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Анотація 

Табунщик А.О. Моделювання оптичних властивостей  наноструктуро ваних 

плівок благородних металів. Квалiфiкацiйна робота бакалавра за напрямом 

пiдготовки 6.040203 Фiзика, спецiалiзацiя «наноструктури в металах та 

кераміках». – Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 

фiзичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ – 2020. 

Науковий керiвник к. ф.-м. н., доц. Козаченко В.В., доц.. каф. загальної фізики. 

Були змодельовані явища поверхнево плазмонного резонансу в 

наноструктурованих плівках благородних металів методом скінчених елементів. 

Були отримані розподіли напруженності електромагнітного поля, на основі яких 

брались значення в точці та отримувались спектри. Також у роботі 

моделювались поверхнево плазмонні резонанси у нанопорі в плівках 

благородних металів, що досі не вивчалося. Проаналізовані впливи розмірного 

ефекту  та кута падіння світла на оптичні спектри .  Практичне застосування 

даної роботи полягає у можливостi використання її у подальших дослiдженнях 

в наноплазмониці та фотовольтаїці, аналізу поверхнево плазмонного резонансу 

в різних наноструктурах. 

Ключові слова: поверхнево плазмонний резонанс, тонка плівка, масив 

наночастинок, нанопора, спектр. 
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Summary 

Tabunshchyk A.O. Modeling the optical properties of nanostructured films of noble 

metals.  Qualifying work of the bachelor on a speciality 6.040203 — physics, speci- 

alization "physics of nanostructures in metals and ceramics ". — Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of general Physics — 

Kyiv, 2020. 

Research supervisor PhD of Physics and Mathematics, Assoc. 

Prof. Kozachenko V.V., Associate Professor of Department of general Physics. 

In this work, we have modelled a surface plasmon resonance in nanostructured films 

of precious metals using the program Comsol multiphysics. As a result, we have 

obtained distributions of electromagnetic field and have plotted spectrums on their 

base. Also, we have modelled the surface plasmon resonance in nanopore, which has 

not been studied yet, and have analysed the influences of the dimensional effect and 

light’s angle of incidence on the value of the extinction. The practical application of 

this work consists in the possibility of its usage in further research in nanoplasmonics 

and photovoltaics, analysis of surface plasmon resonance on various nanostructures. 

Key words: surface plasmon resonance, thin film, arrays of Noble Metal 

Nanoparticles, nanopore, spectrum 
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Вступ 

На сьогодняшній день одним з швидкозростаючих напрямків у фізиці є 

електроніка. Вже протягом досить великого часу зменшуються характерні 

розміри пристроїв. Разом з тим відтворюють новий функціонал, характер та 

принцип дії. Сучасні технології надають можливості створювати структурні 

елементи розмірами порядку декількох нанометрів. Через їхні унікальні 

властивості вони здобули широкого розповсюдження і виникнення двох 

наукових напрямків — плазмоніки та нанофотоніки. 

Сьогодні кількість публікацій присвяченій плазмониці стрімко зростає, 

що  вказує на високу актуальність даного напрямку. Наприклад, лише для 

благородних металів кількість зросла до 38 тисяч. Інтерес викликаний до 

локального поверхневого плазмонного резонансу зумовлений тим, що частоти 

локального поверхневого плазмонного резонансу у частинках благородних 

металів знаходяться в межах видимого світла [9]. Застосування масивів 

наночастинок вже дійшло до багатьох напрямків. 

SERS (Surface Enhanced Ramas Scattering) підкладки мають принцип дії 

оснований на поверхнево-посиленому комбінаційному розсіянні [12]. За 

допомогою їх проводять хімічній аналіз, що дозволяю досить точно визначити 

хімічний розподіл речовин, навіть у разі їх дуже обмеженої кількості та досить 

слабкого сигналу. 

