозії Ag НЧ, які використовуються для 

SERS спектроскопії, є актуальною задачею. 

 Враховуючи переваги для SERS підкладок масивів Ag НЧ, осадження 

Ag НЧ здійснювалось із зворотного низькоенергетичного потоку Ag частинок в 

атмосфері аргону на підкладку, яка розташована в площині мішені. Осадження 

відбувалось в атмосфері аргону при тиску pAr=10–50 Па, j =5–20 Дж/см2, N=(15–

30)·103. При таких умовах можливе формування хімічних сполук срібла, що, 

відповідно буде впливати на ефективність SERS. Тому необхідна ідентифікація 

хімічних сполук срібла, які можуть утворюватися при отримані SERS підкладок 

на основі нанокомпозитних пористих плівок з Ag НЧ.  

При вимірюванні спектрів мікро-КРС в якості джерела оптичного 

збудження використовували дискретні лінії випромінювання Ar-Kr лазера 

(збудж.=488.0 нм). Для запобігання фотоіндукованих змін в хімічній структурі 

сполук срібла потужність збуджуючого лазерного випромінювання не 

перевищувала декількох мВт, час вимірювання дорівнював 100 – 200 с.  

В нашій роботі [139] ідентифікація хімічних сполук срібла у плівках por-Ag 

по їх коливним смугам в Раманівських спектрах проведена з використанням робіт 

[140-145]. Раманівські спектри переважно аналізувались на основі порівняння з 

базовими спектрами наведеними в [140]. 

На рис.5.4 показані мікро-Раманівські спектри нанокомпозитної плівки por-

Ag в різних її ділянках в напрямку від осі ерозійного факела. В КРС спектрах 

реєструються характерні інтенсивні чіткі коливні смуги в трьох спектральних 

областях: до 200 см-1 (96, 140 см-1), в області 200 – 600 см-1 – смуги при 280, 348, 

434, 475 см-1, в області 600 – 1800 см-1 – смуга при 664 см-1, широка смуга при 780 
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см-1, смуга при 970 см-1 з двома плечами при 933 и 1012 см-1, широкі смуги при 

1165, 1355, 1585 см-1 з плечем при 1524 см-1. Спектри, отримані поблизу L=5 мм і 

на відстані L=20 мм від осі ерозійного факела в загальному є подібними, хоча 

інтенсивність різних смуг істотно змінюється. Зокрема, інтенсивність коливних 

смуг більша на ділянках плівки поблизу осі факелу L=2 мм, товщина яких більша. 

Спектри для плівок, одержаних при різних технологічних параметрах, також 

подібні, інтенсивність смуг змінюється незначно.  

 
Рис.5.4. Мікро-раманівські спектри пористої плівки Ag (j = 20 Дж/см2, pAr=20 Па, N = 30·103) в 
ділянках плівки на відстані від осі ерозійного факелу L, мм: 20 (кр. 1), 15 (кр.2), 10 (кр.3), 5 (кр. 
4). 

Проаналізуємо можливу природу хімічних сполук срібла, які утворюються в 

процесі осадження плівок por-Ag. Інтенсивні смуги при 96, 140 см-1 відповідають 

гратковим вібраційним модам Ag, що близькі до частоти коливань в масивному 

сріблі. Подібні інтенсивні коливні смуги в області до 200 см-1 з близькими до 

наших значень частоти спостерігались для сертифікованих порошків срібла: Ag2O 

(96, 146 см-1), Ag2CO3 (106 см-1), AgC2H3O2 (102 см-1 з плечем при 140 см-1), Ag2S 
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(93, 147 см-1), Ag2SO3 (105 см-1 з плечем при 144 см-1), AgNO3 (144 см-1 з плечем 

при 95 и 158 см-1), AgCl (95 см-1 з плечима 143 и 190 см-1) і ці смуги приписуються 

гратковим коливанням Ag [132]. 

