
РЕФЕРАТ 

 

Дипломну роботу викладено на 59 сторінках, вона містить 2 розділи, 45 

ілюстрацій, 1 таблицю, 5 додатків та 14 джерел в переліку посилань. 

Об’єктом розгляду є новий клас сенсорів на основі поверхневого 

плазмонного резонансу (ППР), їх принцип дії та потенційні можливості 

використання, а також вплив різної концентрації  пластифікаторів в плівках 

акрилу (покриттів) на температурну чутливість ППР-сенсорів. 

Метою роботи є дослідження впливу різної концентрації дибутилфталату 

та диметилфталату в акриловій плівці на коефіцієнт зсуву кута плазмонного 

резонансу в залежності від температури (коефіцієнт температурної 

стабільності плівки акрилу), тобто коефіцієнт температурної чутливості 

ППР- детектора. 

У першому розділі наведені теоретичні відомості про поверхневий 

плазмонний резонанс, методи його збудження та використання. В розділі 2 

наведена алгоритм підготовки пластин для їх подальшого дослідження, 

аналіз проведених досліджень, а також теоретичні відомості про діод Шотткі 

та ефект Пельтьє. 
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ABSTRACT 
 
Thesis posted on 59 pages, it contains chapters 2, 45 pictures, 1 tables, 5 

applications and 14 sources in the list of references. 

The object of the review is to study a new class of sensors based on surface 

plasmon resonance (SPR), their principle of action and potential use, and the 

impact of different concentrations of plasticizers in acrylic films (coatings) on the 

temperature sensitivity of SPR-sensors. 

The aim is to study the effects of different concentrations of dibutyl phthalate, 

and dimethyl phthalate in acrylic film on a location parameter plasmon resonance 

angle depending on the temperature (coefficient temperature stability acrylic film), 

that is temperature sensitivity rate SPR-detector. 

The first section provides theoretical information about surface plasmon 

resonance, excitation and methods of use. Section 2 presents an algorithm prepare 

plates for further study, analysis of the studies and theoretical information on 

Schottky diode and Peltier effect. 

Keywords: surface plasmon resonance, termostabilization system, acrylic, 

dibutyl phthalate, dimethyl phthalate, light-induced periodic surface structure 

(LIPSS).  
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