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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед різних за симетрією двовимірних систем графен є на-

разі одним з найактуальніших об’єктів у фізиці твердого тіла. Одержання стабільних 

двовимірних ґратниць скінченних розмірів уможливлює створення на їх основі но-

вого класу матеріалів, що є перспективним для розвитку нанотехнологій. Леґування 

(допування) графенового шару, наприклад, атомами заміщення (B чи N), може бути 

стабілізувальним або ж реґуляторним чинником, який сприятиме цілеспрямованій 

зміні його механічних і електрофізичних властивостей. Наразі дослідження таких 

ефектів є актуальним, адже встановлено, що графен — не лише найміцніший (за пе-

вних умов на Землі) матеріал, а й найкращий (за кімнатної температури) провідник. 

Зокрема, леґування здатне змінити не лише зонну електронну структуру графену, 

яка істотно залежить від порядку розташування атомів заміщення, але й електропро-

відність. Водночас важливо розуміти, що неоднорідності леґованої графенової стру-

ктури спричинюють появу додаткових каналів розсіяння електронів провідності і 

відповідне зменшення провідності. Цей факт обов’язково потрібно враховувати при 

проектуванні наноелектронних пристроїв на графеновій основі. Наявність графено-

вих монопрошарків та можливість осадження на них домішкових атомів істотно ро-

зширили число графітових сполук. Фізичні властивості графену суттєво змінюються 

залежно від типу адатомів або атомів заміщення, що відкриває можливість створен-

ня композиційних матеріалів із заданими параметрами. 

У процесі адсорбції атомів Калію формуються стабільні структури, які склада-

ються з графенового шару і адсорбованих атомів (найчастіше в серединах шестику-

тників). Експериментальні дослідження виявили, що має місце істотне (в чотири 

рази) підвищення провідності у випадку корельованого розташуванням адатомів K 

порівняно з його випадковим розташуванням на поверхні графену. Це відкриває ре-

альний шлях до ефективного використання графену із зарядженими домішками у 

наноелектроніці. Реґулювання електропровідності графену за допомогою просторо-

вого (пере)розподілу точкових дефектів, таких як атоми заміщення, вакансії або ад-

сорбційні атоми, є наразі актуальними фундаментальною і прикладною проблемами, 

розв’язання яких лише починаються. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну ро-

боту виконано в рамках держбюджетної теми «Фундаментальні дослідження в галу-

зі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій», №11БФ051-01 (№ 

держ. реєстрації 0106U006392, 2011-2014рр.) і як частину досліджень спільних нау-

ково-дослідних проектів: УНТЦ №4908 «Новітні нанокарбон-полімер композити з 

підвищеними екрануючими та тепловими властивостями» (2010–2013 рр.), «Новітні 

нанокомпозитні матеріали на основі низькорозмірних вуглецевих систем для елект-

ромагнітних екранів» в рамках міжнародної програми НАТО «Наука за мир та без-

пеку» (грант №984243) і держбюджетної теми для молодих вчених №15БФ051-02. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації було з’ясувати вплив точкових 

дефектів (атомів заміщення, вакансій, їх комплексів або адатомів) на електронну 

структуру і електропровідність графену. 
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Для досягнення мети вирішувалися наступні задачі: 

1) з’ясувати вплив випадкового, корельованого і впорядкованого просторових роз-

поділів Нітроґенових атомів заміщення у графені на його електротранспортні 

властивості; 

2) з’ясувати вплив комплексних дефектів з атомів Нітроґену та вакансій на густину 

електронних станів і електропровідність графену; 

3) розрахувати електропровідність графену з адсорбованими атомами Калію зале-

жно від їх просторового розподілу. 

Об’єкт дослідження — електронна структура та електропровідність графену з 

точковими дефектами. 

Предмет дослідження — залежність електропровідності від просторового роз-

поділу точкових дефектів у графені. 

Методи дослідження: методологія (формалізм) Кубо–Ґрінвуда у наближенні си-

льного зв’язку та функціоналу електронної густини. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) встановлено зв’язок між типом заміщення точкових дефектів, — корельоване чи 

то впорядковане, — у ґратниці графену та його електропровідністю, який поля-

гає у підвищенні електропровідності до 30 разів порівняно з випадковим розпо-

ділом дефектів; 

2) вперше виявлено вплив різних за конфіґурацією комплексів з вакансій і атомів 

заміщення на електронну структуру та електротранспортні властивості графену; 

3) вперше з’ясовано залежність електропровідності графену від просторового роз-

ташування адатомів відносно вузлів ґратниці — від типу положення та адсорб-

ційної висоти; 

4) проаналізовано фізичні чинники, які впливають на появу та величину забороне-

ної зони у випадку впорядкованого розподілу точкових дефектів у графені. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації уможлив-

люють більш ефективне використання композиційних матеріалів на основі допова-

ного графену в наноелектроніці, збільшуючи їх електропровідність у десятки разів 

та відкриваючи заборонену зону. Наведені модельні розрахунки слугуватимуть ос-

новою для створення композиційних наноматеріалів з різними властивостями, але 

однаковим складом, що може бути використано в електронній і комп’ютерній тех-

нологіях. Матеріали дисертації можуть бути корисними для розробки спецкурсів з 

фізики наноструктурних матеріалів «Електронна структура та властивості твердих 

тіл» та «Теорія електронної структури». 