В таблиці 5.1 наведено частотне положення характеристичних коливних 

смуг в області частот 200 – 1600 см-1 з рис.5.4 і для порівняння вибрані найбільш 

інтенсивні і характерні (реперні) смуги для очікуваних хімічних сполук срібла 

[139-144]. 
Таблиця 5.1. Порівняння виміряного спектру КРС плівок por-Ag в області 200 – 1600 см-1 з 
базою даних для КРС сполук срібла. Буквені позначення інтенсивності сигналу: vs – дуже 
сильна; s – сильна; w – слабка; vw – дуже слабка; sh – плече піку; без позначення – менш чіткі. 
 

por-Ag Ag2O AgCl Ag2CO3 AgC2H3O2 Ag2S 
Ag2SO3 

(Ag2SO4) 
AgNO3 

280 230 – 248 233 s 
204 s 

283 w 
258 vs 

243 vs 

273 sh 
  

348 s 342 345 w  341 sh    

434 – 475 s 430, 487 s 409 vw  490 w  
460 

(432 – 480) w 
 

664 vs 565 s   
614 w, 

664 
 

602 

(595, 623) w 
698 vw 

780   
732, 804, 

853 w 
   

717 vw 

791 w 

(933) 970 

(1012) vs 

933 – 950 s 

1072, 1100 vs 
 1075 w 

933 s, 

1030 w 
 

964 (970) vs, 

1076 (1079) 
1030 vs 

1165, 1278, 

1355 s 
  1341 w 

1346, 

1410 s 
  1330 vw 

1524 – 1585 vs   1507 w 1536 w    

 

Широкі коливні смуги з максимумами в області частот 200–600 см-1 [140, 

144]: 

– для Ag2O (230 – 248, 342, 430, 487, 565 см-1) пов’язують з Ag–O 

валентними згинними коливаннями, причому смуги при 430 и 487 см-1 

приписують коливанням розтягу об’ємної сполуки Ag2O; 
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 – для Ag2CO3 (204 см-1, інтенсивна  смуга приписується Ag–C валентним 

коливанням), для AgC2H3O2 (258 см-1, дуже інтенсивна смуга - C–O–Ag згинним 

коливанням ); 

 – для Ag2S (243 см-1, плече при 273 см-1 – Ag-S валентні коливання), для 

Ag2SO3 (460 см-1– O-S-O симетричні згинні коливання (гойдання)), (602 см-1 – O–

S–O асиметричні згинні коливання (крутильні)), для Ag2SO4 (432, 460, 623 см-1– 

O–S–O симетричні (асиметричні) згинні коливання (гойдання, крутильні)); 

 – для AgCl (233, 345, 409 см-1, Ag–Cl валентні коливання). 

В цій спектральній області найбільше проявляються коливні моди хімічних 

сполук срібла з киснем, вуглецем, хлором, серед сполук з сіркою і найбільш 

інтенсивна смуга є тільки для Ag2S; не має смуг в Раманівському спектрі AgNO3. 

В області 600 – 1800 см-1 для Ag2O притаманні інтенсивні смуги при 933 – 

950, 1072, 1100 см-1, які пов’язані з Ag–O валентними коливаннями. В спектрах 

AgC2H3O2 присутні чіткі максимуми при 933 см-1 (C–CH3 симетричні згинні 

коливання (гойдання)), при 1410 см-1 (CH3 симетричні згинні коливання), а також 

більш слабкі в порівнянні з останніми, коливні смуги при 1346, 1536 см-1 

(симетричні, асиметричні валентні коливання). Для AgNO3 є характерною дуже 

інтенсивна фононна смуга при 1030 см-1 (N–O симетричні валентні коливання) і 

набагато менш інтенсивні смуги при 690, 717, 1330 см-1 (N–O згинні коливання 

(валентні)). Для Ag2SO3 (Ag2SO4) спектри подібні: дуже інтенсивні коливні смуги 

при 964 (970 см-1) і при 1078 (1079 см-1), які обумовлені відповідно S–O 

симетричними і асиметричними валентними коливаннями. Для сполук AgCl, Ag2S 

коливні смуги відсутні в цій області Раманівського спектра. 

