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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Останніми роками інтенсивно розвивається новітній 

напрям електроніки – наноплазмоніка, який суміщає нанометрові розміри 

приладів з оптичними частотами їхнього функціонування. 

Фізична основа наноплазмоніки пов’язана з ефектами, які виникають при 

коливанні вільних електронів у металічних наночастинках, поміщених у полі 

електромагнітної хвилі оптичного діапазону, внаслідок чого збуджуються 

поверхневі плазмони, які зумовлюють локалізацію енергії на наночастинках. 

Природу поверхневого плазмонного поглинання пояснюють тим, що під дією 

електричного поля падаючої хвилі електрони провідності у наночастинках 

зміщуються відносно позитивно зарядженого іонного остова. Зміщення 

електронів має колективний характер, за якого рух електронів є узгодженим по 

фазі і призводить до локалізації носіїв на поверхні. Така поверхнева густина 

заряду коливається з частотою падаючої хвилі, що у разі резонансу проявляється у 

вигляді смуги поглинання у видимій ділянці, якої немає у масивному металі. На 

основі наноплазмонних ефектів розробляють пристрої: сенсори для біології, 

медицини, промисловості й екологічного моніторингу, наноантени для 

фотоелементів і світлодіодів, наноплазмонні мітки. Перспективним напрямом 

застосування плазмонних ефектів є лікування ракових пухлин та перетворення 

сонячної енергії в електричну. 

Прогрес у розвитку наноплазмоніки пов’язаний із формуванням одно- дво- і 

тривимірних структур та вивченням ефектів взаємодії електромагнітної хвилі з 

металевими наноструктурами та/або композитними матеріалами, у склад яких 

входять металеві нанорозмірні елементи та структури, сформовані ними. У цьому 

аспекті визначальна роль належить моделюванню, оскільки безпосереднє 

експериментальне дослідження ефектів наноплазмоніки вимагає наявності 

складних технологій отримання наночастинок та структур, сформованих ними, які 

недоступні широкому загалу дослідників. 

Враховуючи вищевказане, у дисертаційній роботі розвинуто моделювання 

плазмонних ефектів, які проявляються в металічних наночастинках. Зокрема, 

узагальнено модель розсіювання та поглинання електромагнітного 

випромінювання окремими наночастинками та їх сукупністю та удосконалено 

методи розрахунку оптичних спектрів наночастинок плазмонних металів (Ag, Au, 

Cu та інших) і структур, сформованих у однорідних та неоднорідних 

діелектричних середовищах. Проведені дослідження мають також важливе 

практичне значення, оскільки на їхній основі розроблено методи визначення 

параметрів наноструктур з експериментальних зразків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри 

радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету 

імені Івана Франка МОН України в межах держбюджетних тем: «Моделювання 

пристроїв і матеріалів наноелектроніки з використанням технологій розподілених 

та паралельних обчислень» (№ д/р 0112U001288, 2012-2013 рр.); 

«Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання 
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наноструктурованих метал-діелектричних композитів для наноплазмоніки» (№ д/р 

0115U003253, 2015-2016 рр.); «Експериментальне дослідження та комп’ютерне 

моделювання матеріалів та пристроїв наноелектроніки» (№ д/р 0116U001681, 

2016-2018 рр.); «Розробка методів і програм для моделювання процесів і явищ 

наноплазмоніки» (№ д/р 0119U002330, 2019-2021 рр.), в яких здобувачка брала 

участь як виконавець. 

Частина наукових результатів отримана в межах виконання проєкту 

«SAFENANOTECH» за грантом Фонду цивільних досліджень та розвитку США 

(CRDF Global, 2013-2014 рр.). 

Метою дисертаційного дослідження є узагальнення моделі розсіювання та 

поглинання електромагнітних хвиль металічними наночастинками різної форми та 

ансамблями таких частинок у діелектричних середовищах, встановлення 

взаємозв’язку між структурними параметрами (розміри, форма, відстань та 

взаємодія) наночастинок і фрактальних структур, сформованих ними, з їхніми 

плазмонними спектрами, модифікація існуючих методів розрахунку фізичних 

характеристик таких структур і розробка оптимізаційних методів для визначення 

характерних параметрів структур, які досліджуються, на основі порівняння даних 

експериментальних та модельних спектрів розсіювання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:  

 узагальнити моделі розсіювання та поглинання електромагнітного 

випромінювання наночастинками та реалізувати методи розрахунку плазмонних 

спектрів частинок та їх ансамблів; 

 сформулювати в рамках використаних моделей обернену задачу з порівняння 

експериментальних та розрахованих спектрів екстинкції, визначити структурні 

параметри, що характеризують об’єкти дослідження (розміри, форма, відстань та 

взаємодію між ними); 

 удосконалити алгоритми методів для розрахунку спектрів екстинкції 

наночастинок і наноструктур (використавши для цього розпаралелення 

алгоритмів, модифікацію алгоритмів з метою зменшення необхідної пам’яті); 

 розробити програмне забезпечення для розрахунку спектрів екстинкції 

методами дискретних диполів та скінченних різниць у часовій області, генерації 

фрактальних агрегатів та наноструктур довільної форми, розрахунку локальних 

полів у фрактальних наноструктурах, сформованих наночастинками. 

Об’єктом дослідження є математичні моделі та методи опису спектрів 

екстинкції і локальних полів наночастинок срібла та наноструктур на їхній основі, 

фізичні властивості металевих наночастинок і їх кластерів у однорідних та 

неоднорідних діелектричних середовищах. 

Предметом дослідження є процеси розсіювання та поглинання світла 

наночастинками металів і кластерами, сформованими з таких наночастинок, та 

оптичні й структурні властивості діелектричних матриць, що містять сукупність 

таких наночастинок, а також встановлення кількісних закономірностей, які 

визначають вплив параметрів структур, що досліджуються, на їхні плазмонні 

спектри. 

