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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

СТМ — сканувальний тунельний мікроскоп 

DFT — теорія функціоналу електронної густини 

σ — провідність 

   — циклотронна маса 

  — питомий електричний опір 

   — напруга на затворі 

   — швидкість Фермі 

  — абсолютна температура 

  — енергія 

  — кількість вузлів у ґратці графену 

     — кількість точкових дефектів у ґратці графену 

           — концентрація атомів Нітроґену, вакансій і загальна концентрація 

точкових дефектів у ґратці графену, відповідно 

   — розсіювальний потенціал в  -му вузлі 

   — радіус кореляції 

 ̂ — гамільтоніан системи 

 ̂     — нормований гамільтоніан системи 

     та      — максимальне та мінімальне значення енергії 

  — інтеґрал перескоку для ґратки графену 

 ̂ — оператор координати 

 ̂ — еволюційний оператор 

     — густина електронних станів (DOS) 

   та    — матричні елементи тридіагоналізованого гамільтоніану 

    — перший діагональний матричний елемент функції Ґріна 

       — коефіцієнт дифузії 

   — поліноми Чебишова 

     — концентрація носіїв заряду 

  — параметр ґратки графену 



5 

 

ВСТУП 

Актуальність роботи. Серед різних за симетрією двовимірних систем 

графен є наразі одним з найактуальніших об’єктів у фізиці твердого тіла [1]. 

Найважливішою властивістю атомів Карбону є здатність утворювати міцні 

ковалентні зв’язки між собою чи з атомами інших елементів (щоб розірвати 

такий C–C-зв’язок, необхідно розігріти структуру до температури       К). Це 

уможливлює створення різноманітних впорядкованих або розгалужених 

структур, надаючи Карбону не лише перевагу в побудові органічного світу, але 

й можливість мати власні алотропні модифікації, кожній з яких притаманні 

унікальні фізичні властивості (наприклад, фулерени [2–4], нанотрубки [5]). 

Графен утворює двовимірну мережу з «правильних» шестикутників (і є 

основною структурною складовою графітової ґратки), у вузлах яких кожний 

атом Карбону зв’язаний через    -гібридизацію орбіталей з трьома іншими 

атомами C. Внаслідок слабкої Ван-дер-Ваальсівської («дисперсійної») взаємодії 

між шарами Карбону у графіті, з’явилась технологічна можливість одержати 

ізольований шар — графен [1]. 

Одержання стабільних двовимірних ґраток скінченних розмірів [6] 

свідчить про можливість створення на їх основі нового класу матеріалів, що є 

перспективним для різних нанотехнологій. Леґування (допування) графенового 

шару, наприклад, атомами заміщення (B [7,8] чи N [9]), може бути 

стабілізувальним або ж реґуляторним чинником, що сприятиме 

цілеспрямованій зміні його механічних і електрофізичних властивостей. Наразі 

дослідження таких ефектів є актуальним, адже встановлено, що графен — не 

лише найміцніший (за певних умов на Землі) матеріал, а й найкращий (за 

кімнатної температури) провідник [10]. Зокрема, леґування здатне змінити не 

тільки графенову зонну електронну структуру, яка істотно залежить від 

порядку розташування атомів заміщення, а й електропровідність. Водночас 

важливо розуміти, що неоднорідності леґованої графенової структури 

спричинюють появу додаткових каналів розсіяння електронів провідності і 

відповідне зменшення електропровідності. На це обов’язково потрібно зважати 
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при доцільному проектуванні наноелектронних пристроїв на графеновій основі. 

Відкриття надпровідності у CaC6 [11–13] свідчить про те, що для відповідних 

прошарків графітових сполук можливе досягнення критичних температур 

надпровідності аж до 15 К. Наявність графенових монопрошарків [14,15] та 

можливість осадження на них домішкових атомів істотно розширили число 

графітових сполук. Дійсно, обмеження для осадження атомів на графен є 

«м’якішими», аніж для осадження на графітові прошарки [16]. Це означає, що 

для легованої графенової структури температура надпровідності може 

виявитися навіть вищою [16]. Зокрема, як свідчать експериментальні дані з 

кутової фотоемісії [17], висока критична температура надпровідності для 

леґованої Кальцієм графенової структури зі складом CaC6 зумовлена істотним 

зростанням електрон-фононної взаємодії.  

Експериментальні [18–21] та теоретичні [22–24] результати вказують на 

те, що мобільність носіїв заряду суттєво залежить від наявності дефектів у 

графені. Точкові дефекти можна умовно поділити на два типи — дефекти 

заміщення,  які вбудовуються у ґратку замість атомів Карбону та адсорбційні 

атоми, які можуть знаходитись не лише у різних положеннях відносно вузлів 

ґратки, а й на деякій відстані від площини графену. В процесі адсорбції атомів 

Калію формуються стабільні структури, які складаються з графенового шару та 

адсорбованих атомів (найчастіше в серединах шестикутників) [25–28]. 