Особистий внесок здобувача Постановка мети досліджень і завдань, підбір 

об’єктів і методів досліджень є результатом спільної роботи з науковим керівником 

дисертанта проф. Прилуцьким Ю. І. Дослідження виконувалися у тісному співробі-

тництві здобувача та його керівника з с.н.с. Радченком Т. М. та проф. Татаренком 

В. А. з відділу теорії твердого тіла Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 

НАН України. Автором самостійно проведено аналіз літературних джерел щодо су-

часного стану наукових досліджень за темою дисертації (Розділ 1). Більшість розра-

хункових програм, які використовували у роботі написані автором, зокрема 

побудовано С++-коди за методами, наведеними у Розділі 2 (див. додатки), проведе-
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но їх імплементацію та розрахунки, які висвітлені у Розділах 3 та 4. Крім того, для 

чисельних розрахунків модельних параметрів у рамках пакету програми Quantum 

ESPRESSO було задіяно потужний обчислювальний кластер Київського національ-

ного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. Здобувач брав активну участь в 

обговоренні та аналізі результатів, а також готував статті до друку. Особисто авто-

ром підготовлено статті [1, 2] та окремі розділи у статтях [3–6]. Основна частина ре-

зультатів роботи доповідалася автором особисто на міжнародних і вітчизняних 

конференціях, наукових семінарах Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 

НАН України і кафедри загальної фізики КНУ імені Тараса Шевченка. 

Апробації результатів дисертації. Результати досліджень за темою дисертації 

були представлені та обговорювалися на таких конференціях: 4
th
 German–Ukrainian 

symposium ‘Physics and Chemistry of Nanostructures and Nanobiotechnology’ (Ilmenau, 

Germany, 2012); 2
nd

 Ukrainian–French School ‘Carbon Nanomaterials: Structure and 

Properties’ (Beregove, Crimea, Ukraine, 2013); The 9
th
 Torunian Carbon Symposium: 

Carbon Materials in Science and Technology (Torun, 2014); Ukrainian Conference with 

international participation dedicated to the 85
th

 anniversary of the birthday of Member of 

the N.A.S. of Ukraine O. O. Chuiko ‘Chemistry, Physics and Technology of Surface’ (Ky-

iv, Ukraine, 2015). 

Публікації. Основні результати опубліковано у 7 роботах, з яких 6 — статті у 

реферованих журналах, 1 — глава у монографії. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чо-

тирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 179 на-

йменувань та 6 додатків. Загальний обсяг становить 137 сторінок. Дисертація 

містить 41 рисунок, 5 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовані мета і завдан-

ня дослідження, проаналізовані наукова і практична цінність отриманих результатів. 

У першому розділі наведено огляд наявних літературних джерел, присвячений 

електротранспортним властивостям чистого та допованого точковими дефектами 

графену. Зокрема, проаналізовані особливості електронної будови і електропровід-

ності графену; обговорено типи точкових дефектів, які використовуються для допу-

вання графену; проведено аналіз експериментальних і теоретичних робіт, 

присвячених дослідженню корельованого та впорядкованого розтушування домішок 

на поверхні графену [1*–4*]. 

Один з висновків аналізу експериментальних і теоретичних робіт у Розділі 1 по-

лягає у необхідності проведення додаткових досліджень, які б виявили залежність 

електротранспортних властивостей графену від просторового розташування точко-

вих дефектів як відносно вузлів ґратниці, так і за наявності близького або далекого 

порядку. 

У другому розділі описано методики чисельного моделювання електрофізичних 

властивостей твердих тіл. Для дослідження електронної структури та електропрові-

дності допованого точковими дефектами графену використано методологію Кубо– 
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Ґрінвуда у наближенні сильного 

зв’язку. Перевагою такого підходу 

є те, що необхідні обчислювальні 

потужності зростають лише ліній-

но зі збільшенням розміру дослі-

джуваної системи N, що є 

домінувальним фактором порів-

няно з використанням високоточ-

них ab initio методів. Граничний 

розмір системи обмежується деся-

тками мільйонів вузлів у ґратниці 

графену (із залученням потужнос-

тей обчислювального кластеру 

КНУ імені Тараса Шевченка). 

Для практичної реалізації ме-

тодології Кубо–Ґрінвуда був роз-

роблений програмний пакет, який 

складається з таких блоків: 

1) обчислення електропровід-

ності допованого графену з вико-

ристанням формули Кубо–Ґрінвуда та співвідношення Айнштайна; 

2) розрахунок поширення хвильового пакету вздовж поверхні графену під час 

розв’язання рівняння Шредінґера з використанням поліномів Чебишова; 

3) обчислення густини електронних станів допованого (домішкового) графену з ви-

користанням функцій Ґріна та методу неперервних дробів; 

4) розрахунок транспортного коефіцієнту ( , )D E t ; 

5) моделювання точкових дефектів відбувалось з використанням модельних або 

взятих з незалежних ab initio розрахунків розсіювальних потенціалів; 

6) розрахунок концентрації носіїв заряду з використанням густини електронних 

станів. 

Більшість розрахунків було проведено для ділянок графену розміром від 

(17001000) 1700000 до (34002000) 6800000 вузлів. 

