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Дисертація присвячена оптимізації методів виготовлення масивів 

наноструктур золота та срібла (плазмонних наночипів) з діелектричними 

покриттями для задач плазмон-регульованої флюоресценції (ПРФ). Актуальність 

роботи пояснюється широким використанням наноструктурованих поверхонь для 

сенсорних застосувань та для підвищення чутливості оптичних методів 

вимірювання. Наразі реєстрація флюоресцентного випромінювання 

використовується для аналізу матеріалів, при вивченні структури та функцій 

біологічних систем. Також флюоресцентні методи можуть бути ефективні при 

розробці нових методик лікування, дозволяють вирішувати багато завдань 

клінічної діагностики, екологічного моніторингу та широко застосовуються в 

медичних та біохімічних дослідженнях. Тому вивчення та дослідження 

властивостей металевих наноструктур для забезпечення ПРФ привертає до себе 

велику увагу в сучасній фундаментальній та прикладній фізиці, зокрема, в 

молекулярній плазмоніці та флюоресцентно-спектральній інженерії, яка базується 

на ефекті поверхневого підсилення. Для ПРФ найчастіше застосовуються 

наноструктури високопровідних металів, в яких виникає явище локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) – золото, срібло. 

З розширенням можливостей виготовлення масивів високопровідних 

наноструктур стає актуальним питання розробки приладів з можливістю 

досліджень плазмон-регульованої флюоресценції, особливо, в комбінованому 
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варіанті технічної реалізації для дослідження ПРФ як на твердотільних зразках, 

так і в стандартних рідинних спектрофотометричних кюветах. 

У роботі проведено огляд та аналіз  інформації з літературних джерел, 

пов'язаної з регулюванням сигналу флюоресценції барвників поблизу 

високопровідних наноструктур за рахунок форми, розмірів та діелектричного 

оточення наноструктур, відстані молекули барвника від їх поверхні. Розглянуто 

існуючі способи та підходи до виготовлення наноструктурованих поверхонь як 

чутливих елементів в біосенсориці та флюоресцентній спектроскопії. 

Проведено моделювання, яке базується на використанні методу функції 

Гріна для системи "наночастинка срібла на діелектричній підкладинці–роздільний 

шар–флюорофор" для розрахунку товщини діелектричного покриття, довжини 

хвилі збудження та розміру наночастинки, що забезпечують максимальну 

величину флюоресцентного відгуку такої системи. Показано, що в присутності 

скляної підкладинки, на якій розташовані наноструктури срібла радіусом 20–60 

нм, фактор підсилення флюоресценції описується нелінійною залежністю з 

максимумом при відстані від наночастики до флюорофора в діапазоні 5–15 нм. 

Досліджено шляхом підбору параметрів технологічного процесу 

виготовлення високопровідних наноструктур та товщини діелектричного 

покриття можливість контрольовано змінювати довжину хвилі локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу. Показано, що осаджені шари золота та 

срібла з масовими товщинами 2–20 нм можуть бути використані для створення 

масивів наноструктур з параметрами, що забезпечують регулювання 

флюоресцентного сигналу за рахунок перебудови спектрів екстинкції таких 

масивів в діапазоні від 420 нм до 820 нм. За рахунок цього стає можливим 

отримання такої довжини хвилі ЛППР наноструктур, яка забезпечить, в 

залежності від поставлених задач, підсилення чи гасіння флюоресценції 

досліджуваного барвника. Приведено результати досліджень морфології та 

оптичних властивостей масивів наноструктур золота та срібла з діелектричними 

покриттями. 
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Вдосконалено конструкцію та виготовлено прототип лазерного 

флюориметра "Флюоротест-Нано", проведено дослідження флюоресценції 

органічних барвників родаміну 6Ж, метиленового синього та порфирину поблизу 

масивів наноструктур золота та срібла з діелектричним покриттям. Розроблено 

нову гетеросистему для підсилення флюоресцентного сигналу, що складається зі 

скляної підкладинки з масивом металевих наноструктур, покритих шарами SiO2, 

та композитної матриці полімер-флюорофор. Експериментально показано на 

масивах наноструктур срібла, покритих шаром оксиду кремнію масовою 

товщиною 10–25 нм, що інтенсивність флюоресценції родаміну 6Ж в матриці 

поліакрилової кислоти має максимум при товщині діелектричного шару близько 

10 нм. Для барвника метиленового синього в полімерній матриці поблизу масивів 

наноструктур золота з різною товщиною діелектричного покриття SiO2 показано 

можливість регульованого гасіння флюоресценції. Показано, що флюоресценція 

барвника порфирину може бути підсилена до 5 разів поблизу масивів 

наноструктур золота  в залежності від кількості LBL-шарів. 

Представлений прототип флюориметра та запропонована методика 

вимірювання забезпечують швидкий (впродовж 10-15 хв.) флюоресцентний 

аналіз, а також можуть бути використані для підготовки фахівців в 

університетських навчальних та дослідницьких лабораторіях. Виробництво 

приладу на базі представленого прототипу, завдяки його високій 

функціональності та передбачувано низькій собівартості, може бути 

конкурентноздатним на світовому ринку. 

 

Ключові слова: масиви наноструктур золота та срібла, плазмон-

регульована флюоресценція, органічні барвники, локалізований поверхневий 

плазмонний резонанс, компактний лазерний флюориметр, наночипи, діелектричне 

покриття. 
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ABSTRACT 

Lytvyn V. K. Gold and silver nanostructure arrays for plasmon-controlled 

fluorescence. – Manuscript. 

PhD thesis for a scientific degree of сandidate of technical sciences by speciality 

05.27.06 – technology, equipment and production of electronic equipment. – V. E. 

Lashkaryov Institute of semiconductor physics of the National academy of sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The thesis is devoted to the optimization of existing methods of fabrication of 

gold and silver nanostructure arrays (plasmonic nanochips) with dielectric coatings on 

the nanostructures for plasmon-controlled fluorescence (PCF). Relevance of the work is 

explained by the widespread using of nanostructured surfaces for sensor applications 

and to increase the sensitivity of optical measurement methods. Fluorescence is a 

sensitive method for studying the structure and functions of the biological systems and 

widely used in material science and applied physics. Fluorescent methods can also be 

effective in clinical diagnostics, environmental monitoring, medical and biochemical 

research. Therefore, the properties of the metal nanostructures to provide PCF attract 

great attention in fundamental and applied physics. Significant progress has been 

achieved in the application of high-conductive plasmonic nanomaterials for molecular 

plasmonics and fluorescent spectroscopy based on the surface enhancement methods. 

To obtain the fluorescence enhancement, silver and gold nanostructures in which the 

localized surface plasmon resonance (LSPR) phenomenon occurs are usually exploited. 

The expanding possibilities of manufacturing the nanostructure arrays lead to 

designing the devices with possibility of plasmon-regulated fluorescence studies of the 

solid-state samples and liquids in standard spectrophotometric cuvettes. 

The review and analysis of scientific papers related to the regulation of the 

fluorescent signal of dyes near high-conductive nanostructures depend on their shape, 

size and dielectric environment of the nanostructures, the distance of the dye molecule 

from the surface have been performed. The existing methods and approaches for the 
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production of nanostructured surfaces as sensitive elements for biosensing and 

fluorescent spectroscopy are considered. 

By analytical modeling using the Green's function method for the system "silver 

nanoparticle on the substrate–coating–dye molecule" the simulations of the coating 

thickness, size of nanoparticle and exitation wavelength which provide the maximum 

fluorescence intensity were carried out. It is shown that in the presence of a dielectric 

substrate on which silver nanostructures with a radius of 20–60 nm are placed, the 

fluorescence enhancement factor is described by a nonlinear dependence with a 

maximum at the distance between fluorophore and nanoparticles in the range of 5–15 

nm. 

It is shown that by controlling the parameters of the technological process of 

fabrication of nanostructure arrays such as thickness of the deposited films and the 

dielectric coating, annealing time and temperature, type of the dielectric coating it is 

possible to regulate the localized surface plasmon resonance wavelength in the range 

from 420 nm to 820 nm. Thus, it becomes possible to obtain a necessary resonant 

extinction wavelength of the nanostructures, which, depending on the tasks, will 

enhance or quench the fluorescence signal. The results of the morphological and optical 

properties of these structures are presented. The influence of the dielectric coatings of 

silicon dioxide, aluminum oxide and various polyelectrolytes on the spectral properties 

of such arrays for applications in plasmon-controlled fluorescence was studied. 

The design of the novel laser-based compact fluorometer "Fluorotest-Nano" is 

presented. The studies of plasmon-controlled fluorescence of organic dyes rhodamine 

6G, methylene blue and porphyrin near gold and silver nanostructure arrays with 

different dielectric coatings have been carried out using presented laser fluorometer.  A 

new heterosystem consisting of a glass substrate, metal nanostructure arrays coated with 

SiO2 layer and a matrix "polymer-fluorophore" was developed to enhance the 

fluorescence signal. To estimate the possibilities of developed heterosystem for PCF 

studies, the fluorescence of rhodamine 6G near silver nanostructure arrays with 

dielectric coating of silicon dioxide of 10–25 nm thickness was studied. The maximum 

enhancement of rhodamine 6G fluorescence has obtained for the sample with dielectric 
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thickness about 10 nm, and dependence of the enhancement factor exhibits the bell-

shaped character. Also, the results of fluorescence quenching for methylene blue dye in 

the polymer matrix near gold and silver nanostructure arrays with dielectric coating 

were presented. It is shown that the fluorescence of the porphyrin can be enhanced up to 

5 times near gold nanostructure arrays depending on the LBL layers. 

The design of the fluorometer prototype "Fluorotest-Nano" provides fast (within 

10-15 min.) fluorescence analysis and can be applied for biochemical and chemical 

monitoring, as well as for training specialists in the university and research laboratories. 

Production of the device based on the presented prototype due to its high functionality 

and predictably low price can be competitive on the world market.  

 

Keywords: gold and silver nanostructure arrays, plasmon-controlled 

fluorescence, organic dyes, localized surface plasmon resonance, compact laser 

fluorometer, nanochips, dielectric coating. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сьогодні кількість робіт, пов’язаних з вивченням 

явища флюоресценції – одного з найбільш тонких і складних оптичних явищ, 

невпинно зростає. Такий інтерес викликаний перспективою використання сигналу 

флюоресценції як основи експрес-методів виявлення та ідентифікації органічних 

речовин у різних середовищах. Флюоресценція знайшла широке практичне 

застосування в біології та медицині. Так, реєстрація флюоресцентного 

випромінювання використовується для якісного та кількісного аналізів, вивчення 

будови та функцій біологічних систем. Також флюоресцентні методи можуть 

бути вкрай ефективні при розробці нових методик лікування, дозволяють просто і 

економічно вирішити багато завдань клінічної діагностики, екологічного 

контролю та широко застосовуються в медичних та біохімічних дослідженнях. 

Для підсилення флюоресцентного сигналу найчастіше застосовуються 

наночастинки високопровідних металів, в яких виникає явище локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) – золото, срібло. Таке підсилення 

дозволяє отримати сигнал на порядки вищий, ніж без його використання, що є 

важливою характеристикою чутливості флюоресцентного методу. 

Проте, недостатньо висвітлені на даний час в наукових виданнях питання, 

пов’язані з дослідженням структурних, геометричних та оптичних параметрів 

систем типу "наночастинка на діелектричній підкладинці–роздільний шар–

флюорофор" для отримання оптимальних флюоресцентних відгуків та 

оптимальних методів вимірювання плазмон-регульованої флюоресценції (ПРФ). 

Актуальним є питання розробки приладів з можливістю досліджень плазмон-

регульованої флюоресценції, особливо, в комбінованому варіанті технічної 

реалізації з можливістю дослідження ПРФ як на твердотільних зразках (чипах), 

так і в стандартних спектрофотометричних кюветах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Подана до 

захисту дисертаційна робота виконувалася в Інституті фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України в 2012-2019 роках у рамках тем: 
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• Державної науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали», 

проект «Резонансна флюориметрія в електромагнітному полі наноструктур: 

прилад та методика біотехнологічних застосувань», 2010-2014 рр. 

(Розпорядження Президії НАН України № 524 від 20.08.10 р., Державний 

реєстраційний номер 0110U005960); 

• комплексної науково-технічної програми НАН України «Сенсорні прилади для 

медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне 

забезпечення та дослідна експлуатація», проект «Розробка, експериментальна 

апробація та метрологічна атестація приладу-сенсора на основі ефекту 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу у масивах наноструктур 

золота та срібла. Розробка, виготовлення та метрологічне забезпечення чутливих 

елементів, електронних та механічних частин сенсора на основі ефекту 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу», 2013-2016 рр. (Постанова 

Президії НАН України від 29.11.2012 № 242, Постанова Президії НАН України 

від 29.01.2014 № 20, Розпорядження Президії НАН України від 20.02.2014 № 100, 

Державний реєстраційний номер 0113U002648); 

• програми “Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи” НАН України та 

Українського науково-технологічного центру, проект 6044 «Розробка "розумних 

наноносіїв" на ефекті фототеплового плазмонного підсилення для цільової 

доставки ліків в організмі людини», 2015-2017 рр. (Постанова Президії НАН 

України від 24.12.2014 № 289, Розпорядження Президії НАН України від 

10.03.2015 № 160). 

Окремі дослідження були виконані в Університеті Аалто (Фінляндія). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є оптимізація 

методу виготовлення масивів наноструктур золота та срібла для застосувань в 

плазмон-регульованій флюоресценції. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

1. Розвиток існуючих теоретичних підходів, зокрема методу функції Гріна, 

для опису системи "наночастинка на підкладинці–діелектричне покриття–

флюорофор" з точки зору оцінки величини рівня флюоресценції в залежності від 
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параметрів: довжини хвилі збудження, розмірів наночастинки та відстані між 

молекулою барвника та наночастинкою.  

2. Оптимізація існуючих методів виготовлення масивів наноструктур 

золота та срібла на твердотільних підкладинках (наночипів) для задач плазмон-

регульованої флюоресценції та біосенсорики.  

3. Розробка прототипу лазерного флюориметра для апробації методу 

плазмон-регульованої флюоресценції. 

4. Дослідження оптичних та морфологічних властивостей масивів 

наноструктур золота та срібла в залежності від технологічних режимів 

виготовлення. 

5. Проведення дослідження флюоресценції модельних барвників в 

залежності від товщини діелектричного покриття на масивах наноструктур золота 

та срібла з використанням прототипу флюориметра. 

Об’єктом дослідження є явище зміни величини флюоресцентного 

випромінювання молекули барвника при взаємодії з електромагнітним полем, що 

виникає навколо наноструктурованих поверхонь під дією зовнішнього збудження. 

Предметом дослідження є спектральні та морфологічні властивості масивів 

наноструктур золота та срібла на оптично прозорих підкладинках для задач 

плазмон-регульованої флюоресценції. 

В роботі застосовано такі методи дослідження, як спектроскопія 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в режимі вимірювання 

екстинкції поляризованого та неполяризованого світла, комп’ютерне 

моделювання, скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), плазмон-регульована 

флюоресцентна спектроскопія (ПРФ), атомно-силова мікроскопія (АСМ), 

флюоресцентна спектроскопія, аналіз з використанням кварцових мікроваг; 

кутова еліпсометрія; напилення наношарів здійснювалося за допомогою методу 

термічного випаровування у вакуумі. 

Комплексний характер досліджень з використанням сучасних 

експериментальних методів, проведення експериментів у автоматизованому 

режимі, комп’ютерна обробка результатів та їх аналіз на базі розроблених 
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теоретичних моделей, відтворюваність експериментальних даних та їх 

узгодженість з теоретичними розрахунками забезпечували достовірність 

одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Визначено фізико-технологічні параметри процесу виготовлення 

масивів наноструктур золота та срібла методом термічного випаровування у 

вакуумі для використання в плазмон-регульованій флюоресценції. Так, показано, 

що осаджені шари золота та срібла з масовими товщинами 2–20 нм можуть бути 

використані для створення масивів наноструктур з параметрами, що забезпечують 

регулювання флюоресцентного сигналу за рахунок перебудови спектрів 

екстинкції таких масивів в діапазоні від 420 нм до 820 нм. 

2. Розроблено нову гетеросистему для підсилення флюоресцентного 

сигналу, що складається зі скляної підкладинки з масивом високопровідних 

наноструктур, покритих шаром SiO2, та композитної матриці полімер-флюорофор. 

3. Вперше, шляхом аналітичного моделювання з використанням методу 

функції Гріна, показано, що в присутності скляної підкладинки, на якій 

розташовані наноструктури срібла радіусом 20–60 нм, фактор підсилення 

флюоресценції описується нелінійною залежністю з максимумом при відстані від 

наночастики до флюорофора в діапазоні 5–15 нм.  

4. Експериментально показано, на прикладі масиву наноструктур срібла з 

середніми висотою 25 нм та діаметром 30 нм, покритих шаром оксиду кремнію 

масовою товщиною 10–25 нм, що інтенсивність флюоресценції родаміну 6Ж в 

матриці поліакрилової кислоти має максимум при товщині діелектричного шару 

близько 10 нм.  

5. Показано, що невпорядковані масиви наноструктур золота та срібла 

можуть бути використані для регулювання сигналу флюоресценції органічних 

барвників за рахунок підбору оптимальних параметрів різнотипових 

діелектричних шарів. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Вдосконалено метод виготовлення плазмонних ПРФ-наночипів з 

можливістю регулювання спектральної позиції ЛППР на основі масивів 

наноструктур золота, срібла та сплаву золото-срібло.  

2. Адаптовано для масивів наноструктур срібла математичну модель, що 

використовує функцію Гріна для неоднорідного середовища, при розрахунку 

фактора підсилення флюоресценції. 

3. Запропоновано нову методику вимірювання плазмон-регульованої 

флюоресценції з використанням спеціалізованих наночипів. 

4. Вдосконалено конструкцію та виготовлено компактний флюориметр 

"Флюоротест-Нано" з можливістю реалізації плазмонного регулювання 

флюоресценції масивами та колоїдними розчинами високопровідних 

наноструктур. 

5. Розроблений в рамках дисертаційної роботи лазерний флюориметр 

"Флюоротест-Нано" впроваджено в навчальний процес Інституту високих 

технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства 

екології та природних ресурсів України. 

Особистий внесок здобувача. Головна ідея та напрямок досліджень були 

запропоновані науковим керівником. Особистий внесок здобувача в отриманні 

представлених в науковій роботі результатів полягав в оптимізації технології 

виготовлення масивів наноструктур золота та срібла на скляних підкладинках 

[3,6], адаптації математичної моделі для розрахунку підсилення флюоресценції 

барвників [4], формулюванні концепції та розробці конструкції приладу, 

безпосередньої участі в створенні пристрою-прототипу та тестуванні приладу 

"Флюоротест-Нано" на всіх етапах його створення [1, 9, 10], проведенні 

досліджень флюоресценції модельних органічних барвників в залежності від 

відстані до високопровідних наноструктур [6, 15]. Автором виконано 

експериментальну роботу, запропоновано фізичне пояснення отриманих 

результатів, написано та оформлено більшість наукових статей, доповідей та тез. 
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Постановку завдання, проведення експериментів та інтерпретацію результатів 

здійснено в творчій співдружності зі співавторами відповідних наукових робіт. 

Автор висловлює подяку за плідні обговорення та допомогу в експериментальній 

роботі науковим співробітникам Інституту фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова: Лопатинському А. М., Шепелявому П. Є., Гриньку Д. О., 

Павлюченку О. С., Литвин О. С.; д. ф.-м. н., проф. Демченко О. П. та к. б. н. 

Назаренку В. І. – науковцям лабораторії біонанотехнологій Інституту біохімії 

ім. О. В. Палладіна НАН України. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладено в 

дисертації, були представлені автором та обговорені на наукових конференціях: 

“Лашкарьовські читання – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017”; 2-ій міжнародній 

конференції “NAP-2012” (Алушта, Україна, 2012 р.); 9-10 Міжнародних 

конференціях “Електронні процеси в органічних та неорганічних матеріалах” 

(ICEPOM-9, 10) (Україна, 2013 р., 2016 р.); II Міжнародній науково-технічній 

конференції «Оптимальне керування електроустановками ОКЕУ 2013» (Вінниця, 

Україна, 2013 р.); міжнародних конференціях: “NANO 2014” (Львів, Україна, 2014 

р.), “NANO 2015”, (Львів, Україна, 2015 р.),  “NANO 2016” (Львів, Україна, 2016 

р.), “NANO 2017” (Чернівці, Україна, 2017 р.); VII Міжнародній конференції 

“Оптоелектронні інформаційні технології” (Вінниця, Україна, 2015 р.); Світовому 

конгресі по високотехнологічних матеріалах “AMWC-2015” (Стокгольм, Швеція, 

2015 р.); IV Міжнародній конференції “Nanobiophysics 2015: Fundamental and 

Applied Aspects” (Київ, Україна, 2015 р.), XII Всеукраїнській конференції 

“ПУМПБ” (Київ, Україна, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 34 роботи, в тому 

числі 8 статей у фахових реферованих журналах, 22 тези та доповіді на 

міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, отримано 4 патенти 

України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 170 

сторінках, складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел зі 164 найменувань та додатків. Основна частина дисертації складає 136 
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сторінок, містить 76 рисунків, які вмонтовано в текст та 2 таблиці (1 вмонтована в 

текст та 1 розміщена на 2 сторінках). 

У першому розділі приведений огляд сучасного стану досліджень в 

напрямку регулювання флюоресценції органічних барвників з використанням 

плазмонного підсилення або гасіння на високопровідних наноструктурах, в яких 

виникає явище локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР). 

Серед всіх високопровідних металів, в плазмон-регульованій флюоресценції 

найчастіше використовують срібні та золоті наноструктури. Такий інтерес до них 

пояснюється особливостями, до яких належать не тільки відносна простота їх 

отримання, а й те, що із всіх металів, срібло та золото мають виражену смугу 

ЛППР у видимій області спектру. Рівень сигналу флюоресценції барвників 

поблизу високопровідних наноструктур істотно залежить від резонансної 

взаємодії між плазмоном та молекулою барвника, форми, розмірів та 

діелектричного оточення наноструктур, відстані молекули барвника від їх 

поверхні. Розглянуто існуючі способи та підходи до виготовлення 

наноструктурованих поверхонь та колоїдних наночастинок як чутливих елементів 

в біосенсориці та флюоресцентній спектроскопії: наноімпринт-літографію, 

наносферну літографію, хімічний синтез наноструктур та технології виготовлення 

невпорядкованих масивів наноструктур. Саме на використанні методу термічного 

випаровування у вакуумі як доступного, дешевого способу отримання масивів 

наноструктур на твердотільних підкладинках зроблено наголос в дисертаційній 

роботі з точки зору практичного використання  для задач плазмон-регульованої 

флюоресценції (ПРФ). В науковій літературі на даний час залишаються 

недостатньо висвітленими питання, пов’язані з дослідженням структурних, 

геометричних та оптичних параметрів систем типу "металева наноструктура на 

підкладинці–роздільний шар–флюорофор" для отримання оптимальних 

флюоресцентних відгуків та оптимальних методів вимірювання ПРФ. 

Актуальною є розробка приладів для плазмон-регульованої реєстрації 

флюоресценції з можливістю дослідження ПРФ як на твердотільних зразках, так і 

в стандартних спектрофотометричних кюветах. 
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Другий розділ присвячений теоретичним основам фізичного явища 

підсилення та гасіння оптичного сигналу на наноструктурах високопровідних 

металів. Приведений огляд найбільш відомих теоретичних підходів до розрахунку 

величини напруженості електричного поля навколо наночастинки, та більш 

детально розглядається підхід з використанням методу функції Гріна. 