Проведений аналіз КРС спектрів хімічних сполук срібла по літературним 

даним обумовив вибір реперних смуг, які і показані в таблиці. Дані таблиці 

дозволяють шляхом порівняння отриманого спектру por-Ag плівок з вибраними 

базовими (реперними) спектрами хімічних сполук срібла визначити можливу 

природу коливних смуг в отриманих експериментальних Раманівських спектрах. 
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З таблиці 5.1 видно, що коливна смуга при 280 см-1 може вказувати на 

наявність в оболонках Ag НЧ сполук срібла з киснем, вуглецем, воднем, хлором 

та з сіркою у вигляді Ag2S. Коливна смуга при 348 см-1 реєструється в сполуках 

срібла з киснем, вуглецем, воднем і хлором. Смугу при 434 – 475 см-1 найчастіше 

приписують коливанням Ag2O, в інших випадках її відносять до коливань сполук 

AgCl, AgC2H3O2 та Ag2SO3 (Ag2SO4). Найбільш ймовірною природою 

зареєстрованої коливної смуги при 624 см-1 є сполуки срібла з киснем, вуглецем 

(AgC2H3O2), Ag2SO3 (Ag2SO4) та AgNO3, а для смуги при 780 см-1 – коливання в 

Ag2CO3 та AgNO3. Сильна коливна смуга при 970 см-1 з плечима при 932 та 1012 

см-1 обумовлена проявом сполук срібла з киснем, вуглецем (AgC2H3O2), сіркою 

(Ag2SO3, Ag2SO4) та азотом. Сильні смуги, що спостерігаються при 1355, 1524 – 

1585 см-1, пов’язані зі сполуками срібла з вуглецем (Ag2CO3, AgC2H3O2). Слід 

зауважити, що виявлена природа оболонок Ag НЧ у вигляді вказаних сполук 

співпадає з даними рентгенівських спектрів (див. рис.3.13). 

Встановлення природи хімічних сполук оболонки Ag НЧ, дозволяє, по-

перше, в деякій мірі позбутися ускладнень інтерпретації спектрів SERS аналітів, 

по-друге, сприяє розробкам більш ефективних SERS підкладок за рахунок як 

контролю процесів одержання por-Ag плівок, так і вибору SERS активаторів та 

аналітів. 

 

5.3. Розробка SERS підкладок на основі пористих плівок срібла 

Перші спроби одержати спектри SERS родаміну 6G на плівках з Ag НЧ, що 
формували при тиску аргону 5–50 Па, були невдалими. При даних умовах 
одержання Ag НЧ в їх оболонках наявні сполуки срібла, в основному з киснем і 
вуглецем, що не дозволило зареєструвати молекули родаміну 6G (R+Cl–). У праці 
[148] заміщення сполук срібла проводили для оболонок коллоїдних Ag НЧ 
шляхом обробки в розчинах хлоридів NaCl, KCl, HCl. В результаті має місце 
утворення аніона комплексу [AgCl2]–. Його адсорбційні властивості є досить 
сильними для заміщення таких сполук срібла як Ag2O, AgC2H3O2 та a-C (рис.5.5, 
а). Електростатична взаємодія між [AgCl2]– і катіонами R6G призводить до 
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формування стабільного Ag–Cl––R6G комплексу з особливими електронними 
станами, що обумовлює хімічний механізм активації SERS (взаємодія між 
адсорбованими молекулами та металом з перенесенням заряду). Але на поверхні 
плівки з Ag НЧ утворюється надлишкова кількість хлоридів, які важко видалити. 
Ми показали, що обробки плівки з Ag НЧ в HCl виявились більш ефективними 
[121]. Це пов’язано не тільки з тим, що надлишок HCl легко видаляється з 
поверхні плівки в процесі сушки, але і з особливостями механізму заміщення 
сполук срібла в оболонці Ag НЧ. 

У воді Ag2O утворює аніонний комплекс [Ag(OH)2]– в оболонці Ag НЧ. У 

водному розчині HCl має місце утворення водневого зв’язку 

 

HCl + H2O  H3O+ +Cl– ,                                                

  

Водневий зв'язок відриває аніон комплекс [Ag(OH)2]–. В результаті оголюються 

катіони Ag+ ядра Ag НЧ, які взаємодіють з Cl– до утворення аніон комплексу 

[AgCl2]– на поверхні Ag НЧ. Катіон родаміну R+ вбудовується між цими 

аніонними комплексами (рис.5.5, б). 

