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АНОТАЦІЯ 

Кацан А.В. Морфологічні та оптичні властивості наноструктурованих плівок 

срібла 

Кваліфікаційна робота магістра за напрямом підготовки 6.040203 Фізика, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної 

фізики. – Київ – 2022.  

Науковий керівник: к. ф.-м. н., доц. Козаченко  В.В., доц. каф. загальної 

фізики. 

Запропоновано новий метод наноструктурування тонких плівок срібла 

обробкою іонами аргону при кімнатній температурі. Дослідження морфології 

поверхні отриманих плівок показали, що вони частково або повністю 

перетворюються на 2D масив дещо приплюснутих сферичних наночастинок, 

в залежності від тривалості та дози іонної обробки. Оптичні спектри 

поглинання демонструють появу піку поверхневого плазмоннного резонансу 

в наноструктурованих срібних плівках, що підтверджує утворення масиву 

наночастинок. 

Ключові слова: срібні наночастинки, фулеренова плівка, поверхневий 

плазмонний  резонанс, атомна силова мікроскопія, оптична спектроскопія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

Katsan A.V. Study of morphological and optical properties of nanostructured 

silver films 

Master qualification work in the training area 6.040203 Physics, specialization 

«Physics of nanostrucrures in metals and ceramics». – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of General Physics. – Kyiv – 

2022.  

Research supervisor: PhD, as.prof. Kozachenko V.V., as.prof. of Department of 

General Physics. 

A new method of nanostructuring thin films of silver by processing with 

argon ions at room temperature is proposed. Studies of the surface morphology of 

the obtained films have shown that they are partially or completely converted into 

a 2D array of slightly flattened spherical nanoparticles, depending on the duration 

and dose of ionic processing. Optical absorption spectra show the appearance of a 

peak of surface plasmon resonance in nanostructured silver films, which confirms 

the formation of an array of nanoparticles. 

Key words: silver nanoparticles, fullerene film, surface plasmon resonance, 

atomic force microscopy, optical spectroscopy. 
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Вступ 

Тонкі плівки мають широке застосування у виробництві інтегральних 

мікросхем та дискретних напівпровідникових приладів, також їх 

використовують при виготовленні фотошаблонів, що є основним 

технологічним інструментом мікроелектроніки. На сьогодні, близько 80% 

площі напівпровідникових кристалів займають елементи за участі 

виготовлення тонких плівок, що зумовлено функціональним ускладненням 

інтегральних мікросхем. 

Технологія виготовлення тонких плівок ґрунтується на складних фізико-

хімічних процесах та застосування різних діелектриків і металів. Відповідно, 

резистори на основі тонких плівок, проміжні з’єднання і електроди 

конденсаторів виготовляються шляхом осадження металевих плівок.  

При виготовленні тонких плівок, важливим етапом є контроль 

параметрів (поверхневого опору, швидкості нанесення, їхньої рівномірності 

та товщини), який протягом виконання окремих технологічних операцій та 

при звершенні всього процесу, здійснюється за допомогою спеціальних 

приладів. Методами термічного випару та іонного розпилення тонкі плівки 

наносять у вакуумі. При реалізації цих методів використовують вакуумне 

устаткування періодичної, безперервної та напівбезперервної дії, на якому 

можна напилювати декілька різних шарів за складом та властивостями у 

єдиному технологічному циклі з різних джерел, принцип роботи цих 

приладів буде описано в даній роботі. 

Тверді тонкі плівки можуть запропонувати захоплюючи можливості для 

науки і техніки через їх високу стабільність і відносно сильну внутрішньо-

молекулярну взаємодію в порівнянні зі звичайними органічними 

молекулами. 

Найбільш значущими параметрами тонких плівок є оптична заборонена 

зона, показник заломлення та коефіцієнт екстинції. Оптична поведінка 

матеріалу використовується для визначення його оптичних констант. Плівки 
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є ідеальним зразком для вимірювань коефіцієнтів відбиття та пропускання. 

Тому точні вимірювання оптичних констант надзвичайно важливі [1]. 

Одним із способів підвищення ефективності тонких плівок в якості 

активних елементів органічних фотовольтаїчних пристроїв та інших 

електронних пристроїв є використання гетероперехода C60-нанорозмірний 

метал. Підвищення поглинання, фотолюмінесценції та фотопровідності для 

тонкої плівки регулюється поверхневим плазмонним резонансом (ППР) в 

нанорозмірному металі, що забезпечує можливість підвищити 

продуктивність фоточутливих приладів з нанометал-C60 гетеропереходом.  

 Ця дипломна робота присвячена дослідженню морфологічних та 

оптичних властивостей наноструктурованих плівок срібла.
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РОЗДІЛ І. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1 Тонкі металеві плівки 

Тонка плівка є шаром матеріалу, як правило, товщиною до кількох 

мікрометрів. 

Приклади тонких плівок можна знайти усюди. Найвідомішим є звичайне 

дзеркало, що має тонкий металевий шар осаджений на скляній підкладці. Ще 

плівки активно використовуються в інтегральних мікросхемах, жорстких 

дисках, оптичних приладах, резонаторах акустичних хвиль, фотовольтаїці, 

тощо. 

 Особливість саме тонких плівок у тому, що їх властивості відмінні від 

тих, що мають об`ємні зразки того самого матеріалу.  Тонкі плівки 

розподіляють на дві основні класифікації: Адгезийні - неадгезийні та 

епітаксіальні - не епітаксіальні (або пористі). 

 Адгезийні — ті плівки, що мають сильні зв`язки з підкладкою і подалі 

експлотуються як плівка плюс підкладка. 

Неадгезийні — ті плівки, що відділяються від підкладки для подальшої 

експлуатації. 