Методи досліджень. Для розрахунку спектрів та локальних полів у рамках 

описаних математичних моделей використано методи дискретних диполів (DDA – 



3 

 

discrete-dipole approximation) та інтегрування рівнянь Максвелла методом 

скінченних різниць у часовій області (FDTD – finite-difference time-domain), що 

враховують специфіку фізичних та геометричних параметрів об’єктів, які 

досліджуються. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в 

дисертаційній роботі: 

 узагальнено модель розсіювання та поглинання світла наночастинками, 

розміщеними на поверхні діелектричної підкладки, яка дає змогу встановити 

вплив заряду підкладки на спектри поверхневого плазмонного резонансу; 

 з використанням методу дискретних диполів та методу скінченних різниць у 

часовій області розроблено обчислювальні схеми для розрахунку спектрів 

екстинкції наноструктур та локальних полів у фрактальних плівках, які 

враховують специфіку геометрії та взаємодії наночастинок; 

 на основі запропонованих методів розроблено алгоритми та відповідне 

програмне забезпечення, яке дає змогу отримати числовий розв’язок як прямої 

задачі визначення розрахунку спектрів наночастинок, так і оберненої задачі 

визначення характеристик ансамблю частинок (розміри, форма, відстань та 

взаємодія між ними) за результатами порівняння отриманих спектрів; 

 спроєктовано та реалізовано програмну складову обчислювально-

вимірювального комплексу для розрахунку спектрів екстинкції наноструктур та 

локальних полів у фрактальних плівках; 

 з’ясовано, що зміщення смуг поверхневого плазмонного резонансу димерів (пар 

частинок) пропорційне за експоненційним законом до безрозмірного параметра – 

відношення міжчастинкової відстані до розміру частинки, що зменшує залежність 

від розміру частинки; 

 встановлено, що спектральне положення максимума в спектрах екстинкції 

фрактального кластера не залежить від ступеня агрегації; 

 показано, що інтенсивність полів підсилення доперколяційних нанотонких 

плівок суттєво залежить від локальної морфології і коефіцієнту напилення плівок. 

Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечується 

застосуванням фундаментальних фізичних принципів та перевірених підходів до 

опису процесів відбивання та поглинання електромагнітного випромінювання 

наночастинками металів; застосуванням перевірених аналітичних і чисельних 

методів для моделювання поширення електромагнітного випромінювання у 

діелектричних матрицях; узгодженням математичної моделі та отриманих 

результатів моделювання із відомими в літературі моделями та результатами 

теоретичних і експериментальних досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, 

що на основі розробленої моделі, розвинутих методів і створеного програмного 

забезпечення визначено взаємозв’язок між структурними параметрами 

наночастинок (розміри, форма, відстань та взаємодія між ними), фрактальних 

кластерів (ступінь агрегації), тонких плівок (морфологія) з їхніми плазмонними 

спектрами та запропоновано способи визначення параметрів плазмонних 

наноструктур на основі експериментальних спектрів екстинкції. 
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Розроблено обчислювально-вимірювальний комплекс для моделювання 

спектрів екстинкції метал-діелектричних композитів на основі методів DDA та 

FDTD, який може бути використаним для подальших досліджень плазмонних 

спектрів металевих наночастинок у діелектричних матрицях. Реалізовано 

розпаралелення алгоритму методу FDTD, оцінено ефективність обраної технології 

розпаралелення. Створено програмний пакет, який дає змогу розробляти 3D 

моделі середовищ та дискретизувати обчислювальний простір для подальшого 

моделювання розсіювання та поглинання світла наночастинками. 

Частина отриманих результатів передана у НВП «ЕЛЕКТРОН-КАРАТ» для 

використання при виконанні науково-дослідної роботи по розробці технології 

виготовлення епітаксійних структур арсеніду галію та діодів Гана на їхній основі 

для НВЧ електронних систем та розроблення пристроїв функціональної 

електроніки на основі монокристалів групи перовськіту. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримані здобувачкою самостійно. Спільно з науковим керівником проф. 

І. М. Болестою обрано напрям дослідження, визначено основні завдання, 

проведено обговорення та інтерпретацію результатів. Наведені в роботі 

дослідження виконані авторкою особисто або за її безпосередньої участі. У 

спільних працях внесок дисертантки є переважним і полягає у формулюванні 

задач, розробці моделей, виконанні розрахунків, аналізі та порівнянні отриманих 

результатів і оформленні публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідалися та обговорювалися на: ХХ та ХХIV Всеукраїнських 

наукових конференціях «Сучасні проблеми прикладної математики та 

інформатики» (Львів, 2014, 2018); Conference «Nanoscience & Nanotechnology 

2014», Frascati National Laboratories INFN (Frascati, Italy, 2014); VII і VIII 

Українсько-польських та XI Міжнародній науково-практичних конференціях 

«Електроніка та інформаційні технології» (Львів-Чинадієво, 2015, 2016, 2019); 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Нанотехнології та 

наноматеріали» (Львів, 2016; Чернівці, 2017); Міжнародній науковій конференції 

«Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування» 

OMEE-2017 (Львів, 2017); X Міжнародній науковій конференції «Релаксаційні, 

нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» РНАОПМ-2020 (Луцьк-Світязь, 

2020), також наукових конференціях факультету електроніки і семінарах кафедри 

радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету 

імені Івана Франка МОН України. 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася та обговорювалася на 

розширеному науковому семінарі кафедри радіофізики та комп’ютерних 

технологій Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 

України під керівництвом д. ф.-м. н., доц. І.Д. Карбовника; розширеному 

науковому семінарі відділу числових методів математичної фізики під 

керівництвом д. т. н., с. н. с. М.І. Андрійчука та загальноінститутському науковому 

семінарі за напрямком «Математичне моделювання та обчислювальні методи» під 

керівництвом д.ф.-м.н., проф. В.Ф. Чекуріна Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; науковому семінарі 
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кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» МОН України під 

керівництвом д. т. н., проф. Ю.М. Романишина. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 21-у наукову 

працю, зокрема, 4 статті [1-4] в іноземних наукових виданнях, 4 статті [5-8] у 

наукових фахових виданнях України та 13 публікацій [9-21] у матеріалах та тезах 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Праці [5, 11, 12, 14, 15] 

опубліковані авторкою одноосібно. Статті [1, 2] прореферовані наукометричною 

базою Scopus. Праці [1, 9-12] опубліковані під дівочим прізвищем дисертантки 

Колкевич А.О. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 68 рисунків та 2 таблиці, висновків, списку 

використаних джерел із 163 найменувань та додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 187 сторінок. Обсяг основного тексту – 152 

сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

завдання роботи, описано об’єкт та предмет дослідження, зазначено наукову 

новизну результатів та їхню практичну цінність. Наведено інформацію про 

апробацію основних результатів дослідження, особистий внесок здобувача, 

описано структуру й обсяг дисертації. 