Обробку плівок з масивами Ag НЧ проводили у водному розчині HCl з 

концентрацією 10–3 М протягом 30–60 секунд. При концентрації HCl більших за 

10–3 М має місце розтравлення плівки. При концентраціях менших за 10–3 М її 

недостатньо для формування аніон комплексів, що забезпечують заміну сполук 

срібла в оболонці Ag НЧ.  

SERS спектри вимірювали до і після обробки плівок аніонами Cl–. При 

вимірюванні Раманівських спектрів оброблених плівок, як джерело оптичного 

збудження використовували дискретні лінії випромінювання Ar-Kr лазера 

(збудж.=488.0 нм).  

+ 
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а 

  
б 

Рис.5.5. (а) Масив Ag НЧ до і після обробки у водному розчині HCl. (б) Сформовані на Ag НЧ 
аніонон комплекси [AgCl2]– і вбудований між ними катіон Р6Ж. 
 

На рис.5.6. (кр.2) наведено Раманівські спектри оболонок Ag НЧ після 

обробки у водних розчинах NaCl 10–1 М протягом 30 хвилин (кр.2) та HCl 10–3 М 

протягом 60 секунд (кр.3). Видно, що смуги, які пов’язані з сполуками срібла, не 

реєструються. Присутня в спектрі лише смуга при 280 см–1, що відповідає за 

сформований аніон комплекс [AgCl2]–. Підтвердженням проведеної активації 

SERS сигналу є і кореляція одержаних Раманівських спектрів оболонки Ag НЧ з 

спектрами пропускання масивів Ag НЧ. 

На рис.5.7 наведено порівняння спектрів пропускання для плівок por-Ag, 

одержаних при різних тисках аргону (а) та при тиску залишкового газу (б), до і 

після введення аніонів Cl–. До обробки плівки характеризувались широкими 

смугами спектрів оптичного пропускання T() з максимумами від 500 до 700 нм. 



 157

 
Рис. 5.6. Конфокальні мікро-раманівські спектри por-Ag (j=20Дж/см2, pAr=13.5 Па, N = 30·103, 

L=5 мм) до (кр. 1) і після (кр. 2, 3) введення аніона Cl–. 

 

Видно, що введення аніонів Cl– призводить до зсуву смуги ЛПП резонансу в 

блакитну частину спектру, до його звуження і збільшення поглинання. 

Порівняння спектрів пропускання плівок por-Ag, одержаних без введення аргону, 

після обробки в розчинах KCl, NaCl, HCl (рис.5.7, б) показало, що вужчими 

смугами пропускання характеризуються плівки, одержані після обробок HCl 10–3 

М/л протягом 60 секунд (кр.4). Блакитне зміщення в спектрах T() в плівках por-

Ag при обробках NaCl, KCl, HCl може бути пов’язане з невеликим зменшенням 

розмірів НЧ та збільшенням відстані між ними із-за слабкого розчинення в 

результаті їх окислювального травлення. Звуження смуги поглинання 

визначається зменшенням ступеню дисперсності розмірів НЧ, а також пов’язано і 

з заміщенням в оболонці поглинаючої сполуки Ag2O на комплекс [AgCl2]–, так як 

він прозорий у видимій області спектру. Заміна на прозорий комплекс призводить 
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відповідно до збільшення поглинання в області резонансу, що дозволяє досягнути 

і більш ефективного збудження ЛПП резонансу в Ag НЧ. 
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Рис. 5.7. а – спектри пропускання плівок por-Ag (j = 20 Дж/см2, N = 15·103) при різних тисках 
аргону pAr, Па: 13.5 (кр. 1), 50 (кр. 2) та після їх обробки в розчині NaCl 0.1 M/л протягом 20 
хвилин (кр.1/, 2/); б – спектри пропускання плівок por-Ag (p = 10-2 Па, j = 20 Дж/см2, N = 45·103, 
L = 5 мм) до (кр. 2) і після обробки в розчинах: KCl  0.1 M/л, 20 хвилин (кр. 1), NaCl 0.1 M/л, 20 
хвилин (кр. 3), HCl 10-3 M/л, 1 хвилина (кр. 4). 
 