Використання цієї функції дозволяє визначити, як впливають зміни в системі на 

розподіл напруженості електромагнітного поля та на ймовірність збудження 

флюорофора в присутності неоднорідностей (у нашому випадку діелектричної 

підкладинки). Проведено математичне моделювання збудження та 

випромінювання флюоресценції молекули з початковим квантовим виходом 

q0=0,95, розташованої поблизу сферичної наночастинки срібла в залежності від її 

розмірів, діелектричних властивостей навколишнього середовища та підкладинки, 

а також відстані між наночастинкою та флюорофором. Показано, що в 

присутності скляної підкладинки, на якій розташовані наноструктури срібла 

радіусом 20–60 нм, фактор підсилення ймовірності флюоресценції описується 

нелінійною залежністю з максимумом при відстані від наночастики до 

флюорофора в діапазоні 5–15 нм. Також, показано що при умовах неузгодженості 

ЛППР-смуги наночастинки та довжини хвилі випромінювання барвника має місце 

ефект гасіння флюоресценції, тобто переважання невипромінювальних переходів 

над випромінювальними навіть в присутності діелектричного шару. 

У третьому розділі розглядається метод виготовлення невпорядкованих 

масивів наноструктур золота та срібла на скляних підкладинках за допомогою 

термічного випаровування у вакуумі, а також спосіб нанесення діелектричних 

покриттів на масиви наноструктур золота та срібла. Розглянуто вплив 

діелектричних покриттів оксиду кремнію, оксиду алюмінію та різнозаряджених 

поліелектролітів на спектральні властивості масивів наноструктур. Показано, що 

шляхом контролю масової товщини та матеріалу осаджуваних плівок металів і 

діелектричного покриття, а також температурою та тривалістю відпалу можна 

контрольовано змінювати результуючу довжину хвилі ЛППР наноструктур. 

Також приведено спосіб отримання зразків впорядкованих масивів золотих 
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наночастинок та нанодірок з використанням фотолітографії на основі азобензолів 

в якості фоточутливого шару. Отримані впорядковані наноструктури мають різну 

форму і, відповідно, різну довжину хвилі ЛППР. Представлено результати 

морфологічних досліджень та оптичних властивостей масивів наноструктур 

золота та срібла на скляних підкладинках. 

У розділі 4 розглядаються основні конструктивні рішення та параметри 

флюориметра "Флюоротест-Нано" з можливістю дослідження плазмон-

регульованої флюоресценції. Прототип приладу дозволяє проводити вимірювання 

спектральних параметрів сигналу флюоресценції як розчинів барвників в 

стандартних спектрофотометричних кюветах, так і осаджених на твердотільні 

підкладинки барвників. Флюориметр містить напівпровідникові лазери 

потужністю до 50 мВт з довжинами хвиль опромінення 405 нм, 532 нм та 650 нм і 

світлодіодні джерела опромінення потужністю до 30 мВт з довжинами хвиль 365 

нм, 470 нм, 525 нм, 635 нм. В якості чутливого елемента флюориметра 

використано ПЗЗ-матрицю, що у поєднанні з дифракційною граткою забезпечує 

роздільну здатність флюориметра ~0.5 нм та дозволяє виключити з оптичної 

схеми механічні вузли (монохроматори). Тип та довжина хвилі джерел 

опромінення при вимірюваннях визначаються спектральними характеристиками 

досліджуваних барвників. 

5 розділ присвячений дослідженню плазмон-регульованої флюоресценції 

барвників з використанням ЛППР в масивах наноструктур золота та срібла. 

Приведені результати експериментального застосування методу ПРФ з 

використанням прототипу лазерного флюориметра "Флюоротест-Нано" на 

прикладі дослідження флюоресценції органічних барвників метиленового 

синього, родаміну 6Ж та порфирину поблизу наноструктур золота та срібла з 

різнотиповим діелектричним покриттям. Для практичної реалізації було 

розроблено нову гетеросистему з підсиленням флюоресцентного сигналу, що 

складається зі скляної підкладинки з масивом металевих наноструктур, покритих 

шаром SiO2, та композитної матриці поліакрилова кислота–флюорофор. 
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Експериментально показано, що для отримання підсилення флюоресценції 

барвника Р6Ж, оптимальна відстань від барвника до масивів наноструктур срібла 

складала 10 нм. У випадку барвника метиленового синього поблизу масивів 

наноструктур золота з різною товщиною діелектричного покриття SiO2 показано 

можливість регульованого гасіння флюоресценції. При зменшенні товщини шару 

діелектрика спостерігалося гасіння флюоресценції метиленового синього 

порівняно з рівнем сигналу на склі. Показано, що флюоресценція барвника 

порфирину може бути підсилена до 5 разів поблизу масивів наноструктур золота  

в залежності від кількості LBL-шарів. 

У висновках викладені найбільш важливі наукові та практичні результати. 

В Додатку А приведено особливості конструкції прототипу флюориметра 

"Флюоротест-Нано". В Додатку Б представлено довідки про впровадження 

результатів дисертаційної роботи. В Додатку В наведено перелік публікацій за 

темою дисертації.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Плазмон-регульована флюоресценція з використанням ЛППР в 

наноструктурах золота та срібла 

 

Явище флюоресценції широко застосовується в медичних, біохімічних, 

біологічних дослідженнях завдяки високій чутливості, сумісності з живими 

організмами та високій швидкості відгуку [1, 2, 3]. Флюоресцентна спектроскопія 

дозволяє досліджувати як клітини, так і цілий організм in vivo [2, 4, 5]. 

Флюоресценція є швидким та чутливим методом дослідження структури, 

кінетики та функцій багатьох біологічних макромолекул (білки, ДНК, РНК, тощо) 

[6–9]. 

Останнім часом зросла кількість публікацій на тему досліджень та 

застосування флюоресцентних наноструктур (нанорозмірних "флюоресцентних 

емітерів") в біологічних цілях [10]. В літературних джерелах наводяться приклади 

використання таких об'єктів в клінічній діагностиці [11], екологічному 

моніторингу [12], для контролю якості харчових продуктів [13] та детектуванні 

біологічної зброї [14]. Такий широкий спектр застосувань забезпечується 

специфічними взаємодіями, які дають можливість доставляти наночастинки до 

біологічно важливих систем [15], отримувати інформацію про них та змінювати 

властивості біологічних об'єктів [16]. 

Значного прогресу досягнуто в застосуванні високопровідних металевих 

плазмонних наноструктур в біохімії та клінічній діагностиці [17]. З кожним роком 

росте число робіт, присвячених використанню таких наноструктур для 

регулювання інтенсивності флюоресценції органічних молекул, барвників та 

квантових точок [18] з використанням явища локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу [19]. Локалізовані плазмони, як колективні збудження 

електронного газу, визначають оптичні властивості наночастинок 

високопровідних металів. ЛППР на нанорозмірних структурах вже 
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використовується у високочутливих плазмонних сенсорах та оптичних приладах 

[19, 20]. 

Саме поєднання плазмоніки, флюоресценції та нанотехнологій може 

фундаментально змінити та покращити метод флюоресценції [21]. Термін 

"плазмон-регульована флюоресценція" вперше запропоновано науковцями зі 

США (наукова група Лаковіца Дж.) в роботі [22], в якій було продемонстровано, 

що флюорофор в збудженому стані може передавати енергію металевій 

наночастинці та призводити до виникнення локалізованого плазмону; 

флюорофори, що знаходяться на основному рівні, в свою чергу, можуть 

взаємодіяти з ним та бути додатково збудженими. Дослідники стверджують, що 

взаємодія між металевою наночастинкою та молекулою відбувається через 

механізми, які можуть спричинити збільшення імовірності випромінювальних чи 

невипромінювальних переходів в молекулі флюорофору, та, відповідно, 

збільшення або зменшення квантового виходу [22]. Ефект підсилення 

флюоресценції відбувається за рахунок резонансної передачі енергії плазмона від 

наночастинки металу до молекули барвника, яка розташована біля її поверхні 

[23]. Резонансна передача енергії визначається двома стадіями: в першій поле 

плазмона, яке генерується навколо наночастинки за рахунок падаючого світла, 

ініціює збудження флюорофора та визначає рівень флюоресцентного 

випромінювання [24, 25]. Наступна стадія відображає взаємодію між 

наночастинкою та молекулою барвника, яка змінює співвідношення ймовірностей 

випромінювального до невипромінювального переходів та, в залежності від 

наявності та параметрів діелектричного шару, спричинює підсилення чи гасіння 

флюоресценції [24]. 

Таким чином, ефекти ближньопольових взаємодій металевих наночастинок 

з розташованими поблизу молекулами барвника можуть бути використані та 

враховані при розробці нових нанорозмірних сенсорів та приладів, в яких 

випромінювання молекули барвника регулюється властивостями системи 

наночастинка-діелектричне покриття - флюорофор. 
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Серед всіх високопровідних металів, в плазмон-регульованій флюоресценції 

найчастіше використовують срібні та золоті наноструктури [26]. Значний інтерес 

до них пояснюється особливостями, до яких належать не тільки відносна простота 

їх отримання, а й те, що із всіх металів срібло та золото мають найбільш виражену 

смугу ЛППР у видимій області спектру [27]. 

 

1.2. Особливості застосування методу ПРФ: дистанціювання молекули 

флюорофора від високопровідної наноструктури 

 

З літературних джерел відомо, що рівень флюоресцентного сигналу 

молекули барвника, яка знаходиться поблизу срібної чи золотої наночастинки або 

наноструктурованої поверхні металу залежить від резонансної передачі енергії 

між такою наночастинкою та флюорофором [28], розмірності та форми 

наночастинок [29], власного квантового виходу флюорофора [30] та відстані від 

молекули флюорофора до шорсткої металевої наноструктурованої поверхні чи 

наночастинки [31, 32]. Аналіз публікацій за тематикою підсилення флюоресценції 

металевими наночастинками дозволяє стверджувати, що основним фактором, 

який впливає на результуючий сигнал флюоресценції є відстань між 

наночастинкою та молекулою флюорофора [32, 33]. В статтях розглядаються такі 

варіанти дистанціювання флюорофору від наночастинки: 1) молекула барвника 

розташована в безпосередній близькості до наночастинки (або безпосередньо на 

ній); 2) молекула барвника знаходиться на відстані, при якій спостерігається 

значне підсилення флюоресцентного сигналу; 3) дистанція між барвником та 

наночастинкою така, при якій підсилення не спостерігається [34, 35]. 

Дистанціювання молекули барвника на оптимальну відстань від 

наноструктур здійснюється за допомогою роздільних шарів з використанням 

полімерних чи неорганічних матриць [36], моношарів, створених технологією 

Лангмюр-Блоджетт [37] чи методом шар за шаром (layer-by-layer, LBL) за 

допомогою різнойменно заряджених поліелектролітів [38]. Метод LBL – 

технологія створення багатошарових структур з різнозаряджених полімерних 
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шарів, що дозволяє з високою точністю дистанціювати молекули флюорофора від 

наноструктурованої поверхні. Так, в роботі [39] вдалося отримати підсилення 

флюоресценції квантових точок в ~6 разів, для дистанції від наноструктур срібла 

на відстань близько 40 нм за рахунок бішарів полі(етиленіміну) та гіалуронової 

кислоти. Авторами також було отримано п'ятикратне підсилення флюоресценції 

квантових точок зв'язаних з імуноглобулінами, які були віддалені на 30 нм від 

наночастинок срібла шарами полімерів. 

Нещодавно опублікована стаття, де вперше показана можливість 

двократного підсилення флюоресценції J-агрегатів поблизу наноструктур срібла 

за рахунок екситон-плазмонної взаємодії [40]. В цьому випадку товщина 

полімерної оболонки, що покривала наноструктури срібла, та отримана LBL 

методом, складала 16 нм. Пошарове нанесення різнойменних діелектричних шарів 

на наноструктури золота дозволило науковцям отримати підсилення 

флюоресценції тих же J-агрегатів у 8 разів [41]. При цьому, оптимальна відстань 

для спостереження ефекту підсилення складала від 12 нм (для наночастинок 

радіусом 7.5 нм) до 16 нм (для наночастинок радіусом 9.5 нм). Автори в 

дослідженні [41] також наводять можливість розрахунку оптимальної відстані в 

системі "наночастинка-флюорофор" за рахунок моделювання. При розгляді 

подібної модельної системи "наносфера-сферична молекула барвника" [42] 

показано, що при відстані між ними в ~100 нм флюоресценція загасала приблизно 

на третину, а при зменшенні відстані до деякої оптимальної спостерігався ефект 

двократного підсилення випромінювання. При введенні в модель додаткової 

сферичної наночастинки, рівень флюоресценції молекули барвника збільшувався 

приблизно втричі. 

 Одним з найвживаніших методів віддалення молекули флюорофора від 

наноструктур золота та срібла є створення  роздільних шарів, які дозволяють 

уникнути ефекта гасіння випромінювання [43, 44]. В літературі зустрічаються 

приклади використання як органічних протеїнових [45], так і неорганічних шарів 

з оксиду кремнію чи оксиду церію [45]. Один з прикладів застосування 

органічних роздільних шарів представлений в роботі [44], де для отримання 



33 

підсилення флюоресцентного випромінювання виготовляють шар білка з 

вкрапленим барвником і розміщують його безпосередньо на металевій 

наноструктурованій поверхні. Така «сендвіч»-структура зразка дає можливість 

підсилити інтенсивність випромінювання молекули барвника до 20 разів. 

Існують приклади регулювання відстані між срібною наночастинкою та 

молекулою барвника за допомогою дволанцюгової молекули ДНК [46] чи 

реплікації молекули ДНК [47]. В статтях часто зустрічаються методи 

дистанціювання барвника від наноструктури за допомогою неорганічних шарів 

оксиду кремнію [48]. Cтверджується, що шар SiO2 на поверхні наночастинок 

забезпечує хімічну інертність та дозволяє специфічно з’єднуватися біомолекулі чи 

гідрофобному флюорофору, а також дозволяє регулювати відстань між барвником 

та металевою наночастинкою. Використання неорганічної оболонки оксиду 

кремнію товщиною 8 нм для наночастинок срібла, дозволило отримати 

підсилення близько 9 разів pH-чутливого флюорофору [49]. 

Слід зазначити, що підсилення флюоресцентного випромінюваня залежить і 

від власного квантового виходу молекули флюорофора та тривалості 

випромінювання в збудженому стані [50]. Відповідно, ймовірність квантових 

переходів зростає в присутності металевої наноструктурованої поверхні біля 

флюоресцентної молекули. Квантовий вихід, в свою чергу, залежить від 

віддаленості флюорофора від поверхні металевих наноструктур [35]. Отже, 

визначення оптимальної відстані між флюорофором та поверхнею металічних 

наноструктур є необхідним фактором, який в більшості випадків залежить від 

розмірів, форми та оптичних властивостей самих наноструктур, від особливостей 

геометрії системи, а також від фізичних особливостей барвника. Звичайно, що 

така оптимальна дистанція між флюороформ та металевою поверхнею залежить 

від притаманних молекулі властивостей до енергетичного обміну між нею та 

наночастинкою, здатною генерувати ЛППР. 
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1.3. Вплив розмірних параметрів наноструктур золота та срібла на 

результуючий рівень флюоресцентного сигналу 

 

Для застосувань в ПРФ широко використовуються наноструктури 

благородних металів, здатних генерувати ЛППР у видимому та ближньому 

інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Такими структурами являються 

острівцеві плівки, колоїдні наночастинки, масиви впорядкованих та 

невпорядкованих наноструктур благородних металів [51–53]. Дослідники 

акцентують увагу на залежності підсилення флюоресцентного сигналу поблизу 

такого роду високопровідних наноструктур від їх розмірів та форми. 

Було встановлено, що найкраще підсилюють наноструктури великих 

розмірів та щільного розташування; наноструктури, які утворюють суцільну 

гладку плівку підсилюють найслабше [54, 55]. Варто відзначити, що величина 

підсилення флюоресценції нелінійно залежить від розмірів та щільності 

розташування [56]. Прикладні дослідження демонструють, що поблизу 

наночастинок срібла інтенсивність підсилення флюоресценції залежить не тільки 

від їх розмірів та форми, а й від відстані між самими наноструктурами [57]. При 

розташуванні молекули флюорофора між двома сусідніми наночастинками 

величина підсилення такої системи буде в рази більша, ніж при розміщенні 

барвника поблизу однієї наноструктури [43, 58, 59] у зв'язку зі збільшенням 

величини напруженості електромагнітного поля в системі двох наночастинок. 

Так, показано, що рівень флюоресцентного сигналу молекули поблизу окремої 

наночастинки срібла діаметром ~50 нм майже в два рази менше, ніж рівень 

сигналу, який спостерігається при розташуванні між двома наночастиками срібла 

[43]. Варто зауважити, що підсилення випромінювання молекули барвника між 

двома наночастинками срібла чи золота залежить від геометрії такої структури. У 

разі розміщення флюорофору на лінії, яка сполучає дві наночастинки, 

спостерігатиметься значне підсилення випромінювання, а при відхиленні 

молекули від такої лінії підсилення не спостерігається [59]. 
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Показано можливість використання наночастинок золота з середнім 

діаметром ~80 нм, отриманих методом наношаблонування та покритих шаром 

Al2O3 товщиною до 20 нм для підсилення флюоресценції органічного барвника 

еозину Y [60]. Наводяться результати по підсиленню флюоресценції органічних 

барвників дистанційованих приблизно на 5 нм від колоїдних наноструктур золота 

діаметром 80 нм, розміщених на кінці хвилевода [25]. 

Для випадку гладких суцільних плівок золота чи срібла товщиною 40 нм 

або алюмінію товщиною 20 нм на скляній/кварцевій підкладинці показано, що 

при їх взаємодії з молекулами флюорофора, як правило, інтенсивність, а також 

час перебування в збудженому стані значно не змінюються [61]. Дослідження 

рівня флюоресцентного сигналу молекули поблизу шорстких плівок золота [62], 

металевих наночастинок на твердій підкладинці та колоїдних наноструктур [63] 

дозволяють стверджувати, що ймовірність випромінювальних переходів в 

молекулі значно збільшується. Це пояснюється наявністю так званих "гарячих 

точок" в наноструктурованих поверхнях, локалізованих на відстанях від 

неоднорідностей, значно менших за довжину хвилі збудження. Невелика зміна 

довжини хвилі або поляризації падаючого світла дозволяє змінювати положення 

"гарячих точок". Невпорядковані масиви високопровідних наноструктур завдяки 

своїм сильним нелінійним властивостям особливо важливі для прикладних 

застосувань  в нелінійній оптиці та флюоресцентній спектроскопії [64]. 

Процес взаємодії металевої наночастинки та флюоресцентної молекули 

може спричинити такі ефекти, як збільшення ймовірності збудження 

флюорофору, збільшення чи зменшення квантового виходу, гасіння 

флюоресценції [35]. Присутність металевої наноструктурованої поверхні впливає 

на квантовий вихід та підсилення флюоресценції, а також на тривалість 

випромінювання молекули [65]. Наприклад, збільшення ймовірності 

випромінювання флюорофора в 13 разів призводить до зменшення часу  

випромінювання в 22 рази [65]. 
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Значний вплив на ефект підсилення флюоресценції барвників поблизу 

золотих та срібних наноструктур має орієнтація дипольного моменту їх молекул 

та поляризація збуджуючого випромінювання [66].  

 

1.4. Гасіння інтенсивності випромінювання флюорофорів нанострукту-

рами золота та срібла 

 

Однією з притаманних властивостей випромінювання флюорофорів, яка 

заслуговує особливої уваги, є гасіння їх флюоресценції. Зменшення інтенсивності 

випромінювання речовин, що пов’язане з багатьма процесами та явищами, було 

широко експериментально та теоретично досліджено [67–70, 71, 72]. Показана 

можливість детектування вибухівки з використанням спеціальних полімерних 

матриць з вкрапленими молекулами флюорофору, які при зв'язуванні з 

молекулами тринітротолуолу призводять до гасіння флюоресцентного сигналу 

[73, 74]. Для того, щоб спостерігати явище гасіння випромінювання 

флюоресцентних молекул, потрібен контакт між ними та молекулами гасника, 

який здійснюється в результаті явища дифузії. За допомогою даного явища можна 

визначати певні характеристики як самого флюорофора, так і гасника. Якщо 

середовище флюорофора в’язке, то дифузія проходить повільно, а отже гасіння 

випромінювання зменшується, відповідно, вивчивши характеристики гасіння 

можна визначити швидкість дифузії гасителя [75, 76]. Отже, явище гасіння 

випромінювання флюорофорів є результатом їх взаємодії з молекулами гасителя. 

Відповідно, гасіння може бути спричинене динамічними та статичними 

механізмами. 

Динамічне гасіння – це механізм передачі енергії за рахунок 

невипромінювальних переходів між молекулою флюорофору та гасником 

(наприклад, металевою наночастинкою), відоме також як Ферстерівський 

резонансний перенос енергії [77]. Гасник дифундує до молекул флюорофора за 

час, який відповідає часу його існування у збудженому стані. В результаті 

зіткнення, флюорофор повертається в основний стан без випромінювання фотона. 
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Гасник виступає в ролі донора, а збуджений стан – в ролі акцептора. Теоретично  

цей тип гасіння описується рівнянням Штерна – Вольмера [78, 79]. 

Зменшення часу гасіння пов`язане з тим, що процесс гасіння 

супроводжується дизактивацією збудженого стану без випромінювання 

флюоресценції, що і призводить до зменшення квантового виходу. Явище гасіння, 

яке викликане зіткненнями, використовують для контролю часу гасіння [68, 80]. 

Дослідження явища гасіння флюоресценції показало, що існує багато 

речовин, які можуть зменшувати інтенсивність випромінювання [68, 81, 82]. 

Найвідомішим динамічним гасником вважають молекулярний кисень, який гасить 

флюоресценцію майже всіх відомих флюорофорів [87]. Також до динамічних 

гасителів відносять галогени [75, 84], а саме хлор, бром та йод, для яких можна 

експериментально одержати величини гасіння від молярної концентрації гасників. 

Гасіння флюоресценції може відбуватись внаслідок утворення в основному 

стані молекули невипромінювального комплексу між флюорофором та гасителем. 

Залежність інтенсивності випромінювання флюорофора від концентрації гасника 

можна визначити через константу асоціації комплексу [85, 86]. 

При розгляді статичного гасіння флюоресценції відбувається утворення 

комплексів між молекулою барвника та гасником на основному енергетичному 

рівні, причому, що константа швидкості гасіння тут заміняється константою 

асоціації комплексу [87]. Для того, щоб можна було відрізнити динамічне гасіння 

від статичного, можна використовувати такі характеристики флюорофора як час 

гасіння або залежність гасіння від температури чи в'язкості [87]. Але найточнішим 

методом, який дозволяє розрізняти ці два типи гасіння, є визначення часу гасіння. 

При статичному гасінні можна спостерігати флуоресценцію лише тих 

флюорофорів, які не зв’язуються в комплекси [86].  

Окрім визначення часу гасіння, відмінність статичного і динамічного 

гасіння можна визначити, розглядаючи інші фактори. Наприклад, динамічне 

гасіння залежить від дифузії. Якщо при підвищенні температури зростає 

коефіцієнт дифузії, то можна стверджувати, що бімолекулярна константа 
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швидкості гасіння також зростає, а стабільність комплексів у випадку статичного 

гасіння зменшується, а отже зменшується константа асоціації [87, 83]. 