Також наночастинки благородних металів досить широко застовують у 

фотовальтаїці. Поверхневий плазмонний резонанс на масиві частинок 

благородних металів дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії  сонячного 

елементу [10]. 
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1. Огляд літератури 

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 [15], як правило, відбувається шляхом 

осаджен- ня 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 ефектами, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1.1. Структура тонких плівок 
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1.2 Поверхневий плазмонний резонанс 

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 

винонання 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 [14]. Саме через 

те, що можна керувати властивостями цього ефекту локалізований плазмонний 

резонанс представляє інтерес.   
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1.3 2D масиви частинок благородних металів 

 На практиці також більшу увагу звертають системи наночастинок 

осадженій на певній підкладці. Взаємодія між частинками та наявність 

підкладки вносить вклад до оптичного відгуку ансамблю наночастинок [6], [7]. 

 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 [13], [16], [17] — для 

Au, [1] — для Ag. В [1] 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 [2], [11] 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 [3] свідчать про те, що при збільшенні кута падіння світла пік 

поглинання починає розщеплюватись. А величина розщеплення збільшується зі 
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зменшенням міжчастинкових відстаней, що можна інтерпретувати як посилення 

дипольних взаємодій між частинками. 

Робота [4] була першою, де було експериментально виявлена залеж- ність 

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 [5], [8]. 

 

1.4 Нанопори у срібній плівці. 

На сьогодняшній день у вільному доступі немає публікацій та статей про 

структури типу нанопори у плівці. Нами було змодельовано нанопору у срібній 

плівці и визначені певні оптичні властивості поверхнево плазмонного резонансу 

у такій структурі. 
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2. Методика та зразки 

2.1 Вступ до моделювання у Comsol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Етапи моделювання у Comsol 

1 - Визначення вимірності, в якій моделюємо 

Ми обираємо, як наша модель буде розраховуватися. У тривимірному просторі, 

або двовимірному і так далі. Якщо в нас трьохвимірна задача, але в ній 

аксіальна симетрія, то краще обрати відповідну двовимірну задачу з аксіальною 

симетрією по третій просторовій змінній, щоб значно полегшити розрахунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.2. Початкова сторінка вибору розмірності у Comsol 

2 - Задання фізики та фізичних процесів у обраній моделі 

Comsol дає можливість вирішення пов'язаних міждисциплінарних завдань в 

єдиному середовищі розробки. Групи модулів, які розширює можливість 



12 

платформ мультіфізічного моделювання, забезпечуючи моделювання для 

специфічних областей моделювання. 

Модулі даної групи доповнюють базовий інтерфейс мультіфізик. 

Рис 2.1.3. Перелік фізичних модулей у Comsol 

3 - Побудова геометрії 

Тут ми відрисовуємо геометрію нашої моделі за допомогою окремих 

стандартних фігур та інтерфейсу для створення геометрії описаної 

користувачем.Comsol дозволяє імпортувати файли геометрії інших моделей або 

імпортувати скрипт послідовності створення геометрії у Comsol. Таким чином 

можна набагато пришвидшити процес відтворення геометрії. Останній варіант 

дозволяє побачити та змінити етапи створення моделі на відмінність від 

імпорту звичайного файлу геометрії моделі, де уся геометрія була б задана 

однім цілим. 
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Рис. 2.1.4. Сторінка побудови геометрії у Comsol 

4 - Задати матеріали до нашої моделі 

На цьому етапі ми задаємо матеріали до певних частин нашої моделі, 

тобто задаємо окремим частинам геометрії певні властивості, що описуються 

насправді набором параметрів для сімейств функцій, що визначаються 

фізичними процесами, які ми задаємо.  На практиці можуть виникнути 

труднощі. У бібліотеках Comsol не так вже і багато заданих матеріалів. І, 

навіть,не усі вже готові матеріали містять повний набір параметрів. Церез це і 

виникають основні труднощі на цьому етапі. В цьому разі їх потрібно шукати у 

всесвітній мережі інтернет, а потім вручну задавати ці параметри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1.5. Сторінка задання матеріалів у Comsol 

 

5 - Задати фізичні інтерфейси на основі яких будемо проводити розрахунки 

моделі та граничні умови до них 

Фізичні інтерфейси задають математичний опис моделі, на основі яких 

проводяться розрахунки. Вузол мультифізики пов’язує фізичні інтерфейси між 

собою шляхом рішення рівнянь суміжних фізичних процесів. Користувач може 

також сам задавати весь математичний опис моделі та граничні умови до неї. 