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

підвищення провідності у випадку корельованого розташуванням адатомів 

Калію порівняно з випадковим розташуванням на поверхні графену [29–33]. Це 

відкриває шлях до ефективного використання графену із зарядженими 

домішками у наноелектроніці.  Керування електропровідністю графену за 

допомогою просторового (пере)розподілу точкових дефектів, таких як атоми 

заміщення, вакансії або адсорбційні атоми, є наразі актуальною 

фундаментальною і прикладною проблемами, розв’язання яких лише 

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

Дисертаційну роботу виконано в рамках держбюджетної теми ―Фундаментальні 

дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, 

астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій‖, 

№11БФ051–01 (№ держ. реєстрації 0106U006392, 2011–2014рр.) та як частину 

досліджень спільних науково-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 електромагнітних екранів‖ в рамках 

міжнародної програми НАТО „Наука за мир та безпеку‖ (грант №984243) та 

держбюджетної теми для молодих вчених №15БФ051–02. 

Мета дослідження: з’ясувати вплив точкових дефектів (атомів 

заміщення, вакансій або адатомів) на електронну структуру і 

електропровідність графену. Для досягнення цієї мети були поставлені та 

розв’язані наступні задачі: 

1) з’ясувати вплив випадкового, корельованого і впорядкованого 

просторових розподілів Нітрогенових атомів заміщення у графені на його 

електротранспортні властивості; 

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

густину електронних станів та електропровідність графену; 

3) розрахувати електропровідність графену з адсорбованими атомами Калію 

залежно від їх просторового розподілу.  

Об’єкт дослідження — електронна структура та електропровідність 

графену з точковими дефектами. 

Предмет дослідження — залежність електропровідності від 

просторового розподілу точкових дефектів у графені. 

Методи дослідження: методологія Кубо–Ґрінвуда у наближенні сильного 

зв’язку та функціоналу електронної густини. 
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Наукова новизна одержаних результатів: 

 встановлено зв’язок між типом заміщення точкових дефектів 

(корельоване або впорядковане) у ґратці графену та його 

електропровідністю, який полягає у підвищенні електропровідності у 

цьому випадку до 30 разів порівняно з випадковим розподілом дефектів;  

 вперше проаналізовано вплив різних комплексів з вакансій і атомів 

заміщення на електронну структуру та електротранспортні властивості 

графену; 

 вперше з’ясовано залежність електропровідності графену від 

просторового розташування адатомів відносно вузлів ґратки, включаючи 

положення та висоту адсорбції.    

 встановлено чинники, які впливають на появу та величину забороненої 

зони в випадку впорядкованого розподілу точкових дефектів.  

 

Практичне значення одержаних результатів. Варіювання просторових 

розподілів точкових дефектів у ґратці графену уможливлює керування його 

електротранспортними властивостями без зміни концентрації дефектів. Таким 

чином, наведені модельні розрахунки слугуватимуть основою для створення 

композиційних наноматеріалів з різними властивостями, але однаковим 

складом, що може бути використано в електронній та комп’ютерній 

технологіях.  

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. Крім того дослідження 

проводили у тісному співробітництві здобувача та його керівника з проф. 

Татаренком В. А. та с.н.с. Радченком Т. М. з відділу теорії твердого тіла 

Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Автором 

самостійно проведено аналіз літературних джерел щодо сучасного стану 

наукових досліджень за темою дисертації (Розділ 1). Більшість розрахункових 

програм, які використовували  у роботі, написані автором, зокрема побудовано 
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С++-коди за методами, наведеними у Розділі 2 (див. додатки), проведено 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 національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. 

Здобувач брав активну участь в обговоренні та аналізі результатів, а також 

готував статті до друку. Особисто автором підготовлено статті [34,35] та окремі 

розділи у статтях [36–40]. Основна частина результатів 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. 

Апробація 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 85th anniversary of the birthday of Member of the N.A.S. of Ukraine 

O.O. Chuiko "Chemistry, physics and technology of surface" (Kyiv, 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, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних 

джерел із 179 найменувань та 6 додатків. Загальний обсяг становить 137 

сторінок. Дисертація містить 41 рисунок, 5 таблиць. 



10 

 

РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Структура графену 

Графенова ґратка є двовимірною «щільниковою» структурою з 

правильних шестикутників (рис. 1.1. а) [1]. Середня відстань між найближчими 

вузлами (чи то атомами C) у них складає            нм. Ґратку графену 

зручно розглядати як дві взаємно проникні еквівалентні гексагональні 

підґратки Браве, зміщені одна відносно іншої на вектор    
  

 
 

   

 
, де    і    

– основні вектори трансляції вздовж напрямків [1 0] і [0 1] косокутньої пласкої 

системи координат (рис. 1.1, а). Параметр трансляції графенової ґратки — 

            √    , що становить         нм.  