У третьому розділі представлено результати досліджень електронної структури 

і транспортних властивостей графену з вмістом точкових дефектів заміщення на 

прикладі Нітроґену. Для моделювання просторової конфіґурації атомів Нітроґену у 

ґратниці графену були використані ab initio розрахунки для його розсіювального по-

тенціалу [1*]. Оскільки розсіювальний потенціал отриманий у вигляді дискретного 

набору точок, необхідно було провести апроксимацію цих точок за допомогою від-

повідних функціональних залежностей (рис. 1). Для цього використали декілька різ-

них функцій (за формою ці потенціали подібні до Кулонової, Ґауссової та 2-

експонентної функцій), серед яких найбільш точні результати продемонструвала 2-

експонентна:  

0,79 2,72
1,07 exp 0,25 exp

r r

a a
V u u

   
   
   

     ,    (1) 

 
Рис. 1. Розсіювальний потенціал Нітроґену за 

різної апроксимації: чорні точки — дані, одер-

жані в [1*], 0,142a   нм — відстань між двома 

сусідніми вузлами у графені; 2,7u  еВ — інте-

ґрал перескоку. 



 

 

5 

Потенціал такої форми одночасно має ознаки як далекосяжного, так і коротко-

сяжного. 

У багатьох експериментах виявлено, що під час леґування графену Нітроґеном 

утворюються типи дефектів, які суттєво відрізняються один від одного [2*] і впли-

вають на електронні властивості системи. Точкові дефекти, які заміщають Карбон, 

можна умовно поділити на дві групи: дефекти, які не містять (рис. 2, а, б) та які міс-

тять (рис. 2, в, г) вакансії. До графітоподібного типу відносяться поодинокі та по-

двійні, до піридиноподібного — мономерізовані, димерізовані, тримерізовані та 

тетрамерізовані дефекти. Випадкове поодиноке заміщення та подвійні дефекти 

створюють додаткові електронні стани, приводячи до n-типу провідності (донори), 

водночас як комплекси з атомів заміщення та вакансій створюють діркову провід-

ність, тобто p-тип. 

Для дослідження впливу просторового розподілу було вибрано найбільш розпо-

  
а б 

  
в г 

Риc. 2. Різні типи заміщення та розсіювальний потенціал для них: (а) один де-

фект та (б) розсіювальний потенціал для поодинокого графітоподібного типу замі-

щення; (в) один дефект та (г) розсіювальний потенціал для тетрамерізованого 

піридиноподібного типу заміщення. 
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всюджену конфіґурацію заміщення — поодиноке заміщення. Розглядали три типи 

просторового розподілу: випадкове, корельоване і повністю впорядковане заміщен-

ня з використанням відповідних надструктур. Механізми формування випадкового і 

корельованого розподілу домішок описано з використанням простої парної кореля-

ційної функції:     0

0

0,

1,i j

r r
P P r

r r






  


R R , де r  — відстань між двома точковими 

дефектами, а 0r  — кореляційна довжина (радіус кореляції), яка визначає мінімальну 

допустиму відстань між точковими дефектами. Водночас, випадкове розташування 

дефектів можна розглядати як корельоване з 
0

0r  . Для кожної концентрації дефек-

тів існує граничне значення 0maxr , а значення 0max0
r r  є некоректним. Чим вища 

концентрація точкових дефектів, тим менше значення 0maxr  можна використовувати 

у розрахунках. 

  
а б 

 
в 

Риc. 3. Розсіювальний потенціал для різних просторових розподілів поодиноких 

атомів N. Значення потенціалу наведено в одиницях . Атоми N заміщують атоми C 

у вузлах графенової ґратниці: (а) випадкове, (б) корельоване з максимальним радіу-

сом кореляції та (в) впорядковане відповідно до наведеної надструктури заміщення. 
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Формування впорядкованого просторового розподілу на поверхні графену під 

час розрахунків електротранспортних властивостей відбувалось у відповідності до 

надструктури (рис. 3, в), яка складається з 32 вузлів, 31 з яких займає Карбон, а один 

— атом заміщення (Нітроґен). Використання саме такого вигляду надструктури 

31C N , яка відповідає стехіометрії 1/32 (концентрація Нітроґену складає 3,125%), 

одержаної за допомогою статистичного методу концентраційних хвиль і є оптима-

льною для цієї концентрації атомів заміщення. 

Густину електронних станів (DOS) графену з різними типами просторового роз-

поділу домішок показана на рис. 4. У той час як відмінність між випадковим і коре-

льованим заміщенням є незначною, тоді впорядковане заміщення викликає суттєві 

зміни в DOS. Поява додаткових піків обумовлена саме періодичним розподілом до-

мішкових атомів. 

 Величина піків та їх кількість залежать від параметрів розсіювального потенціа-

лу і концентрації атомів заміщення. Визначальним у потенціалі є далекосяжність та 

його абсолютне значення. Менша далекосяжність потенціалу та його більший мо-

дуль викликають періодичне спотворення ґратниці графену, що модифікує його 

зонну структуру. На відміну від впорядкування, корельований і випадковий розпо-

діли не створюють настільки великі відхили, обмежуючись появою піків на ділянці 

4 / 3E u   . Величина забороненої зони залежить від концентрації впорядкованих 

атомів. Для стехіометрії 1/32 (3,125 % атомів заміщення) заборонена зона складає 

0,03 еВ. Збільшення концентрації атомів Нітроґену приводить до пропорційного збі-

льшення величини забороненої зони: за концентрації Нітроґену 6,25% заборонена 

зона збільшується до 0,06 еВ; за концентрації 12,5% — до 0,12 еВ. Таким чином, 

можна відзначити лінійний характер збільшення забороненої зони зі зростанням 

концентрації атомів Нітроґену. 

