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У статтi проаналiзовано оптичне поглинання композита “дiелектрик–двошарова наночас-
тинка”, що являє собою металеву кулю, вкриту шаром оксиду. Коефiцiєнт поглинання нано-
композиту розраховано для частинок Аргентуму рiзного радiуса з рiзною товщиною оксид-
ного шару, якi перебувають у рiзних матрицях. Показано, що композити iз наночастинками
менших розмiрiв та бiльшою товщиною оксидного шару краще поглинають електромагнiтне
випромiнювання. Установлено, що збiльшення дiелектричної проникностi матрицi призводить
до зменшення коефiцiєнта поглинання.
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I. ВСТУП

Метал-дiелектричнi нанокомпозити з незвичайни-
ми оптичними властивостями широко застосовують у
нанофотонiцi й наноплазмонiцi, зокрема, для створен-
ня структур, що мають вiд’ємний [1], надвеликий [2]
або малий [3] показник заломлення та характеризу-
ються селективним поглинанням або пропусканням
оптичного випромiнювання [4]. Для створення вказа-
них композитних матерiалiв використовують несуче
дiелектричне середовище та введенi в нього металевi
частинки. Прикладами таких нанокомпозитiв є спецi-
альнi радiопоглинальнi матерiали (кермети), якi ви-
користовують для покриття корпусiв лiтальних апа-
ратiв за “стелс”-технологiєю [5], та склометалевi на-
нокомпозити, що є елементами ґрадiєнтної оптики й
фотонiки [6].

Оптичнi характеристики метал-дiелектричних на-
нокомпозитiв можуть суттєво вiдрiзнятися вiд вiд-
повiдних характеристик як матерiалу матрицi, так
i окремих частинок-включень i визначаються розмi-
ром, формою, впорядкованiстю наночастинок, ступе-
нем заповнення середовища, а також вiдношенням
вiдстанi мiж наночастинками до довжини хвилi па-
даючого випромiнювання.

Незважаючи на велику кiлькiсть експерименталь-
них (див., наприклад, [7, 8] та послання в них) i те-
оретичних [9] праць з цього питання та досить вели-
кий промiжок часу, впродовж якого дослiджуються
оптичнi властивостi метал-дiелектричних композитiв,
не вдалося досягти бiльш-менш задовiльної кореляцiї
мiж експериментальними результатами й теоретични-
ми розрахунками. Так, в експериментах отримано ве-
личини поглинання в далекому iнфрачервоному дiа-
пазонi, якi на декiлька порядкiв перевищують перед-
бачуванi класичними теорiями, зокрема, теорiєю Мi.

Однiєю з причин iстотної розбiжностi теоретичних
та експериментальних результатiв може бути невра-
хування впливу оксидного шару, який утворився на
поверхнi металевих наночастинок. Тому дослiджен-
ня поглинання електромагнiтних хвиль нанокомпози-
том, що складається з метал-оксидних частинок, є ак-
туальним.

Отже, метою роботи є розрахунок коефiцiєнта по-
глинання композита з метал-оксидними наночастин-
ками в межах теорiї ефективного середовища з ура-
хуванням розмiрно-частотної залежностi параметра
втрати когерентностi.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI ТА ОСНОВНI
СПIВВIДНОШЕННЯ

Вважатимемо, що композит складається з дiелект-
рика (матрицi), який характеризується проникнiстю
εm, та двошарових наночастинок. Пiд час дослiджен-
ня оптичних властивостей таких гетерогенних систем
використовують рiзноманiтнi теорiї ефективного се-
редовища [10–12]. Для розрiдженого композита (β �
1, де β — об’ємний вмiст включень), що мiстить сфе-
ричнi наночастинки, комплексна дiелектрична функ-
цiя задається спiввiдношенням Максвелл–Гарнетт:

εeff = εm

[

1 +
3β (εcoated sphere − εm)

2εm + εcoated sphere

]

, (1)

де εcoated sphere — дiелектрична функцiя металевої
сфери, вкритої шаром оксиду товщиною t, визнача-
ється виразом [13]:

εcoated sphere (2)

= εoxide
2Q3 (εmetal − εoxide) + (2εoxide + εmetal)

(2εoxide + εmetal) − Q3 (εmetal − εoxide)
,

Цю працю можна використовувати на умовах Мiжнародної Публiчної Лiцензiї Creative Commons 4.0 “Iз Зазначенням
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де Q = 1 − q (q = t/R � 1), R — загальний радiус
сфери, включаючи покриття.