Аналіз результатів структурних та оптичних властивостей плівок з 

масивами Ag НЧ дав обґрунтування вибору робочого тиску газу в камері з 

максимальним обмеженням вмісту кисню, тобто осадження плівок відбувалось 

при залишковому тиску 10–2 Па та мінімальному тиску аргону 13.5 Па. Як було 

показано в Розділі 3 по даним АСМ дослідженнь товщини плівок por-Ag лежали в 

діапазоні значень від 40 нм до 12 нм для плівки, одержаної при тиску аргону p = 

13.5 Па, та від 20 нм до декількох нанометрів для плівки, одержаної без введення 

аргону. Розміри Ag НЧ та пор співрозмірні з товщиною плівки. Подальша обробка 

плівок проводилась у водному розчині HCl 10–3 М/л протягом 1 хвилини. 

Мінімальна концентрація родаміну 6Ж, який був нанесений на плівку оброблену 

NaCl 0,1 М/л протягом 10 хвилин, сягала лише 10–6 М/л (рис.5.8 (кр.1)). На рис.5.8 

наведено SERS спектри для Р6Ж з концентрацією 10–6 (кр.1), 10–9 (кр.2), 10–10 М/л 
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(кр.3). Кр.4 відповідає КРС Р6Ж 10–3 М/л на склі. З рис.5.8 видно, що при всіх 

концентраціях Р6Ж спостерігаються його характерні піки. Р6Ж 10–9 та 10–10 М/л 

був нанесений на плівку, що одержана при j=20 Дж/см2, p=10–2 Па, N=45·103, 

потім зазнала обробки в HCl 10–3 М/л протягом 1 хвилини.  

 
Рис. 5.8. SERS спектри родаміну 6Ж: 10-6 М/л (кр. 1), 10-9 М/л (кр. 2), 10-10 М/л (кр. 3) на por-Ag 
плівках і R6Ж 10-3 М/л на склі (кр. 4). 
 
 SERS спектри для плівок, одержаних при тиску аргону 13.5 Па з нанесенням 

родаміну 6Ж 10–9 М/л, вимірювали на різних ділянках плівки L=2, 4, 6, 8, 10, 14 

мм, що відповідають відстані від осі факелу вздовж підкладки. На рис.5.9 

наведено результати вимірювань, де спостерігали коливні моди Р6Ж для шести 

ділянок з різною інтенсивністю сигналу (кр.1 – кр.6). На вставці наведено для 

даних ділянок інтенсивності сигналу при 612 см–1, максимум якої відповідає точці 

4, L=8 мм. Максимальна інтенсивність в даній ділянці в 4 рази перевищує, ніж на 

ділянці L=14 мм та в 1.5 – ніж на ділянках плівки L=2–6 мм . Згідно даних АСМ 

досліджень оптимальні значення діаметру Ag НЧ складають ~ 30 нм з розподілом 

розміру зерен 5–80 нм та товщини плівки – ~ 27 нм. 
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Рис. 5.9. SERS спектри родаміну 6Ж 10-9 М/л в шести точках плівки (j=20Дж/см2, pAr =13.5 Па, 
N=30·103). На вставці залежність інтенсивності смуги при 612 см-1 від положення точки плівки 
відносно осі факелу L. 
 

 На рис.5.10 наведено SERS спектри для Р6Ж 10–9 М/л на п’яти ділянках 

плівки, що одержана при j=20Дж/см2, p =10–2 Па, N=45·103. На вставці наведено 

інтенсивності сигналу при 612 см–1 для цих п’яти ділянок. Ділянки плівки (кр.1–

кр.5) відповідають відстані від осі факелу підкладки відповідно L, мм: 2, 4, 6, 8, 10 

мм. Всі спектри мають характерні піки для молекул Р6Ж. З рис.5.10 видно, що 

максимальна інтенсивність в точці L=6 мм, вона в 3 рази перевищує таку для L=2 і 

L=10 мм. Менша інтенсивність для ділянок поблизу осі факелу обумовлена 

більшими за розмірами Ag НЧ та пор від оптимальних. Відповідно менша 

інтенсивність для найвіддаленіших ділянок пов’язана із меншими від 

оптимальних і значення товщини. Таким чином, завдяки градієнту структурних 
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властивостей плівки  можна визначити оптимальні значення  розмірів Ag НЧ, пор, 

товщини плівки для найбільшого підсилення SERS сигналу. 