Важливим результатом є поява забороненої зони (0,3 еВ) у випадку впорядков-

  
а б 

Риc. 4. (а) Густина електронних станів для графену (DOS), допованого Нітроґе-

ном із різними просторовими розподілами: випадкове (синій), корельоване (зеле-

ний), впорядковане (червоний) заміщення та чистий графен. У всіх випадках 

концентрація атомів N складає 3,125%, а параметри графенової ґратниці однакові; 

(б) густина електронних станів для впорядкованого Нітроґену за різних стехіометрій 

(1/32, 1/16 та 1/8). 
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ного заміщення (див. внутрішню вкладку на рис. 4, б), що не спостерігали для випа-

дкового чи корельованого просторового розташування. Також не останню роль у 

цьому випадку має знаходження атомів Нітроґену у вузлах лише однієї підґратниці. 

Поява забороненої зони за наявності надґратниці з домішкових атомів залишається 

наразі предметом подальших дискусій [5*], оскільки величина, висота піків та їх 

зв’язок з шириною забороненої зони поки що залишаються недослідженими. 

Характер провідності леґованого графену (рис. 5) видозмінюється від лінійного 

до нелінійного під час переходу від поодинокого заміщення до заміщення комплек-

сними дефектами. Нелінійний характер провідності спостерігається як для усіх ти-

пів подвійного, так і для піридинових типів заміщення, що є наслідком зміни 

механізму розсіяння з далекосяжного на короткосяжний. У випадку графітових по-

двійних дефектів заміщення електропровідність графену знижується порівняно з по-

одиноким типом на 20–50% залежно від концентрації носіїв заряду і типу подвійних 

комплексних дефектів, що є наслідком суперпозиції розсіювальних потенціалів ато-

мів заміщення у комплексних дефектах. 

Заміщення у випадку поодинокого графітоподібного типу (рис. 5, а, в) дозволяє 

  
а б 

  
в г 

Риc. 5. Провідність   (в од. 2 /e h  ) графену за різних концентрацій носіїв заряду 

en  (в од. 1атом ), концентрацій дефектів та їх типів заміщення: (а) конфіґурації без 

вакансій (1% дефектів); (б) конфіґурації з вакансіями (1% дефектів); (в) конфіґурації 

без вакансій (3% дефектів); (г) конфіґурації з вакансіями (3% дефектів). 
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одержати вищу провідність, аніж заміщення з утворенням подвійних дефектів. По-

двійні дефекти сильніше зсувають криві провідності у додатному напрямку відносно 

нульової енергії (n-тип провідності). Цей зсув є пропорційним до значення концент-

рації атомів заміщення. 

Вплив на провідність різних подвійних дефектів є незначним, оскільки розсію-

вальний потенціал, утворений суперпозицією двох атомів Нітроґену на відстані 

першої, другої або третьої координаційних сфер майже не відрізняється за значен-

ням. Водночас, зменшення провідності для подвійних дефектів порівняно з пооди-

ноким заміщенням досягає 50% у випадку електронних концентрацій 0,04en   , 

віддалених від точки Дірака (рис. 5, в). Подвійні дефекти на відстані другої коорди-

наційної сфери є істотними, оскільки внаслідок леґування Нітроґеном вони склада-

ють велику кількість, поступаючись лише поодиноким атомам. 

У випадку піридиноподібного заміщення поява вакансій істотно змінює поведін-

ку провідності. Якщо для графітоподібних типів заміщення (рис. 5, а, в) можна го-

ворити про лінійний характер провідності, тоді поява вакансій (рис. 5, б, г) робить 

відповідні криві нелінійними. Для значень 0en   (електронна провідність) форма σ є 

схожою для всіх типів заміщення, водночас як у випадку 0en  , форма провідності 

залежить від типу комплексів дефектів. Результати свідчать про зменшення провід-

ності зі зростанням долі вакансій у загальному числі дефектів. Крім того, цікавим є 

порівняння димерізованого і тетрамерізованого типів заміщення (рис. 5, б, г). Оскі-

льки вони мають однаковий поділ на вакансії і атоми заміщення (на два атоми Ніт-

роґену припадає одна вакансія), відмінність у провідності між ними зумовлена саме 

розміром комплексу з дефектів: розмір димерізованого комплексу вдвічі менший за 

розмір тетрамерізованого (три дефекти проти шести). 

Таким чином, оскільки провідність для тетрамерізованого типу заміщення є ви-

щою, аніж для димерізованого, можна припустити, що групування точкових дефек-

тів з вакансіями у великі комплекси позитивно впливає на електропровідність 

графену. Крім того, велика кількість вакансій зменшує асиметрію провідності, ви-

кликану від’ємним розсіювальним потенціалом Нітроґену. Чим більша кількість ва-

кансій відносно атомів заміщення, тим більше пригнічується асиметрія. Сильніше це 

явище проявляється за великих концентраціях вакансій (рис. 5, г). 

