
РЕФЕРАТ 

 
Загальний об’єм роботи складає 67 сторінок, 36 рисунків та 14 

бібліографічних найменувань. 

Об‘єктом дослідження є нанодисперсні плівки срібла та 

металодіелектричні структури на їх основі, які можна використовувати в 

оптоелектроніці, інформаційних системах, енергетиці і т.д. Предметом 

дослідження є спектральні залежності коефіцієнтів A, T, R, комплексних 

діелектричної проникності, комплексна діелектрична поляризованість та 

комплексний показник заломлення.    

Для досягнення поставленої мети було використано ряд методів 

дослідження, серед яких: електронна мікроскопія, спектрофотометрія, та 

числове моделювання за допомогою пакетів прикладних програм для числового 

аналізу MATLAB та OriginPro.  

В ході роботи було порівняно спектральні характеристики отримані 

експериментальним методом та методами математичного моделювання.  

Результати математичного моделювання якісно корелюють з 

експериментальними але відрізняються кількісно, що підтверджує необхідність 

проведення експериментальних досліджень характеристик нанокомпозитних 

матеріалів. 

Результати досліджень апробовані та опубліковані на конференціях: 

1. «Перспективні напрямки сучасної електроніки», 6-7 квітня 2017 р. 

2.  «Електроніка - 2017», 25-27 квітня 2017 р. 
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характеристики, спектрофотометрія, нанодисперсні плівки. 

 

 

 

 



SUMMERY 

 
Total volume of work is 67 pages, 36 pictures and 14 bibliographic titles. 

Object of study is silver nanoparticle films and metallo-dielektric structures 

based on them, which can be used in optoelektronics, in  information systems and and 

power engineering. The subject of research is the spectral dependence of A, T, R, 

complex dielectric permittivity, complex dielectric polarization and the indexes of 

complex refraction. 

To achieve this goal we used several research methods, including: electron 

microscopy, spectroscopy, and numerical simulation using software packages for 

numerical analysis as MATLAB and OriginPro.  

During the work was compared the spectral characteristics of the experimental 

method and mathematical modeling methods. 

The results of mathematical modeling qualitatively correlates with 

experimental but differ quantitatively confirming the need for experimental research 

of nanocomposite materials characteristics. 

The results of research were approved and published at the conferences: 

1. "Perspective directions of modern electronics", 6-7 April 2017 

2. "Electronics - 2017", 25-27 April 2017 

Keywords: nanocomposites, silver nanoparticles, spectral characteristics, 

spectroscopy, nanoparticle film. 
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