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ВІДГУК 
 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кріщенко Ірини Миронівни 
« Резонансно-оптичні властивості композитних пористих плівок з 
масивами Au (Ag) наночастинок, одержаних методом імпульсного 

лазерного осадження »,  
подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла 
 

Останнім часом зростаюча увага приділяється фундаментальним і 
прикладним дослідженням низькорозмірних структур на основі масивів 
наночастинок (НЧ) золота (Au) та срібла (Ag). Завдяки унікальним оптичним 
властивостям наночастинок благородних металів, пов’язаних з резонансним 
збудженням локалізованих поверхневих плазмонів в діапазоні видимого 
спектру, вони є перспективними об’єктами для оптичних та оптоелектронних 
застосувань. Плазмонні ефекти характеризуються великим підсиленням 
електричного поля в околі металевої наночастинки, високою чутливістю до 
зміни діелектричної проникності навколишнього середовища та можливістю 
настроювання оптичних властивостей металевих наноструктур завдяки зміні 
розміру і форми НЧ, відстані між ними та їх просторовим розподілом. 
Властивості поверхневих плазмонів використовують в методах спектроскопії 
поверхневого підсилення, в сенсорній техніці, нелінійній оптиці і медичній 
діагностиці. 

Особливий інтерес викликають невпорядковані пористі наноструктури 
завдяки новим і цікавим властивостям, що не спостерігаються в масивах 
ізольованих наночастинок. В пористих масивах проявляється таке явище як 
особливі (або “гарячі” в термінології дисертації) точки – простір між НЧ, де 
напруження електромагнітного поля набуває максимальних значень і 
найбільше підсилюються фотоіндуковані явища: гігантське комбінаційне 
розсіяння світла, ІЧ поглинання та фотолюмінесценція. Крім того, контроль 
пористості плівок відкриває широкі можливості реалізувати на одному і тому 
ж матеріалі перехід від локалізованого поверхневого плазмонного резонансу 
(ЛППР) до плазмон-поляритонного, можливість одночасного збудження 
локалізованих і розповсюджуваних поверхневих плазмонних мод, і 
керування їх дисперсійними властивостями.  

Наноструктури пористого золота одержують з використанням як 
хімічних так і фізичних методів. Однак, одним із оптимальних методів 
формування невпорядкованих пористих наноструктур з масивами НЧ Au іAg 
є метод імпульсного лазерного осадження в атмосфері інертного газу. 
Перевагами даного методами є прецензійний контроль параметрів лазерного 
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випромінювання, керування фізичними процесами у плазмі шляхом зміни 
тиску інертного газу, що дозволяє одержувати масиви НЧ з необхідними 
структурними та оптичними властивостями. На сьогоднішній день кількість 
досліджень по одержанню масивів Au, Ag НЧ з заданими резонансно-
оптичними характеристиками є незначним, що і визначає необхідність 
подальшого розвитку досліджень взаємозв’язків між умовами формування 
плівок, їх структурними та оптичними властивостями. 

Дисертація Кріщенко І.М. присвячена дослідженню резонансно-
оптичних властивостей наноструктур золота і срібла, одержаних методом 
імпульсного лазерного осадження, у взаємозв’язку з фізико-технологічними 
умовами їх формування та структурними параметрами; встановленню 
особливостей резонансної взаємодії електромагнітного випромінювання з 
масивами НЧ в залежності від їх структури. В роботі також висвітлені 
аспекти практичного застосування НЧ для елементів наноплазмоніки на 
прикладі аналітичної системи на основі поверхнево підсиленої Раманівської 
спектроскопії. Таким чином актуальність обраної теми не викликає у мене 
жодного сумніву. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і 
списку використаних джерел. Кожен розділ містить вступ та висновки, і 
посилання на інші розділи.  