В роботах [35, 59] теоретично показано та перевірено експериментально, що 

при малих відстанях між флюорофором та поверхнею металевих наноструктур 

спостерігається зменшення квантового виходу молекули при збільшенні ступеня 

збудження зразка, що призводить до гасіння випромінювання. 

При розгляді структури "наночастинка–флюорофор" ступінь перекриття 

ЛППР-спектра плазмонної наночастинки та спектра випромінювання і збудження 

флюоресцентної молекули (донора – акцептора, відповідно) сильно впливає на 

величину гасіння флюоресценції [88, 72, 89–91].  

 

1.5. Методи виготовлення масивів плазмонних наноструктур 

 

В останні десятиліття більшість загальновідомих та нових наукових 

експериментальних методів направлені на розробку наноматеріалів і 

різноманітних наноструктурованих систем, які можуть бути використані у 

біонаносенсорах. Для сенсорних застосувань важливо розвивати та 

використовувати нові функціональні наноматеріали з визначеною та 

відтворюваною геометрією і властивостями [92–94]. Велика кількість нових 

наноматеріалів, таких, як вуглецеві і полімерні нанотрубки [94], квантові точки 

[92] і магнітні наночастинки [93], досліджуються і використовуються у галузі 

біотехнології та флюоресцентної спектроскопії. Розвиток таких галузей 

нанотехнологій, як, наприклад, наноплазмоніки [95], призвів до розробок нового 

класу оптичних сенсорних приладів, чутливим елементом яких є масив 

високопровідних наноструктур – наночип, в основу якого лежить явище 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. Концептуально, наночип 

являє собою оптично прозору підкладинку, на якій створена наноструктурована 

поверхня металу, наприклад, срібла, золота, міді чи алюмінію [96, 97]. 

Розміщення молекули флюорофора поблизу наноструктурованої поверхні 

дозволяє, за певних умов, отримувати підсилення інтенсивності флюоресценції в 
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порівнянні з випадком відсутності таких наноструктурованих поверхонь [43, 58]. 

Це дозволяє підвищути чутливість вимірювань (наприклад, фіксувати сигнал 

навіть від окремих молекул [98]). У зв'язку з цим, ЛППР-сенсори широко 

використовуються для біохімічних та медичних застосувань [99, 100]. 

У зв'язку з тим, що тема нановиробництва для сенсорних застосувань 

достатньо широка, розглядаються лише методи виготовлення так званих 

"плазмонних" (золото та срібло) наноматеріалів та наносистем, а також менш 

розповсюджених наноструктурованих поверхонь з алюмінію. Розглянуто 

переваги та недоліки різних методів виготовлення. Представлено методи 

виготовлення наноструктурованих поверхонь шляхом осадження з колоїдних 

розчинів та найпопулярніші літографічні методи. 

 

1.5.1. Масиви плазмонних наноструктур, виготовлені з використанням 

колоїдних наночастинок золота та срібла 

 

Золоті та срібні колоїдні наночастинки (НЧ) широко використовуються для 

синтезу наноструктур в флюоресцентних застосуваннях [100–103]. Маленький 

розмір таких НЧ, зазвичай, лежить в діапазоні від одиниць до сотні нанометрів, 

забезпечує високе значення співвідношення площі поверхні до об’єму, хороші 

умови для хімічної модифікації поверхні та стійкої іммобілізації НЧ на 

підкладинку. НЧ золота та срібла мають властивість значно підсилювати 

електричне поле та широко застосовуються для підсилення сигналу на 

наноструктурованих поверхнях у спектроскопії гігантського комбінаційного 

розсіяння світла (ГКРС) [102] та ПРФ [21, 93]. НЧ золота та срібла 

характеризуються вираженою смугою локалізованого поверхневого плазмонного 

резонансу, тому розробка спеціалізованих сенсорів, в яких явище ЛППР 

використовується для перетворення молекулярних процесів на поверхні 

наночастинки у оптичний відгук, проводиться впродовж останніх десятиліть 

[104]. Одним з основних методів виготовлення колоїдних високопровідних 

наночастинок є відновлення металів з їх іонних розчинів за допомогою різних 
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типів відновників. За однією з методик можна отримати сферичні золоті 

наночастинки з діаметром приблизно 15 нм, які мають негативний заряд і 

характеризуються смугою поглинання на довжині хвилі ~520 нм [105]. Відомий 

спосіб виготовлення колоїдних наночастинок з діаметром від ~1,5 до ~5,2 нм 

[106]. Для практичних застосувань необхідні наночастинки різних розмірів, тому 

необхідно розвивати технології, які дозволяють отримувати наночастинки зі 

значною монодисперсністю та визначеним діапазоном розмірів. Відомі підходи 

отримання наночастинок з контролем за розмірами. Так, в роботі [107] 

запропоновано метод, в якому змінюється співвідношення між стабілізатором та 

відновлюючим реагентом. Це дозволяє синтезувати наночастинки з діаметрами 

від 10 до 140 нм. Недоліком такого підходу є низька монодисперсність для 

наночастинок з діаметром більше 20 нм. Відомий метод приготування 

наночастинок з розмірами від 1,5 до 20 нм, де в якості стабілізатора використано 

тіоли [108]. Недоліком методу є тривалий час досягнення рівноваги у системі. Для 

отримання золотих наночастинки різного діаметру з високим ступенем 

монодисперсністю, була розроблена швидка технологія контролю за розмірами, за 

якою золоті наночастинки з діаметром від 5 до 110 нм виготовлялися за 

двостадійною технологією на основі зародків [109].  

Колоїдні наночастинки золота та срібла можуть бути використані для 

створення масивів наноструктур шляхом іммобілізації наночастинок на тверді 

підкладинки – наночипів. В літературі представлені варіанти виготовлення таких 

наночипів, у яких золоті або срібні наноструктури іммобілізуються випадковим 

чином на прозорій підкладинці [110]. Такі структури відкривають нові 

можливості для застосувань в флюоресцентній спектроскопії з мінімальним 

використанням реактивів. Використовуються різні підходи до виготовлення 

структур на основі колоїдних наночастинок. В роботі [110] продемонстровано 

доволі простий метод виготовлення золотих наночастинок на великій площі з 

використанням тіол-стабілізованих золотих наночастинок без застосування 

складних літографічних технологій. Синтезовано золоті наночастинки з середнім 

діаметром близько 5 нм (розподіл від 2 до 8 нм) за рахунок використання 
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гексантіолу в якості стабілізуючого функціонального ліганду для покриття 

золотих наночастинок [111]. Колоїдний розчин таких золотих наночастинок 

методом центрифугування був нанесений на скляну підкладинку, а потім 

здійснено відпал при температурі в діапазоні 200-550 ºC на повітрі. В результаті 

термічного відпалу було сформовано наноструктури з різною морфологією. 

Верхньою температурною межею була температура 550 °C, при якій 

спостерігалися небажані структурні зміни у скляній підкладці.  

У літературі зустрічається простий метод отримання наночипів на основі 

об'єднання синтезу колоїдного золота та інтерференційної літографії (ІЛ) [112]. 

Авторами запропоновано альтернативний метод виготовлення частково 

впорядкованих наноструктур, що вирізняється від інших простотою, високою 

продуктивністю та низькою вартістю. Алгоритм отримання полягав у 

виготовленні за допомогою ІЛ одновимірної ґратки фоторезисту (ФР) на поверхні 

скляної підкладки з провідним шаром оксиду індію-олова (ОІО). Далі, на маску 

ФР за допомогою центрифугування наносилася колоїдна суспензія золотих 

наночастинок. Розмір в діаметрі наночастинок складав ~1,5 нм, а товщина 

провідного шару ОІО складала ~200 нм. Після низькотемпературного відпалу 

(~ 200 °C) золотих наночастинок та їх збирання у граткові канавки ОІО були 

сформовані нанодроти, з періодом ~500 нм та шириною в діапазоні 100–300 нм. 

Концентрація колоїдних наночастинок та глибина ґратки маски визначали висоту 

нанодротів. Такі наноструктури мають доволі широку смугу ЛППР, яка 

сприченена високою шорсткістю отриманих нанодротів. Однак, перевага такого 

методу у відносній впорядкованості наноструктур та відсутності процесів відриву 

в процесі літографії. 

Відомі також методи виготовлення біметалевих колоїдних наноструктур, які 

можуть бути використані в ПРФ [113, 114]. Авторами запропоновано протокол 

отримання наночастинок "срібло-золото" на основі гальванічної реакції 

заміщення срібла, що супроводжується контрольованим зсувом положення 

довжини хвилі ЛППР [113]. На останньому етапі формуються сферичні пустотілі 

наночастинки золота з діаметром 17-42 нм та товщиною оболонки 6-12 нм. Такий 
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спосіб виготовлення колоїдних наночастинок може бути використаний для 

біомедичних застосувань – контрольованої доставки ліків в організмі людини 

[114]. ЛППР-пік синтезованих наноструктур  лежав в діапазоні від 518 нм (для 

суцільних наночастинок золота) до 718 нм (для золотих нанооболонок), що дало 

можливість спостерігати фототермальний ефект вивільнення ліків, приєднаних до 

нанооболонок під дією лазерного випромінювання з довжиною хвилі 808 нм. 

 

1.5.2. Методи виготовлення масивів плазмонних наноструктур 

літографічними та безлітографічними методами 

 

Існують різноманітні технології отримання наноструктурованих поверхонь з 

бажаною морфологією, які забезпечують відтворюваність та заданий поріг 

детектування для застосувань в біосенсориці та ПРФ. 

Відомий метод отримання масивів нанострижнів срібла для використання в 

ГКРС та ПРФ, які виготовлено методом осадження під похилим кутом (ОПК) 

[115]. В процесі осадження на підкладинці формуються випадкового 

розташування, але однакової орієнтовані масиви нанострижнів. Довжина 

нанострижнів пропорційна часу осадження. Вказано середню довжину такого 

стрижня, яка складає ~900 нм з діаметром нанострижнів близько 100 нм.  

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

(ІФН) розроблені різні методи виготовлення наноструктурованих поверхонь. 

Відома технологія інтерференційної літографії з використанням вакуумних 

халькогенідних фоторезистів в комплексі з додатковою термічною обробкою 

[116]. Вона дозволяє формувати однорідні плазмонні золоті смужкові 

наноструктури з необхідними характеристиками (просторовою частотою, 

глибиною рельєфу, формою профілю елементів) на підкладках великої площі (до 

25 см2
) з періодом 300–500 нм [116]. Інший підхід отримання незначних партій 

наноструктурованих поверхонь – метод термічного випаровування у вакуумі, при 

якому відбувається осадження конденсованих атомів чи молекул на поверхню 

підкладки. Для виготовлення якісних плівок необхідно досягнути вакууму не 
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гірше 10
-5

 мм рт. ст. Науковцями з ІФН встановлено [117], що температурний 

відпал тонких плівок золота (8-15 нм) на діелектричній підкладиці в діапазоні 

Т=100-400 ºС викликає суттєві зміни морфології цих плівок і оптичних 

параметрів. Відпал тонких плівок призводить до кардинальної зміни морфології: 

від сітчастої до лабіринтної структури та розпаду плівки на окремі ізольовані 

зерна [117]. Також в лабораторії ІФН запропоновано метод одержання 

плазмонних наноструктур з масивами Au, Ag НЧ методом імпульсного лазерного 

осадження (ІЛО) в атмосфері аргону [118]. Показано, що за допомогою цього 

методу в певних 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), що можуть бути використані 

для методу ГКРС та ППФ. 

Використання анодних пористих наномембран з оксиду алюмінію (Al2O3) – 

широко розповсюджений метод в нановиробництві [119]. Розглянуто метод [119], 

в якому анодований оксид алюмінію (АОА) використовується в якості шаблону 

для виготовлення металевих нанострижнів (НС). Перевагою АОА-шаблону є 

простота та дешевизна виготовлення наноструктур різних розмірів, можливість 

використання різних матеріалів для отримання наноструктур [120]. Метод АОА-

мембран дозволяє контрольовано змінювати геометрію НС, причому, краще, ніж 

протоколи для виготовлення подібних наноструктур. Тому АОА часто 

використовується для виготовлення масивів наноструктур з вертикальною 

орієнтацією, оскільки такі масиви дають високе співвідношення поверхні до 

об'єму. Наношаблон з анодного пористого оксиду алюмінію являє собою 

впорядковану нанопористу структуру з контрольованою геометрією. 

Використання розчинів різних кислот – сірчаної для розмірів до 40 нм, щавлевої 

для розмірів 40-80 нм та фосфорної для розмірів пор від 80 нм дозволяє, при 

електрохімічній обробці алюмінієвої фольги контролювати діаметр пор [121]. За 

рахунок напруги анодування можна змінювати розміри пор в діапазоні від 10нм 

до 200 нм[122]. 
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Недорогим методом для виготовлення великомасштабних впорядкованих 

масивів є колоїдна літографія (КЛ), в якій використовується моношар 

полістирольних частинок на поверхні підкладинки з метою формування маски для 

подальших процесів напилення чи травлення для подальшого формування масивів 

високопровідних наноструктур [122]. Важлива перевага такого методу – це  

можливість виготовлення як невпорядкованих, так і впорядкованих масивів 

наноструктур на розмірах підкладинок, що складають одиниці см2
 та низька 

собівартість виготовлення, в порівнянні з іншими літографічними технологіями. В 

ньому може бути досягнуто відхилення розмірів наноструктур до 10% при 

використанні полістирольних колоїдів з високою монодисперсністю.  

Одним з різновидів КЛ є розсіяна колоїдна літографія (РКЛ), яка полягає в 

адсорбції колоїдних полістирольних наносфер на підкладинку з протилежним 

зарядом за рахунок самоорганізації цих наносфер на ній. Відстань між 

наночастинками в такому шаблоні з полістирольними сферами може 

контролюватися за рахунок концентрації в колоїдному розчині [123]. В 

подальшому, цей шаблон може бути використаний в якості маски для 

виготовлення наноструктур з розмірностями до 20 нм, які, власне, і визначаються 

розмірами полістирольних наносфер. Невпорядковані масиви металевих 

наноструктур отримуються за допомогою термічного напилення у вакуумі на 

колоїдну маску з наступним видаленням полістирольних частинок [123]. 

Наносферна літографія (НСЛ) являється різновидом колоїдної літографії, в 

якій використовуються двовимірні колоїдні кристали для виготовлення шаблону-

маски та яка, в подальшому, дозволяє отримувати впорядковані масиви 

наночастинок з визначеними розміром та формою [124]. Метод полягає в 

співпадінні зарядів поверхні підкладинки та полістирольних наносфер, що 

осаджуються на неї. Після осадження та висушування полістирольного 

колоїдного розчину на заряджену підкладинку, наносфери, за рахунок капілярних 

сил стягуються та кристалізуються в гексагональний шаблон. Надалі, такий 

шаблон використовується для адитивних та субтрактивних літографічних 

процесів [124]. За допомогою НСЛ можна отримувати різні форми наночастинок 
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– масиви нанотрикутників, нанодисків, нанодірок, які, в подальшому, можуть 

бути використані для підсилення флюоресцентного випромінювання [125]. 

Наноструктури, виготовлені методом НСЛ можуть бути використані в методі 

ГКРС чи ПРФ [126] за рахунок підсилення електромагнітних полів 

неоднорідностями чи шорсткістю таких наноструктур. 

Нанолітографічні технології є найперспективнішими та найсучаснішими 

методами виготовлення, використовують різні нанорозмірні методи обробки для 

формування високовідтворюваних наноструктур. Сучасний фотолітографічний 

метод, що використовується компанією Samsung, дозволяє виготовляти 

напівпровідникові пристрої з найменшими характерними елементами розміром до 

7 нм, використовуючи лазерне світло довжиною хвилі 193 нм у поєднанні зі 

складною імерсійною оптикою, багатократною витримкою та фазозсувними 

масками [127]. Серед найпопулярніших сучасних методів на основі літографії для 

виготовлення наночипів для задач ПРФ є літографія з використанням скануючого 

променя, колоїдна та наноімпринт-літографія. 

Найпоширеніші технології для виготовлення "плазмонних наноструктур" на 

твердій підкладинці – це технології на основі скануючого променя, такі, як 

електронно-променева літографія (ЕПЛ) та фокусована іонно-променева (ФІП) 

літографія [128, 129]. Ці методи дозволяють виготовляти на поверхні одно- чи 

двовимірні масиви плазмонних наночастинок з контролем за розмірами, формою і 

дистанцією  між наночастинками. Такий контроль необхідний для забезпечення 

відтворюваності та регулювання оптичних властивостей плазмонних наночипів 

для використання в методі ПРФ. 

У методі ЕПЛ високосфокусований електронний промінь здійснює 

сканування вздовж тонкої плівки фоторезисту, нанесеного на підкладинку, що 

вподальшому використовується в якості маски для процесів травлення та 

осадження металу. ЕПЛ забезпечує роздільну здатність до 10 нм за рахунок 

використання спеціалізованих резистів [130, 131]. За допомогою методу ЕПЛ 

здійснювалося виготовлення впорядкованих еліптичних дисків [131], 

тригональних призм [132], напівсфероїдів [133], стрижнів та сферичних частинок 
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[134] з різним розміром та відстанню між частинками. Ця технологія використана 

для виготовлення нанодірок в тонких плівках золота [135]. Вищенаведені масиви 

наночастинок були використані для підсилення флюоресценції барвника поблизу 

металевих наноантен [136]. ЕПЛ широко застосовується для приготування 

багаторазових шаблонів для суміжних технологій виготовлення 

наноструктурованих поверхонь, наприклад, наноімпринт-літографії [126]. Серед 

недоліків варто відзначити обмежену площу виготовлення, невелика швидкість та 

високу вартість, що в сукупності призводить до зниження продуктивності 

отримання зразків методом ЕПЛ.  

Роздільна здатність методу ФІП-літографії складає близько 10 нм [129], що 

є порівняним з роздільною здатністю ЕПЛ. В цій технології зазвичай 

застосовують іони Ga
+
 для формування скануючого променя, однак, зустрічалися 

публікації з застосування іонів Ar
+
 для ФІП-літографії [137]. Варто відзначити, що 

ФІП літографія найчастіше використовується для виготовлення нанодірок в 

металевих плівках. Наноструктури різних металів (Au, Ag, Al) – окремі та зібрані 

в масиви круглі, квадратні наноотвори, круглі розрізи та V-подібні жолоби [138, 

139] з різним розміром та періодичністю були виготовлені за допомогою ФІП-

літографії для досліджень в галузі наноплазмоніки та ППФ. З використанням 

таких наноотворів, продемонстровано підсилення виявлення одномолекулярної 

флюоресценції родаміну 6Ж [140]. 

Однією з найпопулярніших технологій з високою продуктивністю 

виготовлення, точністю та значною ефективною площею зразка являється 

наноімпринт-літографія (НІЛ) [141]. НІЛ забезпечує повторення нанорельєфу на 

твердому чи м'якому штампі в термопластичному фототверднучому резисті 

способом видавлювання або формування. На такий відбиток, вподальшому, може 

бути осаджена металева плівка для виготовлення плазмонних наноструктур, які 

формою та розмірами відповідають штампу, для застосувань в ПРФ. Перевагами 

НІЛ є можливість створення нанорельєфів на зразках великої площі з високою 

відтворюваністю шаблона, низьким відсотком дефектів. Недоліком є висока 

вартість такого виробництва. За допомогою НІЛ можна створювати відбитки на 
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різних матеріалах з роздільною здатністю до 10 нм на площах до 3-4 см2
 [129]. 

Варто відзначити іще одну перевагу НІЛ, а саме: різноманіття форм 

наночастинок, що можуть бути виготовлені за допомогою штампів НІЛ [130]. Такі 

масиви срібних чи золотих наноструктур проявили плазмонні властивості, що 

залежать від поляризації світла та розмірів. В літературі приводяться результати 

використання квадратних масивів циліндричних із золотим покриттям полімерних 

"нанострижнів", отриманих методом НІЛ, в якості підкладинок для ГКРС [142]. 

 

1.6. Висновки до розділу 1. 

 

Огляд наукової літератури показав, що інтенсивність флюоресценції 

барвників поблизу металевих наноструктур залежить від форми, розмірів таких 

наноструктур, відстані молекули барвника від їх поверхні, а також від 

властивостей молекули барвника. Розглянуто існуючі способи та підходи до 

виготовлення наноструктурованих поверхонь та колоїдних наночастинок як 

чутливих елементів в біосенсориці та флюоресцентній спектроскопії. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ ЯВИЩА ПЛАЗМОН-

РЕГУЛЬОВАНОЇ ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЇ 

 

2.1. Фізичні механізми  підсилення   оптичного сигналу 

наноструктурами високопровідних металів 

 

Для розуміння процесів, які впливають на інтенсивність флюоресценції 

молекул поблизу високопровідних металевих наночастинок, потрібно детально 

розглянути взаємодію між молекулою флюорофору та наночастинкою. Основною 

характеристикою такої взаємодії є величина ефективності енергетичного обміну 

між донором (флюорофором) та акцептором (наночастинкою). Енергетичний 

обмін між металевою наночастинкою та флюорофором може відбуватись за 

участю випромінювальних та безвипромінювальних процесів, які впливають на 

підсилення та гасіння флюоресценції. Який з процесів буде домінувати – залежить 

від характеристик системи, таких як відстань між донором та акцептором, взаємна 

орієнтація їхніх дипольних моментів, квантовий вихід флюорофора, розміри і 

форма металевих наночастинок [28, 32, 35].  

У разі опромінення молекули флюорофора, розташованої поблизу металевої 

наночастинки, електромагнітною хвилею, на неї буде діяти як вхідне поле, так і 

вторинне поле, що утворюється завдяки розсіянню світла на металевій 

наночастинці. Місце розташування молекули поблизу наноструктури стає 

принципово важливим, тому що локальні поля в певних поверхневих структурах 

можуть зростати на порядки в порівнянні з напруженістю зовнішнього поля на 

віддалі від поверхні металу [143]. Ще більше локальне поле модифікується 

поблизу шорсткої поверхні металу і поблизу поверхні малих (з розміром, набагато 

меншим, ніж довжина хвилі падаючого світла λ) металевих частинок. Розглянемо 

сферичну наночастинку радіуса R з діелектричною проникністю ( )metε ω , яка для 

простоти поміщена у вакуум з діелектричною проникністю 1vacε = . Така сфера 

може служити електродинамічною моделлю або колоїдної частинки, або 
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неоднорідністю  шорсткої поверхні – в обох системах спостерігається поверхневе 

підсилення. Нехай на цю частинку падає плоска монохроматична світлова хвиля 

 0( , ) exp( )E r t E i t ikr= − ω +
rr

 (2.1) 

з напруженістю поля 
0E . В електростатичному наближенні (R<<λ) ця задача 

має простий і добре відомий розв’язок: напруженість поля (тепер вже локального 

поля 
locE ) всередині сфери буде визначатися виразом [143]: 

 0 0

3
( ) ( ) .

( ) 2
loc

met

E L E Eω = ω =
ε ω +

 (2.2) 

У діелектрику, в якого у видимому діапазоні ( ) 1 3 0ε ω ∝ − > , локальні 

похибки через чинник локального поля L(ω) у виразі (2.2) незначно позначаються 

на величині напруженості поля. Для металевої сфери завжди існує спектральний 

діапазон (діапазон частот ω), в якому ( ) 0metε ω < . Фізична сутність негативної 

діелектричної проникності полягає в тому, що на даних частотах об’ємні 

електромагнітні хвилі не можуть поширюватися у такому середовищі. При певній 

частоті, яку називають резонансною, ( ) 2met resε ω = −  і, як наслідок, напруженість 

локального поля ( )loc resE ω  на даній частоті істотно зростає. Локальне поле буде 

підсилене не тільки всередині наночастинки, а й у певному її околі. Поза 

наночастинкою фактор локального поля L(ωres) сильно неоднорідний і швидко 

спадає при віддаленні від наночастинки. 