Перший розділ містить обґрунтування актуальності досліджень у галузі 

наноплазмоніки та огляд наукових праць з тематики дисертації. Проведено 

наукометричний аналіз галузі наноплазмоніки і показано важливість застосування 

моделювання як методу досліджень. Розглянуто також сучасні шляхи 

використання метал-діелектричних нанокомпозитів. 

Залежність спектрів екстинкції від розмірів частинок досліджували Борен К. і 

Хафман Д., Кумбахар А., Сем’янов К. та інші. Праці Рехбергера В., Лі К., 

Шейколесламі С., Торогі С. та інших авторів зосереджуються на дослідженні 

взаємодії в ансамблях наночастинок – димерах і впливу розміру частинок і 

міжчастинкової відстані на оптичні характеристики.  

Дослідження Джонса А., Маковського Д., Маркела В., Пустовіта В., Козаса Т., 

Поповича Д. показують вплив розміру, форми, кількості наночастинок, 

міжчастинкової відстані, нерівностей ґратки та ін. на спектри екстинкції кластерів 

наночастинок. Попередні дослідження наночастинок зводилися до врахування 

впливу одночасно декількох параметрів на спектри екстинкції, а саме розмірів 

частинок та міжчастинкової відстані, що утруднює вирішення оберненої задачі. 

Вплив форми наночастинок на оптичні спектри активно досліджували Мі Г., 

Келлі К., Пенніпекер Е. та Парсел К., Ель-Саєд М., Венбо С. та інші. Оптичні 

відгуки простих геометричних форм добре досліджені в рамках теорії Мі. 

Наночастинки складнішої форми, що часто зустрічаються у природі в 

нанокомпозитах, і спектри їх розсіювання та поглинання все ще не досліджені.  

Айзпуруа Д., Пінчук А., Валаманеш М., Су С., Берто-Розелло Ф. та інші 

розглядають вплив на оптичні спектри плівок та кластерів таких параметрів як 
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діелектрична проникність підкладки, відстань між частинкою та підкладкою, 

наявність домішок у середовищі тощо. У попередніх роботах мало досліджений 

вплив інших параметрів підкладки та топології структур на спектри екстинкції, а 

саме наявність заряду, що подається на неї, і прояв фрактальної структури тощо. 

Квазістатичний та електродинамічний підходи розв'язання дифракційних 

задач світлорозсіяння розглядали у своїх роботах Болеста І.М., Клімов В.В., 

Войтович М.М., Андрійчук М.І. Складність розрахунків і збільшення розмірності 

задачі для наночастинок неправильної форми і нанокластерів сприяли розвитку 

чисельних методів для моделювання світлорозсіяння – методу дискретних диполів 

(вперше застосували Пенніпекер Е. та Парсел К. розвинули чисельний алгоритм 

Дрейн Б. і Флатоу П., Піллер H., Хедж Л. та інші), та методу скінченних різниць у 

часовій області (Йі К., Тафлоу А., Беренгер Д. заклали основи методу; Ліо П., 

Венбо С. використовували його для дослідження гексагональних кристалів льоду). 

Гаселіч М., Дрейн Б. і Флато П. та інші розглядали різні технології 

розпаралелення алгоритмів методів дискретних диполів і скінченних різниць. 

Аналіз проведених досліджень показує, що для адекватного опису фізичних 

властивостей наночастинок і їх кластерів необхідно використовувати строгі 

електродинамічні моделі, які враховують особливості поширення хвиль у таких 

структурах, а числові методи і відповідні алгоритми повинні враховувати фізичні 

властивості і особливості геометрії об’єктів, які досліджуються. 

У другому розділі розглянуто математичні моделі та методи для опису й 

дослідження явища плазмонного резонансу в однорідних і неоднорідних 

середовищах, узагальнено модель дипольного збудження, в рамках якої враховано 

вплив підкладки та заряду підкладки на спектри поверхневого плазмонного 

резонансу та запропоновано методику визначення структурних параметрів 

наночастинок і нанокомпозитів з експериментальних зразків на основі виміряних 

спектрів екстинкції. 

У пункті 2.1.1 розглянуто модель розсіювання електромагнітного 

випромінювання сукупністю тіл, що поміщені у середовище з діелектричною 

проникністю  , електромагнітні властивості випромінювання описуються 

рівняннями Максвелла (1)-(2) і матеріальними рівняннями (3): 

0D= ρ, B= ,    (1) 

B D
× E = , × H = j + ,

t t

 
  

 
 (2) 

0 0r rD= ε ε E, B= μ μ H . (3) 

Знаючи поле 1E  всередині частинки і розсіяне нею поле 2E  та 

використовуючи розв'язок рівнянь Максвелла з урахуванням граничних умов, 

можна розрахувати вектор переносу електромагнітної енергії (вектор Пойнтінга) 

S  в довільній точці простору. Усереднений потік електромагнітної енергії через 

деяку уявну сферу навколо частинки (величина екстинкції, яка рівна сумі потоку 

розсіювання sW  та потоку поглинання aW ), вміщеної в зовнішнє поле 

випромінювання віднесена до інтенсивності падаючого світла 
iS  називається 
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перерізом екстинкції extC : 

 
s a

ext

i

W +W
C = .

S
 (4) 

У пункті 2.1.2 розглянуто модель дипольного збудження, згідно з якою при 

опроміненні електричне поле світлової хвилі 0E  зумовлює виникнення 

поляризації сферичної частинки P , яка пов’язана з електричним полем 

співвідношенням: 

 
0mP= ε αE , (5) 

де статична поляризованість α  визначається із співвідношення Клаузіуса-Мосотті: 

 
3

04
2

m

m

ε ε
α= πR ε .

