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Об’єкт дослідження: халькогенідні аморфні плівки, композитні структури
«наночастинки благородних металів/аморфні халькогеніди», реєструвальні
середовища.
Мета проекту: Метою даної роботи є розробка фізико-технічних основ
створення нового типу реєструвальних середовищ, які використовують
взаємодію локального електричного поля поверхневих плазмонів з матрицею
аморфних

плівок

халькогенідних

склоподібних

напівпровідників

при

опроміненні світлом з області плазмонного резонансу.
Визначені технологічні умови одержання плівок срібла наномасштабного
розміру і формування неупорядкованих масивів наночастинок Ag та досліджені
їх спектри поглинання. Отримані композитні структури «наночастинки
Ag/плівка ХСН» і «наночастинки Ag/шар SiO/плівка ХСН» та досліджені їх
оптичні характеристики. Визначені конструкції композитних структур для
формування нанорельєфів в умовах ближньопольової засвітки за рахунок
збудження поверхневого плазмонного резонансу в наноструктурованих плівках
срібла.
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