 

2.2. Теоретичне підґрунтя підсилення та гасіння флюоресценції на 

високопровідних наночастинках 

 

Інтенсивність випромінювання флюорофора, що знаходиться в 

безпосередній близькості від металевих наночастинок (МЧ), які підтримують 

плазмонний резонанс, може змінюватися. Факторами, які впливають на сигнал 

флюоресценції флюорофора, що знаходиться біля МЧ, є розмір МЧ, відстань 

молекули флюорофора від поверхні МЧ, матеріал покриття МЧ, довжини хвиль 

падаючого та випроміненого світла і квантовий вихід флюорофора [28–30, 32]. 
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Дослідження взаємозв'язку між полем плазмону і результуючим рівнем 

флюоресценції може бути успішно використано в сенсориці, наприклад, гасіння 

флюоресценції може бути використано для реєстрації селективного гасіння [73]. 

Якщо обидва механізми (гасіння та підсилення) реалізовані в одному 

флюорофорі, то результатом може бути високоспецифічна і високочутлива 

оптично-контрастна речовина. На даний момент дослідники погоджуються з тим, 

що існує два основних фактори, які впливають на зміну рівня флюоресценції 

поблизу металевих наночастинок: перший – поле плазмона, що генерується 

навколо наночастинки за рахунок падаючого світла і збільшує ймовірність 

збудження флюорофора, що, в свою чергу, підвищує рівень флюоресцентного 

випромінювання; другий – дипольна енергія навколо наночастинки зменшує 

відношення випромінювальної до невипромінювальної ймовірностей гасіння і, 

відповідно, квантовий вихід флюорофора, в результаті відбувається гасіння 

флюоресценції. 

 

2.2.1. Підсилення випромінювання флюорофора в присутності 

сферичної високопровідної наночастинки 

 

Відома математична модель [144], яка дає змогу описувати поле 

локалізованого плазмону навколо металевих наночастинок, враховуючи фактори, 

що впливають на сигнал флюоресценції. Розглянемо математичну модель 

наночастинки золота (НЧЗ), яка знаходиться у водному середовищі та покрита 

шаром діелектрика (рис. 2.1). Розподіл поля для кожного шару в такій структурі 

можна отримати в електростатичній апроксимації вирішення рівнянь Лапласа 

[144]. Розгляд саме цієї моделі зумовлений докладним її обґрунтуванням для 

біомедичних застосувань. 

 



                                            

Рис. 2.1. Модельна система на основі НЧ: ) координатна система, що

використовується для представлення поля плазмону навколо НЧ; ) схематичне

зображення НЧ, що знаходиться навколишньому середовищі та покрита шаром

діелектрика. 

 

 

 

Для опису моделі, зображеної на рис. 2.1, використовується сферична

система координат. Значення на

точці спостереження r, що генерується падаючим випромінюванням E

металевій наночастинкці радіусом r

середовищі та покрита оболонкою товщиною r

(2.3): 
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Модельна система на основі НЧ: а) координатна система, що

товується для представлення поля плазмону навколо НЧ; ) схематичне

зображення НЧ, що знаходиться в навколишньому середовищі та покрита шаром

Для опису моделі, зображеної на рис. 2.1, використовується сферична

система координат. Значення напруженості електричного поля плазмону E

точці спостереження r, що генерується падаючим випромінюванням E

металевій наночастинкці радіусом r1, яка знаходиться навколишньому

середовищі та покрита оболонкою товщиною r2 – r1, може бути описане виразом
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б) 

Модельна система на основі НЧ: ) координатна система, що 

товується для представлення поля плазмону навколо НЧ; б) схематичне 

зображення НЧ, що знаходиться навколишньому середовищі та покрита шаром 

Для опису моделі, зображеної на рис. 2.1, використовується сферична 

пруженості електричного поля плазмону Ep в 

точці спостереження r, що генерується падаючим випромінюванням E0 на 

, яка знаходиться в навколишньому 

, може бути описане виразом 

E E e= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +

                   

(2.3) 

нашому випадку діелектричне 
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де ,
r

e eθ  – одиничні вектори в напрямку r і θ в сферичних координатах; 

( )
( )

( )

1 2

1 2

3

1

2

3 2 2 ;

3 ;

1 ;

a

b

P P

P P

r
P

r

= − +

= + −

= −

ε ε ε
ε ε ε  

1 2 3
, ,ε ε ε  – діелектричні проникності наночастинки, оболонки та 

навколишнього середовища, відповідно. 

У якості металевих наночастинок розглядаються НЧЗ. Для НЧЗ ε1 є 

функцією від довжини хвилі і може бути описана моделлю Друде-Лоренца [144] 

 

 ( ) 2 2

1 0 2 2 2

0

1 1
1 ,

p p

f b
i i

 
= − +  + − + 

ε ω ε ω ω
ω ωγ ω ω ωγ

 (2.5) 

де ω – частота падаючого світла; 

ω0 – резонансна частота зв’язаного електрона; 

ωp – плазмова частота; 

10
1/ 1/ /

f f f
v r= = +γ τ τ ; 1/ ;

b b
=γ τ  

,
f b

τ τ  – час вільного пробігу електрона і час гасіння зв’язаного електрона, 

відповідно; 
f

v  – швидкість Фермі; 
0

τ  – час вільного пробігу електрона в об’ємі 

матеріалу. 

Для частинок без оболонки r1 = r2. Навколишнім середовищем є вода, тому 

ε3 = 1,76. Падаюче світло – p-поляризоване. 
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Збільшення частоти (зростання ймовірності) переходів молекули з 

основного стану в збужений за одиницю часу 
0

exc

exc

γ
γ

 зв’язане із нормованим 

значенням величини поля плазмону 
0

p
E

E
 (або 

0

layer

p
E

E
): 

2

0

0

pexc

exc

E

E

 
=  
 

γ
γ

, де індекс «0» – 

для системи без НЧЗ. Квантовий вихід в присутності металевої наночастинки 

[144] може бути знайдений зі співвідношення: 

 ( )
0

00

0
0 0

,
1

r
r

absr
r r

q

qq

q

=
−

+ +

γ
γ

γγ
γ γ

 (2.6) 

 

де 
r

γ  – частота випромінювальних переходів; 

abs
γ  – частота невипромінювальних переходів, які поглинаються НЧЗ; 

q
0
 – власний квантовий вихід флюорофора. 

Для сферичної частинки з квазістатичною поляризовністю 
0 0

r exc

r exc

=γ γ
γ γ

. Якщо 

довжина хвилі піку поглинання дуже близька до резонансного піку наночастинки 

(для НЧЗ у воді близько 520 нм), то співвідношення (
0

exc

exc

γ
γ

) сильно впливає на 

зміну квантового виходу. Власний квантовий вихід q
0
 також дає свій внесок, 

особливо, якщо він малий. Нормована частота невипромінювальних переходів 

(які поглинаються наночастинкою) визначається з (2.7) [144]: 

 

 
( )
( ) ( )

( )2 2 2

3 20 3

1

13 1
ln ,

10 1

x y zemabs

r em

p p p

k r r p

 + +−
=   + − 

ε ωγ
γ ε ω

 (2.7) 

де ωem – частота світла, що випромінюється; 

k – хвильовий вектор; 

p  – дипольний момент; 
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x, y, z – осі в декартовій системі координат, в якій знаходиться частинка. 

Аналізується значення тільки по координаті z, тому px = py = 0. 

Результуюче підсилення флюоресцентного випромінювання Φ може бути 

описане виразом [144]: 

 
0 0

exc

exc

q

q
Φ = γ

γ
. (2.8) 

Проведено моделювання напруженості електричного поля в околі сферичної 

наночастинки золота діаметром 100 нм з оболонкою оксиду кремнію товщиною 

20 нм з використанням електростатичної апроксимації вирішення рівнянь Лапласа 

в програмному середовищі MathCAD [145]. Результати моделювання 

представлені на рис. 2.2 у вигляді середнього значення підсилення інтенсивності 

електричного поля, розрахованого в околі 3 нм навколо сферичної наночастинки з 

оболонкою, яке склало до 18 разів, з максимумом підсилення на довжині хвилі 

542 нм. 
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Рис. 2.2. Змодельоване середнє значення підсилення інтенсивності 

електричного поля в околі 3 нм сферичної наночастинки золота діаметром 100 нм 

з оболонкою SiO2 товщиною 20 нм.  
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2.2.2. Вплив діелектричної  підкладинки на сигнал флюоресценції в 

системі підкладинка - наночастинка срібла - флюорофор 

 

На практиці, масиви наноструктур в більшості випадків знаходяться на 

поверхні діелектричної підкладинки, яка вносить свій вклад у величину 

локального електромагнітного поля поблизу металевих наноструктур та 

інтенсивність випромінювання флюоресцентних молекул, які знаходяться в цьому 

полі. В літературі зустрічаються теоретичні підходи, які не враховують наявність 

діелектричної підкладинки, на якій розташовані наноструктури [25]. Відомий 

підхід, що дозволив оцінити вплив діелектричної проникності підкладинки на 

поведінку напруженості локального електромагнітного поля біля поверхні 

сферичної наночастинки золота [146]. 

В роботі [146] розглядається підхід з використанням методу функції Гріна, 

який дозволяє визначити, як впливають зміни в системі "металева наноструктура 

на підкладинці–роздільний шар–флюорофор" на розподіл напруженості 

електромагнітного поля та на ймовірність збудження флюорофора в присутності 

неоднорідностей (у нашому випадку діелектричної підкладинки). При дії 

зовнішнього збудження металева наночастинка при певних умовах індукує 

ближнє електромагнітне поле, яке має значно більшу напруженість, ніж поле 

зовнішнього збудження. Якщо в таке поле помістити молекулу флюорофора на 

певній відстані від наноструктури, то можна спостерігати підсилення або гасіння 

флюоресценції молекули. Математичне моделювання такої системи полягає в: 1) 

знаходженні напруженості локального поля поблизу сферичної наночастинки 

золота радіуса R на діелектричній підкладці, що індукується за допомогою 

зовнішнього випромінювання, а отже, і ймовірності збудження молекули 

флюорофора; 2) знаходженні квантового виходу та ймовірності випромінювання 

молекули флюорофора в присутності металевої наночастинки. 

Підсилення локального електромагнітного поля E  металевих нанооб’єктів 

заданої форми і розмірів спричинене явищем ЛППР. Для наночастинки з 

визначеними формою та розмірами можна визначити  резонансну частоту 
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локального  плазмонного резонансу та розподіл електромагнітного поля всередині 

частинки. Для цього в теоретичних розрахунках часто використовується метод 

ефективної сприйнятливості [147]. В цьому методі оперують не з резонансними 

частотами, а з відповідними діелектричними проникностями. 

Досліджувана система "наночастинка на діелектричній підкладинці-молекула 

флюорофора" зображена на рис. 2.3. Наночастинка, підкладинка та оточуюче 

середовище характеризуються відповідними діелектричними проникностями. 

 

Рис. 2.3. Сферична наночастинка срібла радіуса R, що знаходиться на 

скляній підкладинці. Біля поверхні наночастинки на певній відстані розташована 

молекула флюорофора. 

 

Напруженість локального поля у випадку сферичної наночастинки 

визначається через квазістатичну поляризовність, що описується формулою [146]: 

 
3

0 1 1

1

4 ( )
,

2

R −=
+

α I
tt πε ε ε ε

ε ε
  (2.9) 

де R – радіус наносфери, ε  – діелектрична проникність матеріалу 

наночастинки, 
1

ε – діелектрична проникність середовища,  
t
I – одинична матриця. 

Умова 
12= −ε ε відповідатиме виникненню плазмонного резонансу в 

наночастинці.  
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Підкладинка буде вносити вклад на величину поляризовності наносфери. 

Згідно [146] поляризовність наночастинки на діелектричній поверхні визначається 

співвідношенням: 

 

1

2 1

2 1 1 2

3

1 2 0 1

( ) (1 ) ,
32 ( )R

−− 
 − += − − 

+ + 
  

α

α α I

t

t tt

ε ε
ε ε ε εϕ
ε ε πε ε ϕ

 (2.10) 

де 
2ε  – діелектрична проникність підкладки, ϕ  – відстань від поверхні 

наночастинки до підкладки. 

Сферична наночастинка з розмірами набагато меншими за довжину хвилі 

збудження з відомою поляризовністю може бути замінена точковим диполем з 

дипольним моментом 
0( ) ( ')

t ϕα E r , напруженість електромагнітного поля якого 

визначається за формулою [148]: 

 
2

0

0

( ) ( , ) ( ) ( '),
k=E r G r r' α E r

tt
ϕ

ε
 (2.11) 

де, відповідно до [148], функція Гріна у випадку ближнього поля в заданій 

точці матиме вигляд: 

 
2 2 2

1 1
( , ) 3 .

4
NF

W k W W

⊗ = − + 
 

W W
G r r' I

tt

π
 (2.12) 

де: W= r − r′, W = r −r′. 

При розміщенні наносфери на діелектричній підкладинці можна визначити 

розподіл напруженості електромагнітного поля та ймовірність збудження 

флюорофора. Функція Гріна в присутності діелектричної підкладки складається з 

двох частин [148]: 

 ( , ) ( , ) ( , ),D I= +G r r' G r r' G r r'
t t t

 (2.13) 

де ( )D
'G r,r

t
 – пряма частина, в якій наявність неоднорідностей поля не 

враховується, ( )I
'G r,r

t
 – непряма частина, в якій враховуються наявні 

неоднорідності поля та границі між ними. Якщо джерело поля та точка 

спостереження знаходяться в одному напівпросторі з діелектричною проникністю 
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1ε , а неоднорідність має діелектричну проникність 2ε , то непряма частина з 2.13 

матиме вигляд: 

 1 2

2 3 2

1 2

1
( , ) 3 ,

4

I

k W W

− ⊗ = − + +  

W W
G r r' I

tt ε ε
ε ε π

 (2.14) 

де r'  – координати точки, де знаходиться джерело поля, тобто: 

2 2 2( ') ( ') ( ') .x x y y z z= − + − + +r'  

У результаті, сумарна напруженість електромагнітного поля поблизу 

наночастинки виглядає: 

 
2

0 0

0

( ) ( ) ( , ) ( ) ( ).
k ′ ′= +E r E r G r r α E r

t t ϕ
ε

 (2.15) 

З напруженості електромагнітного поля біля поверхні наночастинки (2.15), 

можна розрахувати нормовану ймовірність збудження молекули барвника (2.16), 

яка знаходитиметься біля поверхні сферичної наночастинки [25]:  

 

2
2

0

0

1 ( , ) ( ) .exc

exc

k= + m pG r r α
t tγ ϕ

γ ε
 (2.16) 

Інтенсивність випромінювання флюорофору пропорційна ймовірності 

випромінювання молекули γem: 

 ,em exc q= ⋅γ γ  (2.17) 

де γexc – ймовірність збудження, q – квантовий вихід молекули. γr описує 

швидкість випромінювальної релаксації, а γ характеризує повну швидкість 

релаксації. В такому випадку квантовий вихід розраховується за формулою: 

 /q r= γ γ . (2.18) 

Як результат, нормована ймовірність випромінювання молекули поблизу 

сферичної наночастинки виглядає так [25]: 

 
0 0 0

em exc

em exc

q

q
=γ γ

γ γ
. (2.19) 

Індекс "0"  відповідає молекулі за відсутності наночастинки, відсутність 

індекса "0" означає присутність наночастинки. Повна швидкість релаксації 

молекули може бути представлена у вигляді: 
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0 0 0

r nr= +γ γ γ , (2.20) 

де γ0
r – швидкість випромінювальної релаксації молекули та γ0

nr – швидкість 

безвипромінювальної релаксації молекули за відсутності наночастинки. 

Присутність в системі наночастинки призводить до появи деяких втрат 

(наприклад, поглинання нею випромінювання) – γabs [25]. Отже, якщо молекула 

барвника розташована поблизу наносфери, її квантовий вихід виглядає як: 

 

,

.

r nr abs

r

r nr abs

q

= + +

=
+ +

γ γ γ γ
γ

γ γ γ
. (2.21) 

У випадку γ0
nr= γnr, квантовий вихід описується: 
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0 0 0 0

/

/ / (1 ) /

r r

r r abs r

q
q q

=
+ + −

γ γ
γ γ γ γ

. (2.22) 

Передача (поглинання) енергії від молекули до наночастинки γabs 

розраховується через потужність випромінювання молекули Рabs у присутності 

наночастинки, тоді [25]: 

 
0 0

abs abs

r

P

P

=
γ

γ
, (2.23) 

де 

 31
Re( *)

2abs
P d

V
= ∫ j×E r , (2.24) 

де, j – густина струмів, створювана молекулою в об’ємі наночастинки, Е – 

напруженість електричного поля. Інтегрування проводиться по об'єму 

наночастинки. 

Оскільки γr пропорційна потужності випромінювання класичного диполя, 

нормовану швидкість випромінювальної релаксації визначається за формулою 

[25]: 
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. (2.25) 
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За співвідношеннями (2.19, 2.22, 2.25) можна провести розрахунок 

квантового виходу та ймовірності випромінювання молекули, що знаходиться 

поблизу поверхні сферичної металевої наночастинки. Підкладинка враховується у 

вигляді складової в функції Гріна, який залежить від властивостей підкладинки, а 

поляризовність наносфери на підкладинці визначається за формулою (2.10). 

 

2.2.3. Результати моделювання підсилення та гасіння флюоресценції 

 

В роботі проведено математичне моделювання збудження та 

випромінювання флюоресценції молекули з початковим квантовим виходом 

q0=0,95, розташованої біля сферичної наночастинки срібла в залежності від її 

розмірів, діелектричних властивостей навколишнього середовища та підкладинки, 

а також відстані між наночастинкою та флюорофором в середовищі MathCAD. 

Результати моделювання фактору підсилення ймовірності флюоресценції в 

присутності сферичної наночастинки срібла (НЧС) різних радіусів, розташованої 

на діелектричній підкладинці та за її відсутності, при довжині хвилі збудження 

532 нм представлені на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4. Залежність фактора підсилення ймовірності флюоресценції 

молекули флюорофора (q0=0,95) від відстані до поверхні сферичної наночастинки 

срібла різного радіусу. d – відстань від молекули до поверхні наночастинки. 

Суцільна лінія – у присутності підкладинки, штрихова – за її відсутності. 
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Як видно з графіка, залежність фактора підсилення ймовірності 

флюоресценції носить немонотонний характер та має максимум в залежності від 

параметрів: квантового виходу флюорофору, розмірів наночастинки та від 

відстані між флюорофором та наночастинкою. Можна зробити висновок, що 

наявність діелектричної підкладинки дещо зменшує величину підсилення, яка 

збільшується пропорційно розміру наночастинок срібла. 

Відомо [146], що ймовірність збудження молекули залежить від відстані 

між поверхнею наночастинки та точкою, в якій знаходиться молекула 

флюорофора. У зв'язку з цим, проведене моделювання фактора підсилення 

ймовірності збудження молекули флюорофора поблизу сферичних наночастинок 

срібла різного радіусу в залежності від відстані до поверхні наночастинки 

(Рис. 2.5). Варто зазначити, що зі збільшенням розмірів наночастинки срібла, 

підсилення ймовірності збудження зменшується при віддаленні від поверхні 

наночастинки, що може бути пояснено залежністю розподілу ближнього поля, яка 

обернено пропорційна ступеневій функції відстані від диполя. 
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Рис. 2.5. Залежності фактора підсилення ймовірності збудження молекули 

флюорофора поблизу сферичної НЧС від відстані між флюорофором та 

наночастинкою за відсутності та присутності підкладинки. 
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На рис. 2.6 приведено залежності величини фактора підсилення ймовірності 

випромінювання від значення початкового квантового виходу флюорофору. 

Результати моделювання показують, що залежність фактора підсилення 

ймовірності флюоресценції від значення початкового квантового виходу носить 

виражений нелінійний характер (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Залежності фактора підсилення ймовірності випромінювання 

флюорофорів з різними початковими квантовими виходами від відстані між 

флюорофором та сферичною НЧС радіусом 20 нм у присутності та відсутності 

скляної підкладинки. 

 

Результати моделювання (рис. 2.6) підтвердили відомий факт, що 

випромінювання молекул з низьким початковим квантовим виходом q0 

підсилюються поблизу наноструктур срібла значно краще, ніж для молекул, які 

характеризуються високим значенням q0. 

Значні відмінності у величині підсилення, які вносяться наявністю 

діелектричної підкладки, вказують на необхідність врахування цього фактора 

впливу при проектуванні плазмонних наночипів та оптимізації розмірних 

параметрів наноструктур в залежності від діелектричних характеристик 

підкладки. 



63 

З використанням методу функції Гріна проведено моделювання фактора 

підсилення інтенсивності флюоресценції в залежності від довжини хвилі 

збудження для різних радіусів срібних наночастинок з врахуванням фактора 

діелектричної підкладинки (рис. 2.7, рис. 2.9, рис. 2.11). Для зручності 

інтерпретації, залежність фактору підсилення подано як залежність від відстані 

"наночастинка-флюорофор" на довжинах хвиль фіолетового (405 нм), зеленого 

(532 нм) лазерів та на довжині хвилі максимуму підсилення (425 нм) на рис. 2.8, 

2.10, 2.12. 

На рис. 2.7 представлена залежність фактора підсилення ймовірності 

випромінювання від довжини хвилі збудження для різних відстаней від поверхні 

НЧС, а на рис. 2.8 представлена залежність фактора підсилення ймовірності 

випромінювання від відстані "наночастинка-флюорофор" для наночастинки 

срібла радіусом 20 нм.  
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Рис. 2.7. Залежність фактора підсилення ймовірності випромінювання від 

довжини хвилі збудження при різній відстані від поверхні НЧС (R=20 нм) до 

флюорофора. 

 

Величина "1" відповідає рівню випромінювання флюорофора за відсутності 

наночастинки, а нульовий рівень означає повне гасіння флюоресценції. 
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Рис. 2.8. Залежність фактора підсилення ймовірності випромінювання від 

відстані між флюорофором та НЧС (R=20 нм) на різних довжинах хвиль 

 

Відповідно, при нульовій відстані між наночастикою та флюорофором для 

дослідженої системи спостерігається повне гасіння флюоресценції. Подібні 

залежності приведені для наночастинки срібла R=40 нм (рис. 2.9 та рис. 2.10), а 

також для наночастинки R=60 нм (рис. 2.11 та рис. 2.12), відповідно. 
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Рис. 2.9. Залежність фактору підсилення ймовірності випромінювання від 

довжини хвилі збудження при різній відстані від поверхні НЧС (R=40 нм) до 

флюорофора. 
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З результатів моделювання видно, що величина підсилення ймовірності 

випромінювання від довжини хвилі збудження має нелінійний характер з 

вираженим максимумом та зростає при збільшенні радіусу наночастинки. 
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Рис. 2.10. Залежність фактору підсилення від відстані флюорофору до НЧС 

радіусом 40 нм на різних довжинах хвиль збудження. 
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Рис. 2.11. Залежність фактору підсилення ймовірності випромінювання від 

довжини хвилі збудження при різній відстані від поверхні НЧС (R=60 нм) до 

флюорофора. 
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Рис. 2.12. Залежність фактору підсилення ймовірності випромінювання від 

відстані флюорофору до НЧС радіусом 60 нм на різних довжинах хвиль 

збудження. 