Попередні дослідження графену з нейтральними домішками (або такими, які 

описуються симетричними потенціалами) не виявили впливу кореляцій у просторо-

вому розподілі дефектів заміщення по поверхні. Водночас, моделювання дефектної 

структури графену з Нітроґеном відбувалось з використанням полярного, далекося-

жного (не дельтаподібного) потенціалу, що докорінно відрізняється від попередніх 

результатів. 

Результати розрахунку провідності графену для різних типів просторового роз-

ташування дефектів свідчать про її суттєве зростання (рис. 6). Так, корельований 

розподіл атомів Нітроґену уможливлює підвищити провідність у 3–6 разів (залежно 

від того, що є носіями заряду), а впорядкування приводить до підвищення провідно-

сті у 30 разів порівняно з випадковим розміщенням домішок. Причиною зростання 

провідності є полярний і далекосяжний потенціал, який використовували під час ро-

зрахунків (наприклад, далекосяжний і симетричний потенціал не приводить до під-
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вищення провідності). 

Результати проведених розрахун-

ків добре корелюють з даними інших 

теоретичних та експериментальних 

досліджень атомів Нітроґену та дос-

ліджень корельованого розподілу 

точкових дефектів на поверхні гра-

фену за такими характеристиками: 

 

1) присутня асиметрія між прові-

дністю для електронів та дірок, при-

чому, провідність для дірок є вищою 

за провідність для електронів; 

2) графітоподібні дефекти приво-

дять до зсуву кривих провідності у 

бік від’ємних енергій, що відповідає 

n-типу провідності; водночас, піри-

диноподібні дефекти (комплексні дефекти з вакансіями) приводять до p-типу 

провідності; 

3) якісно збігається характер кривих провідності (лінійний або нелінійний) для різ-

них типів просторового розподілу; 

4) має місце зростання провідності у випадку корельованого розташування точко-

вих дефектів порівняно з випадковим. 

У четвертому розділі представлено результати досліджень електронної струк-

тури транспортних властивостей графену з вмістом адсорбційних точкових дефектів 

на прикладі Калію. Для розрахунку електротранспортних властивостей графену з 

домішками Калію було використано розсіювальний потенціал (рис. 7), одержаний з 

незалежних ab initio розрахунків [1*]. 

У роботі [1*] одержано розсіювальний потенціал для атомів K у шестикутній ву-

глецевій ґратниці на висоті 2,4 Å. Аналогічно атомам Нітроґену, розглянутим у Роз-

ділі 3, було використано декілька різних 

апроксимаційних функцій: 2-

експонентна, Кулонова та Ґауссова. Се-

ред них найкраще підійшла 2-

експонентна функція: 

1,47 2,73
0,45 exp 0,2 exp

r r

a a
V u u

   
   
   

      (2) 

Як і у випадку Нітроґену, цей потенціал 

одночасно має ознаки як короткосяжного, 

так і далекосяжного. 

Відповідно до рис. 8, було розглянуто 

усі можливі положення адсорбції атомів 

Калію. Для кожного з положень дослі-

джували такі випадки просторових роз- 

 
Рис. 6. Провідність графену за різних 

просторових розташувань домішкових атомів 

Нітроґену: випадковий, корельований і впо-

рядкований. 

 
Рис. 7. Розсіювальний потенціал Ка-

лію за різної апроксимації: чорні точки 

— дані, одержані в [1*]. 
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поділів — випадкове, корельоване та впорядковане розташування адатомів над по-

верхнею графену. Крім того, було враховано різні висоти адсорбції атомів Калію 

відносно вузлів ґратниці графену. Виходячи із симетрії графенової ґратниці, розгля-

дали три нееквівалентних положення для адсорбції домішкових атомів: H-

положення (hollow point), B-положення (bridge point) і T-положення (top point) (рис. 

8). Залежно від виду домішки (заряджена або нейтральна домішка, поодинокий атом 

або молекула), визначали її найімовірніше місце локалізації над ґратницею. Саме 

для цього задачі зручно використати метод функціоналу електронної густини.  

Наразі відомо, що: 

1) найбільш енергетично стабільним положенням для металів є середина шестику-

тників — H-положення; наступним є B-положення, а найменш вигідним — T-

положення; 

2) відмінність між енергіями адсорбції для лужних металів є незначною, що свід-

чить про можливість таких металів, як Калій, перебувати у будь-якому з трьох 

нееквівалентних положень. 

Як видно з рис. 9, різні типи просторових розподілів зумовлюють різні розсіюва-

льні потенціали. Випадкове заміщення дозволяє підвищити максимальне значення 

розсіювального потенціалу втричі, що унеможливлюється у випадку ненульового 

радіуса кореляції або впорядкування. Крім того, як виявилося, важливу роль у реґу-

люванні електротранспортними властивостями графену відіграє висота положення 

атомів над графеновою площиною. Також важливо відзначити, чим більша кількість 

адатомів бере участь у розсіянні, тим більшим буде вплив кореляцій у їх просторо-

вому розташуванні. Отже, для досягнення найбільшого кореляційного ефекту прові-

дності потрібно балансувати між концентрацією точкових дефектів. 