Створення металічних плівок [2], як правило, відбувається шляхом 

осадження металічних наночастинок у вакуумі на підкладку методами 

термічного випару або іонного розпилення. А їх властивості цілком 

визначаються в процесі створення: способом осадження, впорядкованістю 

наночастинок, підкладкою, розмірними ефекатми, тощо. 

 
Рис 1.1.1. Структура тонких плівок 
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Поверхневі плазмони — це коливання густини вільних електронів за 

умови межі поділу з середовищем, що має знакозмінну реальну діелектричну 

проникність чи обмеження поверхнею. 

Поверхневий плазмонний резонанс — це збудження поверхневих 

плазмонів електронами або електромагнітними хвилями.  Для цього 

збуждення необхідно виконання двох умов: 

1. Частота поверхневих плазмонів повинна дорівнювати частоті 

зовнішнього випромінювання. 

2. Проекція хвильового вектора фотона повинна доріювнювати 

хвильовому вектору поверхневого плазмону. 

З частотнодисперсної залежності видно, що хвильовий вектор 

поверхневої хвилі завжди більше, ніж хвильовий вектор фотона відповідної 

частоти. 

Першим досягнув виконання цих двох умов Отто запропонувавши метод 

порушення повного внутрішнього відбивання. У цьому методі 

використовувалась призма для збільшення хвильового вектора падаючої 

хвилі. Окрім призми можна добитися цього шорсткою поверхнею або 

дифракційною граткою. 

Більш практичний інтерес становлять локалізовані плазмони, що є 

випадком зосередження поверхневих плазмонів в наночастинках або 

порожнинах у металі. Результатом поверхнево-плазмонного резонансу та так 

званого ефекту hot spots є підсилення електричного поля у ближній зоні 

частинки, яке залежить також від розміру та форми частинки [3]. Саме через 

те, що можна керувати властивостями цього ефекту локалізований 

плазмонний резонанс представляє інтерес. 

 

1.2 Поверхневий плазмонний резонанс на 2D масиві срібних 

наночастинок.  

На практиці також більшу увагу звертають системи наночастинок 

осадженій на певній підкладці. Взаємодія між частинками та наявність 



7 
 
підкладки вносить вклад до оптичного відгуку ансамблю наночастинок [4], 

[5]. 

Використання благородних металів для ансамблів наночастинок 

знайшло широке розповсюдження через особливі властивості. Головним є те, 

що частоти плазмонного резонансу відносяться до видимого світла. 

Результати розрахунків спектрів оптичної густини 2D масивів 

наночастинок благородних металів представлено у роботі [6], [7], [8] — для 

Au, [9] — для Ag. В [9] першу чергу виявлалась залежність ширини смуги та 

її зміщення від структури ансамблю та розміру частинок. Також виявляли 

залежність від напрямку поляризації падаючого світла. Радіус наночастинок 

був 2.5 та 15 нм. Як висновок було зрозуміло, що зі збільшенням 

міжчастинкових відстаней зменшувалась ширина смуги. І не менш важливим 

висновком є те, що метод зв`язаних диполів можна застосовувати за умови, 

якщо міжчастинкова відстань перевищує радіус наночастинок у 4 рази, в 

іншому випадку ближньопольові взаємодії мають більш суттєвий внесок. 

З результатів роботи роботи [10], [9] також слідують цікаві висновки. 

Наприклад при нормальному падінні світла смуги в спектрах екстинції 

будуть найвужчими. Для наночастинок Ag сферичної форми радіусом 25 нм 

виявлено оптимальну міжчастинкову відстань ~500 нм, за якої смуга буде 

найвужчою. Також показано, що на зміну показника заломлення 

навколишнього середовища окремі наночастинки менш чутливі, ніж масиви 

таких самих частинок більш як у 4 рази. А для масивів наночастинок, що 

мають більш приплюснуту форму, піки виявляються більш інтениснвими та 

довгохвильовими, ніж для таких самих частинок сферичної форми або 

продовгуватої форми. 

Висновки з чисельного моделювання спектрів екстинції гексагонального 

масиву у роботі [11] свідчать про те, що при збільшенні кута падіння світла 

пік поглинання починає розщеплюватись. А величина розщеплення 

збільшується зі зменшенням міжчастинкових відстаней, що можна 

інтерпретувати як посилення дипольних взаємодій між частинками. 
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Робота [12] була першою, де було експериментально виявлена 

залежність локального плазмнного резонансу від купи параметрів таких як: 

форма та розмір наночастинок; міжчастинкова відстань; матеріал 

наночастинок, середовища та підкладки. Продемонстрована можливість 

керуванням зміщення піку смуги в залежності від зміни висоти або ширини 

частинки. Встановлена чутливість смуги локального плазмонного резонансу 

до показника заломлення середовища, що співпадає з отриманим значенням 

чутливості у роботі [13], [14]. 

 

1.3 Застосування плазмонного резонансу у сенсориці. 

На сьогодні найбільш розвиненою оптичною сенсорною технологією є 

методика поверхневого плазмонного резонансу (ППР), яка широко 

застосовується для детектування біологічних та хімічних речовин. Однак, 

основними недоліками приладів на основі ППР є: обмежена чутливість, 

продуктивність і висока вартість [15]. 

Сенсор ППР складається з чутливого шару, який забезпечує вибіркову 

взаємодію аналіту через відповідну хімічну реакцію та фізичний 

перетворювач, що перетворює відповідний хімічний сигнал у електричний чи 

оптичний. Останній може бути використаний для якісного або кількісного 

визначення досліджуваного аналіту. Саме цей чутливий шар визначає 

основні характеристики сенсорів, а саме: чутливість, селективність, межі 

виявлення тощо. 