 

 

Результати моделювання показують, що фактор підсилення ймовірності 

випромінювання флюоресценції описується нелінійною залежністю від відстані 

НЧ–флюорофор та є максимальним для НЧС R=20 нм при відстані 

"наночастинка–флюорофор" ~ 5 нм, для НЧС R=60 нм – при відстані ~8 нм, та для 

НЧС R=80 нм, при відстані ~ 15 нм. 

У роботі також проведене моделювання величини фактора підсилення 

ймовірності випромінювання флюорофора з квантовим виходом q0=0,5 поблизу 

сферичної наночастинки золота від відстані НЧЗ–флюорофор (рис. 2.13). 

Розрахунок проводився для сферичних НЧЗ з радіусами 10, 20, 40 та 60 нм на 

діелектричній підкладинці, при довжині хвилі збудження 650 нм.  
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Рис. 2.13. Залежності фактора підсилення ймовірності випромінювання  

флюорофора з початковим квантовим виходом q0=0,5 поблизу сферичної 

наночастинки золота різного радіусу від відстані між флюорофором та 

наночастинкою. Величина "1" відповідає рівню випромінювання флюорофора за 

відсутності наночастинки. 

 

З результатів моделювання видно (рис. 2.13), що при зменшенні відстані 

НЧ–флюорофор підсилення ймовірності випромінювання флюорофора прямує до 

нуля. Тобто, флюоресцентне випромінювання поглинається НЧЗ. При збільшенні 

відстані між НЧ та флюорофором в моделі спостерігається зростання фактора 

підсилення ймовірності випромінювання  флюорофора. 

В даному випадку, максимум ЛППР-смуги НЧЗ лежить в околі довжини 

хвилі 550 нм, а довжина хвилі збудження флюорофору – 650 нм. Фактично, для 

обраних параметрів моделі, при неузгодженості ЛППР-смуги наночастинки та 

спектральних характеристик флюорофору спостерігається ефект гасіння 

флюоресценції, тобто переважання невипромінювальних переходів над 

випромінювальними навіть в присутності діелектричного шару.  
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 2.3. Висновки до розділу 2. 

 

Для наночастинок золота з діелектричним покриттям адаптовано 

математичну модель в електростатичній апроксимації вирішень рівнянь Лапласа 

для розрахунку величини напруженості електричного поля в однорідному 

середовищі. 

Для наночастинок срібла адаптовано математичну модель, що використовує 

функцію Гріна для неоднорідного середовища, при розрахунку фактора 

підсилення флюоресценції. Встановлено, шляхом моделювання з використанням 

функції Гріна для неоднорідного середовища, що в присутності діелектричної 

підкладинки, на якій розташовані наноструктури срібла радіусом 20–60 нм, 

фактор підсилення флюоресценції описується нелінійною залежністю з 

максимумом при відстані від наночастинки до флюорофора в діапазоні 5–15 нм. 

Розроблений теоретичний підхід та отримані результати можуть бути 

використані при розробці наночипів на основі наноструктур золота та срібла для 

пошуку оптимальної товщини діелектричного покриття та розмірності 

наноструктур на підкладинці.  Таким чином, можна забезпечити потрібну 

довжину хвилі ЛППР для реального сенсорного елементу, що може бути 

використаний в якості чутливого елементу в флюоресцентних вимірюваннях. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ, ОПТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУР ЗОЛОТА ТА СРІБЛА НА СКЛЯНИХ 

ПІДКЛАДИНКАХ 

 

В розділі представлено методи виготовлення несуцільних плівок золота та 

срібла на скляних підкладинках, невпорядкованих масивів наноструктур золота та 

срібла, а також способи отримання діелектричних покриттів на цих 

масивах. Розглянуто метод виготовлення впорядкованих масивів наноструктур 

золота. Приведено результати морфології та спектральних властивостей 

вищевказаних масивів. 

Невпорядковані масиви наноструктур золота та срібла на основі осаджених 

плівок були виготовлені в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

НАН України методом термічного випаровування у вакуумі. Впорядковані 

масиви наноструктур золота були виготовлені в Університеті Аалто (Фінляндія). 

 

3.1. Методи досліджень морфологічних та оптичних властивостей 

масивів наноструктур на твердотільних підкладинках 

 

3.1.1. Атомно-силова мікроскопія 

 

Метод атомно-силової мікроскопії (АСМ) дозволяє отримувати зображення 

поверхонь майже будь-якого типу з високою роздільною здатністю, включаючи 

метали, скло, полімери, композитні матеріали та біологічні зразки. Переважна 

більшість сучасних атомно-силових мікроскопів використовують систему 

відбивання лазерного променя від АСМ-кантилевера при його відхиленні, 

зумовленому силовою взаємодією між гострим вістрям зонду кантилевера та 

зразком, з подальшою реєстрацією за допомогою приймача, чутливого до 

положення променя. АСМ-зонди виготовляються із кремнію або нітриду кремнію 

і мають типовий радіус вістря від одиниць до десятків нанометрів. 
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У роботі для дослідження рельєфу зразків МНЧ використовувався атомно-

силовий мікроскоп «NanoScope IIIa Dimension 3000» (Digital Instruments/Bruker, 

США). АСМ-зображення високопровідних наноструктур були отримані спільно з 

к.ф.-м.н. Литвином П. М. та к.ф.-м.н. Литвин О. С. 

 

3.1.2. Скануюча електронна мікроскопія 

 

Метод скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) дозволяє отримати 

інформацію про зовнішню морфологію, хімічний склад, кристалічну структуру та 

орієнтацію матеріалів, що складають досліджуваний зразок. У скануючому 

електронному мікроскопі сфокусований пучок високоенергетичних електронів 

спрямовується на поверхню зразка, що призводить до виникнення вторинних та 

зворотно-розсіяних електронів (які є основним засобом отримання СЕМ-

зображень зразка високої роздільної здатності), дифрагованих електронів 

(використовуються для визначення кристалічної структури та орієнтації 

кристалів), фотонів різної енергії (від видимої до рентгенівської ділянки спектру) 

та тепла, які реєструються відповідними приймачами. Роздільна здатність методу 

визначається енергією електронів, що потрапляються на поверхню зразка; 

найкращі СЕМ дозволяють розділити деталі розміром менш ніж 1 нм. 

У роботі для дослідження зразків наночастинок використовувалися СЕМ 

ZEISS EVO 50VP  із напругою прискорення 2-3 кВ. Дослідження наночипів СЕМ 

провдилося в Університеті Аалто, Фінляндія (наукова група проф. Р. Раса). 

 

3.1.3. Оптична та флюоресцентна спектроскопія 

 

Методи спектроскопії розсіяння та екстинкції світла традиційно 

використовуються для реєстрації явища ЛППР у наноструктурах високопровідних 

металів [20]. Так як піки ЛППР у спектрах розсіяння та екстинкції світла двох 

найбільш уживаних для створення чутливих елементів ЛППР-біосенсорів 

високопровідних металів – срібла й золота – лежать переважно у 
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ультрафіолетовій та видимій, рідше – у ближній інфрачервоній ділянках спектру, 

то для досліджень необхідно використовувати спектрофотометр УФ-видимого 

діапазону. Спектроскопічні методи надають можливість визначити положення, 

інтенсивність та форму піків ЛППР у відповідних спектрах.  

У роботі проводилися вимірювання спектрів екстинкції світла колоїдними 

розчинами та масивами наночастинок золота на скляній підкладці з 

використанням спектрофотометричної установки, побудовані у геометрії "на 

пропускання". Вимірювання спектрів екстинкції світла проводилися на 

спектрофотометрах УФ-видимого-ближнього ІЧ діапазону «UNICO SpectroQuest 

4802» (United Products & Instruments, Inc., США), «LAMBDA 950 UV/Vis» 

(PerkinElmer, США), ЛППР-біосенсорі НаноПлазмон-003 [20] у спектральному 

діапазоні 350÷1000 нм із кроком 0,1÷1 нм при нормальному падінні світла на 

зразок. 

Вимірювання спектрів флюоресценції органічних барвників здійснювалося 

в геометрії, при якій промінь збудження знаходиться під кутом 90° до детектора, 

що реєструє інтенсивність сигналу флюоресценції. Схема установки для 

вимірювання флюоресценції приведена в Розділі 4. Вимірювання флюоресценції 

проводилися на флюориметрі Horiba-PTI QM40 у співпраці з Інститутом біохімії 

ім. О. В. Палладіна. 

 

3.2. Технологія виготовлення несуцільних плівок золота та срібла та 

масивів наноструктур золота та срібла на скляних підкладинках 

 

Осадження несуцільних плівок золота та срібла здійснювалося методом 

термічного випаровування у вакуумі. Цей процес включає кілька стадій: перехід 

речовини, яка напилюється, із конденсованої фази в газову, перенесення молекул 

газової фази до поверхні зразка, конденсація їх на поверхні. Якість осадженої 

плівки при цьому визначається чистотою підкладинки, її температурою, 

відстанню від випаровувача до підкладинки, швидкістю напилення та іншими 

факторами. Для виготовлення якісних плівок необхідно досягнути вакуум не 
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гірше 10
-5

 мм рт. ст. В цьому випадку атоми осаджуваної речовини 

розповсюджуються прямолінійно до підкладки без зіткнень з молекулами 

залишкових газів. 

Отримання дослідних зразків здійснювалося на установці вакуумного 

напилення УВН-2М-1, яка дозволяє проводити в одному циклі послідовне 

осадження до шести шарів різних речовин та експериментальній установці ВУП5. 

Скляні підкладинки (кальцієво-натрієве скло) перед завантаженням у вакуумну 

камеру ретельно очищувались. Очищення підкладинок здійснювалося наступним 

чином: 

•   чистка в ультразвуковій ванні ПСБ-1335 з використанням поверхнево-

активних речовин, промивка в дистильованій воді; 

•   чистка в розчині «піранья» (H2SO4+H2O2) напротязі 30 хвилин з наступною 

промивкою в дистильованій воді; 

•   подвійна чистка в деоінізованій воді, продувка очищеним стиснутим 

повітрям або азотом; 

•   сушка підкладок в пічці з температурою не нижче 120 °C для видалення 

залишків води та конденсату. 

Також, для зменшення мікрорельєфу поверхні підкладинок можливе 

використання фінішної поліровки дрібнодисперсними абразивними порошками, а 

також чистка в 1-2% розчині плавікової кислоти з наступною промивкою в 

дистильованій воді та сушкою. 

Напилення острівцевих структур проводилося у вакуумі з розрідженням не 

гірше 10
-3 Па (~10

-5
 мм.рт.ст.) при кімнатній температурі. У разі необхідності 

підкладинки можна підігрівати у вакуумі за допомогою ламп КГ-1000-220 до 

температури 300 °C. Контроль швидкості нанесення шару та його товщини 

здійснювався кварцевим вимірювачем товщини КВТ-1. А саме: на кварцевий 

резонатор осаджувався шар необхідного матеріалу, при цьому, резонансна частота 

кварца зменшувалася на величину, якій відповідала маса плівки металу. В 

подальшому, товщини плівок приводяться в еквіваленті масової товщини, яка 

визначалась із відповідного значення частоти. 
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3.2.1. Методи осадження несуцільних плівок золота і срібла та 

отримання масивів відповідних наноструктур 

 

3.2.1.1.Напилення несуцільних плівок золота та отримання наноструктур 

золота 

Напилення золота на підкладинки (установка УВН-2М-1 чи ВУП-5) 

проводилося з вольфрамових чи молібденових випаровувачів протяжної форми 

(лодочки чи випаровувач із заглибленням у формі напівсфери). Відстань від 

випаровувача до підкладок складала близько 30 см (УВН-2М) та приблизно 13 см 

(ВУП-5). Швидкість напилення 0,1–0,15 нм/с. Для отримання масивів 

наноструктур золота, одразу після напилення, несуцільні плівки золота 

відпалювалася при температурі 450 °C напротязі 2 годин в атмосфері повітря.  

 

3.2.1.2.Напилення несуцільних плівок срібла та отримання наноструктур 

срібла 

Напилення срібла на підкладинки (установка УВН-2М-1 чи ВУП-5) 

проводилося з молібденових випаровувачів. Відстань від випаровувача до 

підкладок складала близько 30 см (УВН-2М-1) та приблизно 13 см (ВУП-5). 

Швидкість напилення складала 0,1–0,12 нм/c. Для отримання наночастинок срібла 

осаджені плівки срібла відпалювалася при  температурі 250 °C напротязі 1 години 

в атмосфері повітря для отримання масивів наноструктур срібла. 

 

3.2.2. Технологія виготовлення діелектричних покриттів на масивах 

наноструктур золота і срібла 

 

Після отримання масивів наноструктур золота та срібла проводилося 

нанесення на ці структури діелектричного покриття у вигляді діоксидів кремнію, 

церію та  алюмінію. 

Напилення діоксиду кремнію здійснювалося з танталових, молібденових чи 

вольфрамових тиглів при температурі випаровувача 1700-1900 °C та швидкості 
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напилення 0,05-0,15 нм/c. На початковій стадії напилення спостерігалося падіння 

величини вакууму в камері до ~10
-4

 мм рт.ст. в результаті газовиділення.  

Напилення оксиду церію проводилося при температурі випаровувача 1700-

1900 °C та швидкості напилення 0,1-0,3 нм/c. 

В роботі проводилося нанесення полімерних покриттів на МНЗ та МНС  

методом почергового нанесення шарів різнойменно заряджених поліелектролітів 

полі(аллиламін гідрохлориду) та полі(стиролсульфонату) [38]. Зображення 

процесу одержання LBL-покриття приведено на рис. 3.1. 

 

 

 Рис. 3.1. Отримання полімерного покриття методом LBL [38]. 

 

Контроль товщини діелектричного покриття дозволяє розміщувати на 

визначеній відстані від поверхні металу молекули флюорофору, що, в свою чергу, 

дозволяє маніпулювати сигналом флюоресценції. 

Нанесення діелектричних острівцевих плівок на поверхню високопровідних 

металів може бути використано для тюнінгу спектрів екстинкції (контрольованої 

зміни піку ЛППР за рахунок шару діелектрику визначеної товщини). 
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3.3. Результати вимірювання оптичних властивостей та морфології 

осаджених плівок та відповідних масивів наноструктур золота та срібла 

 

Для дослідження зразків в роботі було використано методи атомно-силової 

мікроскопії для визначення рельєфу отриманих наноструктур та спектроскопію 

видимого діапазону для отримання спектрів екстинкції. 

У якості основи для напилення високопровідних металів використовувались 

поліровані підкладинки з кальцієво-натрієвого скла з розмірами 13×25×1 мм 

(Додаток А, рис. А.8). Профіль поверхні підкладинки отриманий за допомогою 

АСМ представлено на рис.3.2.  

 

 

Рис. 3.2. Профіль підкладинки як основи для подальшого використання. 

 

Максимальна амплітуда нерівностей складає 0.5 нм, нерівності 

представляють собою пологі схили довжиною в десятки нанометрів. Отже, такі 

підкладинки можуть бути використані для створення на них масивів наноструктур 

з розмірностями від декількох нанометрів. 
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3.3.1. Властивості осаджених плівок золота та масивів наноструктур 

золота 

Згідно технології напилення несуцільних плівок за п.3.2.1, отримано зразки 

таких плівок з масовими товщинами 10–20 нм (з кроком 2 нм). Спектри екстинкції 

(рис. 3.3) осаджених плівок золота виказують форму спектра характерну для 

острівцевих структур зі смугою поглинання з піком на довжині хвилі ~820 нм. На 

рис. 3.4 приведено спектри екстинкції чотирьох зразків з однаковою масовою 

товщиною осадженого шару для оцінки відтворюваності методу їх виготовлення. 
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Рис. 3.3. Спектри екстинкції осаджених плівок золота з масовими 

товщинами 10–20 нм. 
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Рис. 3.4. Спектри екстинкції чотирьох зразків з осадженими плівками золота 

з масовою товщиною 12 нм. 
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З рис.3.4 можна зробити висновок про відтворюваність оптичних 

властивостей зразків з осадженою плівкою золота. Розкид по інтенсивності 

оптичної густини при повторенні усіх режимів напилення складав не більше 10% 

для УВН-2М-1 та 20% для ВУП-5 (температура 20±2 °C, вологість 40±10%). 

На рис. 3.5 представлено АСМ-зображення осадженої плівки з масовою 

товщиною 12 нм. Для отримання масивів наноструктур золота осаджені плівки 

золота з масовими товщинами 10-20 нм піддавалися термічному відпалу в 

атмосфері повітря при температурі 450 °С впродовж 2 годин. Спектри екстинкції 

таких МНЗ приведені на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.5. АСМ-зображення осадженого шару золота з масовою товщиною 

12 нм.  
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Рис. 3.6. Спектри екстинкції наноструктур золота, отриманих термічним 

відпалом (450 °C, 2 год) осаджених плівок з масовими товщинами 10-20 нм. 
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Масиви наноструктур золота отримані термічним відпалом на повітрі 

осаджених плівок золота відповідної масової товщини виказують смугу 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу, що лежить в діапазоні від 

540 до 820 нм в залежності від вихідної масової товщини (рис. 3.6). 

Масиви наноструктур, отримані термічним відпалом осаджених плівок з 

масовою товщиною 12 нм, як видно з АСМ зображення (рис.3.7) та профілю 

наночастинок (рис. 3.8), мають вигляд напівеліпсоїдів з розподілом по висоті 40-

80 нм. 

 

 

Рис. 3.7. АСМ-зображення масивів наноструктур золота, отриманих 

термічним відпалом осаджених плівок з масовою товщиною 12 нм. 

 

 
Рис. 3.8. АСМ профіль наноструктур золота 
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 Діаграми розподілу по висоті та по еквівалентному радіусу наноструктур 

золота (рис. 3.9), отримані з використанням програмного забезпечення Gwyddion, 

показують, що переважають розміри масивів наноструктур золота по висоті в 

діапазоні 40-80 нм з еквівалентним радіусом в діапазоні 20-60 нм. 
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Рис. 3.9. Розподіл по висоті та еквівалентному радіусу МНЗ (отриманий з 

АСМ-зображення) 

 

АСМ-зображення МНЗ отриманих з осаджених плівок золота масовими 

товщинами 14 нм та 16 нм приведене на рис. 3.10. Помітно, що форма МНЗ, зоб- 

 

   

а)                  б) 

Рис. 3.10. АСМ-зображення МНЗ на основі термічно відпаленої осадженої 

плівки золота масовою товщиною 14 нм (а) та 16 нм (б). 



80 

раження яких приведене на рис. 3.10а, починає відхилятися від еліпсоїдальної зі 

збільшенням розкиду по формі та розмірах, що підтверджується спектром 

екстинкції (рис. 3.6). АСМ-зображення (рис. 3.10б) демонструє продовження цієї 

тенденції з розширенням спектру екстинкції таких наноструктур з максимумом на 

довжині хвилі ~650 нм. 

Як видно з рис. 3.11, МНЗ, отримані з острівцевої плівки золота масовою 

товщиною 18 нм та 20 нм починають суттєво відрізнятися по формі: стають 

витягнутими, об'єднуючись в острівки, що знаходяться на більших відстанях один 

від одного, ніж у випадку наноструктур еліпсоїдальної форми. Морфологія 

острівцевих структур підтверджується оптичними характеристиками (рис. 3.6) – 

спектри екстинкції таких МНЗ мають значну напівширину та ЛППР-пік, зсунутий 

в ближній ІЧ-діапазон [150].  

 

   

а)                  б) 

Рис. 3.11. АСМ-зображення МНЗ на основі термічно відпаленої осадженої 

плівки золота масовою товщиною 18 нм (а) та 20 нм (б). 

 

Можна стверджувати, що в даному випадку масова товщина в околі 16-17 

нм є перехідною між окремими наноструктурами золота та острівцевими 

наноструктурами.  
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Запропонована технологія виготовлення МНЗ дозволяє з достатньою 

точністю контролювати процес їх виготовлення та, відповідно, контролювати 

довжину хвилі ЛППР таких наноструктур. Підтвердженням цього є приведена на 

рис. 3.12 залежність довжини хвилі ЛППР МНЗ від вихідної масової товщини 

осаджених плівок золота. 
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Рис. 3.12. Залежність ЛППР-позиції для МНЗ від масової товщини вихідної 

осадженої плівки золота. 

 

В подальшому, для ПРФ-досліджень використовувалися МНЗ, отримані 

термічним відпалом (450 °C, 2 год) зразки з масовою товщиною 12 нм [145, 150]. 

 

3.3.2. Властивості осаджених плівок срібла та масивів наноструктур 

срібла 

 

У межах роботи проведено осадження плівок срібла  методом термічного 

випаровування у вакуумі (установка УВН-2М) з різними масовими товщинами. 

Розкид масової товщини при виготовленні складав до 20 %. Оскільки срібло 

активно окислюється при взаємодії з наявними в повітрі сірковмісними 

сполуками, зберігання таких структур відбувалося в ексикаторі. Результати 

вимірів спектрів екстинкції напилених зразків срібла з масовими товщинами в 1-8 
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нм (рис. 3.13) показали наявність піків ЛППР в діапазоні  450–550 нм. ЛППР-пік 

зсувався в червону область зі збільшенням масової товщини при осадженні.  
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Рис. 3.13. Спектри екстинкції осаджених плівок срібла з масовою товщиною 

1–8 нм. 

 

 

Виражений ЛППР-пік згідно графіка, приведеного на рис. 3.13, починає 

спостерігається для плівки з масовою товщиною 2 нм з максимумом на довжині 

хвилі 460 нм. 

АСМ-зображення осадженої плівки срібла масовою товщиною 8 нм 

(рис. 3.14) показує, що поверхня таких зразків являє собою однорідні 

конгломерати наночастинок напівеліпсоїдальної форми, які виявляють здатність 

до збудження локалізованого поверхневого плазмону. Варто також відзначити, що 

зі збільшенням масової товщини напівширина ЛППР-піку також збільшується за 

рахунок меншої крутизни правого схилу ЛППР-кривої.  
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Рис. 3.14. АСМ зображення осадженої плівки срібла з масовою товщиною 

8 нм. 

 

Для подальших досліджень було обрано осаджені плівки срібла з масовими 

товщинами 4, 6 та 8 нм. Для отримання сформованих масивів наноструктур, 

осаджені плівки срібла відповідної масової товщини були відпалені при 

температурі близько 250 °С протягом 1 години. Спектри екстинкції для 

досліджених зразків приведені на рис. 3.15.  
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Рис. 3.15. Спектри екстинкції масивів наноструктур срібла для різних 

вихідних масових товщин осаджених плівок срібла – 4, 6 та 8 нм. 

 



Вказаний режим відпалу осаджених плівок срібла дозволяє отримувати

сформовані відокремлені

спектрів екстинкції (рис

по довжині хвилі від 420 нм  до 4

срібла, отриманих з осадженої плівки срібла масовою товщино

представлено на рис. 3.1

близьку до сфероїдної. 