Були одержані фактори підсилення F для піків родаміну 6G при 612 см–1 для 

концентрації 10–9 і 10–10 М/л, відповідно, F=2×107  і F=3×107. Досягнуті результати 

знаходяться на рівні кращих по наведеним літературним даним [97, 99-105, 108, 

109, 146-148] . На даний спосіб формування SERS підкладок на основі плівок por-

Ag був виданий патент [149]. Запропонована обробка в HCl забезпечує краще 

заміщення сполук срібла, ніж при обробці в NaCl, KCl. При обробках в останніх 

не вдається ідентифікувати Р6Ж менше ніж 10–6 М/л.  

 
Рис. 5.10. SERS спектри родаміну 6Ж 10-9 М/л в п’яти точках плівки (j=20Дж/см2, p=10–2 Па, 
N=45·103). На вставці залежність інтенсивності смуги при 612 см-1 від положення точки плівки 
відносно осі факелу L. 
 

Одержання високого значення фактору підсилення SERS сигналу родаміну 

обумовлене формуванням пористих плівок з великою внутрішньою поверхнею та 
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великої густини “гарячих точок”. Можливо, що в підсилення SERS сигналу дає 

внесок хімічний механізм [150]. Відомо, що формування аніонів комплексу 

[AgCl2]– призводить до переносу заряду між ним та катіоном R+ [146]. В умовах 

нашого експерименту без обробки в розчинах хлоридів не спостерігали SERS 

сигнал, тому оцінити величину внеску хімічного механізму підсилення не 

вдалося. Отже, можна зробити висновок, що роль аніонів комплексів велика і 

полягає в заміщенні сполук срібла та забезпеченні адсорбції родаміну 6Ж. 

 

5.4. Висновки до Розділу 5 

1. Розроблено метод отримання нанокомпозитних пористих плівок з 

ансамблем наночастинок золота, срібла для SERS підкладок, 

використовуючи імпульсне лазерне осадження зі зворотного потоку 

частинок ерозійного факелу. Визначено оптимальні умови отримання 

плівок por-Au, por-Ag із градієнтною зміною її товщини, розмірів Au, Ag 

НЧ та пор. Досліджено особливості спектрів поглинання, що пов’язані з 

поверхневим локальним плазмонним резонансом Au, Ag НЧ. 

2. Методом мікро-Раманівської спектроскопії досліджено природу хімічних 

сполук срібла в оболонках наночастинок срібла в плівках por-Ag. Смуги 

в Раманівських спектрах при 96 та 140 см-1 відповідають гратковим 

коливним модам Ag. Зареєстровані раманівські смуги при  280, 348, 434-

475, 664, 780, 970 см-1 та при 1165-1355, 1524-1585 см-1 відповідають 

сполукам срібла з киснем, вуглецем, хлором, сіркою та азотом.  

3. Активацію SERS сигналу плівки por-Ag проведено шляхом обробки в 

розчині хлористого водню до формування аніонів [AgCl2]–, замінюючи 

сполуки срібла, що не дозволяють зареєструвати молекули родаміну 6Ж. 

Запропонований спосіб SERS підкладок забезпечує детектування 

родаміну Р6Ж до 10-10 М/л з фактором підсилення до 3×107.  

4. На основі нанокомпозитних пористих плівок por-Au одержано SERS 

підкладки з підсиленням 4×107  для концентрації молекул Р6Ж 10-10 M/л. 
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Високі параметри підсилення обумовлені великою внутрішньою 

поверхнею для аналіту і присутністю “гарячих точок” в порах.  