 

  
а б 

 
в 

Риc. 8. Можливі положення адатомів відносно вузлів графену: (а) H-положення 

(адатоми в центрі шестикутників); (б) B-положення (адатоми в центрі містків між 

сусідніми вузлами); (в) T-положення (адатоми знаходяться над вузлами). 
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У той час як H- і B-положення не приводять до відкриття забороненої зони, ад-

сорбція атомів Калію у T-положенні є еквівалентною тому, що адатоми починають 

діяти подібно до атомів заміщення Нітроґену або вакансій [5*]. У цьому випадку має 

місце відкриття забороненої зони. Для характеризації залежності ширини забороне-

ної зони від концентрації домішкових адатомів доцільно використати модельний 

Ґауссів потенціал (рис. 10, в) з малим радіусом дії . Відповідно до розглянутих 

стехіометрій (1/32, 1/16 та 1/8), адсорбція модельних домішок відбувалась у T-

положеннях, причому, адатоми займали вузли, які відносяться лише до однієї підґ-

ратниці. Збільшення концентрації адатомів приводить до підсилення осциляцій та 

розширює заборонену зону, але варто ще раз підкреслити, що це справедливе лише 

за наявності періодичного потенціалу. Розрахована густина електронних станів має 

 

а 

 

б 

 

в 

Риc. 9. Розсіювальні потенціали для різних просторових розподілів поодино-

ких атомів Калію, адсорбованих у H-положеннях; значення потенціалу наведено в 

одиницях  атоми Калію адсорбуються (а) випадково, (б) корельовано з максима-

льним радіусом кореляції та (в) впорядковано. 
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пік поблизу точки Дірака, що відповідає домішковій зоні. 

 

Спостерігаються також синґулярності Ван Хова, які розмиваються за далекосяж-

ного потенціалу. При упорядкуванні за короткосяжного потенціалу, особливо в ре-

жимі сильного розсіяння, виникають дискретні енергетичні піки, які розширюються 

зі збільшенням вмісту домішок. Це є наслідком строгої періодичності потенціалу, як 

у моделі Кроніґа–Пенні. В чистому графені такі піки, як і той, що в околі точки Ді-

рака, відсутні. Заборонена зона в енергетичному спектрі може відкриватися лише 

для тих впорядкованих домішкових (ад)атомів, які описуються сильно короткосяж-

ним розсіювальним потенціалом і проявляють себе як дефекти заміщення. Поява 

забороненої зони спричинена порушенням симетрії усієї ґратниці завдяки розташу-

  
а б 

  
в г 

Риc. 10. Густина електронних станів (DOS) для графену, адсорбованого Калієм у 

H-положенні, для різних типів просторового розташування: випадковий, корельова-

ний, впорядкований просторові розподіли дефектів та чистий графен (у всіх випад-

ках концентрація адатомів Калію складає 3,125%); (б) густина електронних станів 

для попереднього випадку в околі енергії Фермі; (в) густина електронних станів для 

впорядкованих адатомів з модельним Ґауссовим розсіювальним потенціалом 

 2 22 exp 2 , 0,5V u r a       за різних стехіометрій (1/32, 1/16 та 1/8); (г) збільшення 

ділянки густини електронних станів графену з модельними адатомами, яка містить 

заборонену зону в околі енергії Фермі. 
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ванню впорядкованих дефектів лише в одній підґратниці, тобто виникає підґратни-

цева асиметрія. Ширина забороненої зони становить 0,16, 0,32 і 0,67 еВ для 3,125%, 

6,25% і 12,5% домішок (рис. 10, г) відповідно.  

Залежність електропровідності від концентрації електронів для різних типів про-

сторового розташування та адсорбційних положень (H-, B- та T-положення) наведе-

но на рис. 11. Концентрація 0en   ( 0)en   відповідає електронному (дірковому) 

транспорту. Три типи просторового розташування та три типи адсорбційних поло-

жень визначають дев’ять кривих електропровідності для кожної концентрації ада-

томів. 

Залежно від типу просторового розподілу адатомів, провідність демонструє лі-

нійний/нелінійний характер. Випадкове просторове розташування, на відміну від 

корельованого або впорядкованого, сприяє скупченню точкових дефектів у великі 

групи. 

Враховуючи, що розсіювальний потенціал адатомів Калію має суттєві ознаки ко-

роткосяжного, скупчення дефектів у великі групи моделюють великий розсіюваль-

ний потенціал, який виникає завдяки його «хвосту» потенціалу. Відповідно до 

цього, інші типи просторового розташування максимізують відстань між адатомами, 

що нівелює вплив «хвоста» потенціалу. Подібні зміни у поведінці провідності від 

лінійної до нелінійної внаслідок домінування короткосяжного внеску в розсіюваль-

 

 
б 

 

 

 

Рис. 11. Електропровідність графену за 

різних типів адсорбційних положень ато-

мів Калію, розташованих: (а) випадково, 

(б) корельовано та (в) впорядковано. 

а 

 
в 
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ний потенціал над далекосяжним є відомими. Аналізуючи результати, наведені на 

рис. 11, можна зробити такі висновки: 

2 / 5H H
кор вип   ,   (3) 

2 / 6B B
кор вип   ,   (4) 

3 / 7T T
кор вип   ,   (5) 

3 / 8H H
впор вип   ,   (6) 

3 / 9B B
впор вип   ,   (7) 

4 / 15T T
впор вип   ,   (8) 

T B H
вип вип вип    ,   (9) 

  T B H
кор кор кор    ,   (10) 

  T B H
впор впор впор    ,   (11) 

Збільшення провідності відбувається до 7 (15) разів у випадку корельованого 

(впорядкованого) просторового розподілу. Положення адсорбції впливає на елект-

ропровідність лише для випадкового просторового розподілу (електропровідність 

для графену з адатомами в H-положеннях перевищує провідність графену з адато-

мами в інших адсорбційних положеннях). 