ε+ ε


 (6) 

Згідно з оптичною теоремою, переріз екстинкції наночастинки можна 

визначити з поляризованості за допомогою співвідношення: 

  4 ImextC = πk α . (7) 

В широкій області частот оптичні властивості металів можна пояснити в 

рамках плазмонної моделі Друде, або моделі вільних електронів. У металах вільні 

електрони розглядають, як сфери масою m та зарядом e, які коливаються під дією 

поля E. Модель передбачає, що такі коливання призводять до поглинання 

падаючої хвилі. Діелектрична проникність такої системи описується 

співвідношенням: 

  
2

2
1

pω
ε ω = ,

ω +iγω
  (8) 

де 2 24 /pω = πne m – плазмонна частота, n  – концентрація вільних електронів, γ  – 

постійна загасання, яка визначається довжиною вільного пробігу електронів. 

У випадку малих металевих частинок довжина вільного пробігу визначається 

радіусом наночастинки, що є причиною зміни її діелектричної проникності. З 

врахуванням розмірного ефекту постійна загасання для електронних коливань 

виражається формулою: 

 0
FAν

γ= γ + ,
R

 (9) 

де 0γ  – загасання внаслідок розсіювання на іонних остовах, Fν  – швидкість Фермі 

електронів, A  – залежна від матеріалу наночастинок стала (феноменологічний 

параметр), R  – радіус частинки. 

У підрозділі 2.2 розглянуто чисельні методи моделювання розсіювання та 

поглинання електромагнітних полів наночастинками – метод дискретних диполів 

(DDA) та метод скінченних різниць у часовій області (FDTD). 

У методі дискретних диполів весь об’єм об’єкта, що досліджується, 

апроксимується диполями; для цього його необхідно розбити на N комірок 

кубічної сітки, елементи якої зображуються взаємодіючими диполями, які 

поляризуються під дією зовнішнього поля. Дипольний момент j-го диполя jp  

виражається співвідношенням: 
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 j m j j,локp = ε α E , (10) 

де 
j,локE  – локальне поле у точці локалізації відповідного диполя, mε  – 

діелектрична проникність середовища, у яке поміщений диполь, 
j  – 

поляризованість диполя, яка задається співвідношенням Клаузіуса-Мосотті (6). 

Переріз екстинкції виражається через поляризацію, і для системи диполів 

описується наступним співвідношенням: 

  ,2

4
Imext j пад j

jm пад

πk
C = E p .

ε E

   (11) 

З отриманого виразу видно, що для розрахунку спектрів екстинкції необхідно 

порахувати дипольні моменти системи диполів 
jp . Для цього необхідно 

розв’язати рівняння (10), у якому локальне поле 
j,локE  складається з падаючого 

поля 
j,падE  і поля, створеного рештою 1N –  диполів 

j,дипE : 

 j,лок j,пад j,дипE = E + E .  (12) 

Поляризація j-го диполя (10), з врахуванням виразу (12), задається у вигляді: 

 j j m j,пад jk k

k j

p = α ε E A p ,


 
 

 
  (13) 

де 
jk k jk,дипA p = E  – поле, створене k-тим диполем у місці j-го, 

jkA  – матриця 

розміром 3×3, яка враховує взаємодію диполів. 

З рівняння (13) отримано систему лінійних рівнянь для визначення 

дипольних моментів 
jp : 

  1,2 ..jk k m j,пад

k

A p = ε E j= , ,N .  (14) 

Метод скінченних різниць у часовій області заснований на дискретизації 

рівнянь Максвелла, записаних у диференціальній формі. У рівняннях Максвелла 

(2) просторова зміна електричного поля E (частинна похідна) залежить від 

розподілу в просторі магнітного поля H (ротор), і навпаки. Сітки для полів E і Н 

зміщені відносно одна до однієї на половину кроку дискретизації по часу і по 

кожній з просторових змінних. Різницеві рівняння дають змогу визначити поля E і 

Н на даному часовому кроці на підставі відомих значень полів на попередньому. 

Для однієї компоненти вектора електричної індукції D ітераційні рівняння мають 

вигляд: 

 

   

        

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

0 0

1

n+ n

x i+ , j,k x i+ , j,k

n n n n

z i+ , j+ ,k z i+ , j ,k y i+ , j,k+ y i+ , j,k

D = D

t
+ H H H + H .

zε μ



 


 



 (15) 

Для забезпечення стійкості часовий крок t  визначається з критерію 

Куранта-Фрідріхса-Леві: 

 
2 o

z
t = .

c





 (16) 

У підрозділі 2.3 описано узагальнення моделей наночастинок та 
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наноструктур на їхній основі, що враховують оптичні та структурні 

характеристики цих об’єктів. 

У пункті 2.3.1 запропоновано узагальнення моделі дипольного збудження, що 

дає змогу описати вплив заряду підкладки на спектри екстинкції наночастинок, 

поміщених на таку підкладку. У класичному варіанті зміщення вільних носіїв 

відбувається тільки під дією поля світлової хвилі. Наявність підкладки зумовлює 

відбивання електромагнітної хвилі від поверхні, яке можна зобразити як уявний 

диполь, що створює додаткове поле 
j,підE , яке діє на диполь. Тоді локальне поле 

всередині диполя 
j,локE  можна зобразити, як суперпозицію полів: 

 j,лок j,пад j,дип j,від j,підE = E + E + E + E , (17) 

де 
j,падE  – падаюче поле, 

j,відE  – поле, відбите від підкладки, 
j,дипE  – поле, 

створене іншими диполями, 
j,підE  – поле, утворене уявним диполем. 

Для опису поля, утвореного за наявності підкладки, використаємо 

наближення, згідно з яким дипольний момент kp , уявного диполя на позиції 

 k k k kr = x ,y , z   визначається з дипольного моменту kp  диполя на позиції 

 k k k kr = x ,y ,z  з врахуванням коефіцієнту відбивання підкладки: 

 j,під jk k

k

E = A p ,  (18) 

 
1

1

під
k k

під

ε
p = p ,

ε +

 
  (19) 

де підε  – діелектрична проникність підкладки, kp  – дипольний момент k-го 

диполя, 
jkA  – коефіцієнт, що описує вплив k-го диполя на j-й диполь. 