Розглянемо оптичний сенсор [16], який має детектор поверхневого 

плазмонного резонансу, робочий елемент у вигляді призми повного 

внутрішнього відбиття, на яку нанесена плівка срібла товщиною 45-60 нм. Ця 

товщина обумовлена фізичними умовами збудження плазмонів у металевих 

плівках. Поверхневий плазмонний резонанс використовується в оптичному 

сенсорі для виявлення специфічного матеріалу, наприклад, антигену у крові. 

Розбіжний світловий пучок зазнає внутрішнього відбиття від поверхні 

призми, покритої плівкою срібла та реєструється фотодетектором. 
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Інтенсивність відбитого світла в наслідок поверхневого плазмонного 

резонансу зменшується, що зумовлено діелектричними властивостями 

досліджуваного матеріалу, що приєднаний до плівки срібла та визначає кут 

відбиття.  

Срібло, як робочий елемент детектора поверхневого плазмонного 

резонансу, забезпечує високу чутливість до зміни діелектричних 

властивостей досліджуваного матеріалу, що примикає до плівки, і має високу 

стабільність. 

Відносно велика напівширина резонансної кривої є недоліком цього 

детектора, що зменшує точність визначення мінімуму апроксимацією 

характеристики відбиття поблизу мінімуму. Відомі сенсори для детектування 

і визначення концентрації біомолекул і молекулярних комплексів у рідкій 

аналізованій речовині. У цих сенсорах відбувається опромінення межі 

розподілу між скляною призмою (оптично більш щільним середовищем) і 

досліджуваним розчином (оптично менш щільним середовищем) з боку 

більш щільного середовища; вимір випромінювання, відбитого від шару, у 

якому збуджується поверхневий плазмонний резонанс; детектування і 

визначення концентрації аналізованої речовини по зміні інтенсивності 

відбитого світла при фіксованому куті падіння. У цьому сенсорі використано 

джерело збуджуючого світла, що працює в інфрачервоному діапазоні хвиль. 

Ці сенсори для детектування і визначення концентрації хімічних речовин, 

біомолекул і молекулярних комплексів використовують для отримання 

експериментальних даних - вимірювання зміни кута мінімуму поверхневого 

плазмонного резонансу чи інтенсивності відбитого світла при постійному 

куті падіння. При цьому можливі помилки, обумовлені впливом шкідливих 

факторів, наприклад, зміною показника заломлення аналізованого 

середовища внаслідок коливань температури зовнішнього середовища. Ці 

помилки важко знайти на стадії вимірів, що знижує надійність і вірогідність 

одержуваної інформації [17]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ І ОПИС 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Виготовлення зразків 

В рамках дипломної роботи було виготовлено серію зразків. Вони 

виготовлялись наступним чином. Срібну плівку наносили термічним 

вакуумним осадженням на всю поверхню скляної підкладки. Товщина 

нанесеної плівки Ag становила близько 10 нм. Потім зразок з плівкою Ag 

обробляли іонами Ar+ протягом 2 хв. Напруга між анодом і зразком 

становила близько 1 кВ. Струм, що протікає через срібну плівку, становив 1 

мА. Обробка Ar+ призводить до перетворення срібної плівки в 

наноструктуровану плівку Ag. 

 

2.2 Метод термічного осадження тонких плівок у вакуумі 

Метод термічного осадження отримання тонких плівок обумовлений 

нагріванням у вакуумі речовини до активного випаровування цієї речовини 

та  конденсації випарах атомів на поверхні підкладки. До переваг цього 

методу можна віднести [18]: 

  враховуючи, що процес проводиться при високому і надвисокому 

вакуумі, це зумовлено високою чистотою сконденсованого матеріалу; 

  універсальність (наносять плівки металів, діелектриків, 

напівпровідників, сплавів); 

  відносна простота реалізації. 

Нерегульована швидкість осадження, низька, непостійна та 

нерегульована енергія частинок пари розпилюваного матеріалу є 

обмеженнями методу. 

Сутність методу термовакуумного розпилення можна описати за 

допомогою спрощеної схеми установки, представленої на рис. 2.2.1 
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Рис. 2.2.1 Схема установки термовакуумного випаровування: 1 – випарник;  

2 – підкладка; 3 – нагрівач підкладки; 4 – заслінка. 

 

У пристрої нагріву (випарнику) (1), розміщується речовина, що підлягає 

напиленню, де при високій температурі інтенсивно випаровується. У 

середині камери вакуумними насосами утворюється вакуум, після чого 

молекули речовини, що випарувалась, вільно та швидко поширюються в 

навколишній простір, досягаючи, поверхні підкладки (2). Відбувається 

конденсація речовини на підкладці (наростання плівки), у тому разі, якщо 

температура підкладки не перевищує критичного значення. Аби уникнути 

забруднення плівки за рахунок домішок, адсорбованих поверхнею речовини, 

що випарувалась, та для виведення випарника на робочу температуру, на 

початковому етапі випаровування використовується заслінка (4), що 

тимчасово перекриває потік речовини на підкладку. 

Під час осадження контролюється час розпилення, електричний опір, 

товщина та інші параметр, в залежності від функціонального призначення 

плівки. Після того як буде досягнуте потрібне значення параметру заслінка 

знову перекриває потік речовини, після чого припиняється процес осадження 

плівки. За допомогою нагрівача (3) відбувається нагрівання підкладки, що 

сприяє десорбції адсорбованих на поверхні підкладки атомів перед 
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розпиленням, а в процесі осадження створює умови для покращення 

структури плівки. Система відкачування працює безперервно, що забезпечує 

вакуум порядку 10-4 Па. 

Загалом метод різниться великою різноманітністю як за способами 

розігріву речовини, що розпилюється, так і за конструкціями випарників. 