5. Вимірювання залежності інтенсивності SERS спектрів родаміну 6Ж від 

координати плівки з градієнтом товщини, розмірів НЧ та пор дозволили 

визначити ділянки з оптимальними розмірами НЧ для найбільшого по 

інтенсивності SERS сигналу. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

1. Визначено оптимальні умови імпульсного лазерного осадження для 

формування плівок з масивами Au (Ag) НЧ з проявом локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу в діапазоні довжин хвиль 535 – 740 нм 

та 430 – 950 нм відповідно для масивів Au і Ag наночастинок. Встановлено, 

що варіювання тиску аргону, числа лазерних імпульсів і густини енергії в 

імпульсі дозволяє формувати двовимірні 2D і тривимірні масиви 3D Au, Ag 

НЧ та керувати їх структурними параметрами – розміром НЧ, відстанню 

між ними, товщиною і пористістю плівок, що забезпечує одержання 

наноструктур з заданими резонансно-оптичними властивостями.  

2. Встановлено, що метод осадження зі зворотного потоку частинок в 

атмосфері аргону дозволяє формувати плівки з градієнтами їх товщини, 

пористості, розмірів НЧ та відстанями між ними, зміною структури від 3D 

до 2D масиву вздовж підкладки та, як наслідок, керувати їх оптико-

спектральними характеристиками – спектральним положенням плазмонного 

резонансу та шириною смуги. 

3. Із досліджень рентгенівської дифрактометрії встановлено, що структура 

плівок з Au НЧ належить полікристалічній фазі кубічної гранецентрованої 

гратки, значення параметру ґратки золота у плівках змінюється в діапазоні 

а=4.0631–4.0821 Å. Зменшення параметру ґратки обумовлені розмірним 

ефектом, тобто наявністю сил поверхневого стиснення. 

4. Визначено, з досліджень рентгенівської рефлектометрії, що тривимірні 3D 

масиви Au НЧ характеризуються пористістю в діапазоні значень 15 – 70 %. 

Встановлено взаємозвязок пористості і спектрального положення 

поверхневого плазмонного резонансу: тобто зі збільшенням значення 

пористості довжина хвилі плазмонного резонансу зміщувалась в 

короткохвильову область спектру, що обумовлено послабленням дипольних 

взаємодій між сусідніми наночастинками.  
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5. Виявлено в масивах Au НЧ одночасне резонансне збудження локалізованих 

і розповсюджуваних поверхневих плазмонних коливань випромінюванням 

обох станів p- і s-поляризацій. 

6. Вперше визначено дисперсійні властивості ω(k) поверхневих плазмонів в 

композитних плівках з масивами Au НЧ в залежності від структури. 

Визначено радіаційні і нерадіаційні моди: локалізованої (високочастотної) 

та розповсюджуваних (низькочастотних), відповідно при взаємодії 

випромінювання з ізольованими Au НЧ і щільноспакованим масивом 

взаємодіючих наночастинок. 

7. Встановлено, що для тривимірних 3D наноструктур з міжчастинковими 

взаємодіями низькочастотні дисперсійні гілки мають аномальний характер з 

від’ємним значенням групової швидкості, що свідчить про просторову 

дисперсію діелектричних властивостей, тобто залежність діелектричної 

проникності не тільки від частоти, але й від хвильового вектору, про 

нелокальність діелектричного відгуку на збудження. 

8. Виявлено, що для 2D масиву зі зменшенням розмірів Au НЧ та відстані між 

ними відбувається зміщення довжини хвилі ЛППР в довгохвильову область 

спектру та розширення смуги, що відповідає прояву розмірно-залежного 

розсіяння електронів поверхнею наночастинок та диполь-дипольної 

взаємодії сусідніх наночастинок. Для 3D наноструктур зі зменшенням 

розмірів, відстані між Au НЧ та збільшення пористості екстремум 

оптичного спектру пропускання зміщується в блакитну область спектру, що 

визначається диполь-дипольними міжчастинковими взаємодіями, які 

залежать від об’ємного фактору заповнення НЧ. 

9. Сформовано SERS підкладки на основі пористих масивів Au, Ag НЧ, 

одержаних методом ІЛО зі зворотного потоку частинок, з високими 

значеннями локальних електричних полів в “гарячих точках” для 

детектування малих концентрацій молекул родаміну 6Ж з концентрацією 

10-10 M/л з підсиленням 3-4×107. Встановлено, що активація SERS сигналу 

плівки пористого Ag відбувається завдяки заміщенню сполук срібла на 
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аніон комплекси [AgCl2]– шляхом обробки в водних розчинах хлористого 

водню.  
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