У випадку впорядкованих адатомів тип положення адсорбції перестає відіграва-

ти суттєву роль. Це пов’язано з тим, що радіус дії розсіювального потенціалу Калію 

близький до параметру ґратниці графену і за корельованого або впорядкованого 

просторових розподілів адатомів слабше відчуває відмінність між адсорбційними 

положеннями. Корельоване та впорядковане розташування адатомів та збільшення 

їх висоти відносно ґратниці графену зменшують електронно-діркову асиметрію про-

відності. Однак, це не справджується для впорядкованого типу просторового розпо-

ділу домішок. 

Подібні співвідношення (3)‒(11) виконуються для будь-якого розсіювального 

потенціалу, який має параметри, ідентичні до потенціалу, зображеного на рис. 7, а 

саме: полярність і далекосяжність. Значну роль у співвідношеннях (9)–(11) має роз-

поділ розсіювального потенціалу від домішки до найближчих сусідів. У випадку H-

положення, число найближчих сусідів складає три. Водночас, B-положення відпові-

дає двом, а T-положення — одному найближчому сусіду. Відповідно до цього, мак-

симальні значення потенціалу, залежно від типу адсорбційного положення, 

враховують від одного до трьох вузлів. T-положення адсорбції змушує діяти адато-

ми подібно до атомів заміщення, що видно з рис. 11, адже провідність у випадку ко-

рельованого розподілу домішок у цих положеннях поступається провідності для 

інших положень адсорбції. Також ці висновки корелюють зі значеннями максималь-

но допустимих радіусів кореляції для різних положень адсорбції. Впорядковане роз-

ташування адатомів створює надґратницю дефектів з однаковим періодом. 

Наслідком цього є майже однакова провідність для усіх трьох типів адсорбційних 

положень (рис. 11, в). 

Зі збільшенням висоти положення атомів над ґратницею графену має місце зме-

ншення провідності. Причому воно пропорційне збільшенню висоти. У випадку дір-
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кової провідності зміна висоти майже не впливає на провідність. У випадку елект-

ронної провідності має місце зміна провідності зі зміною висоти положення адато-

мів. Однак вона майже відсутня у діапазоні значень висоти від 0 од 3,6 Å. 

Результати проведених розрахунків добре корелюють з експериментальними да-

ними за такими характеристиками: 

1) є асиметрія між провідністю для електронів та дірок, яка зменшується у випадку 

корельованого або впорядкованого розташувань адатомів, а також зі збільшен-

ням висоти положення атомів над ґратницею графену; 

2) криві провідності зсунуті у бік від’ємних енергій; 

3) збігається характер кривих провідності (лінійний або нелінійний) для різних ти-

пів просторового розподілу; 

4) має місце збільшення провідності у випадку корельованого розташування адато-

мів порівняно з випадковим. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Розроблено програмний пакет (С++), який дозволяє ефективно проводити моде-

лювання електротранспортних властивостей допованого графену. З використанням 

методології Кубо–Ґрінвуда у наближенні сильного зв’язку досліджено вплив точко-

вих дефектів заміщення й адсорбції та їх просторового розподілу на електротранс-

портні властивості графену. Зокрема встановлено наступне. 

1) Заборонена зона в електронному енергетичному спектрі графену може відкрива-

тися при впорядкуванні точкових дефектів заміщення та адсорбційних атомів, 

якщо останні розташовані над вузлами і є короткодіючими. 

2) За невпорядкованого розподілу атомів над графеном його електропровідність 

приблизно лінійно залежить від їхньої адсорбційної висоти, а за впорядкованого 

розподілу — практично не залежить від неї. 

3) Відмінність в електронній та дірковій провідностях графену послаблюється з пі-

двищенням кореляції у розподілі домішкових атомів заміщення або адатомів, 

особливо за його максимального далекого порядку, при збільшенні адсорбційної 

висоти та частки вакансій у комплексних дефектах. 

4) Кореляція та далекий порядок у розташуванні точкових дефектів заміщення й 

адатомів підвищують провідність порівняно з їх випадковим розподілом у декі-

лька (або десятки) разів для потенціалу розсіяння з малою (великою) амплітудою 

та великим (малим) ефективним радіусом дії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сагалянов І. Ю. Електропровідність графену з різними розподілами дефектів 

заміщення та адсорбованих атомів. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла. — Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота стосується дослідження електротранспортних властивостей 

графену з різними типами точкових дефектів: атомами заміщення (на прикладі ато-

мів Нітроґену), вакансіями або адсорбованими атомами (на прикладі атомів Калію). 