У вступі, згідно до вимог МОН, зазначено актуальність тематики 
досліджень, зв’язок з науковими темами, мету і завдання, об’єкт і предмет 
дослідження, методи дослідження, наукову новизну одержаних результатів, 
практичне значення, особистий внесок здобувача, інформацію про апробацію 
результатів дисертації, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі наведено огляд існуючих теоретичних та 
експериментальних досліджень, пов’язаних з процесами взаємодії 
електромагнітного випромінювання з масивами НЧ Au, Ag, які викликають 
збудження локалізованих поверхневих плазмонів. Проаналізований 
дипольний ЛППР в ізольованих НЧ, наведений огляд моделей оптичних 
діелектричних властивостей в рамках теорії розсіювання Мі, ефективних 
середовищ, їх модифікацій, використовуючи розмірні ефекти, що включають 
"витікання" носіїв заряду (spill out effect), екранування валентних s-
електронів d-електронами остова та ін. Обговорюються вплив диполь-
дипольної міжчастинкової взаємодії на оптичні властивості щільних масивів 
металевих НЧ, періодичних і невпорядкованих наноструктур, агрегатів НЧ. 
Розглянуто нелокальні ефекти в масивах НЧ з використанням нелокальної 
моделі діелектричної функції. 

Аналізуються питання формування масивів Au, Ag НЧ з необхідними 
оптичними властивостями для наноструктур плазмоніки. Розглянуто 
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формування наноструктур золота і срібла універсальним методом 
імпульсного лазерного осадження. Наведено приклади створення на основі 
плівок з НЧ Au, Ag так званих Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) 
підкладок. 

У другому розділі описано особливості одержання масивів НЧ Au і Ag 
методом імпульсного лазерного осадження в атмосфері аргону. 
Проаналізовано вплив параметрів формування (режим осадження, тиск 
аргону, число лазерних імпульсів, густина енергії імпульсу) на структуру 
плівок і відповідно резонансно-оптичні властивості. Визначено оптимальні 
умови імпульсного лазерного осадження для формування плівок з масивами 
НЧ Au і Ag з проявом локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. 
Наведено результати вимірювань спектрів пропускання в залежності від умов 
одержання плівок з НЧ та визначено їх закономірності. 

У третьому розділі наведено результати структурних досліджень 
плівок мікроскопічними (АСМ, ПЕМ, СЕМ) та рентгенівськими методами 
(XRD, XRR) у взаємозв’язку з умовами їх одержання. Із аналізу 
мікроскопічних зображень поверхні плівок, гістограм розподілу розмірів Au 
(Ag) НЧ, відстані між ними, встановлено, що варіювання тиску аргону, числа 
лазерних імпульсів і густини енергії в імпульсі дозволяє сформувати 
двовимірні (2D) і тривимірні (3D) масиви НЧ та керувати їх структурними 
параметрами – розміром НЧ від 4 до 50 нм, відстанню між ними від десятків 
до одиниць нанометрів, товщиною плівки від 5 нм до 120 нм.  

Встановлено зв'язок між структурними і оптичними властивостями 
плівок. Із зменшенням розмірів ізольованих НЧ Au та зменшенням відстані 
між ними в 2D наноструктурах мінімум спектра пропускання зміщується в 
червону область, смуги розширюються. Із аналізу результатів XRR 
досліджень і спектральних кривих пропускання плівок з 3D масивом Au 
наночастинок в залежності від умов їх осадження були виявлені 
закономірності в зміні довжини хвилі ЛППР і пористості плівок: 
спостерігалось зміщення спектрального положення плазмонного резонансу в 
блакитну область із звуженням смуг. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню оптико-поляризаційних, 
дисперсійних властивостей 2D і 3D масивів НЧ Au, 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 випромінювання. 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. Для 
даних масивів визначені радіаційні моди і дві нерадіаційні моди: 
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локалізованої (високочастотної) та розповсюджуваних (низькочастотних). 
Низькочастотні дисперсійні гілки, які характерні масивам Au НЧ з 
міжчастинковими взаємодіями, мають аномальний характер з від’ємним 
значенням групової швидкості, що свідчить про просторову дисперсію 
діелектричних властивостей. 

Пятий розділ присвячений розробці наноструктур на основі 
пористих масивів Au, Ag НЧ для застосування в поверхнево-підсиленій 
Раманівській спектроскопії (SERS) для детектування молекул родаміну 6Ж. 
Визначено оптимальні значення розмірів Au, Ag наночастинок, пор, товщини 
плівки з найбільшою інтенсивністю SERS сигналу. Визначено фактори 
підсилення SERS сигналу. 
  