 

Рис. 3.16. СЕМ-зображення

осадженої плівки срібла масовою товщиною 8 нм

 

 

В подальшому, для досліджень використовувалися МНС отримані

термічного відпалу (250 °C,

найбільш вираженою смугою ЛППР

Діаграми розподілу по висоті та по еквівалентному радіус

отримані з використанням програмного забезп

діапазон розкиду розмірів

25 нм, а для еквівалентного радіусу

 

Вказаний режим відпалу осаджених плівок срібла дозволяє отримувати

відокремлені наноструктури, на відміну від невідпален

спектрів екстинкції (рис. 3.15), відпалені наноструктури виказують

420 нм  до 480 нм. СЕМ-зображення масивів наноструктур

срібла, отриманих з осадженої плівки срібла масовою товщино

3.16. Як видно з рис.3.16, наночастинки срібла мають форму, 

зображення МНС на скляній підкладинці, отриманих

плівки срібла масовою товщиною 8 нм.  

подальшому, для досліджень використовувалися МНС отримані

(250 °C, 1 год) зразків з масовою товщин

найбільш вираженою смугою ЛППР таких наноструктур. 

Діаграми розподілу по висоті та по еквівалентному радіус

використанням програмного забезпечення Gwyddion

розмірів для масивів наноструктур срібла

еквівалентного радіусу складає 5-35 нм.  

84 

Вказаний режим відпалу осаджених плівок срібла дозволяє отримувати 

невідпалених. Як видно зі 

казують ЛППР-позиції 

зображення масивів наноструктур 

срібла, отриманих осадженої плівки срібла масовою товщиною 8 нм 

, наночастинки срібла мають форму, 

 

дкладинці, отриманих з 

подальшому, для досліджень використовувалися МНС отримані шляхом 

год) зразків масовою товщиною 8 нм, у зв'язку з 

Діаграми розподілу по висоті та по еквівалентному радіусу МНС (рис. 3.17), 

Gwyddion, показують, що 

срібла по висоті складає 15-
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Рис. 3.17. Розподіл по висоті та еквівалентному радіусу МНС, отриманих з 

осадженої плівки срібла масовою товщиною 8 нм. 

 

3.4. Вплив різнотипових діелектричних покриттів на спектральні 

властивості масивів наноструктур золота та срібла 

 

3.4.1. Спектральні властивості масивів наноструктур золота з діелек-

тричними покриттями 

 

Результати моделювання показали, що для підсилення інтенсивності 

флюоресцентного сигналу необхідно забезпечити наявність визначеної відстані 

між молекулами флорофору та металевими наночастинками. Тому, було 

сформовано відповідні роздільні діелектричні шари на масивах наноструктур (в 

подальшому – ПРФ-чипи) та досліджено вплив товщини цих шарів на спектральні 

властивості масивів наноструктур золота та срібла [35]. 

На МНЗ шляхом термічного випаровування у вакуумі були осаджені 

роздільні діелектричні шари діоксиду кремнію SiO2 з масовими товщинами 10, 15, 

20 та 25 нм. 

Нормовані спектри екстинкції МНЗ з діелектричним покриттям оксиду 

кремнію різної масової товщини приведені на рис. 3.18; на цьому ж графіку 

приведено типовий спектр екстинкції МНЗ, використаних для напилення 

роздільних шарів. 
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Рис. 3.18. Спектри екстинкції МНЗ з діелектричним покриттям діоксиду 

кремнію різної масової товщини. 

 

Як видно з рис. 3.19, при зростанні товщини шару SiO2 на поверхні 

наноструктур золота спектри екстинкції зразків зазнають монотонного червоного 

зсуву, величина якого досягає 60 нм (з 552 до 612 нм) для шару SiO2 масовою 

товщиною 25 нм. 
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Рис. 3.19. Залежність положення піку ЛППР у виміряних спектрах 

екстинкції ПРФ-чипів на основі МНЗ від товщини діелектричного шару SiO2. 
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 Для апробації можливості скорочення технологічного процесу 

виготовлення ПРФ-чипів та демонстрації можливості довгохвильової 

контрольованої перебудови їх ЛППР-спектрів було проведено напилення шарів 

оксиду кремнію SiO2 безпосередньо на зразки невідпалених осаджених плівок 

золота. На рис. 3.20 зображено спектри екстинкції структур "осаджена плівка 

золота масовою товщиною 10 нм–оксид кремнію". Товщина діелектричного 

покриття оксиду кремнію змінювалася в діапазоні 5–25 нм з кроком 5 нм. З 

рис. 3.20 видно, що зі збільшенням товщини оксиду кремнію плазмонний пік 

острівцевих наноструктур золота відсутній у видимому діапазоні та 

спостерігається в довгохвильовій області, що принципово дозволяє як 

дистанціювати молекулу флюорофора, так і розширити спектральний діапазон 

застосування ПРФ-наночипів до ближнього інфрачервоного. При цьому 

необхідно зазначити невираженість смуги ЛППР, що вказує на необхідність 

додаткового опрацювання подібного підходу. 
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Рис. 3.20. Спектри екстинкції осадженої плівки золота з діелектричним 

покриттям SiO2 товщиною 5-25 нм. 

 

Варіантом технічної реалізації дистанціювання молекули флюорофора в 

роботі також опробувано спосіб нанесення на МНЗ різнозаряджених полімерних 

шарів з визначеною товщиною методом LBL за протоколом, приведеним в [38]. 
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Як відомо, один LBL-шар дозволяє отримувати покриття з товщиною близько 2 

нм. Спектри екстинкції МНЗ з відповідною кількістю нанесених LBL-шарів (від 1 

до 8) приведені на рис. 3.21. 
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Рис. 3.21. Спектри екстинкції МНЗ з діелектричним покриттям з 

різнозаряджених полімерів, отриманих методом LBL. Стрілкою показано 

збільшення кількості шарів (від 0 до 8). 

 

Довгохвильовий зсув піка ЛППР в спектрі екстинкції МНЗ з шарами LBL 

підтверджує утворення покриттів на МНЗ. Таким чином, результат на рис. 3.21 

демонструє можливість достатньо прецизійно контролювати задану для 

флюоресцентних застосувань відстань "наночастинка–флюорофор". 

В якості іншого підходу для отримання діелектричних покриттів Al2O3 з 

визначеною товщиною на масивах високопровідних наноструктур було 

використано метод атомно-шарового осадження (АШО). Покриття з Al2O3 

виготовлені у співпраці з Університетом Аалто (Фінляндія). Такий метод дозволяє 

також прецизійно контролювати товщину діелектричного покриття на 

наноструктурах та забезпечує високу однорідність утвореного діелектричного 

шару з високою відтворюваністю [141]. 
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Під час експерименту було проведено осадження шарів Al2O3 різної 

товщини на МНЗ. Значення товщини отриманих діелектричних шарів визначені 

експериментально методом кутової еліпсометрії з усередненням по п'яти вимірах 

та представлені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Значення товщини шару Al2O3, осадженого на масиви 

наноструктур золота та срібла за допомогою методу АШО.  

Зразок МНЗ Зразок МНС Товщина Al2O3, нм 

S10 S1 2,9 

S11 S2 5,5 

S12 S4 7,8 

S13 S5 11,9 

S14 S6 16,5 

S15 S7 21 

 

Для усіх товщин шару Al2O3, нанесеного на МНЗ, спостерігався червоний 

зсув довжини хвилі ЛППР (рис. 3.22), величина якого пропорційна товщині шару.  
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а)                                            б) 

Рис. 3.22. Спектри екстинкції МНЗ після АШО-осадження шарів Al2O3 

різної товщини (штрихові лінії). Зразки: а) S10, б) S11. 
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д)                  е) 

Рис. 3.22 (продовження). Спектри екстинкції МНЗ після АШО-осадження 

шарів Al2O3 різної товщини (штриховані лінії). Зразки: в) S12, г) S13, д) S14, е) 

S15. 

 

 

Залежність зсуву довжини хвилі ЛППР від товщини шару Al2O3 для зразків 

МНЗ має лінійний характер (рис. 3.23).  

Отримані результати свідчать, що технологія АШО дозволяє прецизійно 

дистанціювати молекулу флюорофора від наноструктур за допомогою 

діелектричних шарів товщиною від одиниць нанометрів. 
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Рис. 3.23. Залежності зсуву довжини хвилі ЛППР від товщини шару Al2O3 

для зразків МНЗ. 

 

 

3.4.2. Спектральні властивості масивів наноструктур срібла з діелек-

тричними покриттями 

 

Подібно до МНЗ, на МНС напилялися різнотипові шари діелектричних 

покриттів. Результати моделювання показали, що при використання наночастинок 

срібла в якості активних елементів для підсилення флюоресценції, необхідне 

дистанціювання молекули флюорофора на відстань в діапазоні 5–15 нм. 

В якості прикладу використання основного діелектричного покриття, на 

МНС були сформовані діелектричні шари оксиду кремнію SiO2 з масовими 

товщинами 5–25 нм (з кроком 5 нм), отримані шляхом термічного випаровування 

у вакуумі. При зростанні товщини шару SiO2 на поверхні наноструктур срібла 

(рис. 3.24) спектри екстинкції зразків зазнають червоного зсуву. Величина зсуву 

для МНС складає близько 90 нм для шару SiO2 товщиною близько 25 нм. 
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Рис. 3.24. Спектри екстинкції МНС з діелектричним покриттям шарами 

діоксиду кремнію різної масової товщини. 

 

В якості покриття для МНС, отриманих шляхом термічного відпалу 

осадженої плівки срібла масовою товщиною 8 нм, було використано оксид церію. 

В порівнянні з оксидом кремнію, даний діелектрик дозволяє регулювання позиції 

ЛППР в ширшому діапазоні за рахунок збільшеної величини показника 

заломлення, що важливо при використанні МНС, де позиція ЛППР зміщена в 

короткохвильову область. На рис. 3.25 представлено спектри екстинкції 

наночастинок срібла з напиленим шаром оксиду церію з масовою товщиною 4–10 

нм з кроком 2 нм. Підтверджуються отримані раніше результати з 

наночастинками золота, а саме спостерігається зсув піка ЛППР МНС в червону 

область при збільшенні товщини шару.  

За допомогою використання шарів оксиду церію з масовою товщиною в 

діапазоні 4-10 нм вдалося контрольовано зміщувати ЛППР-пік таких ПРФ-чипів у 

межах 540–600 нм (рис. 3.25) 
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Рис. 3.25. Спектри екстинкції МНС, отриманих відпалом осадженої плівки 

срібла масовою товщиною 8 нм, для шарів оксиду церію різної масової товщини. 

  

В якості одного з варіантів виготовлення ПРФ-чипів на основі МНС було 

апробовано нанесення діелектричних покриттів Al2O3 методом АШО [141] з 

параметрами, представленими в Таблиці 3.1. 

Відповідні спектри екстинкції світла для зразків МНС з різною товщиною 

шару Al2O3 представлені на рис. 3.26 (а-е). В результаті вимірювань з’ясовано, що 
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Рис. 3.26. Спектри екстинкції МНС після АШО-осадження шарів Al2O3 

різної товщини (штрихові лінії). Зразки: а) S1, б) S2. 
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д)                                                      е) 

Рис. 3.26 (продовження). Спектри екстинкції МНС після АШО-осадження 

шарів Al2O3 різної товщини (штрихові лінії). Зразки: в) S4, г) S5, д) S6, е) S7. 

 

при утворенні шарів Al2O3 малих товщин спостерігається помітний блакитний 

зсув спектра, який перетворюється у червоний зсув для шарів Al2O3 з більшою 

товщиною. Найбільш імовірною причиною такої відмінності від представлених 

раніше результатів з АШО для МНЗ є початковий процес видалення шарів 

сірковмісних сполук з поверхні наноструктур срібла у складі МНС під час 

газофазного осадження Al2O3. В подальшому суперпозиція процесів очищення 

наноструктур срібла та нарощення шару Al2O3 призводить до нелінійного 

червоного зсуву смуги ЛППР. 
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Залежність зсуву довжини хвилі ЛППР від товщини шару Al2O3 для зразків 

МНС приведено на рис. 3.27. 
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Рис. 3.27. Залежності зсуву довжини хвилі ЛППР від товщини шару Al2O3 

для зразків МНС.  

 

3.5. Використання адгезійних підшарів при виготовленні масивів 

наноструктур золота 

 

З метою апробації збільшення адгезії наночастинок золота до підкладинки 

(кальцієво-натрієвого скла), що важливо для сенсорних застосувань, розглянуто 

два методи модифікації підкладинки: 

• хімічна модифікація поверхні (органосиланами); 

• нанесення адгезійного підшару (хрому) методом термічного випаровування 

у вакуумі (ВУП-5). 

Хімічна модифікація поверхні проводилася з використанням двох видів 

органосиланів: (3‐mercaptopropyl)trimethoxysilane (далі меркаптосилан) та 

(3‐aminopropyl)triethoxysilane (далі аміносилан) згідно методики, приведеної в 

літературі [151]. 

На модифіковані підкладинки осаджувалася плівка золота масовою 

товщиною 10 нм (установка ВУП-5). Після напилення зразки відпалювалися при 

температурі 250 °C протягом 45 годин на повітрі. 
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На графіку (рис. 3.28) приведено спектри екстинкції утворених структур на 

підкладинках, модифікованих органосиланами (криві 1, 2) та шаром хрому з 

масовою товщиною 2-3 нм (крива 3), відповідно. Крива 4 відповідає осадженій 

плівці золота з масовою товщиною 10 нм. 
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Рис. 3.28. Спектри екстинкції наноструктур золота на підкладинках, 

модифікованих аміносіланами, з адгезійним підшаром хрому та спектр екстинкції 

осадженої плівки золота.  

 

Зі спектрів видно, що використання в якості адгезійного підшару хрому з 

масовою товщиною 2-3 нм (крива 3 на рис. 3.28) при виготовленні МНЗ дає 

негативні результати. По-перше, зв'язок між золотом та хромом, який виникає за 

рахунок дифузії, ускладнює процес формування наноструктур в процесі відпалу. 

По-друге, падає величина екстинкції з 1.7 одиниць поглинання до 0.6 одиниць 

оптичної густини, що є наслідком погіршення умов виникнення ЛППР. 

Силанізація підкладинки дає кращі результати (криві 1, 2 на рис. 3.28). Проте, 

формування наноструктур в такому випадку також ускладнене, оскільки 

спостерігається спектр екстинкції з напівшириною близько 200 нм. Це свідчить 

про великий розкид розмірних параметрів наночастинок. Тому, для збільшення 

адгезії наночастинок до підкладинки логічним є пошук методів без використання 

адгезійних шарів та пошук оптимальної температури відпалу. 
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3.6. Вплив температури відпалу на оптичні властивості масивів 

наноструктур золота 

 

Однією з важливих умов для забезпечення явища ПРФ у системі 

"наночастинка-флюорофор" є спектральне узгодження довжин хвиль збудження 

та випромінювання флюоресценції молекули-флюорофора і положення ЛППР 

металевої наночастинки. Одним з методів для досягнення такої відповідності є 

використання залежності властивостей ЛППР металевих наноструктур від їхніх 

форми та розмірів. В якості платформи для відпрацювання перебудови 

плазмонного спектра за рахунок температури відпалу використовувалися 

осаджені плівки золота масовою товщиною 10 нм на скляних підкладинках, 

виготовлені шляхом термічного випаровування у вакуумі (установка ВУП-5). Для 

дослідження зміни розмірів і форми наноструктур, що складають масив, 

використовувався відпал зразків на повітрі при температурах до 550 °С. 

Результати спектральних вимірювань екстинкції світла показали, що при 

зростанні температури відпалу спектральне положення ЛППР для осадженої 

плівки золота зазнає блакитного зсуву (рис. 3.29). Спочатку вихідна плівка 

масовою товщиною 10 нм відпалювалася при температурі 200 °C протягом 45 год. 

Цей низькотемпературний відпал показав можливість утворення МНЗ з великим 

розкидом за розмірами (значна напівширина спектра екстинкції), але при цьому 

спостерігався виражений ЛППР-пік на довжині хвилі ~600 нм. Наступним етапом 

був відпал при температурі 450 °C, 2 год. Спектр екстинкції при цьому зазнає 

незначного блакитного зсуву (~30 нм), проте формуються однорідніші за 

розмірами наночастинки, що підтверджується зменшенням напівширини спектру 

екстинкції. 

  Останньою стадією відпалу була температура 550 °C, 3 години. Цей режим 

дозволив отримати МНЗ з вираженим ЛППР-піком на довжині хвилі близько 548 

нм. Подальше збільшення температури відпалу призводило до деградації 

підкладинки. 
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Рис. 3.29. Нормовані спектри екстинкції світла МНЗ на скляних 

підкладинках, відпалених при різних температурах. 

 

Таким чином, показано, що при зростанні температури відпалу 

спостерігається короткохвильова перебудова положення ЛППР масивів 

наноструктур золота на скляних підкладинках в діапазоні довжин хвиль 548-730 

нм. 

3.7. Спектральні властивості біметалевих наноструктурних масивів 

срібло–золото 

 

Для апробації методу виготовлення масивів наноструктур з перекриттям 

спектрів МНЗ та МНС проведено виготовлення біметалевих наноструктурних 

масивів "срібло–золото" шляхом термічного випаровування у вакуумі (установка 

ВУП-5). 

Спектри екстинкції осаджених плівок срібла та золота з масовими 

товщинами 5 нм (ОПС5 та ОПЗ5, відповідно), а також двошарової системи на 

основі осаджених плівок срібла (5 нм) та золота (5 нм) (ОПС5+ОПЗ5) на скляних 

підкладинках представлені на рис. 3.30. З отриманих спектрів видно, що 

збудження локалізованих плазмонів на одношарових структурах відбувається в 

діапазоні 730-830 нм для ОПС5 та близько 830 нм для ОПЗ5. 
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Рис. 3.30. Спектри екстинкції ОПС (а) та ОПЗ (б) з масовими товщинами 5 

нм, (в) двошарової системи на основі ОПС (5 нм) та ОПЗ (5 нм) на скляних 

підкладинках та (г) порівняння спектрів екстинкції трьох зразків, представлених 

на графіках (а-в). 

 

У випадку двошарової системи плазмонне збудження не проявляється в 

дослідженому діапазоні довжин хвиль; ймовірно, відповідний пік екстинкції 

розташований у ближній інфрачервоній області спектра. Варто відзначити 

зростання значень екстинкції у виміряних спектрах в ряду 

ОПЗ5<ОПС5<ОПС5+ОПЗ5. Зареєстровані значення довжин хвиль локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу знаходяться на межі видимого 
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спектрального діапазону, тому не є оптимальними для задач плазмон-

регульованої флюоресценції що розглядаються в роботі. Тому з метою отримання 

плазмонних наночипів з ЛППР у видимому діапазоні було проведено термічний 

відпал зразків при різних температурах. 

В результаті термічного відпалу усіх вищеописаних зразків при температурі 

250 °С впродовж 1 год. відповідні спектри екстинкції світла зазнали змін 

(рис. 3.31).  
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Рис. 3.31. Спектри екстинкції, виміряні після термічного відпалу (250 °С, 1 

год.) ОПС (а) та МНЗ (б) з масовими товщинами 5 нм, (в) двошарової системи на 

основі ОПС (5 нм) та ОПЗ (5 нм) на скляних підкладинках та (г) порівняння 

спектрів екстинкції трьох зразків, представлених на графіках (а-в). 
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В першу чергу, варто відзначити отримане зміщення положення ЛППР у 

короткохвильовий бік для усіх досліджених наноструктурованих систем. Разом з 

тим, інтенсивність та напівширина смуг ЛППР у спектрах екстинкції значно 

відрізняється. Встановлено, що лише у випадку ОПС5 термічний відпал із 

вищезгаданими параметрами дозволив отримати виражений пік у спектрі 

екстинкції з максимумом у діапазоні 430-460 нм, що відповідає оптимальній для 

поставлених в роботі задач довжині хвилі ЛППР на сформованих в результаті 

відпалу наночастинках срібла. Виходячи з наявності невиражених піків у спектрах 

екстинкції світла в діапазоні 500-600 нм для зразків острівцевих плівок, що 

містили золото, при температурі 250 °С процес формування наноструктур не є 

закінченим. В зв’язку з цим для таких зразків було проведено додаткову стадію 

термічного відпалу при більш високій температурі. 

В результаті двостадійного термічного відпалу (250 °С, 1 год., потім 450 °С, 2 

год.) зразків ОПЗ5 та ОПС5+ОПЗ5 були отримані виражені піки ЛППР у спектрах 

екстинкції для обох типів наноструктур (рис. 3.32). Так, зразки типу ОПЗ5 

демонструють ЛППР у діапазоні довжин хвиль 540-555 нм, а зразкам 

ОПС5+ОПЗ5 притаманні більш довгохвильові плазмонні збудження – 580-620 нм, 

що зумовлено, в першу чергу, різним розміром отриманих наноструктур 

внаслідок розкиду товщини вихідної плівки. 

Таким чином, застосування структур на основі двох металів – золота та 

срібла – при виготовленні плазмонних наночипів дозволяє отримати можливість 

необхідної перебудови ЛППР-спектра [97]. Крім того, можна очікувати 

підвищення чутливості наночипів, що містять срібло, внаслідок кращих 

плазмонних властивостей цього металу [35]. Серед проблем, що виникають при 

введенні срібла в структуру наночипа, варто відзначити погіршення стабільності 

характеристик наночипа з часом. Дослідження показали, що оптимальним 

терміном використання наночипів з вмістом срібла є період до 1 місяця при 

зберіганні їх в ексикаторі. 
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Рис. 3.32. Спектри екстинкції, виміряні після двостадійного термічного 

відпалу (250 °С, 1 год., потім 450 °С, 2 год.) ОПЗ (а) з масовою товщиною 5 нм та 

(б) двошарової системи на основі ОПС (5 нм) та ОПЗ (5 нм) на скляних 

підкладинках. (в) Порівняння спектрів екстинкції двох зразків, представлених на 

графіках (а-б). 

 

З метою дослідження додаткових можливостей перебудови ЛППР-спектра у 

вищеописаних наноструктурованих системах, було проведено спектральні 

вимірювання екстинкції світла зразків типу ОПС5 та ОПЗ5 після відповідних 

термічних відпалів та наступного нанесення на їхню поверхню другого шару 

металу у вигляді осадженої плівки срібла або золота товщиною 2 нм. Як видно з 
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отриманих спектрів (рис. 3.33), такий підхід дозволяє додатково змістити 

положення ЛППР для зразків типу ОПС5 з близько 450 нм до 680 нм (у випадку 2 

нм срібла) та близько 700 нм (у випадку 2 нм золота). 
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Рис. 3.33. Спектри екстинкції зразків типу (а) ОПС5 та (б) ОПЗ5 після 

вищеописаних термічних відпалів, без та з нанесеним другим шаром у вигляді 

ОПС 3 нм або ОПЗ 2 нм. 

 

Варто відзначити наявність двох піків у спектрі екстинкції світла для системи 

ОПС5 з 2 нм ОПЗ. У випадку зразків типу ОПЗ5 положення ЛППР було зміщене з 
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близько 540-555 нм до близько 650 нм, незалежно від типу металу другого шару. 

При цьому, для другого шару золота спостерігалася широка смуга ЛППР без 

вираженого піка, що небажано для сенсорних застосувань. 

 

3.8. Оптичні та морфологічні властивості впорядкованих масивів 

наночастинок та нанодірок, виготовлених з використанням інтерференційної 

літографії на основі азобензолів 

 

Зразки впорядкованих масивів наночастинок та нанодірок різної форми 

були виготовлені у співпраці з Університетом Аалто (Фінляндія). 