Запропоновано удосконалення моделі наночастинки на підкладці з 

врахуванням заряду підкладки. У випадку зарядженої підкладки утворюється 

додаткове поле, яке можна описати за допомогою поляризації уявного диполя, але 

це поле буде мати додатковий член внаслідок впливу заряду підкладки j,зарE : 

 j,лок j,пад j,дип j,від j,під j,зарE = E + E + E + E + E . (20) 

Поле, утворене зарядом підкладки, описане наступним наближенням з 

врахуванням значення заряду на поверхні підкладки: 

 j,зар jk k

k

E = qγ A p ,   (21) 

де q  – електричний заряд підкладки, γ  – коефіцієнт для нормалізації одиниць 

вимірювання, kp  - дипольний момент уявного диполя. 

Далі у підрозділі 2.3 розглянуто моделі наночастинок і нанокомпозитів, які 

використовуються для розрахунку спектрів екстинкції і визначення впливу 

параметрів нанокомпозитів на ці спектри. Розглянуто наночастинки, які мають 

форму правильних многогранників, і описуються в рамках моделі дипольної 

взаємодії як набір взаємодіючих сферичних частинок-диполів, що розміщені у 

вузлах рівномірної сітки і збуджуються під дією зовнішнього випромінювання. 

Також розглянуто димери – прості системи з двох сферичних частинок, кожна 

частинка, що збуджується зовнішнім електромагнітним полем, перевипромінює 
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світло, і таким чином взаємодіє з сусідньою частинкою. Основними параметрами, 

які впливають на спектри екстинкції у цьому випадку, є розмір частинок димера та 

відстань між частинками. 

У пункті 2.3.4 розглянуто взаємодію плазмонів у фрактальних кластерах, що 

складаються з частинок сферичної форми, які розміщені в непоглинальному 

неперервному середовищі; частинка розглядається як окремий диполь згідно з 

моделлю дипольного збудження. Спектри екстинкції кластерів залежать від 

розміру частинок, відстані між ними, а також від ступеня агрегації кластеру. 

У пункті 2.3.5 розглянуто модель метал-діелектричного композита, що 

складається з металевих наночастинок, осаджених на діелектричну підкладку. 

Такі композити можуть бути використані для виявлення шкідливих газів у 

навколишніх умовах за рахунок зміни спектрів екстинкції. Композит описують як 

набір наночастинок, осаджених на підкладку у декілька шарів, товщина такої 

плівки неоднакова на всій площині і характеризується коефіцієнтом заповнення. 

У підрозділі 2.4 запропоновано методику оцінювання структурних параметрів 

наночастинок і нанокомпозитів на основі розв’язування прямої і оберненої задачі. 

Алгоритм складається з наступних кроків: обчислення спектрів екстинкції для 

визначеного набору параметрів наночастинок (розмір, форма, відстань між 

частинками тощо) і визначення параметрів експериментальних зразків матеріалів 

на основі їхніх виміряних оптичних спектрів та порівняння змодельованих 

спектрів з попереднього кроку. 

Запропоновано метод знаходження розподілу частинок за радіусами із 

оптичних спектрів, суть якого полягає у визначенні сукупності вагових 

коефіцієнтів, що відповідають вкладу частинок певного радіуса у сукупний спектр 

золю. Визначення коефіцієнтів реалізується шляхом мінімізації 

середньоквадратичного відхилення між експериментальним та розрахованим 

спектром екстинкції системи наночастинок, яка досліджується. 

Запропоновано методику встановлення відстані між частинками за спектрами 

екстинкції. Параметри, які впливають на положення піку в спектрах екстинкції 

димерів – це радіус наночастинок r та відстань між частинками D. Основним 

характерним параметром є співвідношення /d = D r  – так звана відносна 

відстань, яка є більш універсальним параметром димерів. 

Запропоновано методику, яка дає змогу на основі спектральних 

характеристик оцінити ступінь агрегації фрактального кластера. Кількісний опис 

ступеня агрегації визначається співвідношенням: 

0/pA= A A ,  (22) 

де /p maxA = S e , S  – різниця площ під спектрами екстинкції між частково 

агрегованим та неагрегованим фрактальним кластером, maxe  – значення екстинкції 

частково агрегованого золю в точці максимуму поверхневого плазмонного 

резонансу, 0A  – ступінь агрегації у випадку повністю агрегованого золю. 

У третьому розділі розглянуто розроблені обчислювальні методи, алгоритми 

і програми для моделювання поширення електромагнітних полів у середовищах, 

що містять наночастинки та їх кластери, та обчислення плазмонних спектрів на 

основі методів дискретних диполів DDA і скінченних різниць у часовій області 
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FDTD. Розроблені методи модифіковано з метою врахуванням характеристик 

спектрів наночастинок довільної форми та їх ансамблів у широкому діапазоні 

геометричних та фізичних параметрів. 

У підрозділі 3.1 метод дискретних диполів узагальнено на випадок 

урахування додаткового поля радіації та розмірної залежності діелектричної 

проникності від розміру наночастинки. Основою методу DDA є приведення 

вхідних даних до системи лінійних рівнянь з подальшим розв’язанням цієї 

системи. У пункті 3.1.3 проведено огляд і особливості чисельного розрахунку 

системи рівнянь у методі DDA комплексним методом спряжених градієнтів. 

Запропоновано паралельну схему обчислень, яка дає змогу проводити обчислення 

поляризації для набору довжин хвиль із перевикористанням нульового 

наближення вектора поляризованості. 

Розроблено чисельну реалізацію методу DDA з метою зменшення 

необхідного обсягу пам’яті на зберігання матриці системи лінійних рівнянь, яка 

використовує той факт, що багато елементів матриці залежать лише від зміщення 

між розташуванням диполів, якщо вони розташовані на кубічній рівномірній сітці. 