Випарники з дротів та металевої фольги з резистивним нагріванням є 

найбільш простими. Матеріали: метали з високою температурою плавлення 

та низьким тиском насиченої пари. Необхідно, щоб при використанні перших 

двох випарників дріт змочував матеріал плівки й утримувався за рахунок 

поверхневих сил на ньому. У випадку, якщо для одержання плівки необхідно 

сконденсувати велику кількість речовини (до 10 і більше грамів) можуть 

використовуватися тиглі. При вдало підібраній парі метал-тигель – метал-

плівка, то металевий тигель матиме перевагу над керамічним через менше 

забруднення одержуваних плівок [19]. 

Перенесення молекул речовини від випарника до підкладки – друга 

стадія процесу напилення тонких плівок. При забезпеченні прямолінійного і 

спрямованого рух молекул до підкладки, можна отримати високий 

коефіцієнт використання матеріалу. У випадку інших рівних умов це також 

підвищує швидкість росту плівки на підкладці. 

Діаграма спрямованості та інтенсивність потоку для більшості типів 

випарників під час випаровування речовини поступово змінюються. В таких 

умовах обробка нерухомих підкладок, що є послідовною призводить до 

розкиду параметрів плівки в межах партії, що за один вакуумний цикл була 

оброблена. Підкладки встановлюються на обертовий «диск-карусель» для 

підвищення відтворюваності. «Каруселі підкладки» почергово і багаторазово 

проходять над випарником при обертанні, в наслідок чого нівелюються 

умови осадження для кожної з підкладок та усувається вплив тимчасової 

нестабільності випарника.  

Конденсація атомів і молекул речовини на поверхні підкладки є третьою 

стадією процесу напилення тонких плівок, яку можна розбити на два 
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умовних етапи: початковий етап – проходить від моменту адсорбції першим 

атомом на підкладку та до моменту утворення суцільної плівки; 

завершальний етап -відбувається гомогенне наростання плівки до заданої 

товщини. 

У даному дослідженні плівки осаджували наступним чином. Метал був 

випаруваний у вакуумі з простого випарника, що складається з 

вольфрамового тиглю з заслінками, що нагріваються електричним струмом. 

Тиглі були заповнені металом Ag чистоти 99,99% і  порошку С60 

99,9%чистоти. Температура в тиглі з порошком С60 становила 450 ° С. 

Температура підкладки становила 20 ° С. Тиск у вакуумній камері був 

близько 10-5 Торр. Відстань між підкладками і випарником становила близько 

15 см. Це велика відстань між підкладками і випарником дозволила отримати 

досить однорідні плівки. Товщина плівок контролювалася як під час 

осадження за допомогою монітору осадження з використанням кварцевих 

мікровагів так і за допомогою багатокутової еліпсометрії після осадження 

Швидкість осадження плівки С60 становила близько 5 нм/с. 

 

2.3 Наноструктурування плівок срібла обробкою іонами аргону 

Сучасні тенденції розвитку мікроелектроніки передбачають 

використання функціональних елементів, розміри яких варіюються в межах 

від 10 нм до 1 мкм. Перехід до нанорозмірів призводить до прояву не 

характерних для «об’ємних» матеріалів властивостей, які чинять істотний 

вплив на функціональні характеристики і зумовлюють область застосування. 

Одним з найбільш доступних з точки зору технології виготовлення методом 

одержання таких матеріалів є так зване наноструктурування — створення на 

поверхні матеріалу або в його об’ємі нанорозмірних структур (шарів, пор 

тощо). 

Іонно-плазмова обробка є одним зі способів одержання 

нанокристалічного поверхневого шару, що давно та успішно 

використовується для підвищення стійкості інструмента, надання виробам 
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корозійної стійкості, поліпшення трибологічних характеристик поверхонь 

деталей машин. Цей вид обробки викликає зміну поверхневих властивостей, 

досить сильно зміцнює весь виріб, а саме впливає на його “об'ємні” механічні 

характеристики. Застосовуються різні види цієї обробки – іонна імплантація, 

іоннопроменеве перемішування та інші. 

Метод іонної імплантації, полягає у впровадженні іонів високих енергій 

у поверхню матеріалу, такий процес проводять у вакуумі порядку 10-4…10-

3Па за використання іонно-променевих прискорювачів. Такі установки  

можуть включати один або кілька іонних джерел, у яких відбувається 

перетворення матеріалу в іонізований стан – плазму. В результаті, іони, що 

утворилися, надходять у систему аналізу та сепарації, де від основного пучка 

відділяються іони небажаних домішок. За допомогою фокусуючих лінз після 

сепарації пучок іонів концентрується в промінь, який потрапляє в 

прискорювач, де вони розганяються до високих енергій в електричному полі. 

Система електричних лінз і відхиляючих пластин служить для подальшої 

стабілізації іонного променя та здійснення його сканування. При потраплянні 

на матеріал, який модифікується, в залежності від енергії іони 

впроваджуються в матеріал на глибину 5-500нм. В залежності від конструкції 

імплантера діаметр плями іонного променя на поверхні оброблюваного 

матеріалу може становити від 10 до 200 мм, а значення середнього іонного 

струму 1-20 мА. У процесі бомбардування іонами поверхневих шарів 

матеріалу, який модифікується, відбувається ряд складних процесів. Крім 

імплантації іонів у поверхню матеріалу відбуваються такі процеси, як: 

розпилення поверхні; каскадне перемішування атомів матеріалу в 

поверхневому шарі; адсорбція Гіббса (зміна складу поверхні внаслідок 

зменшення вільної енергії); утворення метастабільних фаз; 

радіаційностимульована дифузія; перерозподіл атомів матеріалу в 

поверхневому шарі; переважне розпилення та інше.  