Для отримання наночипів, що забезпечують виникнення локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу, була застосована технологія 

інтерференційної фотолітографії з використанням азобензолів у якості 

світлочутливого шару резисту [152]. В основу технології закладено гаусовий 

закон розподілу інтенсивності сфокусованого лазерного випромінювання на 

світлочутливому шарі. В результаті інтерференційна картина різної інтенсивності, 

що опромінює шар резисту в різних ділянках зразка, призводить до утворення 

просторової гратки різної амплітуди на поверхні шару азобензолу. Це явище, що 

зазвичай вважається небажаним завдяки неоднорідності отримуваного 

поверхневого рельєфу, може бути використане для збудження ЛППР на різних 

довжинах хвиль. Серед технологічних аспектів інтерференційної фотолітографії 

на основі азополімерів варто відзначити початкову товщину плівки резисту ~200 

нм, інтенсивність лазерного світла (довжина хвилі 488 нм) – 35-40 мВт/см2
, 

амплітуда рельєфу, утвореного після опромінення азополімеру – до 140 нм [152]. 

На рис. 3.34 приведене схематичне зображення інтерференційної картини, що 

утворюється на поверхні плівки фоторезисту. Процес реактивного іонного 

травлення (РІТ) у впадинах рельєфної структури фоторезисту, наступне 

напилення плівки золота товщиною 40 нм з підшаром хрому 5 нм методом 

термічного випаровування у вакуумі, а потім змивання фоторезиста призводить 

до утворення нанодисків різної форми. 
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Рис. 3.34. Зображення інтерференційної картини та схема вимірювання 

спектрів екстинкції і АСМ-профілю масивів наночастинок шляхом зсуву позиції 

вимірювання (вказано стрілками). Позначки на лінії відповідають проведеним 

АСМ-вимірюванням 

 

 

Наночастинки золота, отримані таким способом, мають різну форму (див. 

АСМ-зображення, представлені на нижченаведених рис. 3.35-3.40) і, відповідно 

різну довжину хвилі ЛППР (рис. 3.41). 

 

 

Рис. 3.35. АСМ-зображення впорядкованого масиву наночастинок у 

центральній частині зразка. 
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Рис. 3.36. АСМ-зображення впорядкованого масиву наночастинок у 

середній частині зразка. 

 

Рис. 3.37. АСМ-зображення впорядкованого масиву наночастинок у 

середній-верхній частині зразка. 

 

Рис. 3.38. АСМ-зображення впорядкованого масиву наночастинок у верхній 

частині зразка. 

 

АСМ-зображення впорядкованих масивів наноструктур золота 

демонструють, що при радіальному зміщенні від центра зразка до краю, 

спостерігається зміна форми наночастинок від кола (рис. 3.36) до видовженого 

еліпса (рис. 3.38). 
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Рис. 3.39. АСМ-зображення наносмуг у нижній частині зразка (наносмуги 2 

на рис. 3.34). 

 

Рис. 3.40. АСМ-зображення наносмуг у верхній частині зразка (наносмуги 

на рис.3.34). 
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Рис. 3.41. Спектри екстинкції наноструктур (нанодисків різної форми та 

наносмуг), АСМ-зображення яких представлені на рис. 3.35–3.40. 

 

Спектри екстинкції наноструктур, отриманих за допомогою наведеної 

технології, демонструють можливість перебудови ЛППР-піку від 680 нм до 840 
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нм в межах одного зразка (рис. 3.41). 

Позиціонуючи зразок з наноструктурами як показано на рис. 3.34, стає 

можливим отримання потрібної резонансної довжини хвилі ЛППР, що може бути 

застосовано для ПРФ [67].  

Масиви впорядкованих нанодірок отримані в суцільній плівці золота 

товщиною 40 нм з підшаром хрому 5 нм за допомогою інтерференційної 

літографії з використанням азополімерів в якості фоточутливого шару [152]. 

Схема вимірів зразка з нанодірками в плівці золота та умовне зображення 

інтерференційної картини приведено на рис. 3.42.  

Точки на рис. 3.42 відповідають проведеним АСМ-вимірюванням та 

регіонам на зразку. АСМ-зображення досліджуваного зразка приведено на 

рис. 3.43–3.45, з яких видно лише незначні зміни в розмірі нанодірок, їх форма 

при радіальному зміщенні по зразку не змінювалася. 

 

 

 

Рис. 3.42. Схема вимірювання спектрів екстинкції та АСМ-профілю зразка 

масиву нанодірок у золотій плівці.  

 

 

Для наноструктур у вигляді нанодірок у золотій плівці товщиною 40 нм зсув 

ЛППР по довжині хвилі майже не спостерігався при вимірюванні спектрів 



109 

екстинкції в різних точках зразка (рис. 3.46). Були зареєстровані лише зміни в 

інтенсивності екстинкції світла цими структурами, що, швидше за все, пов’язано з 

дефектами травлення зразка.  

 

Рис. 3.43. АСМ-зображення впорядкованого масиву нанодірок у 

центральній частині зразка 

 

Рис. 3.44. АСМ-зображення впорядкованого масиву нанодірок у середній 

частині зразка 

 

Рис. 3.45. АСМ-зображення впорядкованого масиву нанодірок у верхній 

частині зразка 
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Рис. 3.46. Спектри екстинкції масивів нанодірок та плівки золота товщиною 

40 нм (виміряні при переміщенні у напрямку, вказаному стрілками на рис. 3.42). 

 

Таким чином, отримання плазмонних наночипів з різним положенням 

ЛППР при використанні впорядкованих масивів нанодірок виглядає менш 

перспективним, ніж з використанням впорядкованих масивів наночастинок. 

 

3.9. Висновки до розділу 3. 

 

Показано, що осаджені шари золота та срібла з масовими товщинами 2–20 

нм можуть бути використані для створення масивів наноструктур, що 

забезпечують перебудову спектрів екстинкції таких масивів в діапазоні від 420 нм 

до 820 нм. Така перебудова може бути отримана шляхом контролю масової 

товщини металів та діелектричних покриттів що осаджуються, температурою та 

часом відпалу осаджених плівок. 

Приведено результати досліджень морфології та оптичних властивостей 

осаджених плівок, масивів високопровідних наноструктур без покриття та з 

різнотиповими діелектричними покриттями. 

Відпрацьовано технологію отримання діелектричних покриттів на масивах 

наноструктур золота та срібла методом термічного випаровування у вакуумі та 
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методом LBL. Розроблені масиви наноструктур з діелектричним покриттям – 

наночипи – можуть бути використані задач ПРФ, біосенсорики та вирізняються 

відносною простотою та дешевизною виготовлення. 

Представлено результати оптичних властивостей та морфології 

впорядкованих масивів наноструктур золота. Показано можливість перебудови 

спектрів ЛППР таких масивів в діапазоні 680–840 нм. Дана технологія 

характеризується високою відтворюваністю, але є достатньо складною та дорогою 

у виробництві. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТОТИПА ЛАЗЕРНОГО 

ФЛЮОРИМЕТРА "ФЛЮОРОТЕСТ-НАНО" 

 

4.1. Загальний опис та принцип роботи флюориметра 

 

Після розгляду конструкцій та проведення патентного пошуку відомих 

комерційних флюориметрів [153–155] було прийняте рішення створити 

флюориметр, який би був універсальним, малогабаритним, недорогим, та давав 

змогу проводити дослідження флюоресценції у видимому діапазоні довжин 

хвиль. Серед вимог до приладу була поставлена можливість дослідження 

широкого ряду речовин (твердотільних та рідинних), порогу детектування 

тестового барвника не гірше наномолярної концентрації, роздільної здатності по 

довжині хвилі не гірше 1 нм. З врахуванням останніх тенденцій до використання 

високопровідних наноматеріалів в якості регуляторів сигналу флюоресценції, 

було вирішено створити прилад, який би вперше дозволяв роботу з наночипами, 

тобто масивами високопровідних наноструктур на компактній прозорій 

підкладинці. Використання сенсорного наночипа в біосенсорних та 

флюориметричних дослідженнях має свої переваги перед вимірами з 

використанням класичних рідинних кювет, такі як здешевлення вимірів за 

рахунок використання меншої кількості флюоресцентного барвника та зменшення 

порогу детектування досліджуваних речовин за рахунок підсилення сигналу 

високопровідними наночастинками. 

Основні характеристики комерційних флюориметрів-конкурентів, 

пристрою-прототипу та розробленого в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова приладу «Флюоротест-Нано» приведені в таблиці 4.1. 

 

 

 



 

Таблиця 4.1. Порівняльна таблиця флюориметрів 

Найменування та одиниця 

виміру 

Об'єкта-аналога 
(фірма чи організація, модель, держава) 

Turner Designs, 

Trilogy,  

(США) 

[154] 

Horiba, 

Fluoromax, 

(Японія) 

[153] 

Victor X5, 

Perkin Elmer, 

(США) 

[155] 

Україна, ІФН ім. 

В.Є.Лашкарьова 
НАНУ (від. № 16) 

Біосенсор-

флюориметр [156] 

Україна, ІФН ім. 

В.Є.Лашкарьова 
НАНУ (від. № 16) 

"Флюоротест-
Нано" [157] 

1 3 4 5 6 6 

Тип джерела опромінення Білий 

світлодіод 

Ксенонова 
лампа 

Галогенова 
лампа 

Світлодіоди 

(470 нм, 635 нм), 

лазери 

(405 нм, 532 нм, 

650 нм). 

Світлодіоди 

(365 нм,470 нм, 

525 нм, 635 нм), 

лазери (405 нм, 

532 ни, 650 нм), 

білий світлодіод 

Тип детектора Фотодіод Фотопом-

ножувач 

Фотопом-

ножувач 

ПЗС-матриця ПЗС-матриця 

Робочий діапазон довжин 

хвиль, нм 

350-950 200-870 340-850 350-850 350-850 

Наявність монохроматора ні так так ні ні 
Мінімальний крок реєстрації 
флюоресценції, нм 

– 0.5 1 0.5 0.5 

Поріг детектування 

модельного барвника 
(Родамін 6Ж), нмоль/л 

 

0.1 

 

0.001 

 

0.5 

 

 

1 

 

1 
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Таблиця 4.1.(продовження) 

 

Час одного вимірювання, cек 5 10 10 5 2,5 

Можливість використання 

планарних чутливих 

елементів (наночипів) 

ні ні так так так 

Можливість регулювання 

сигналу флюоресценції 
ні ні ні так так 

Кількість одночасно 

досліджуваних проб, шт. 
1 1 до 1536 1 1 

Автосамплер (автоматична 
подача проби) 

ні ні так ні ні 

Вага, кг 3,6 34 5 2,5 2 

Мін. ціна, дол. США 5000 30000 10000 1800 1800 



У відділі №16 ІФН ім. В. Є. Лашкарьова за безпосередньої участі 

дисертанта було розроблено та виготовлено макет біосенсора-флюориметра [156]. 

Його характеристики приведені в табл. 4.1. Цей пристрій-аналог був обраний в 

якості прототипу для розробки спеціалізованого лазерного компактного 

флюориметра "Флюоротест-Нано". Розроблений флюориметр [157] дозволяє 

дослідження ПРФ, здійснювати пошук максимуму інтенсивності флюоресценції 

[158] та записувати кінетику біоспецифічних взаємодій в часі [159], має меншу 

вагу в порівнянні з прототипом.За рахунок модульності конструкції передбачено 

можливість швидкої заміни джерел опромінення у випадку виходу з ладу.  

Блок-схема прототипу приладу показана на рис. 4.1, де: 1 – блок 

світлодіодів; 2 – портативний реєстратор спектрів на ПЗЗ-матриці; 3 – тримач 

зразків; 4 – робоча кювета з прозорого матеріалу; 5 – сенсорний наночип 

(встановлений в робочій кюветі 4); 6 – електронний блок керування джерелами 

опромінення (лазерами, світлодіодами); 7 – блок напівпровідникових лазерів. 

 

 

Рис. 4.1. Блок-схема прототипу приладу для дослідження спектрів 

флюоресценції 

 

Флюориметр містить напівпровідникові лазери потужністю до 50 мВт з 

довжинами хвиль опромінення 405 нм, 532 нм та 650 нм і світлодіодні джерела 

опромінення потужністю до 30 мВт з довжинами хвиль 365 нм, 470 нм, 525 нм та 

635 нм. В якості чутливого елемента флюориметра використано ПЗЗ-матрицю, що 



у поєднанні з дифракційною граткою забезпечує роздільн

флюориметра ~0.5 нм та дозволяє виключити оптичної схеми механічні вузли

(монохроматори). Тип та довжина хвилі джерел опромінення при вимірюваннях

визначаються спектральними характеристиками досліджуваних барвників

рис. 4.2а приведено умовне

реалізованої в флюориметрі, на рис.4.2

"Флюоротест-Нано" [160]

В залежності від 

джерел опромінення та тип фотопр

 

а)   

Рис. 4.2. (a) Схематичне зображення

5, 6 – лінзи, 2 –наночип

світлофільтр, 7 – дзеркало. (

 

 Вимірювання в режимі

- твердотільний зразок або робоча кювета 4 досліджуваною рідиною чи

робоча кювета 4 з досліджуваною рідиною та встановленим неї змінним

сенсорним чипом 5 розміщується тримачі зразків 3; за допомогою елементів

керування програми для управління біосенс

поєднанні дифракційною граткою забезпечує роздільн

флюориметра ~0.5 нм та дозволяє виключити з оптичної схеми механічні вузли

монохроматори). Тип та довжина хвилі джерел опромінення при вимірюваннях

визначаються спектральними характеристиками досліджуваних барвників

умовне зображення оптичної схеми для ПРФ

флюориметрі, а на рис.4.2б зображення прототипу

[160]. 

 технічного завдання параметри оптичної схеми, лінійка

та тип фотоприймача може бути змінено

     

                

) Схематичне зображення оптичної системи ПР

наночип з досліджуваним барвником, 3 

дзеркало. (б) Зображення приладу “Флюоротест

Вимірювання в режимі ПРФ виконується наступним чином

твердотільний зразок або робоча кювета 4 з досліджуваною рідиною чи

робоча кювета 4 з досліджуваною рідиною та встановленим неї змінним

сенсорним чипом 5 розміщується в тримачі зразків 3; за допомогою елементів

керування програми для управління біосенсором налаштовуються необхідні
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поєднанні дифракційною граткою забезпечує роздільну здатність 

флюориметра ~0.5 нм та дозволяє виключити оптичної схеми механічні вузли 

монохроматори). Тип та довжина хвилі джерел опромінення при вимірюваннях 

визначаються спектральними характеристиками досліджуваних барвників. На 

оптичної схеми для ПРФ-досліджень, 

зображення прототипу флюориметра 

технічного завдання параметри оптичної схеми, лінійка 

иймача може бути змінено. 

 

  б) 

оптичної системи ПРФ-вимірювань: 1, 

, 3 – тримач зразків, 4 – 

Флюоротест-Нано” [160] 

виконується наступним чином: 

твердотільний зразок або робоча кювета 4 досліджуваною рідиною чи 

робоча кювета 4 досліджуваною рідиною та встановленим в неї змінним 

сенсорним чипом 5 розміщується тримачі зразків 3; за допомогою елементів 

ором налаштовуються необхідні 



117 

параметри роботи фотоспектрометра 2 та проводиться калібровка 

фотоспектрометра шляхом запису та обробки темнового сигналу; 

- за допомогою електронного блока управління 6 почергово вмикається 

ультрафіолетовий, синій та зелений світлодіод 1, фіолетовий, зелений та червоний 

лазер 7. При співпадінні або близькості довжини хвилі випромінювання 

вибраного джерела та довжини хвилі поглинання досліджуваної речовини, 

виникає флюоресценція досліджуваної речовини, яка реєструється 

фотоспектрометром 2 та представляється у вигляді графіка залежності 

інтенсивності від довжини хвилі на моніторі комп’ютера. Вибір конкретного 

світлодіода або конкретного лазера, у якості джерела збудження флюоресценції, 

залежить від спектрів збудження та флюоресценції досліджуваного зразка. 

Фізично, інтенсивність сигналу флюоресценції залежить від ряду факторів, 

основними з яких є: співпадіння довжини хвилі випромінювача та довжини хвилі 

збудження молекули барвника; матеріал розчинника (вода або органічний 

розчинник); температура розчину; інтенсивність лазерного випромінювання 

(Розділ 1). Сигнал флюоресценції може бути регульований за рахунок 

використання як колоїдних наночастинок срібла чи золота так і МНЗ чи МНС на 

твердотільних підкладинках [161].  

 

4.2. Проектування механічних вузлів флюориметра для роботи з 

рідинними та твердотільними зразками 

 

Результатом проектування флюориметра став комплект креслень прототипу 

приладу. Варіант конструкції прототипу флюориметра "Флюоротест-Нано" 

представлено у вигляді складального креслення макету, його специфікації та 

основних деталей, що приведені в Додатку А. 

Конструкція тримача лазера (Дод. А, рис.А.3) та кутника для закріплення 

лазерів (Дод. А, рис. А.4) дозволяє фіксувати напівпровідниковий лазер в 

заданому кутовому та горизонтальному положенні відносно досліджуваного 

зразка. Прототип дозволяє працювати з розчинами барвників, які розміщуються в 



стандартній спектрофото

твердотільними зразками розроблена спеціальна кювета, збиральне креслення

якої приведені в Додатку

довжина її діагоналі допускає можливість встановлення стандартного

мікроскопного скла розмірністю 76,2

досліджуваною речовиною (рис

 

Рис. 4.3. Кювета з встановленим сенсорним

мікроскопне скло, 3 – чутливий елемент).

 

Розроблена підклад

використане скло КУ-2)

даної підкладинки дозволяє розміщувати її по діагоналі стандартної

спектрофотометричної 

поглинання в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру

спектрофотометричній кюветі 12,5×12,5 

твердотільними зразками розроблена спеціальна кювета, збиральне креслення

якої приведені Додатку А (рис. А.7). Кювета виконана таким чином, що

довжина її діагоналі допускає можливість встановлення стандартного

розмірністю 76,2×25,4×1 мм з нанесеною на нього

досліджуваною речовиною (рис. 4.3). 

 

Кювета з встановленим сенсорним наночипом

чутливий елемент). 

кладинка з кальцієво-натрієвого скла

) з розмірами 13×25×1 мм (Дод. А, 

ки дозволяє розміщувати її по діагоналі стандартної

 кювети. При використанні скла КУ

поглинання ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру
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 мм. Для роботи з 

твердотільними зразками розроблена спеціальна кювета, збиральне креслення 

. Кювета виконана таким чином, що 

довжина її діагоналі допускає можливість встановлення стандартного 

з нанесеною на нього 

чипом (1 – кювета, 2 – 

натрієвого скла (може бути 

Дод. А, рис. А.8). Розмірність 

ки дозволяє розміщувати її по діагоналі стандартної 

КУ-2, що не має смуг 

поглинання ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру, для отримання 
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масивів наноструктур можуть бути використані інші метали, які мають ЛППР-

смугу у вказаних діапазонах довжинах хвиль. 

Комерційна спектрофотометрична кювета та кювета для мікроскопного скла 

встановлюються в універсальний тримач, конструкція якого приведена в 

Додатку А (рис.А.5). Цей тримач може бути виготовлений як із застосуванням 

токарно-фрезерного інструменту так і за допомогою популярного методу 

виготовлення – 3D-принтингу. 

Всі елементи розробленого прототипу жорстко закріплюються на основі, що 

являє собою алюмінієву плиту (Дод. А, рис. А.6). 

У випадку розміщення підкладинок (наночипів) по діагоналі кювети, 

відбитий промінь (наприклад, лазера) від поверхні зразка до вхідної щілини 

фотоспектрометра блокується відповідним світлофільтром. 

Практична реалізація вимірювань з використанням твердотільних 

підкладинок представлена на рис. 4.3, де зображено сенсорний наночип, що може 

бути виконаний у вигляді прозорої плоскопаралельної пластини 2 з нанесеним на 

неї чутливим елементом 3, що представляє собою невпорядкований або 

впорядкований рівномірно-орієнтований однорідний двовимірний масив 

наноструктур золота та срібла. При цьому, у якості прозорої плоскопаралельної 

пластини 2 може бути використане стандартне мікроскопне скло 

(25,4×76,2×1 мм), на яке, в нижній частині пластинки, за допомогою прозорого у 

видимій ділянці спектра клею, фіксується підкладинка з розташованим на 

поверхні масивом наноструктур 3 (випадок впорядкованих наноструктур).  

 

4.3. Конструювання електронних блоків керування джерелами 

опромінення 

 

Флюориметр містить напівпровідникові лазери та напівпровідникові 

світлодіоди. Вказані джерела світла повинні мати високу стабільність вихідного 

світлового потоку. Для забезпечення цього параметра було розроблено 

електричну схему блока живлення та керування джерелами опромінення (рис. 4.4) 
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з прецизійним струмом, що протікає через навантаження (навантаженням 

виступають світлодіоди та лазери). 

 

Рис. 4.4. Схема блока живлення джерелами опромінення 

 

Вона містить інтегральний стабілізатор напруги на мікросхемі DA2 (L7805) 

та 6 каналів стабілізації струму на мікросхемах DA3-DA6 (LM317) (для кожного 

джерела опромінення). Величина струму визначається номіналом резистора R1-

R7, що ввімкнений в коло зворотнього зв’язку мікросхеми. Для додаткової 

фільтрації та стабілізації по вихідній напрузі кожен канал містить фільтруючий 

конденсатор та стабілітрон. Вибір конкретного джерела здійснюється 

перемикачами SA1-SA6. Індикація ввімкненого джерела здійснюється 

світлодіодами VD7-VD12. Комерційні напівпровідникові лазери в корпусі TO-18 

(з додатковим  каналом оптичної стабілізації) розміщуються на окремій 

друкованій платі. 
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4.4. Висновки до розділу 4 

 

Розглянуто конструктивні рішення та характеристики лазерного 

флюориметра "Флюоротест-Нано" з можливістю дослідження плазмон-

регульованої флюоресценції [160]. Прототип приладу дозволяє проводити 

вимірювання спектральних параметрів сигналу флюоресценції як розчинів 

барвників в стандартних спектрофотометричних кюветах, так і осаджених на 

твердотільні підкладинки барвників. 

Розроблений прототип "Флюоротест-Нано" може бути використаний як для 

біохімічного аналізу чи екологічного моніторингу, так і в навчальних цілях, в 

університетських та дослідницьких лабораторіях. 

"Флюоротест-Нано" впроваджено в навчальний процес Інституту високих 

технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства 

екології та природних ресурсів України. Розробка захищена патентами України на 

корисну модель. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЛАЗМОН-

РЕГУЛЬОВАНОЇ ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЇ ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ  ПРОТОТИПА ФЛЮОРИМЕТРА "ФЛЮОРОТЕСТ-

НАНО" 

 

5.1. Визначення порогу детектування флюоресценції водного розчину 

родаміну 6Ж 

 

Для тестування розробленого флюориметра "Флюоротест-Нано" було 

проведено дослідження спектрів флюоресценції водного розчину модельного 

органічного барвника родаміну 6Ж (Р6Ж).  

Згідно зі спектром поглинання Р6Ж, довжина хвилі джерела збудження 

повинна лежати в діапазоні 520–540 нм. Тому в експерименті використовувався 

зелений лазер (λ=532 нм) та зелений світлодіод (λ=525 нм) в якості джерела 

збудження Р6Ж. Інтенсивність сигналу флюоресценції розчину Р6Ж, фіксувалася 

вбудованим фотоспектрометром зі спеціалізованим розробленим програмним 

забезпеченням, за допомогою якого проводилася обробка результатів вимірів. 