Як наслідок, обсяг пам’яті залежить лінійно від N, а не від 2N . Для зберігання 

таких елементів розроблено спеціальні структури даних, які дають змогу 

ефективно отримувати значення за допомогою пошуку через механізм хешування. 

У підрозділі 3.2 розглянуто розроблений алгоритм для обчислення спектрів 

розсіювання та поглинання наноструктур за допомогою методу скінченних 

різниць у часовій області FDTD. У методі використано поглинаючі граничні 

умови PML (perfectly matсhing layers) Беренгера враховуючи специфіку 

обчислювальної області та модельованих об’єктів, а також відносну простоту 

реалізації цих умов. Основна ідея цього підходу – задати діелектричну та магнітну 

проникності приграничної області таким чином, щоб електромагнітна хвиля 

повністю затухла поки не досягне межі обчислювальної області. 

Так як у методі FDTD розрахунок поширення хвилі проводиться у часовій 

області, а матеріальні рівняння описані як залежності від частоти, тому для 

врахування впливу діелектричної проникності матеріалу у різницевій схемі 

методу запропоновано алгоритм на основі Z-перетворення. 

Для обчислення спектрів екстинкції наночастинок та наноструктур потрібно 

здійснити перетворення електромагнітного поля, обчисленого в схемі FDTD, з 

ближньої зони у дальню. Для цього використано метод повного і розсіяного поля з 

використанням гаусового імпульсу як джерела падаючої хвилі для розрахунку 

компонент електромагнітного поля. Для обчислення частотного представлення 

компонент полів запропоновано використання алгоритму дискретного 

перетворення Фур’є «на льоту» з метою зменшення обсягу пам'яті. На основі 

частотного представлення компонент полів проведено обчислення перерізу 

екстинкції з використанням принципу інтегрування по об’єму розсіювача. 

Реалізовано розпаралелення методу FDTD за допомогою бібліотеки 

паралельних обчислень TPL, яка входить до складу .NET платформи. У методі 

FDTD чисельна схема є явною, паралельність алгоритму базується на розкладі 

сітки на суміжні субдомени, що не перекриваються, і кожен процесор паралельно 

опрацьовує декілька субдоменів. Обчислено теоретичну оцінку прискорення 
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розробленого алгоритму, розраховану за законом Амдала, і фактичне прискорення 

паралелізованого алгоритму FDTD за допомогою TPL. Максимум ефективності 

досягається на значенні прискорення 3,67 при ступені паралелізму 32, що у 8 разів 

вище за апаратне обмеження – 4 ядра процесора, на якому проводився 

експеримент. 

Алгоритми методів DDA та FDTD з описаними модифікаціями реалізовані у 

складі обчислювально-вимірювального комплексу «Наноплазмоніка».  

У підрозділі 3.4 розглянуто методи для генерування і дискретизації 

наночастинок і нанокомпозитів у тривимірному просторі для подальшого 

використання їх як вхідних даних для розрахунку оптичного відгуку за допомогою 

методів DDA та FDTD. Розроблено програмний пакет для створення 3D об’єктів 

довільної форми і їх композитів, та дискретизації обчислювальної області у 

просторі. Для моделювання росту фрактальних кластерів розроблено програми за 

алгоритмами «частинка-кластер» та «кластер-кластер». Для відтворення реальних 

структур, утворення фрактальних агрегатів для обох моделей росту відбувалось у 

неперервному тривимірному просторі. Розроблено метод генерування 

структурованої срібної плівки з різним коефіцієнтом напилення з використанням 

методу Монте-Карло. Основою методу є імітація пошарового напилення 

наночастинок срібла на поверхню підкладки з подальшим випадковим 

прилипанням наночастинок до існуючих острівців плівки. 

У четвертому розділі методами DDA та FDTD досліджено плазмонні 

спектри наночастинок і кластерів та їхні залежності від структурних параметрів 

наночастинок. 

У підрозділі 4.1 методом DDA розраховано спектри екстинкції сферичних 

наночастинок срібла різного розміру з врахуванням розмірної залежності 

діелектричної проникності срібла. На основі розрахованих спектрів розв’язано 

обернену задачу – визначено розподіл частинок за розмірами з експериментальних 

зразків осушеного гідрозолю (рис. 1). Отриманий розподіл добре співпадає з 

мікроскопічними даними, що підтверджує ефективність запропонованого методу. 
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Рис. 1. (а) Розрахований розподіл наночастинок за розмірами у гідрозолі; 

(б) експериментальний і розрахований спектри екстинкції гідрозолю срібла. 

У підрозділі 4.2 досліджено зміни спектрів екстинкції залежно від кількості 

граней багатогранної наночастинки: тетраедра, куба, октаедра, ікосаедра та 
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додекаедра, і проведено порівняння зі спектрами сферичної частинки. Кількість 

спектральних максимумів зростає при зменшенні числа граней у багатограннику 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Залежність числа та положення макcимумів спектрів від форми 

наночастинки. 

Далі у підрозділі 4.3 показано вплив взаємодії між наночастинками, яка 

зумовлює виникнення додаткового електричного поля радіації, на прикладі 

димерів. Розрахунок спектрів екстинкції симетричних димерів показує, що 

взаємодія між наночастинками проявляється у розщепленні смуги – виникненні 

двох компонент незалежно від поляризації падаючої хвилі, а спектральна відстань 

між компонентами залежить від відстані D між частинками (рис. 3 (а)). 

Довгохвильовий максимум відповідає поздовжній, а короткохвильовий – 

поперечній до осі димера поляризації падаючої хвилі. 

Встановлено експоненціальне співвідношення (рис. 3 (б)) між положенням 

максимумів спектрів та безрозмірним параметром /d = D r  – відносної 

міжчастинкової відстані у димері, що є більш універсальним, оскільки мінімізує 

залежність від радіуса наночастинки r. 

 
(а) (б) 

Рис. 3. (а) Спектри екстинкції димера залежно від відстані між частками d; 

(б) залежність спектральних максимумів при проходженні подовжнього та 

поперечного поля від відстані між частинками для димерів різних радіусів. 