14 

Тут краще витратити додатково час та ознайомитися з цими інтерфейсами, щоб 

доволі точно застосувати їх до своєї моделі. Шукати розбіжності в рівняннях та 

граничних умовах між заданими параметрами та змінними може займати багато 

часу. Тому слід дослідити ці фізичні інтерфейсі, щоб добре орієнтуватися та 

зайвий раз не налаштовувати усе самому. В іншому разі з високою ймовірностю 

доведеться перероблювати  і переобчислювати модель або залишати 

неправильні результати та висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1.6. Сторінка фізичних інтерфейсів та граничних умов у Comsol 

 

 

6 - Побудова сітки для розрахунків 

 

Це крок дискретизації нашої задачі. На цьому етапі ми задаємо і 

визначаємо насиченість (щільність) нашої сітки. Роль відліків виконують 

квантовані значення функцій.  

Тут Comsol дає нам обрати або серед стандартного набору утворення сіток 
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(зазвичай відрисовується за геометрією) або користувач може сам прописати 

властивості сітки або прорахувати сітку в залежності від фізики завдання (тобто 

як в моїй роботі Comsol прораховує фізику завдання і розуміє, в яких місцях 

слід згустити сітку, щоб вийшла адекватна точність, а де щільна дискретизація 

не потрібна) 

На Рис.7 можна бачити таку сітку і зрозуміти, що Comsol робить її більш 

щільною в місцях, де градієнт функції зростає 

 

Рис 2.1.7. Сторінка побудови сітки та визначення її щільності у Методі 

скінчених елементів 

 

7 - Розрахунок та постпроцесінг(Аналіз та виведення на екран 

отриманих результатів) 

Після усіх попередніх етапів треба провести розрахунок. За умови, якщо 

програма не видає помилок, ми отримаємо прораховану модель. Користувач 

може виводити на екран безліч залежностей, що йому потрібні. 

Comsol дозволяє візуалізувати, наприклад, розподіл змінних в інтервалі від 

заданих умов, які теж можна ввести у вигляді інтервалу. Це досить полегшує 

аналіз отриманих результатів. Після отримання рішення будуються графіки 
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збіжностей використаних алгоритмів для розрахунків, що дозволяє оцінити 

точність отриманих результатів на основі цих методів. 

На Рис. 2.1.8 демонстрація розподілу температури моделі від заданих умов. 

Рис. 2.1.8. Сторінка візуалізації результатів у Comsol 

2.2 Моделі (зразки) 

 Нами було вирішено зробити декілька типів моделей: золота 

наночастинка на підкладці, система золотих частинок на підкладці та пори у 

срібній плівці. Для простоти вимірювання і економії обчислювальної 

потужності наночастинки ми створювали ідеалізованої сферичної форми. 

Перший тип моделей — це золота наночастинка на скляній підкладці. 

Характеристики матеріалів були взяті з внутрішньої бібліотеки Комсоля. 

Конфігурацію моделі ви можете бачити на рисунку. Золота наночастинка 

торкається скляної підкладки, на яку вертикально вниз падає світло. 
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Рис. 2.2.1. Геометрія золотої наночастинки на склянцій підкладці 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Розподіл нормалі елктричного поля вздовж осей z та x золотої 

наночастинки на скляній підкладці 

 

На рис 2.2.2 представлен розподіл нормалі Електричного поля в одиницях 

Вольт/метр. Для опису залежностей величини електричного поля від  

параметрів ми брали значення модуля нормалі електричного поля в одній точці 

у ближньому полі частинки, в якій це саме значення було максимальне. 