На рис. 5.1 представлено залежність інтенсивності флюоресценції водного 

розчину Р6Ж від концентрації з використанням вищезазначених джерел 

випромінювання для збудження флюоресценції. Як видно з рис. 5.1, за рахунок 

когерентності та більшої інтенсивності лазерного випромінювання отримано 

поріг детектування модельного барвника Р6Ж (λзбудж.=532 нм) ~10
-9

 моль/л. Поріг 

детектування Р6Ж при збудженні напівпровідниковим світлодіодом (λзбудж.= 525 

нм) складав ~10
-8

 моль/л. З рис. 5.1  також можна зробити висновок, що 

спостерігається так звана концентрація насичення ~2·10
-6

 моль/л, при якій 

інтенсивність флюоресценції максимальна і з подальшим зростанням 

концентрації починає спадати, що пояснюється зростанням оптичної густини 

розчину. Таким чином, прототип флюориметра відповідає заявленим 
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характрестикам по порогу детектування модельного барвника (Розділ 4, Табл. 4.1) 

[160, 161]. 
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Рис. 5.1. Залежність інтенсивності флюоресценції від концентрації розчину 

Р6Ж для двох джерел збудження (532 нм та 525 нм). Символи – експериментальні 

дані, лінія – апроксимація. 

 

5.2. Регулювання флюоресценції водного розчину родаміну 6Ж 

колоїдними наночастинками 

 

В ході виконання наступних дослідів з додаванням наночастинок золота та 

срібла до розчину Р6Ж, було досліджено його спектри флюоресценції з 

урахуванням впливу явища ЛППР, що виникає в наночастинках високопровідних 

металів на розробленому прототипі флюориметра "Флюоротест-Нано". 

Так, на рис. 5.2 зображено спектри флюоресценції Р6Ж (концентрація 10
-6

 

моль/л) при додаванні колоїдних наночастинок срібла (AgNP). В якості джерела 

збудження використано лазер з довжиною хвилі 532 нм. Спостерігалося незначне 

зменшення інтенсивності флюоресценції Р6Ж (пік на довжині хвилі 555 нм, рис. 

5.2), що може бути пояснене помірним гасінням флюоресценції, що виникає при 

спектральному рознесенні ЛППР наночастинок срібла та флюоресценції Р6Ж на 

відстань близько 100 нм [149, 160]. 
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Ефект підсилення чи гасіння флюоресценції пояснюється двома 

механізмами – резонансним підсиленням та резонансним гасінням флюоресценції 

у ближньому полі наночастинки. Ці два механізми протилежні по своїй природі та 

залежать від діаметру наночастинки та відстані до молекули флюорофора. У 

даному випадку переважає саме ефект резонансного гасіння на наночастинках, що 

зумовлений малою відстанню між поверхнею наночастинок та молекулами Р6Ж 

[27, 44]. 
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Рис. 5.2. Спектральна залежність інтенсивності флюоресценції водного 

розчину Р6Ж (10
-6

 моль/л) при додаванні колоїдних наночастинок срібла (AgNP) 

 

Схожий результат – гасіння флюоресценції – спостерігався і при додаванні 

колоїдних наночастинок золота до водного розчину Р6Ж (рис. 5.3) [160]. 

Отриманий результат може бути пояснений з огляду на вищенаведені результати 

невідповідністю між положенням ЛППР (і, відповідно, розміром наночастинки) та 

довжиною хвилі збудження флюоресценції [27]. А саме, для довжини хвилі 

збудження 532 нм для досягнення максимального підсилення ймовірності 

збудження флюоресценції оптимальним є положення піку ЛППР близько 537 нм, 

що відповідає наночастинкам золота діаметром 60 нм [35]. Таким чином, у 

експерименті наночастинки золота не забезпечують достатнього підсилення 

ймовірності збудження флюоресценції, що у поєднанні із власним поглинанням 

наночастинок та малою відстанню між молекулами Р6Ж і поверхнею 
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наночастинок (внаслідок того, що товщина шару стабілізатора – цитрат-аніонів – 

складає близько 1-3 нм [114]), а отже, і значним зменшенням квантового виходу 

системи поблизу металевої поверхні, призводить до зменшення зареєстрованої 

інтенсивності флюоресценції. Отриманий результат показує можливість 

регулювання флюоресценції барвників з використанням колоїдних наночастинок 

шляхом підбору необхідної довжини хвилі ЛППР наночастинок, яка в свою чергу 

визначається протоколами їх приготування [113].   
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Рис. 5.3. Спектри флюоресценції водного розчину Р6Ж із концентрацією 1 

мкМ (10
-6

 моль/л) при додаванні колоїдного розчину наночастинок золота, 

стабілізованого цитратом, у різних об’ємних частинах 

 

5.3. Реєстрація підсилення флюоресценції родаміну 6Ж масивами 

наноструктур золота та срібла з діелектричним покриттям SiO2 

 

Вищенаведені результати демонструють ефект гасіння флюоресценції Р6Ж 

колоїдними наночастинками, який можна пояснити, в першу чергу, близькою 

відстанню між наночастинкою та барвником, що приводить до гасіння корисного 

сигналу [149, 162]. Разом з тим, моделювання визначило загальні підходи до 



розробки наночипів з підси

молекул флюорофора від поверхні наночастинки

З врахуванням результатів моделювання проведено

дослідження по визначенню рівня сигналу флюоре

Р6Ж поблизу масивів наноструктур золота та срібла

молекул флюорофора до наночастинок

флюоримета [31, 52, 160

Для практичної реалізації було розроблено нову гетеросистему

підсиленням флюоресцентного сигналу, що складається зі скляної підкладинки

масивом металевих наноструктур, покритих шаром SiO

поліакрилова кислота (ПАК

полімерної матриці дозволяє збільши

потрапляють в зону дії електромагнітного поля локалізованого поверхневого

плазмону, що призводить, випадку оптимальної

системи, до збільшення ймовірності випромінювальних переходів системі

"наночастинка–флюорофор".

 

 

Рис. 5.4. Умовне зображення

флюоресцентного сигналу

 

розробки наночипів з підсиленням флюоресцентного сигналу

молекул флюорофора від поверхні наночастинки [146]. 

врахуванням результатів моделювання проведено

по визначенню рівня сигналу флюоресценції 

масивів наноструктур золота та срібла в залежності від відстані

кул флюорофора до наночастинок з використанням розробленого

0]. 

Для практичної реалізації було розроблено нову гетеросистему

підсиленням флюоресцентного сигналу, що складається зі скляної підкладинки

масивом металевих наноструктур, покритих шаром SiO2, та композитної матриці

илова кислота (ПАК)–флюорофор (рис. 5.4) 

полімерної матриці дозволяє збільшити кількість молекул флюорофору, що

потрапляють зону дії електромагнітного поля локалізованого поверхневого

плазмону, що призводить, у випадку оптимальної конфігурації параметрів

до збільшення ймовірності випромінювальних переходів системі

флюорофор". 

Умовне зображення гетеросистеми 

флюоресцентного сигналу поблизу масивів наноструктур золота та срібла

 

126 

ленням флюоресцентного сигналу – дистанціювання 

врахуванням результатів моделювання проведено експериментальні 

 органічного барвника 

в залежності від відстані 

використанням розробленого 

Для практичної реалізації було розроблено нову гетеросистему з 

підсиленням флюоресцентного сигналу, що складається зі скляної підкладинки з 

, та композитної матриці 

[163]. Використання 

ти кількість молекул флюорофору, що 

потрапляють зону дії електромагнітного поля локалізованого поверхневого 

онфігурації параметрів 

до збільшення ймовірності випромінювальних переходів в системі 

 

 для дослідження 

поблизу масивів наноструктур золота та срібла [163]. 
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Полімерна матриця наносилася на НС з покриттям SiO2 методом 

спінкоатингу (30 с, 1000 об/хв.) та висушувалися на повітрі протягом 1 години. За 

допомогою профілометра Dektak 6M проводилося вимірювання її товщини. З 

рис. 5.5 видно, що вона складає приблизно 200 нм. 
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Рис. 5.5. Профіль товщини полімерної матриці "ПАК-флюорофор" 

 

Виходячи з результатів математичного моделювання фактору підсилення 

ймовірності випромінювання флюоресценції, проведено експериментальні 

дослідження по визначенню рівня сигналу флюоресценції органічного барвника 

Р6Ж в полімерній матриці поблизу МНЗ в залежності від відстані молекул 

флюорофора до наночастинок. Досліджувались зразки з товщиною роздільного 

шару діелектрику SiO2 близько 10, 15, 20 та 25 нм, на кожний з яких методом 

спінкоатингу була нанесена полімерна матриця що складалася з водного розчину 

Р6Ж та ПАК. Концентрація Р6Ж в полімерній матриці дорівнювала 10
-6

 моль/л. 

Отримані зразки з різною товщиною діелектричного покриття та 

полімерною матрицею опромінювалися лазером з довжиною хвилі 532 нм та 

вимірювалися спектри флюоресценції родаміну 6Ж. Результати вимірювань 

показали (рис. 5.6), що для всіх зразків спостерігалось підсилення сигналу 

флюоресценції барвника поблизу наноструктур золота з покриттям SiO2 в 
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порівнянні з сигналом, отриманим на чистому склі [35, 162]. Максимальне 

підсилення сигналу флюоресценції (близько 7 разів) було отримане для зразків з 

товщиною шару діелектрику близько 20 нм, а залежність інтенсивності 

флюоресцентного сигналу від товщини діелектрику мала нелінійний характер 

(рис. 5.7). 
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Рис. 5.6. Спектральні залежності інтенсивності флюоресценції барвника 

Р6Ж для різних товщин діелектричного покриття SiO2 на МНЗ. 
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Рис. 5.7. Залежність підсилення флюоресценції барвника Р6Ж від товщини 

діелектричного покриття SiO2 на МНЗ. 
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Величину підсилення (рис. 5.7) визначали як відношення інтенсивності 

флюоресценції барвника, що міститься поблизу МНЗ з різною товщиною SiO2, до 

інтенсивності його флюоресценції на підкладинці без наноструктур. 

Використаний теоретичний підхід з дипольним точковим наближенням в 

електростатичній апроксимації вирішень рівнянь Лапласа [145] дозволяє якісно 

описати немонотонну експериментальну залежність фактора підсилення 

флюоресценції від відстані між флюорофором та наночастинкою, а також дає 

можливість оцінити підсилення флюоресценції (7 разів і 18 разів для 

експерименту та моделювання, відповідно). Різниця у величинах зумовлена 

відсутністю врахування фактору підкладинки в цій моделі. 

Проведено експериментальні дослідження по визначенню рівня сигналу 

флюоресценції органічного барвника Р6Ж в полімерній матриці поблизу МНС з 

покриттям SiO2, виготовлених за методом розглянутим в розділі 3. МНС з 

масовими товщинами SiO2 : 5, 10, 15, 20 та 25 нм, на кожний з яких була нанесена 

полімерна матриця що складалася з водного розчину Р6Ж та ПАК. Концентрація 

Р6Ж в полімерній матриці дорівнювала 10
-6

 моль/л. 

Для вимірювання спектрів флюоресценції отримані зразки збуджувалися 

лазером з довжиною хвилі 532 нм. З рис. 5.8 видно, що для всіх зразків 

спостерігалось підсилення сигналу флюоресценції Р6Ж поблизу МНС в 

порівнянні з рівнем сигналу флюоресценції Р6Ж на чистому склі. Максимальне 

підсилення сигналу флюоресценції було отримане для зразків з товщиною шару 

діелектрику близько 10 нм, а залежність підсилення від товщини діелектрику мала 

нелінійний характер (рис. 5.9) з вираженим піком [162]. 
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Рис. 5.8. Спектри флюоресценції барвника родаміну 6Ж для різних товщин 

діелектричного покриття SiO2 на МНС. 

 

Максимальне підсилення сигналу флюоресценції ~5 разів було отримане 

для зразків МНС з товщиною шару діелектрику близько 10 нм (рис. 5.8, рис. 5.9). 

Величина підсилення (рис. 5.9) розраховувалося як відношення інтенсивності 

флюоресценції барвника, що знаходиться поблизу МНС з покриттям, до 

інтенсивності його флюоресценції на чистій підкладинці. 
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Рис. 5.9. Залежність підсилення флюоресценції Р6Ж від товщини 

діелектричного покриття SiO2 на МНС. 
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Варто відзначити, що початкові дані моделювання близькі до експерименту 

з МНС покритими SiO2 з нанесенею полімерною матрицею ПАК-флюорофор: в 

моделі використовується сферична наночастинка срібла радіусами 20, 40 та 60 нм, 

що розташовувалася на скляній підкладинці. Показники заломлення роздільного 

шару відповідають SiO2 (1.45). Довжина хвилі збудження (532 нм) та квантовий 

вихід флюорофора (0.95) відповідали експериментальним значенням [146]. 

Розраховане значення підсилення ймовірності випромінювання 

флюорофора від відстані до наночастинки срібла на підкладинці (близько 8 разів) 

відповідає відстані 5 нм між наночастинкою та флюорофором.  Експериментально 

ж отримана величина підсилення близько 7 разів для МНС з товщиною 

діелектричного покриття SiO2 10 нм. Присутня невідповідність між розрахованою 

і отриманою експериментально товщиною покриття пояснюється розкидом 

розмірів наночастинок на реальному наночипі. 

 

5.4. Реєстрація гасіння флюоресценції метиленового синього масивами 

наноструктур золота та срібла з діелектричним покриттям SiO2 

 

Проведено експерименти по визначенню рівня сигналу флюоресценції 

органічного барвника метиленового синього (МС) поблизу масивів наноструктур 

срібла та золота в залежності від товщини покриття SiO2 [67, 164]. У якості 

наночипів використовувались МНС та МНЗ з діелектричним покриттям (SiO2) 

різної товщини, розташовані на поверхні скляної підкладинки. Досліджувались 

МНС та МНЗ з товщиною роздільного шару діелектрику близько 10, 15, 20 та 25 

нм, на кожний з яких була нанесена полімерна матриця що складалася з водного 

розчину МС та ПАК. Концентрація МС в полімерній матриці складала 5 мкг/мл. 

Отримані зразки з різною товщиною діелектричного покриття опромінювалися 

лазером з довжиною хвилі 650 нм та вимірювалися спектри флюоресценції МС 

(рис. 5.10 – для МНС, 5.11 – для МНЗ). 
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Рис. 5.10. Спектри флюоресценції барвника метиленового синього для 

різних товщин діелектричного покриття SiO2 на МНС. 
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Рис. 5.11. Спектри флюоресценції барвника метиленового синього для 

різних товщин діелектричного покриття SiO2 на МНЗ. 

 

Результати вимірювань показали (рис. 5.10, рис. 5.11), що для всіх зразків 

МНС та МНЗ незалежно від товщини шару діелектрика спостерігалося гасіння 

флюоресценції МС.  
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Фактично, для випадку флюоресценції барвника МС поблизу МНЗ та МНС 

з різною товщиною діелектричного покриття SiO2 показано можливість 

регульованого гасіння флюоресценції. При зменшенні товщини шару діелектрика 

на МНЗ спостерігається гасіння флюоресценції МС порівняно з рівнем сигналу на 

склі. 

У випадку барвника МС, на відміну від Р6Ж, довжини хвиль збудження та 

випромінювання флюоресценції мають значний червоний зсув відносно довжин 

хвиль ЛППР для МНЗ та МНС, що зумовлює отримання гасіння флюоресценції 

МС при зменшенні товщини діелектрика, та підтверджує дані моделювання 

(розділ 2). Причому, у випадку МНС (рис.5.10) гасіння флюоресценції виражене 

сильніше, у порівнянні з МНЗ (рис. 5.11), оскільки ЛППР МНС мають більший 

червоний зсув, ніж ЛППР МНЗ. 

 

5.5. Реєстрація підсилення флюоресценції похідних порфирину поблизу 

масивів наноструктур золота з діелектричним покриттям шарами LBL 

 

Проведені експерименти по визначенню рівня сигналу флюоресценції 

органічних барвників – похідних порфирину TMPyP та TPPS – поблизу масивів 

наноструктур золота в залежності від відстані флюорофора до наночастинок [67]. 

Похідні порфирину синтезовані в лабораторії відділу супрамолекулярної хімії 

Національного інституту матеріалознавства (м. Цукуба, Японія). 

У якості наночипів використані МНЗ виготовлені за методом, 

представленим в розділі 3 з діелектричним покриттям різної товщини, отриманим 

шляхом почергового нанесення шарів різнойменно заряджених поліелектролітів 

полі(аллиламін гідрохлориду) та полі(стиролсульфонату) за методикою, 

приведеною в [38]. 

Досліджувались зразки з роздільними шарами діелектрика, що складалися з 

1-4 бішарів поліелектролітів, на кожний з яких методом занурення на 5 хв. та 

висушування були нанесені шари TMPyP та TPPS з водного розчину (в якому 

молекули цих барвників набувають різнойменних електричних зарядів, 
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позитивного для TMPyP та негативного для TPPS). Отримані зразки з різною 

товщиною діелектричного покриття опромінювалися лазером з довжиною хвилі 

532 нм та вимірювалися спектри флюоресценції похідних порфірину TMPyP та 

TPPS (рис. 5.12 та 5.13, відповідно). Варто зазначити, що для даних барвників 

притаманний значний стоксів зсув, на відміну від розглянутих раніше органічних 

барвників Р6Ж та МС.  
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Рис. 5.12. Спектральні залежності інтенсивності флюоресценції барвника 

TMPyP для різних товщин діелектричного покриття LBL на МНЗ. 

 

 

Результати вимірювань показали (рис. 5.12), що дистанціювання молекули 

барвника TMPyP шарами LBL від поверхні МНЗ дозволяє підсилювати 

інтенсивність флюоресценції, із найбільшою зареєстрованою величиною в ~4 рази 

при наявності 3 шарів LBL. Варто відзначити, що у випадку барвника TMPyP 

спостерігалося підсилення обох піків флюоресценції.  

У випадку барвника TPPS на всіх зразках МНЗ з покриттям LBL 

спостерігалося підсилення інтенсивності флюоресценції приблизно в 4 рази в 

порівнянні з сигналом, отриманим на чистому склі (рис. 5.13). 
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Максимальне підсилення сигналу флюоресценції близько 5 разів було 

отримане для зразків з товщиною шару діелектрика, що дорівнювала 1 шару LBL. 
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Рис. 5.13. Спектральні залежності інтенсивності флюоресценції барвника 

TPPS для різних товщин діелектричного покриття LBL на МНЗ. 

 

Незважаючи на значний червоний зсув довжин хвиль випромінювання 

флюоресценції барників TMPyP та TPPS відносно довжини хвилі ЛППР МНЗ, 

спостерігається підсилення сигналу флюоресценції, на відміну від розглянутого 

раніше барвника МС. Це зумовлено характерними довжинами хвиль збудження 

флюоресценції барників TMPyP та TPPS, які є близькими до довжини хвилі ЛППР 

МНЗ. Такий результат підтверджує важливість оптимізації параметрів 

плазмонних наночипів для задач ПРФ, виходячи з властивостей досліджуваних 

флюорофорів.  

 

5.6. Висновки до розділу 5. 

 

Розроблено методику та експериментально досліджено можливість 

регулювання інтенсивності сигналу флюоресценції модельних барвників 

масивами наноструктур золота та срібла. Показана можливість контрольованого 
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гасіння флюоресценції за рахунок зміни концентрації колоїдних золотих та 

срібних наночастинок в розчині органічного барвника родаміну 6Ж. 

Розроблено нову гетеросистему для підсилення флюоресцентного сигналу, 

що складається зі скляної підкладинки з масивом високопровідних наноструктур, 

покритих шаром SiO2 та композитної матриці полімер-флюорофор. 

Експериментально показано, на прикладі масиву наноструктур срібла, з 

середніми висотою 25 нм та діаметром 30 нм, покритих шаром SiO2 масовою 

товщиною 10–25 нм, що інтенсивність флюоресценції родаміну 6Ж в матриці 

поліакрилової кислоти має максимум при товщині діелектричного шару близько 

10 нм. 

Показано, що флюоресценція барвника порфирину може бути підсилена до 

5 разів поблизу МНЗ в залежності від кількості LBL-шарів. 

Для випадку флюоресценції барвника метиленового синього поблизу МНЗ 

та МНС з різною товщиною діелектричного покриття SiO2 показано можливість 

регульованого гасіння флюоресценції. 

Показано, що спеціалізовані наночипи – масиви наноструктур золота та 

срібла на скляних підкладинках – можуть бути використані для регулювання 

сигналу флюоресценції органічних барвників за рахунок підбору оптимальних 

параметрів різнотипових діелектричних шарів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1.  Визначено фізико-технологічні параметри процесу виготовлення 

масивів наноструктур золота та срібла методом термічного випаровування у 

вакуумі для використання в плазмон-регульованій флюоресценції. Так, показано, 

що осаджені шари золота та срібла з масовими товщинами 2–20 нм можуть бути 

використані для створення масивів наноструктур з параметрами, що забезпечують 

регулювання флюоресцентного сигналу за рахунок перебудови спектрів 

екстинкції таких масивів в діапазоні від 420 нм до 820 нм. 

2.  Адаптовано для масивів наноструктур срібла математичну модель, що 

використовує функцію Гріна для неоднорідного середовища, при розрахунку 

фактора підсилення флюоресценції. Вперше, шляхом аналітичного моделювання з 

використанням методу функції Гріна, показано, що в присутності скляної 

підкладинки, на якій розташовані наноструктури срібла радіусом 20–60 нм, 

фактор підсилення флюоресценції описується нелінійною залежністю з 

максимумом при відстані від наночастики до флюорофора в діапазоні 5–15 нм. 

3. Розроблено нову гетеросистему для підсилення флюоресцентного 

сигналу, що складається зі скляної підкладинки з масивом високопровідних 

наноструктур, покритих шаром SiO2 та композитної матриці полімер-флюорофор. 

4.  Експериментально показано, на прикладі масиву наноструктур срібла, з 

середніми висотою 25 нм та діаметром 30 нм, покритих шаром діоксиду кремнію 

масовою товщиною 10–25 нм, що залежність інтенсивності флюоресценції 

родаміну 6Ж в матриці поліакрилової кислоти має максимум при товщині 

діелектричного шару близько 10 нм. 

5. Показано, що невпорядковані масиви наноструктур золота та срібла 

можуть бути використані для регулювання сигналу флюоресценції органічних 

барвників за рахунок підбору товщини різнотипових діелектричних шарів. 

6. Визначено оптимальні параметри роздільних діелектричних шарів на 

масивах наноструктур золота та срібла для спостереження підсилення 

флюоресценції органічних барвників родаміну 6Ж та похідних порфирину. 
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7. Показана можливість регульованого гасіння флюоресценції розчину 

родаміну 6Ж за рахунок зміни концентрації колоїдних золотих та срібних 

наночастинок в розчині, а також регульованого гасіння флюоресценції барвника 

метиленового синього поблизу масивів наноструктур золота та срібла за рахунок 

варіювання товщини діелектричного покриття SiO2. 

8.  Вдосконалено конструкцію та виготовлено компактний лазерний 

флюориметр "Флюоротест-Нано" з можливістю реалізації плазмонного 

регулювання флюоресценції з використанням масивів та колоїдних розчинів 

високопровідних наноструктур. Флюориметр впроваджено в навчальний процес 

Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка та Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління 

Міністерства екології та природних ресурсів України.  
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Рис. А.2. Специфікація прототипу флюориметра "Флюоротест-Нано" 
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Рис. А.6. Кресленик базової плити (матеріал 16)

продовження) 

. .5. Кресленик універсального тримача зразків 

Рис. А.6. Кресленик базової плити (матеріал 16)
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Рис. .6. Кресленик базової плити (матеріал Д16) 
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