Дiелектрична функцiя металевої наночастинки
описується виразом Друде:

εmetal (ω) = ε1 (ω) + iε2 (ω) (3)

= ε∞ −
ω2

pτ2

1 + ω2τ2
+ i

ω2
pτ

ω (1 + ω2τ2)
.

Тут ε∞ — статична дiелектрична проникнiсть металу;
ωp — плазмова частота; τ — час релаксацiї. Тодi

εcoated sphere = εoxide
2Q3 (ε1 + iε2 − εoxide) + (2εoxide + ε1 + iε2)

(2εoxide + ε1 + iε2) − Q3 (ε1 + iε2 − εoxide)
. (4)

Перетворюючи окремо знаменник i чисельник виразу (4) для дiелектричної металевої наночастинки, вкритої
шаром оксиду, матимемо

εcoated sphere = Re εcoated sphere + i Im εcoated sphere (5)

або окремо для її дiйсної та уявної частин

Re εcoated sphere = εoxide
(1−Q3)(1+2Q3)(ε2

1
−ε2

2)+[4(1+Q6)+Q3]ε1εoxide+2(1−Q3)(2+Q3)ε2
oxide

[(2+Q3)εoxide+(1−Q3)ε1]2+(1−Q3)2ε2
2

; (6)

Im εcoated sphere =
9Q3ε2ε

2
oxide

[(2 + Q3) εoxide + (1 − Q3) ε1]
2 + (1 − Q3)2ε22

. (7)

У першому порядку за малим параметром q матимемо:

Re εcoated sphere
∼= 9ε1

[

1 +
(

2 εoxide

ε1
− ε2

2

ε1εoxide

− 2 − ε2
1
+ε2

2

ε2
oxide

− 6ε1
εoxide

)

q
]

;

Im εcoated sphere
∼= 3ε2

[

1 −
(

2 +
ε2
1
+ε2

2
+6ε1εoxide

ε2
oxide

)

q
]

(8)

або виражаючи через частоту

Re εcoated sphere = 9

{

ε∞ −
ω2

pτ
2

1 + ω2τ2
+

[

2εoxide − 2

(

ε∞ −
ω2

pτ2

1 + ω2τ2

)

−
1

εoxide

(

ω4
pτ2

ω2 (1 + ω2τ2)
2 + 6

(

ε2
∞

− 2
ω2

pτ2ε∞

1 + ω2τ2
+

ω4
pτ4

(1 + ω2τ2)
2

))

(9)

−
1

ε2oxide

(

ε∞ −
ω2

pτ2

1 + ω2τ2

)(

ε2
∞

− 2
ω2

pτ2ε∞

1 + ω2τ2
+ +

ω4
pτ4

(1 + ω2τ2)
2 +

ω4
pτ2

ω2 (1 + ω2τ2)
2

)

]

q

}

;

Im εcoated sphere

=
3ω2

pτ

ω (1 + ω2τ2)



1 −



2 +
1

ε2oxide





(

ε∞ −
ω2

pτ2

1 + ω2τ2

)2

+
ω4

pτ2

ω2(1 + ω2τ2)2
+ +6εoxide

ω2
pτ

ω (1 + ω2τ2)

))

q

]

. (10)

Зазначимо, що данi для часу релаксацiї можуть
значно вiдрiзнятися завдяки наявностi домiшок i де-
фектiв структури в зразках. Але основною причиною
вiдмiнностi часу релаксацiї в металевих наночастин-
ках, що перебувають у дiелектричнiй матрицi, є роз-