Співвідношення між цими процесами залежить від типу іонів, що 

імплантуються, та матеріалу, що модифікується, а також технологічного 
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режиму обробки. До основних переваг іонної імплантації як методу 

створення модифікованих поверхневих наношарів відносять:  

  низькі температури матеріалу,  модифікується, відсутність помітних 

змін розмірів, структури та властивостей основного матеріалу, відсутність 

явної границі поділу; 

  можливість одержувати будь-які комбінації матеріалів у поверхневому 

наношарі; 

  незалежність від меж розчинності компонентів у твердій фазі;  

  висока стабільність і відтворюваність процесу;  

  висока чистота процесу у вакуумі;  

  контрольованість глибини обробки;  

  Можливість в наслідок високоточного сканування іонного променя 

оброблюваної поверхні створювати складні поверхневі наноструктури;  

  можливість послідовної або одночасної імплантації іонів різних 

матеріалів.  

До недоліків методу відносять:  

  незначна глибина проникнення іонів у матеріал (особливо при низьких 

енергіях); 

  протікання процесів розпилення поверхні;  

 висока вартість та складність устаткування й обробки;  

  труднощі контролю всього комплексу процесів, що протікають при 

іонній імплантації, недостатня вивченість.  

При іонно-променевому перемішуванні, процес проводять у вакуумі  

10-3…10-2 Па. Як інертний газ використовують найчастіше аргон або ксенон. 

При використанні іонів з більш високими атомними номерами призводить до 

підвищення ефективності процесів перемішування [20]. 
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2.4 Атомна силова мікроскопія 

Морфологію поверхні нанографітової плівки було досліджено за 

допомогою атомного силового мікроскопа. 

1

4 3

2

 
Рис. 2.3.1 Принципова блок-схема AFM: 

1) лазерна установка, 2)  фотодетектор, 3) поверхня зразка, 4) зонд. 

 

Атомно-силовий мікроскоп представляє собою систему «зонд – зразок». 

Принципову блок-схему AFM подано на рис. 2.3.1 Принцип роботи AFM 

засновано на використанні сил міжатомної взаємодії. Зонд включає голку, 

встановлену на мікромеханічний кантилевер. У процесі сканування 

досліджуваної поверхні міжатомні сили взаємодії кінчика голки і поверхні 

зразка (3) викликають зсув голки (4) і, відповідно, вигин кантилевера. Це 

відхилення реєструється оптичним методом. Відбитий лазерний (1) промінь 

детектується позиційно-чутливим фотоприймачем (2). Вихідний сигнал з 

фотоприймача подається на комп'ютер для обробки даних, що відображають 

рельєф поверхні зразка з атомарною роздільною здатністю. Позиційно-

чутливі фотодетектори чотирьохсекційні, що дозволяє вимірювати не тільки 
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поздовжні, але також і торсійні вигини кантилевера. Пристрій розгортки по 

осях x та y забезпечує сканування поверхні. 

 
Рис. 2.3.2 Зовнішній вигляд AFM NT-MDT NTEGRA Prima Scanning 

Probe Microscope 

 

За допомогою скануючого зондового мікроскопа можна досліджувати 

профілі поверхні зразків (роздільна здатність до 0.1 нм), вимірювати такі 

фізичні властивості, як провідність поверхні, розподіл статичних зарядів, 

магнітних полів і модуля пружності. 

В порівнянні з іншими мікроскопами, такими як оптичні або електронні, 

АСМ забезпечу більш високу роздільну здатність не тільки в поперечному 

напрямку, але і в вертикальному напрямку, так що виходить дуже точна 

інформація про рельєф поверхні. АСМ може працювати в декількох режимах, 

в залежності від застосування, в даному дослідженні був застосований 

напівконтактний режим: наконечник “перетягується” по поверхні зразка, і 

контури поверхні вимірюються або з використанням прямого відхилення 

кантилевера, або з використанням сигналу зворотного  зв’язку, необхідного 

для утримання кантилевера в постійному положенні [21].  
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Вимірювання AСM проводилися на мікроскопі NT-МDТ Ntegra з 

використанням кремнієвого зонда з радіусом вістря ~ 10 нм. 

 

2.5 Скануюча електронна мікроскопія 

Cканувальний електронний мікроскоп – СЕМ, у цьому приладі 

досліджуваний зразок опромінюють тонким сфокусованим пучком 

електронів, що розгортається у растр на поверхні. Наслідком його взаємодії з 

поверхнею утворюються відбиті електрони, вторинні електрони, оже-

електрони та фотони різних енергій. Їх використовують для вимірювання 

багатьох характеристик зразка, таких як: складу, топографії поверхні, 

кристалографічної орієнтації і тощо. У режимі топографії просторове 

розділення СЕМ досягає 10 нм і менше, та 100 нм - під час дослідження 

фазового складу. Зображення тривимірних об’єктів у СЕМ можна 

інтерпретувати інтуїтивно, що є важливою причиною успішного 

застосування його. 

Отримання зображення тривимірних об’єктів є основною функцією 

сканувального електронного мікроскопа. У порівнянні з оптичним 

мікроскопом, СЕМ має більшу глибину поля та краще латеральне (у 

площині) розділення. У СЕМ, як і в трансмісійному електронному мікроскопі 

використовують пучок електронів, спрямований на зразок. Виходячи з цього, 

такі елементи, як конденсорні лінзи та вакуумна система присутні в обох 

приладах і схожі між собою. Але спосіб отримання зображення та його 

збільшення значно відрізняються. Трансмісійний електронний мікроскоп дає 

інформацію про внутрішню структуру тонких зразків, тоді як СЕМ 

застосовують для вивчення поверхневої або приповерхневої структури 

об’ємних зразків. 