Для асиметричного димера, який складається з частинок різного радіусу, 

взаємодія також призводить до розщеплення смуги поглинання на дві компоненти. 
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Однак, на відміну від симетричного димера, характер спектрів залежить від 

орієнтації електричного вектора світлової хвилі відносно осі димера. Розрахунок 

спектрів екстинкції для двох ортогональних (поперечної і подовжньої) 

поляризацій асиметричного димера показує, що кожна з розщеплених смуг 

містить дві спектральні компоненти. 

Методом дискретних диполів розраховано спектр екстинкції наночастинок, 

які утворюють фрактальний кластер на етапах росту (рис. 4 (а)). З рис. 4 (а) видно, 

що збільшення числа частинок у кластері проявляється у виникненні 

довгохвильових компонент, інтенсивність яких також залежить від кількості 

частинок. На основі цього запропоновано оцінку ступеня агрегації за формулою 

(22) і обґрунтовано її адекватність.  

Аналіз спектрів методом похідної спектроскопії виявив декілька 

спектральних компонентів в кластері (рис. 4 (б)). Показано, що кількість 

спектральних компонентів зростає зі збільшенням числа наночастинок у 

фрактальному кластері на різних етапах формування кластеру, але спектральне 

положення не залежить від етапу агрегації. 

 
(а) (б) 

Рис. 4. (а) Спектри екстинкції наночастинок на різних стадіях (крива 1-12) 

формування фрактального кластеру; (б) спектральне положення компонентів на 

різних стадіях формування кластеру. 

У підрозділі 4.4 на основі розробленої моделі методом DDA розраховано 

вплив природи та заряду підкладки на спектри екстинкції сферичної наночастинки 

срібла. На рис. 5 наведено спектри наночастинки на поверхнях підкладок без 

заряду з різними показниками заломлення, а також з додатнім (коефіцієнт 

0,1qγ= ) та від’ємним зарядом ( 0,1qγ=  ) на поверхні підкладки. 

Результати моделювання спектрів показують, що положення максимуму 

смуги плазмонного резонансу залежать від показника заломлення підкладки, із 

ростом останнього зміщується у довгохвильову область. Встановлено також, що 

наявність додаткового заряду поверхні зумовлює довгохвильове зміщення 

максимуму смуги, а також незначну зміну величини поглинання. Зроблений 

висновок добре узгоджується з експериментальними даними поглинання 

кристалів ніобату літію LiNbO3 з нанесеними на його поверхню наноплівками 

срібла, що підтверджує адекватність запропонованої моделі для врахування 
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впливу підкладки. 

 
Рис. 5. Змодельовані спектри частинки срібла на поверхні підкладок з різним 

показником заломлення без заряду, з додатнім і від’ємним зарядом. 

Далі у підрозділі 4.5 описано результати моделювання відбивання та 

поглинання світла частинками і композитами довільної морфології методом 

скінченних різниць у часовій області.  

Наведено також хід та результати моделювання методом FDTD поширення 

світла через срібну кулю та димер, розраховано спектри перерізів поглинання 

системи. Взаємодія між наночастинками призводить до появи додаткової смуги в 

області від 500 до 650 нм, що добре узгоджується з експериментальними даними. 

У пункті 4.5.3 проведено моделювання процесу напилення срібла на 

початкових стадіях формування плівки. У процесі моделювання розглядається 

система, що складається з наноструктурованої тривимірної плівки на 

діелектричній підкладці, яка містить металічні наночастинки та порожнини, 

внаслідок чого формується доперколяційна тонка плівка з фрактальною 

структурою (рис. 6 (а)).  

 
(а)  (б) 

Рис. 6. (а) Морфологія 3D плівок з різним коефіцієнтом заповнення k;  

(б) розраховані локальні поля при різних коефіцієнтах заповнення k плівки. 
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Наведено спосіб розрахунку методом FDTD «гарячих точок», які виникають у 

фрактальних структурах. Розраховані карти інтенсивності (рис. 6 (б)) вказують на 

те, що оптичні властивості плівок сильно залежать від їхньої локальної 

морфології. Слід зазначити, що в ультрафіолетовому світлі (250 нм) 

спостерігається більша кількість інтенсивніших «гарячих точок», а при 700 нм 

інтенсивність розподіляється більш рівномірно з меншим числом сильно 

посилених регіонів. 

Далі у пункті 4.5.4 розглянуто порівняння можливостей методів FDTD і DDA 

для моделювання світлорозсіяння. Незважаючи на подібність методів, вибір 

методу для моделювання в значній мірі залежить від форми, розміру і кількості 

частинок, складу та їх неоднорідностей, що зумовлено особливостями моделі, 

ефективністю методів у кожному конкретному випадку та їх обчислювальною 

складністю. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-технічне завдання 

моделювання та розрахунку плазмонних спектрів і морфологічних характеристик 

наночастинок срібла правильної та довільної форми, сукупності наночастинок, 

таких як димери та кластери, а також наночастинок у діелектричних середовищах, 

зокрема у доперколяційних тонких плівках на підкладках.  

Отримано наступні нові наукові результати: 

 модель дипольного збудження узагальнена на випадок урахування впливу 

заряду підкладки на спектри поверхневого плазмонного резонансу, що є 

відображенням більш адекватного опису реальних фізичних процесів у системах 

наночастинок; 

 сформульовано та розв’язано обернені задачі, які дають змогу визначати 

параметрів наночастинок та їх кластерів на основі даних спектрів екстинкції; 

запропоновано методику визначення параметрів експериментальних зразків на 

основі виміряних спектрів екстинкції; 

 розроблено та удосконалено алгоритми методів DDA та FDTD для розрахунку 

спектрів екстинкції. Для методу DDA розроблено спеціальну структуру даних з 

метою зменшення необхідного обсягу пам’яті. Для методу FDTD реалізовано 

алгоритм розпаралелення методу і оцінено фактичне прискорення; 

 спроєктовано та реалізовано програмну складову обчислювально-

вимірювального комплексу для моделювання поширення світла методами DDA та 

FDTD у середовищах за наявності у них металічних частинок правильної та 

довільної форми, кластерів, металічних плівок; 