мiрнi ефекти. Справдi, якщо характернi розмiри ме-
талевих наночастинок меншi, нiж довжина вiльного
пробiгу електронiв у масивному зразку металу, то,
крiм розсiяння електронiв на фононах, домiшках то-
що, додається розсiяння на межах наночастинок. У
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цьому випадку у формули (9), (10) для дiелектричної
функцiї замiсть τ входитиме τeff , яке залежить вiд ха-
рактерного середнього радiуса металевих включень r:

1

τeff
=

1

τ
+ A

vF

r
, (11)

де A — ефективний параметр, який описує ступiнь
утрати когерентностi пiд час розсiяння електрона на
поверхнi i залежить вiд форми та розмiру включень.

З виразу (11) випливає, що внесок другого до-
данка тим бiльший, чим меншi розмiри металевих
включень. Так, для частинок iз розмiрами близько
10÷ 100 нм другий доданок може стати iстотно бiль-
шим за перший i тодi

1

τeff

∼= A
vF

r
. (12)

У роботах [14,15] для опису кiнетичного пiдходу пiд
час опису процесiв розсiяння на поверхнi та в об’ємi

металевих наночастинок отримано точний вираз для
A :

A =
1

4

(ωp

ω

)2
[

1 −
2νs

ω
sin

ω

νs

+
2ν2

s

ω2

(

1 − cos
ω

νs

)]

,

(13)
де νs = vF/2r.

Зазначимо, що для наночастинок у вакуумi (εm =
1) за умови ω → ωp/

√
1 + 2εm i νs � ω з виразу (13)

випливає вiдомий результат A = 3/4 [14].

Спiввiдношення для розрахунку коефiцiєнта погли-
нання має вигляд

η (ω) =
2ω

c
√

εm

√

√

√

√−Re εeff +

√

(Re εeff)2 + (Im εeff)2

2
,

(14)
де

Re εeff = εm

[

1 + 3β
(Re εcoated sphere)

2
+ (Im εcoated sphere)

2 − 2ε2m + εmRe εcoated sphere

(2εm + Re εcoated sphere)
2
+ (Im εcoated sphere)

2

]

; (15)

Im εeff = 9βε2m
Im εcoated sphere

(2εm + Re εcoated sphere)
2 + (Im εcoated sphere)

2 (16)

— дiйсна та уявна частини “ефективної” дiелектричної функцiї нанокомпозита.

III. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКIВ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати розрахункiв коефiцiєнта поглинання
метал-дiелектричних нанокомпозитiв наведено на
рис. 1. Обчислення проведено для нанорозмiрних час-
тинок Ag рiзних розмiрiв iз рiзною товщиною оксид-
ного шару та в рiзних дiелектричних середовищах.
Такий вибiр зумовлено широким використанням сис-
тем на основi Ag у наноплазмонiцi [16]. Параметри
для розрахункiв наведенi в табл. 1 i 2.

rs/a0 τ, 10−15с ~ωp,еВ νF, 106 м/с εoxide

3.02 4.0 9.166 1.448 8.8

Таблиця 1. Параметри Арґентуму.

Матриця Ar тефлон KCl

εm 1.7 2.3 4.64

Таблиця 2. Значення дiелектричної проникностi матрицi.

На рис. 1, а показано частотнi залежностi коефi-
цiєнта поглинання композита з частинками рiзних
розмiрiв (R = 10, 20, 30 нм) за однакової товщи-
ни оксидного шару (t = 1 нм) у середовищi KCl

(εm = 4.64). Вказанi залежностi мають яскраво вира-
женi максимуми за значень енерґiї падаючих фотонiв
~ω ' 2 ÷ 3 еВ для метал-оксидних включень рiзних
розмiрiв. Причому зi збiльшенням радiуса частинки-
включення напiвширина максимуму η(~ω) зменшує-
ться. Крiм того, для всiх частот коефiцiєнт поглинан-
ня бiльший для частинок меншого радiуса. Частотнi
залежностi коефiцiєнта поглинання у частинках iз ра-
дiусом R = 20 нм за рiзної товщини оксидного шару,
що наявне у твердому аргонi, продемонстровано на
рис. 1, б. Вказанi кривi також якiсно подiбнi, але їх-
нiй максимуми змiщуються в червоний бiк спектра, а
абсолютнi значення — зростають зi збiльшенням тов-
щини оксидного шару. Це пов’язане зi збiльшенням
внеску поверхневого розсiювання за зменшення радi-
уса наночастинок.