Однією з головних переваг СЕМ є те, що, будь-яке випромінювання 

зразка або його зміна, яку можна зареєструвати, можна використати для 

формування зображення і забезпечити контраст зображення. Усі сигнали є 
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результатом взаємодії між падаючими електронами і зразком, і відповідно 

може дати нам інформацію про зразок [22]. 

Сканувальні електронні мікроскопи мають засоби для реєстрації 

вторинних та зворотно розсіяних електронів. У вторинних та зворотно 

розсіяних електронах відображають топографічний контраст зображення 

(рельєф поверхні). Однак у зворотно розсіяних електронах зображення 

частіше використовують для виявлення фазового складу зразка. Скануюча 

електронна мікроскопія є важливим аналітичною методикою дослідження 

поверхні.  

 

2.6 Оптична спектроскопія 

Оптична спектроскопія, що вивчає взаємодію монохроматичного 

випромінювання з матеріалом, яка супроводжується зміною енергії 

розсіяного випромінення в порівнянні з енергією, що падає на об’єкт 

випромінювання. Комбінаційне розсіяння (КР) обумовлене непружними 

зіткненнями фотонів з молекулами (або іонами), в результаті чого вони 

обмінюються енергією. В спектрі розсіяного випромінювання можна 

спостерігати спектральні лінії при комбінаційному розсіюванні, які відсутні у 

лінійчатому спектрі первинного світла. Число і розташування ліній, що 

з’являються, визначаються молекулярною будовою матеріалу.  

Особливість оптичної спектроскопії в порівнянні з іншими видами 

спектроскопії полягає в тому, що більшість структурно організованою 

матерії резонансно взаємодіє з електромагнітним полем саме в оптичному 

діапазоні частот. Тому саме оптична спектроскопія використовується в даний 

час дуже широко для отримання інформації про речовину. Проведення 

якісного та кількісного аналізу матеріалу щодо змін положення, 

інтенсивності і форми смуг поглинання. Вимірювання спектрів відбиття 

зразків для широкого діапазону кутів падіння світла. Будучи досить простою 
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і доступною методикою, спектроскопія поглинання може дати важливу 

інформацію про просторову структуру нанооб'єктів [23]. 

Спектр поглинання матеріалу є часткою падаючого випромінювання, 

поглиненого матеріалом в діапазоні частот. Спектр поглинання визначається 

атомним і молекулярним складом матеріалу. Поглинання, яке відбувається 

через перехід між двома станами є лінією поглинання і спектр, як правило, 

складається з безлічі ліній. 

Частоти, де відбувається лінія поглинання, а також їх відносні 

інтенсивності, в першу чергу залежать від електронної та молекулярної 

структури зразка. Частоти будуть також залежати від взаємодії між 

молекулами в зразку, з кристалічною структурою в твердих тілах, а також на 

кілька факторів навколишнього середовища (наприклад, температури, тиск, 

електромагнітне поле). Лінії також матиме ширину і форму, які в першу 

чергу визначається спектральної щільності або щільності станів системи. 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1 АСМ дослідження поверхні наноструктурованих плівок срібла. 

При обробці AСМ топогрaм будемо досліджувaти нaступні пaрaметри 

поверхні: 

 Max – Мaксимaльнa висотa. 

 Min – Мінімaльнa висотa. 

 Average – Середня висотa. 

 Average Roughness – Середня шорсткість. 

 Coefficient of kurtosis – Коефіцієнт ексцесу. 

 Surface skewness – Aсиметрія поверхні. 

 Root Mean Square – Середня квaдрaтичнa шорсткість. 

 Thickness – Товщинa. 

 Peak-to-peak – Середня відстaнь між пікaми. 

 Ten point height – Середня висотa по десяти точкaм. 

 Average grain size – Середній розмір зернa. 

Обробкa зобрaження до  почaтку вимірів: 

1)Випрaвити нуль. 

2)Відняти середню площину. 

3)Вирівняти тaк, щоб грaні дивилися вверх. 

4)Видaлити горизонтaльні цaрaпини. 

5)Відняти середню площину. 

6)Випрaвити нуль. 

Всі результaти вимірів пaрaметрів копіюємо в буфер (тaм вони покaзaні 

точніше, без округлення). Зa допомогою функції «Розтягнути діaпaзон 

кольорів по чaстині дaних» будемо обрізaти влaсноруч все, окрім потрібної 
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гістогрaми. Зaгaлом, ми досліджуємо 4 зрaзкa зa допомогою СЕМ, тa 5 

зрaзків зa допомогою AСМ. 

1 зрaзок AСМ 

 

 

Товщинa 28 - 40 нм Мінімум 0 нм 

Середня шорсткість 20,659 нм Мaксимум 203,230 нм 

Середній розмір зернa 140-145нм Середня висотa 135,532 нм 

Середня відстaнь між пікaми 161,082 нм Ексцес 1,757 

Середня висотa по десяти точкaм 147,201 нм Aсиметрія -1,177 

Середня квaдрaтичнa шорсткість 26,939 нм Ентропія -16,133 
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Середній розмір зернa ми знaйшли зa допомогою функції сегментaції через 

вододіл. Середня товщинa цього зрaзкa – 34 нм. Середній розмір зернa 142,5 

нм. 

2 зрaзок AСМ 

 

 

Товщинa 26 – 38 нм Мінімум 0 нм 

Середня шорсткість 10,358 нм Мaксимум 114,965 нм 

Середній розмір зернa 60 – 66 нм Середня висотa 57,104 нм 

Середня відстaнь між пікaми 86,081 нм Ексцес 0,337 

Середня висотa по десяти точкaм 61,987 нм Aсиметрія 0,00534 

Середня квaдрaтичнa шорсткість 13,149 нм Ентропія -16,731 
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Цей зрaзок мaє середню товщину 32 нм, тa середній розмір зернa 63 нм. 