Дві золоті наночастинки відділені один від одного певною відстаню та 

торкаються скляної підкладки. Ця конфігурація схожа на першу, але тут 

використовуються дві золоті наночастинки та ще присутній додатковий 

параметр — міжчастинкова відстань. У цій моделі значення величини 
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Електричного поля вимірювалося в тоцчі, що знаходилася строго посе- редині 

між частинками для усіх координатних осей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.2.3. Геометрія системи двох золотих нано- частинок на скляній підкладці 
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нормалі елктричного поля вздовж осей z та x                     системи двох золотих 

наночастинок на скляній підкладці 
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3D модель 2D масиву золотих наночастинок сферичної форми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.5. Геометрія масиву  золотих наночастинок сферичної  форми на 

скляній підкладці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.6. Розподіл нормалі елктричного поля у площинах Y0Z та X0Z                     

системи золотих наночастинок на скляній підкладці 
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Рис. 2.2.7. Розподіл нормалі елктричного поля вздовж діагональної площини 

системи  золотих наночастинок на скляній підкладці 

 

Модель нанопори у срібній плівці. З результатів видно, що наявність 

нанопори у срібній плівці має протилежний характер дії в порівнянні з золотою 

наночастинкою на підкладці. Наявність нанопори дає схоже результуюче 

електричне поле, принципова особливість полягає в тому, що електричне поле 

«видавлюється» не в бік, а вздовж нормалі до площини. 

Було зроблені моделі нанопор циліндричної та конусоїдальної форм. Але 

в розрахунках зупинились на циліндричній формі пори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.8. Геометрія нанопори циліндричної форми в срібній плівці 
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Рис 2.2.9. Розподіл нормалі 

елктричного поля вздовж осей z та x в околі нанопори у срібній плівці 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.2.10. Розподіл нормалі електричного поля вздовж осей z та x в околі 

нанопори конусоїдальної форми у срібній плівці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.2.11. Розподіл нормалі елктричного поля вздовж осей z та x у ближньому 

та дальному полях нанопори у срібній плівці. 
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3. Результати та їх обговорення 

3.1  Моделювання золотої наночастинки на підкладці 

3D модель золотої наночастинки, що доторкається до скла. Світло падає 

вертикально вниз. Залежність інтенсивності  від довжини хвилі падаючого 

світла. Параметром є радіус частинки 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1.1. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 
хвилі падаючого світла для різних розмірів золотої   наночастинки на скляній 

підкладці 
 

З отриманих даних стає зрозуміло, що для золотої наночастинки на 

скляній підкладці спостерігається нелінійна залежність амплітуди піків від 

розміру наночастинки. Оптимальний розмір наночастинки, при якій 

спостерігається найбільший пік — 9 нм. Зі збільшенням діаметру частинки піки 

стають більш гострішими і зміщуються один від одного. Але недостатня 

дискретизація в області максимумів піків недозволяє однозначно зробити 

висновки на рахунок зміщення. 

 3D модель золотої наночастинки, що доторкається до скла. Модель є 

аналогічною до першої, різниця лише в тому, що ми моделюємо падіння світла 

під кутом. На графіку представлена залежність інтенсивності електричного 
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поля від кута нахилу падіння світла до нормалі площини падіння. Були зроблені 

розрахунки для кутів 0°, 15°, 30°, 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини  

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння у випадку золотої 

наночастинки на скляній підкладці. 

 

З цього рисунку стає зрозумілим, що при збільшенні кута падіння до 

певної межі напруженність електричного поля суттєво зростає, а потім починає 

ще більш стрімко зменшуватись. Найбільший пік припадає на кут падіння 30°, а 

найменший — на 45° 

 
 

3.2  Моделювання системи двох золотих наночастинок 
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3D модель двох золотих наночастинок, що торкаються поверхні скла. 