Представлені результати та висновки є новими, отриманими особисто 
автором. Зокрема, наукова новизна роботи полягає в наступному.  
1. Встановлено взаємозв’язок сукупності фізико-технологічних умов 

формування методом імпульсного лазерного осадження наноструктур з 
масивами НЧ Au, Ag з їх морфологією і структурними параметрами та 
характеристиками локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. 

2. Визначено умови імпульсного лазерного осадження для формування 
масивів НЧ Au, Ag з проявом локалізованого поверхневого плазмонного 
резонансу в діапазоні довжин хвиль 535 – 740 нм та 430 – 950 нм 
відповідно для масивів НЧ Au і Ag. Встановлено взаємозв’язок 
пористості і спектрального положення поверхневого плазмонного 
резонансу.  

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

4. Експериментально встановлено ефект поверхневого підсилення 
раманівського розсіяння світла на пористих клиноподібних плівках з 
масивами НЧ Au, Ag наночастинок. Високі значення фактору підсилення 
обумовлені наявністю в плівках “гарячих точок” з високими значеннями 
локальних електричних полів 

Фундаментальне значення роботи є значним, оскільки одержані 
результати вдосконалюють наукові уявлення про процеси та механізми 
контролю плазмонних властивостей, що обумовлюють локалізовані 
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поверхневі резонанси та плазмон-поляритонні резонанси в наноструктурах 
благородних металів.  

Практичне значення та можливість практичного використання 
одержаних результатів є високими, оскільки одержання масивів НЧ Au, Ag з 
заданими характеристиками плазмонного резонансу шляхом зміни розміру 
наночастинок, відстані між ними, пористості плівок, забезпечує гнучкість у 
конструюванні оптичних сенсорів. Високі значення фактору підсилення 
SERS молекул родаміну 6Ж, завдяки наявності в плівках “гарячих точок”, 
відкривають широкі перспективи застосування даних наноструктур в 
підсиленні таких фотофізичних явищ, як флуоресценція молекул, 
фотолюмінесценція квантових точок кремнію, ІЧ поглинання. 

У якості зауважень можна виділити наступне.  
1) Не зовсім зрозуміло, чи мають безпосереднє відношення теоретичні 
моделі, викладені у першому (оглядовому) розділі до експериментальних 
результатів, викладених в наступних розділах. Іншими словами дещо бракує 
кількісного порівняння з експериментом, та його аналізу у розділі 4.3. 
2) У третьому розділі проаналізовано зміни параметру ґратки золота у 
плівках, та зроблено висновок, що зменшення параметру ґратки обумовлені 
розмірним ефектом. Цей висновок потребує більш детального обґрунтування. 
3) У розділі 4.3 показано, що діелектричні властивості пористих 2D і 3D 
наноструктур можна описати за допомогою теорії ефективного 
діелектричного середовища, але не наведено формул (моделей) для оцінки 
електропровідності, є лише згадка про теорію перколяції.  
4) В роботі наведений детальний аналіз експериментальних результатів зміни 
довжини хвилі ЛППР і пористості плівок в залежності від умов осадження, 
але відсутні теоретичні оцінки, та прості інтерполяції експериментальних 
кривих (зокрема на рис.3.17) 
5) В роботі присутні (хоча і в невеликій кількості) граматичні та 
орфографічні помилки, неточності. 

Дані зауваження не є принциповими, і аж ніяк не зменшують загальне 
позитивне враження від роботи, виконаної на високому науковому рівні. 
Дисертація виконана на високому науковому рівні, містить оригінальні 
результати, що достатньою мірою обґрунтовані, апробовані й надруковані у 
фахових виданнях, включаючи високо рейтингові міжнародні фізичні 
журнали з незалежним рецензуванням. Основні результати дисертації відомі 
фахівцям та своєчасно опубліковані у 26 роботах, зокрема у 12 статтях у 
фахових журналах. 
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