Тобто зрaзок 1 тa зрaзок 2 мaють приблизно однaкову товщину, aле різні 

розміри зерен. 

3 зрaзок AСМ 

 

 

Товщинa 130-150нм Мінімум 0 нм 

Середня шорсткість 16,601 нм Мaксимум 219,278 нм 

Середній розмір зернa 45 – 65 нм Середня висотa 49,521 нм 

Середня відстaнь між пікaми 137,278 нм Ексцес 1,706 

Середня висотa по десяти точкaм 109,498 нм Aсиметрія 0,831 

Середня квaдрaтичнa шорсткість 20,806 нм Ентропія -16,329 
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В цьому зрaзку середній розмір зерен – 55 нм, середня товщинa – 140 нм 

4 зрaзок AСМ 

 

 

Товщинa 46 – 60 нм Мінімум 0 нм 

Середня шорсткість 20,659 нм Мaксимум 203,230 нм 

Середній розмір зернa 140-150нм Середня висотa 135,532 нм 

Середня відстaнь між пікaми 128,091 нм Ексцес 1,757 

Середня висотa по десяти точкaм 122,724 нм Aсиметрія -1,177 

Середня квaдрaтичнa шорсткість 26,939 нм Ентропія -16,132 

 

В цьому зрaзку вже крупні зернa, середній розмір яких 145 нм, товщинa – 53 

нм. 
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5 зрaзок AСМ 

 

Товщинa 17 - 25 нм Мінімум 0 нм 

Середня шорсткість 51,762 нм Мaксимум 333,849 нм 

Середній розмір зернa 275-285нм Середня висотa 243,927 нм 

Середня відстaнь між пікaми 251,315 нм Ексцес -0,374 

Середня висотa по десяти точкaм 222,907 нм Aсиметрія -0,894 

Середня квaдрaтичнa шорсткість 64,662 нм Ентропія -15,3 

    

Тут вже знaдобилaся функція «Видaлити окремі зернa», бо через обмеженість 

поверхні прогрaмa думaлa, що нa грaниці AСМ топогрaми знaходяться великі 

зернa. Середній розмір зерен тоді дорівнює – 250 нм, товщинa зрaзкa – 21 нм. 
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3.2 СЕМ дослідження поверхні наноструктурованих плівок срібла 

Зрозуміло, що обробляти зобрaження зі скaнувaльного електронного 

мікроскопу ми можемо, тільки в режимі детектувaння тa сегментaції зерен нa 

зрaзку. Бо зобрaження в формaті .jpeg не можуть передaти тaкий пaрaметр 

нaноструктури, як висотa, тому єдине, що ми можемо визнaчити з СЕМ 

зобрaжень – це середній розмір зерен.  

Крім цього требa розуміти ще те, що в кожному СЕМ зобрaженні свій 

лaтерaльний мaсштaб, який індивідуaльний для кожного зобрaження. Тому в 

прогрaмі Gwyddion требa обережно зaдaвaти реaльні поперечні розміри 

зобрaжень.  

Всі зобрaження, які ми будемо досліджувaти в цьому розділі, отримaні з 

нaстільного скaнуючого електронного мікроскопу AURA 100. Цей мікроскоп 

може збільшувaти до 30000 Х. Перевaгою цього мікроскопу є те, що для його 

використaння не потрібно спеціaльних зaсобів нaвчaння і 

висококвaліфіковaного персонaлу. Роздільнa здaтність AURA 100 – не менше 

зa 7 нм (при мaксимaльній прискорюючій нaпрузі). Мaксимaльно можливa 

прискорюючa нaпругa - 20 кВ. 

Для нaших 4-х зрaзків ми будемо використовувaти прискорюючу нaпругу 

в 10 кВ. Збільшення зобрaження для кожного зрaзкa буде відрізнятися: 

 1 зрaзок – збільшення в 11000 Х. 

 2 зрізок – збільшення в 10000 Х. 

 3 зрaзок – збільшення в 24000 Х. 

 4 зрaзок – збільшення в 22000 Х. 

Метa цього дослідження полягaє в тому, що зa допомогою вододілу 

зaсегментувaти і поміряти зернa. Для цього требa підбирaти у вікні «Пошук 

зерен» - число кроків, розмір крaплі тa поріг, a вже після цього у вікні 

«Сегментaція» підбирaти інше число кроків тa розмір крaплі. Перші 3 зрaзки 

будуть товстими, a остaнній зрaзок буде «нaпівпрозрaчним», тобто дуже 

тонким. 
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1 зрaзок СЕМ 

 

В дaному зрaзку середній розмір зернa знaходиться у межaх від 350 нм до 370 

нм.  
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2 зрaзок СЕМ 

 

В дaному зрaзку середній розмір зернa знaходиться у межaх від 600 нм до 610 

нм 
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3 зрaзок СЕМ 

 

В дaному зрaзку середній розмір зернa знaходиться у межaх від 440 нм до 460 

нм 
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4 зрaзок СЕМ 

 

В дaному зрaзку середній розмір зернa знaходиться у межaх від 386 нм до 394 

нм. 
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3.3 Дослідження спектрів оптичного поглинання плівок срібла 

При дослідженні оптичних властивостей низькорозмірних  матеріалів, 

зокрема тонких наноструктурованих плівок, стандартною методикою є 

знімання спектрів пропускання світла, які дають базову інформацію про 

структуру речовини.  

Спектри пропускання було знято при кімнатній температурі (T = 293 К) 

за допомогою одноканального спектрометра ДФС-12.  

Було досліджено спектри поглинання плівки чистого срібла, плівки 

срібла наноструктурованого аргоном для зразків Ag1 і Ag2.  