Світло падає вертикально вниз. Представлен графік залежності інтенсивності 

від довжини хвилі падаючого світла. Параметром є міжчастинкова відстань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних міжчастинкових відстаней у системі двох 

золотих наночастинок на скляній підкладці. 

 

На цьому графіку стає очевидно, що при збільшенні міжчастинкової 

відстані зменшується інтенсивність у ближньому полі і також відбувається 

зміщення піків у спектрах. 

3D модель пари золотих наночастинок, що токркаються поверхні скла. 

Конфігурація моделі є аналогічною до другої. Єдина суттєва відмінність — 

модулюємо падіння світла під кутом, міжчастинкова відстань є константою. 

Параметри цієї моделі: радіус золотих наносфер становить 5 нм, міжчастинкова 

відстань є сталою і становить 4 нм. На графіку представлена залежність 

інтенсивності електричного поля від кута нахилу падіння світла до нормалі 

площини падіння. Були зроблені розрахунки для кутів 0°, 15°, 30°, 45° 
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Рис. 3.2.2. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла у системі двох золотих 

наночастинок на скляній підкладці 

 

Звідси видно, що ця залежність схожа на спектр для однієї частинки. 

Амплітуда піків є майже однаковлю для усіх кутів падіня, окрім 45°. Для 45° пік 

значно відрізняється за амплітудою. Зі зміною кута падіння трохи зміщуюються 

піки один відносно одного. 

 

3.3 Моделювання нанопори у срібній плівці 

 3D модель нанопори у срібній плівці. Конфігурація моделі нагадує золоту 

наночастинку осаджену на плівці, але замість частинки тут зроблен отвір 

циліндричної форми наскрізь плівки. Матеріалом тонкої плівки є срібло. Було 

зроблені моделі для різних діаметрів нанопори та для різних кутів падіння 

світла. Значення нормалі електричного поля брали у двох точках: в 
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геометричному центрі пори та у ближньому полі. Значення у ближньому полі 

брали в точці максимуму. 

На графіку представлена залежність інтенсивності електричного поля від 

кута нахилу падіння світла до нормалі площини падіння. Були зроблені 

розрахунки для кутів 0°, 15°, 30°, 45°. Значення брались у ближньому полі біля 

пори радіусом 0,75 нм. 

  

Рис. 3.3.1. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у ближньому полі 

нанопори радіусом 0,75 нм у срібній плівці. 

 

Залежність на цьому графіку не схоже на залежності для частинок. З 

графіку видно, що спектри мають явно виражені головні максимуми та невеликі 

додаткові. Видимого діапазону світла не вистачає, щоб визначити найбільші 

піки. Положення головного максимуму для усіх кутів падіння слабко зміщені 
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один від одного. Найбільший пік відповідає 45°, що більш ніж вдвічі 

перевищую другий за величиною максимум.  Додаткові максимуми мають 

сильне зміщення для різних кутів падіння. Отримані результати свідчать, про 

те, що з ростом кута падіння світла вклад мод мультиполя у резонанс, окрім 

диполя, стаж більш суттєвим. 

На графіку представлена залежність інтенсивності електричного поля від 

кута нахилу падіння світла до нормалі площини падіння. Були зроблені 

розрахунки для кутів 0°, 15°, 30°, 45°. Значення брались у геометричному центрі 

пори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.2. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  центрі нанопори 

радісом 0,75 нм  у срібній плівці. 

 

Ця залежність є дуже схожою до минулої, але тут є суттєві відмінності. 

По-перше амплітуди відповідних піків у спектрі є майже однакові для різних 

кутів падіня. 

По-друге зміщення піків є меншим, ніж у спектрі з Рис. 3.5.1. 