Розроблено програмний пакет, який уможливлює вивчати електронні властивос-

ті й електропровідність допованого графену в межах методології Кубо–Ґрінвуда для 

ділянок, які містять мільйони вузлів. Проаналізовано вплив різних типів точкових 

дефектів (дефекти заміщення або адатоми) на електротранспортні характеристики 

графену. Показано, що допування графену атомами заміщення у різних просторових 

конфіґураціях (піридиноподібний та графітоподібний типи заміщення) істотно видо-

змінюють його електропровідність як кількісно, так і якісно. Виявлено, що при пе-

реході від їхнього випадкового до корельованого (впорядкованого) просторового 

розподілу відбувається підвищення електропровідності в декілька (десятки) разів, 

що є наслідком домінування короткосяжного розсіяння над далекосяжним за наяв-

ності близького або далекого порядків у просторовому розподілі точкових дефектів 

у графені. Показано, що впорядковане розташування атомів заміщення або адатомів, 

які адсорбовані безпосередньо над вузлами ґратниці графену, призводить до пору-

шення симетрії графенової ґратниці і викликає відкриття забороненої зони, ширина 

якої лінійно залежить від концентрації цих дефектів. Одержані теоретичні результа-

ти узгоджуються з наявними в літературі експериментальними даними. 

Ключові слова: графен, електропровідність, точкові дефекти. 
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Сагалянов И. Ю. Электропроводность графена з разными распределениями 

дефектов замещения и адсорбированных атомов. — Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 — физика твёрдого тела. — Киевский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию электротранспортных свойств графена с 

различными типами точечных дефектов: атомами замещения (на примере азота), ва-

кансий или адсорбированных атомов (на примере калия). 

Разработан программный пакет, который позволяет изучать электронные свой-

ства и электропроводность допированного графена в рамках методологии Кубо–

Гринвуда для решёток, содержащих миллионы узлов. Проанализировано влияние 

различных типов точечных дефектов (дефектов замещения или адатомов) на элек-

тротранспортные характеристики графена. Показано, что модифицирование графена 

атомами замещения в различных пространственных конфигурациях (пиридинопо-

добный и графитоподобный типы замещения) существенно видоизменяют его элек-

тропроводность как количественно, так и качественно. Обнаружено, что при 

переходе от их случайного к коррелированному (упорядоченному) пространствен-

ному распределению происходит повышение электропроводности в несколько (де-

сятки) раз, что является следствием доминирования короткодействующего 

рассеяния над дальнодействующим при наличии ближнего или дальнего порядков в 

пространственном распределении точечных дефектов в графене. Показано, что упо-

рядоченное расположение атомов замещения или адатомов, которые адсорбированы 

непосредственно над узлами, приводит к нарушению симметрии графеновой решёт-

ки и вызывает открытие запрещённой зоны, ширина которой линейно зависит от 

концентрации этих дефектов. Полученные теоретические результаты согласуются с 

имеющимися в литературе экспериментальными данными. 

Ключевые слова: графен, электропроводимость, точечные дефекты. 

 

ABSTRACT 

 

Sagalianov I. Yu. Electrical conductivity of graphene with various distributions of 

substitutional defects and adsorbed atoms. — The manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy degree (Candidate of Science in Physics and Math-

ematics) by specialty 01.04.07—Solid State Physics. — Physics Department, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, 2015. 

The thesis is concerned with the electrical-transport properties of graphene with differ-

ent types of point defects: substitutional atoms (nitrogen, N), vacancies or the adsorbed 

atoms (potassium, K). 

During the research, a software package, which allows us to explore electronic struc-

ture and conductance of doped graphene in terms of the Kubo–Greenwood methodology 

for lattices consisting of millions of atoms, is developed. The influence of various types of 

point defects (substitutional defects or adatoms) on electronic transport characteristics of 

graphene is analysed. As shown, the modification of graphene lattice with substitutional 

defects in different spatial configurations (of pyridine-like and graphite-like types of sub-
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stitution) substantially changes its electrical conductivity in both the quantitative aspect 

and the qualitative one. Charge-carrier-density dependence of the conductivity can be line-

ar or nonlinear depending on relative concentrations of N dopants and vacancies, their 

configurations over the graphene-lattice sites, and type of carriers—electrons or holes. 

 As found, at the transition from the random spatial distribution of defects to the corre-

lated (ordered) one, the electroconductivity is enhanced in several (tens) times, as a conse-

quence of the dominance of the short-range scattering in the presence of long-range or 

short-range orders in the spatial distribution of point defects in graphene. Correlated and 

ordered N scatterers in graphene, modelled with the negative scattering potential, enhance 

the conductivity up to the several (3‒6) and tens (10‒30) times, respectively, as compared 

to their random distribution. Depending on electron density and type of adsorbing sites, 

the conductivity for correlated and ordered K adatoms is found to be enhanced in dozens 

(up to 7 and 15, respectively) of times as compared to their random arrangement. The cor-

relation and ordering effects manifest themselves stronger for adatoms (acting as substitu-

tional atoms) and weaker for those acting as interstitial atoms. 

As shown, the ordered arrangement of substitutional defects or adatoms (adsorbed di-

rectly above the carbon atoms) leads to breaking of the symmetry of the graphene lattice 

and causes the opening gap with the width linearly dependent on the concentration of these 

defects. Correlation and especially ordering of adatoms (i.e. formation of complex substi-

tutional defects) as well as increase of their adsorption height weaken and even can sup-

press the electron–hole asymmetry in the conductivity occurring for their random 

positions.  

Demonstrated influences of the various point-defect-doping configurations, especially 

ordering effect and herewith band-gap opening, in the doped graphene suggest the possi-

bility of tailoring graphene transport properties via the positioning neutral adatoms or 

charged impurities on the substrate. The theoretical results are in agreement with available 

experimental data. 

Key words: graphene, electrical conductivity, point defects. 