 

Рис. 3.3.1 Спектр поглинання плівки чистого срібла. 
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Рис. 3.3.2 Спектр поглинання 2 зразка 

 

Рис. 3.3.3 Спектр поглинання 1 зразка 
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Рис. 3.3.4 Спектр поглинання 1 зразка (синій) та спектр поглинання 2 зразка 

(червоний) (Від оптичної густини наноструктурованої плівки віднімається 

оптична густина вихідної срібної плівки поділена на7.85;  7,82 –  це 

нормовочний фактор на 1000 нм). 

 

Видно, що спектри поглинання обох зразків виявляються чіткі смуги 

ППР з максимумами при 539 нм для зразка 1 (синя лінія) і 465 нм для зразка 2 

(червона лінія), відповідно. Значення 465 нм для ППР в зразку 2, що містить 

Ag НЧ із середнім розміром 50 нм загальне для срібних наночасток на 

скляній підкладці. Тим часом, ППР для зразка 1 (539 нм), що містить Ag НЧ з 

розміром 63 нм зсунулись і розширились. По-перше, тому що Ag НЧ в зразку 

1 досить великі, зсув і розширення обумовлені ефектом сповільнення. По-

друге, так як концентрація НЧ досить висока, зсув і розширення обумовлені 

електродинамічними спарюванням НЧ. Обидва ці ефекти добре відомі [24]. 
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Якщо порівняти рис. 3.3.1, де в нас чисте срібло і рис. 3.3.4, де в нас дві 

плівки наноструктурованих аргоном, то можемо побачити, що при 

наноструктуруванні з’являються піки, яких немає в чистому сріблі. Коли ми 

проводимо обробку чистого срібла, то ми отримуємо 2D масив наночастинок, 

які і дають нам цей пік поглинання (плазмон). 
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Висновки 

1. Запропоновано новий метод наноструктурування тонких плівок срібла 

обробкою іонами аргону при кімнатній температурі. 

 

2. Дослідження морфології поверхні отриманих плівок показали, що вони 

частково або повністю перетворюються на 2D масив дещо 

приплюснутих сферичних наночастинок, в залежності від тривалості та 

дози іонної обробки. 

 

3. Оптичні спектри поглинання демонструють появу піку поверхневого 

плазмонного резонансу в наноструктурованих срібних плівках, що 

підтверджує утворення масиву наночастинок. 

 



37 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 [1] E. Zeller, A. Kolb, H. Beruda, P. Bissinger, J. Riede & H. Schmidbaur  

[2] K. Hedberg et al. Science 254, 410 (1991).  

[3] L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, D.R. Haffman Nature 344, 354 (1990). 

[4] K. Hedberg et al. Science 254, 410 (1991). 

[5] Y. Saito, H. Shinohara, A. Ohshita. Jap.J.Appl.Phys. A30, L1068 (1991). 

[6] W. Kratschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, D.R. Haffman Nature 347, 354 

(1990). 

[7] W.I.F. David, R.M. Ibberson, J.C. Matthewman et al. Nature 353, 147 (1991). 

[8] F. Gugenberger, R. Heid, C. Meingast, P. Adelmann, M. Braun, H. Wühl, M. 

Haluska, H. Kuzmany. Phys. Rev. Lett. 69, 3774 (1992). 

[9] W.Y. Ching, M.-Z. Huang, Y.-N. Xu, W.G. Harter, F.T. Chan Phys. Rev. Lett. 

67, 2045 (1991). 

[10] S. Narita, H. Kobayashi, K. Ohashi, T. Shibuya. Fullerene 

Science&Technology 1, 291 (1993).  

[11] I. Laszlo, L. Udvardi Chem. Phys .Lett. 136, 418 (1987). 

[12] K. Yabana, G.F. Bertsch. Chem. Phys. Lett. 197, 32 (1992). 

[13] H.W. Kroto, R. Taylor, D.R.M. Walton. Chem. Phys. Lett. 183, 283 (1991).  

[14] Grigorchuk N.I., Tomchuk P.M. Optical and transport properties of spheroidal 

metal nanoparticles with account for the surface effect. Phys.Rev. B. 2011. 

[15] Y. Wang, J.M. Holden, A.M. Rao, P.C. Eklund, U.D. Venkateswaran, D. 

Eastwood, R.L. Lidberg, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus.Phys. Rev. B 51, 

(1995).  

[17] Карпенко Г. Д., Рубинштейн В. Л. Современные методы генерации 

осаждаемого вещества при нанесении тонкопленочных покрытий в вакууме. 

Минск:БелНИИНТИ, 1990 – 36 с. 

[18] F. Negri, G. Orlandi, F. Zerbetto. J.Chem. Phys. 97, 6496 (1992). 



38 
 
[19] Li X.D. Evolution of the localized surfac plasmon resonance and electron 

confinement effect with the film thickness in ultrathin Au films /X.D.Li, T.P. 

Chen, Y.Liu, K.C. Leong J. // Nanopart Res. – 2015.  

[20] Агранович В. M. Поверхностные поляритоны / В. M Агранович., Д. 

Л.Миллс – M.: Наука, 1985. – 526 с  

[21] Войтович, И. Д. Сенсоры на основе плазмонного резонанса: принципы, 

технологии, применения. - К. : Сталь, 2011. - 534 с. 

[22] Ctyroky J., Brynda E. Novel spectral fiber optic sensor based on surface 

plasmon resonsnce // Sensors and Actuators, B. – 2001. – Vol.74 – P.106-111. 

[23] S. Kazaoui, R. Ross, N. Minami. Phys. Rev. B 52, R11665 (1995). 

[24] Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. 

В 10 кн.: Учеб. Пособие для ПТУ. Кн. 6. Нанесение пленок в вакууме / 

Минайчев В. Е. – М.: Высш. шк., 1989. – 110 с.: ил. 

 