 створено програмний пакет для формування 3D об’єктів довільної форми та 

композитів об’єктів, дискретизації обчислювальної області у просторі та 

підготовки вхідних даних для моделювання частинок та їх ансамблів методами 

DDA та FDTD. Створено програми для генерування фрактальних кластерів та 

метал-діелектричних композитів складної форми; 

 методами DDA та FDTD розраховано спектри екстинкції наночастинок срібла, 

симетричних та асиметричних димерів, встановлено вплив розмірної залежності 
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діелектричної проникності металу та міжчастинкової відстані на спектри 

екстинкції. На основі отриманих результатів встановлено експоненційну 

залежність між спектральними компонентами та розділенням між частинками; 

 методом DDA розраховано спектри екстинкції наночастинок срібла, які мають 

форму правильних многогранників, визначено вплив кількості граней 

многогранника на позицію максимума спектру екстинкції та розщеплення смуги 

спектру; 

 методом DDA розраховано спектри екстинкції фрактальних кластерів, що 

сформовані з наночастинок срібла, встановлено, що спектральне положення 

максимума в спектрах не залежить від ступеня агрегації та корелює з 

розрахованими результатами для симетричних димерів; 

 на основі методу FDTD проведено розрахунок локальних полів («гарячих 

точок») у змодельованих доперколяційних нанотонких плівках складної форми з 

різним коефіцієнтом напилення; показано, що інтенсивність полів суттєво 

залежить від локальної морфології плівок. 

Розроблений програмний комплекс «Наноплазмоніка» передано у НВП 

«ЕЛЕКТРОН-КАРАТ» для розробки технології виготовлення епітаксійних 

структур арсеніду галію та діодів Гана на їх основі та розроблення пристроїв 

функціональної електроніки на основі монокристалів групи перовськіту. 
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Анотація. Демчук А.О. Математичне моделювання плазмонних спектрів 

металічних наночастинок та фрактальних кластерів. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України, Львів, 2021.  

У дисертаційній роботі розроблено математичні моделі та методи для опису 

процесів розсіювання та поглинання світла наночастинками металів і кластерами, 

сформованими з таких наночастинок. Узагальнено модель дипольного збудження 

на випадок урахування впливу заряду підкладки на спектри поверхневого 

плазмонного резонансу.  

Сформульовано і розв’язано обернені задачі, які дають змогу визначати 

параметри наночастинок та їх кластерів (розміри, форма, відстань та взаємодія) на 

основі експериментальних і розрахованих у різних наближеннях (метод 

дискретних диполів DDA, метод скінченних різниць у часовій області FDTD) 

спектрів екстинкції. 

Розроблено та удосконалено алгоритми методу дискретних диполів (DDA) та 

методу скінченних різниць у часовій області (FDTD) для розрахунку спектрів 

екстинкції та локальних полів. Спроєктовано та реалізовано програмну складову 

обчислювально-вимірювального комплексу для моделювання поширення світла і 

розрахунку спектрів екстинкції у середовищах за наявності у них металічних 

наночастинок та кластерів. 

Ключові слова: наноплазмонні структури, система рівнянь Максвелла, 

математичні моделі розсіювання та поглинання світла наночастинками, метод 

дискретних диполів, метод скінченних різниць у часовій області, обернені задачі 

визначення параметрів наночастинок. 
 

Аннотация. Демчук А.А. Математическое моделирование плазмонных 

спектров металлических наночастиц и фрактальных кластеров. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные 

методы. – Институт прикладных проблем механики и математики 

им. Я. С. Подстригача НАН Украины, Львов, 2021.  
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В диссертационной работе разработаны математические модели и методы для 

описания процессов поглощения и рассеяния света наночастицами металлов и 

кластерами, сформированными такими наночастицами. Обобщена модель 

дипольного возбуждения для случая учета влияния заряда подложки на спектры 

поверхностного плазмонного резонанса. 

Сформулированы и решены обратные задачи, которые позволяют определять 

параметры наночастиц и их кластеров (размеры, форма, расстояние и 

взаимодействие) на основании экспериментальных и рассчитанных в различных 

приближениях (метод дискретных диполей DDA, метод конечных разностей во 

временной области FDTD) спектров экстинкции. 

Разработаны и усовершенствованы алгоритмы метода дискретных диполей 

(DDA) и метода конечных разностей во временной области (FDTD) для расчета 

спектров экстинкции и локальных полей. Спроектирована и реализована 

программная составляющая вычислительно-измерительного комплекса для 

моделирования распространения света и расчета спектров экстинкции в средах 

при наличии металлических наночастиц и кластеров. 

Ключевые слова: наноплазмонные структуры, система уравнений 

Максвелла, математические модели рассеивания и поглощения света 

наночастицами, метод дискретных диполей, метод конечных разностей во 

временной области, обратные задачи определения параметров наночастиц. 

 

Abstract. Demchuk A.O. Mathematical modeling of plasmon spectra of metal 

nanoparticles and fractal clusters. – Manuscript.  
Thesis for granting the Degree of Candidate of technical sciences in specialty 

01.05.02 – mathematical modeling and computational methods. – Ya. S. Pidstryhach 

Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of 

Sciences of Ukraine, Lviv, 2021.  

Mathematical models and methods describing the process of light absorption and 

scattering by metal nanoparticles and the clusters formed from such nanoparticles are 

developed in the dissertation. The dipole excitation model is generalized for the case of 

the substrate charge influence on the surface plasmon resonance spectra. 

Inverse problems are formulated and solved to determine the nanoparticles and 

clusters’ parameters (size, shape, distance and interaction) based on the experimental 

and simulated extinction spectra in the different approximations (discrete dipole 

approximation method – DDA, finite-difference time-domain method – FDTD). 

Algorithms of the discrete dipole approximation (DDA) and the finite-difference 

time-domain (FDTD) methods for calculating extinction spectra and local fields have 

been developed and improved. The software part of the computational-measurement 

system is designed and implemented that is aimed to light propagation and extinction 

spectra calculation for metal nanoparticles and clusters in dielectric media. 

Key words: nanoplasmonic structures, Maxwell's equations, mathematical models 

of light scattering and absorption by nanoparticles, discrete dipole approximation 
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