Залежність інтенсивності електричного поля від довжини хвилі світла і 

кута падіння світла для різних діаметрів нанопори. 
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Рис. 3.3.3. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  ближньому полі 

нанопори радіусом 1 нм у срібній плівці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.4. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  геометричному 

центрі нанопори радіусом 1 нм у срібній плівці. 
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Рис. 3.3.5. Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  ближньому полі 

нанопори радіусом 1,5 нм у срібній плівці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3.6.Графік залежності інтенсивності електричного поля від довжини хвилі 

падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  геометричному центрі 

нанопори радіусом 1,5 нм у срібній плівці. 
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Рис. 3.3.7. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у  ближньому полі 

нанопори радіусом 2 нм у срібній плівці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3.8. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 

хвилі падаючого світла для різних кутів падіння світла  у 

геометричномцентрінанопори радіусом 2 нм у срібній плівці. 
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Рис. 3.3.9. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 

хвилі падаючого світла у ближньому полі для різних радіусів нанопори у 

срібній плівці для кута падіння 0°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.10. Графік залежності інтенсивності електричного поля від  довжини 

хвилі падаючого світла у ближньому полі для різних радіусів нанопори у 

срібній плівці для кута падіння 45°. 
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Підсумовуючи результати отримані для пор виявляється, що залежність 

спектрів від кута падіння не є схожою до відповідних спектрів для системи двох 

наночастинок на підкладці. Головні максимуми мають майже однакове 

положення з невеликим зміщенням для різних кутів падіння, а додаткові — 

сильно зміщені один відносно одного. При зростанні кута падіння піки стають 

гострішими. Якщо вимірювати значення  максимуму норми електричного поля 

у ближній зоні біля пори і порівнювати зі значеннями вимірянами у 

геометричному центрі пори, то зі спектрів стає зрозуміло, що для значень 

виміряних у ближньому полі піки мають більшу величину зміщення та більшу 

різницю у амплітудах на відміну від піків, що відповідають виміру у центрі 

пори. У цьому випадку спостерігається менша різниця у амплітудах піків для 

різних значень кута падіння світла. 

Зі збільшенням діаметру пори різниця у спектрах для ближнього поля 

біля пори та у її центрі стає меншою. У спектрах, що відповідають значенням 

виміряних у ближньому полі, зі збільшенням діаметру пори зменшується 

різниця амплітуд піків та дуже слабко зменшується різниця у зміщеннях. У 

спектрах, що відповідають значенням у центрі пори, зі збільшенням діаметру 

збільшується різниця амплітуд в піках та помітно збільшується різниця у 

зміщеннях. Для значень виміряних у центрі пори діаметром 3 нм та 4 нм 

головний пік розщеплюється. 

Зі зменшенням діаметру пори збільшується інтенсивність електричного 

поля у ближньому полі. Причому для пори радіусом 0,75 нм значно зростає 

величина напруженності електричного поля у ближньому полі частинки 

порівняно з порами більшого радіусу, для яких різниця між амплітудами піків у 

спектрі досить незначна. 

Отримані результати свідчать, про те, що з ростом кута падіння світла 

вклад моди вищого порядку, ніж дипольна стає більшим 
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Висновки 

1. Було змодельовано явище поверхнево плазмонного резонансу для золотої 

наночастинки, двох золотих наночастинок, 2D ансамблю 9 золотих 

наночастинок на скляних підкладках та нанопори у тонкій срібній плівці. 

 

2. Показано, що для окремих наночастинок малого розміру ( до 10 нм) 

характерним є дипольний резонанс незалежно від кута падіння світла, а для 

системи двох частинок золота при кутах близьких до 45° з`являється ще і 

квадрупольний. 

 

3. Показано,що нанопори і наночастинки мають взаємоперпендикулярні 

площини градієнтів плазмонного поля, причому, в порівнянні з 

наночастинками, плазмонне поле нанопори досягає суттєво більших значень. 

 

4. Показано, що на відміну від наночастинок та масивів з них, нанопори 

перерозподіляють плазмонне поле, «виштовхуючи» його на протилежну до 

падаючого променя світла, сторону нанопор. 
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