На рис. 1, в зображено залежностi η(~ω) для ком-
позита з частинками радiусом R = 10 нм за товщини
оксидного шару t = 1 нм у рiзних дiелектричних мат-
рицях. Кривi на цьому рисунку якiсно подiбнi, про-
те зi збiльшенням дiелектричної проникностi матри-
цi вiдбувається зсув максимуму в червоний бiк спек-
тра, а його абсолютна величина зменшується. Така
поведiнка кривих пояснюється послабленням взаємо-
дiї електромагнiтної хвилi з електронами провiдностi
металевого “ядра” за збiльшення дiелектричної про-
никностi матрицi.
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Рис. 1. Частотнi залежностi коефiцiєнта поглинання нанокомпозиту при варiацiї: а — радiусу метал-оксидного вклю-
чення (1 — R = 10 нм; 2 — R = 20 нм; 3 — R = 30 нм); б — товщини оксиду (1 — t = 1 нм; 2 — t = 1, 5 нм; 3 —
t = 2 нм); в — дiелектричної проникностi матрицi (1 — твердий аргон; 2 — тефлон; 3 — KCl)

IV. ВИСНОВКИ

В статтi одержано спiввiдношення для дiйсної та
уявної частин дiелектричної функцiї i коефiцiєнта по-
глинання композита з двошаровими наночастинками.

Установлено, що зменшення радiуса метал-
оксидних наночастинок приводить до збiльшення
коефiцiєнта поглинання та напiвширини максиму-
му залежностi η(~ω) за рахунок збiльшення внеску
поверхневого “механiзму” у процеси розсiювання.

Продемонстровано, що зростання товщини оксиду
викликає збiльшення поглинання з одночасним змi-
щенням максимумiв у дiлянку менших частот унаслi-
док зменшення вмiсту металевої фракцiї.

Показано, що зi збiльшенням вiдносної дiелектрич-
ної проникностi матричного середовища вiдбувається
“червоний” зсув максимуму та зменшення його абсо-
лютної величини, зумовлений послабленням взаємодiї
електромагнiтної хвилi з носiями заряду в металевих
частинках.
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OPTICAL ABSORPTION OF COMPOSITE WITH BILAYER NANOPARTICLES

A. V. Korotun, A. O. Koval’, V. I. Reva

Zaporizhia National Technical University, Zhukovsky Str. 64, 69063 Zaporizhia, Ukraine

Investigation of the optical properties of metal-oxide nanoparticle composites is of vital interest as a result
of their extensive use in engineering. The optical characteristics of such a composite differ significantly from
those of metal nanoparticles and matrix. In addition, there is a significant difference between the theoretical and
experimental results for the magnitude of absorption in the far infrared range.

In this work, the optical absorption of the composite “dielectric–two-layer nanoparticle” is analyzed, which is a

metal ball coated with a layer of oxide and placed in a dielectric medium. Approximate formulas are obtained for the

case of a metallic nanoparticle covered with a thin layer of oxide. The absorption coefficient of the nanocomposite

is calculated for Argentum particles of different radii with different thickness of the oxide layer, which are in

different matrices. Calculations are made for the case when the effective relaxation time depends on the geometric

dimensions of the two-layer nanoparticle. It has been shown that with a decrease of the particle radius there is an

increase in the contribution of the surface scattering. It has been shown that a composite with nanoparticles of

smaller sizes and with a larger thickness of the oxide layer absorbs electromagnetic radiation better. It has been

established that an increase in the dielectric constant of the matrix leads to a decrease in the absorption coefficient,

which is due to the weakening of the interaction of the electromagnetic wave with the conduction electrons of the

metal core.
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