 

 

 

а                        б 

Рис. 1.1. (а) — щільникова ґратка графену;    і    — її основні вектори 

трансляції; ABCD — примітивна елементарна комірка ґратки,   — її параметр; 

   — відстань між найближчими вузлами; кола відповідають першим десяти 

координаційним «сферам» відносно початку (у вузлі A) косокутньої системи 

координат; (б) — перша зона Бріллюена оберненого простору щільникової 

ґратки, де Γ, {M, M′, M″} і {K, K′} — її (нееквівалентні) точки високої 

симетрії;   
  і   

  – основні вектори оберненої ґратки [1]. 
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У примітивній елементарній комірці ABCD (з площею  √   
   ) 

графенової ґратки знаходяться два вузли (рис. 1.1, а). Положення кожного вузла 

  характеризується сумою двох векторів:           ; вектор   визначає 

початковий («нульовий») вузол примітивної елементарної комірки, а вектор 

  – положення вузла  -ої підґратки  (       ) відносно «нульового» вузла 

комірки. Оскільки початок системи координат співпадає з одним із вузлів, тоді 

з рис. 1.1, а легко бачити, що для першої підґратки       , а для другої 

     . Радіус-вектор   визначається основними векторами трансляції: 

           , де   ,    – цілі числа. 

Обернений простір кожної з гексагональних підґраток і щільникової 

ґратки загалом є також двовимірним із зоною Бріллюена у вигляді правильного 

шестикутника (рис. 1.1, б). Для будь-якого вектора цього простору маємо: 

         
      

          , де   
  і   

  — основні трансляційні вектори 

оберненої ґратки (вздовж напрямків [1 0] і [0 1], відповідно), а    і    — деякі 

числа. Вектори   
  і   

  пов’язані з параметром трансляції щільникової ґратки: 

   
         

        √   . Площа елементарної комірки оберненої ґратки — 

    √   
  .  

 

1.2. Електронні властивості графену 

Кожний атом C у графеновій ґратці має чотири валентних електрони, три 

з яких утворюють гібридизовані    -орбіталі (утворюють ковалентні зв’язки з 

трьома сусідами у площині), а четвертий —    -орбіталь (відповідає за зв’язки 

між шарами у графіті та за утворення графенових енергетичних зон). Саме 

взаємодія цього π-електрона з електронами графенової ґратки надає їй (та 

спорідненим системам) унікальні фізичні властивості. 

За певних векторів квазиімпульсу    валентна зона «змикається» із 

зоною провідності [41].  
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Рис. 1.2. Зонна електронна структура графену. На вставці зображено сектор 

спектру, де валентна зона має спільну із зоною провідності точку [41]. 

 

Відповідні Декартові компоненти    і    визначають положення так 

званих точок Дірака — точок K та K′ високої симетрії у зоні Бріллюена (рис. 

1.1, б). 

Спочатку в наближенні сильної взаємодії електронів найближчих атомів-

сусідів [42], а потім і незалежно від типу наближення було показано, що 

дисперсійні криві енергій    електронів провідності (рис. 1.2.) у поодинокому 

графеновому шарі, який є дводолинним напівметалом чи то напівпровідником з 

нульовою забороненою зоною, мають лінійний характер поблизу точок Дірака, 

оскільки саме тут носії заряду, – власне електрони й дірки, – описуються 

наступного типу доданками у гамільтоніані графенової системи (за відсутності 

магнітного поля) 

      
    (

   
   

)   

    

(

 
 

       

       
                
                

                
                

       

       
)

 
 

,   (1.1) 

де            — вектор-рядок з двох (2×2)-матриць Паулі, які є операторами 

псевдоспіну (за аналогією зі спіном електрона у представленні, коли той 
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паралельний вісі Oz), але не мають відношення до спіну електрона, а 

відображають внесок двох графенових підґраток у формування 

двокомпонентної хвильової функції частинки. За аналогією з рівнянням 

Дірака−Вейля для безмасових квазичастинок [41], незалежна від 

квазихвильового вектора-стовпця          
  швидкість носіїв заряду на 

«поверхні» Фермі           (де швидкість світла — c), а спін електронів 

замінюється псевдоспіном, компоненти якого відповідають двом різним 

графеновим підґраткам. Тоді в обох різних долинах поблизу високосиметрійних 

точок K і K′ закон дисперсії енергій має такий вигляд [43]: 

             √      
             

      .  (1.2) 

Додатні значення енергії відповідають зоні провідності, а від’ємні — валентній 

зоні. Якщо рівень Фермі знаходиться вище (нижче) точки Дірака, зона 

провідності заповнюється електронами (валентна зона заповнюється дірками). 

Поблизу рівня Фермі «працює» рівняння Дірака, а хвильова функція 

квазичастинок містить спінорну (двокомпонентну) структуру завдяки внескам 

обох підґраток. 

Оскільки носії заряду з нульовою ефективною масою описуються 

рівнянням Дірака, для них характерна має бути наявність циклотронної маси 

   у магнітному полі. Зв’язок між    і концентрацією графенових носіїв 

заряду n визначається співвідношенням: 

    √     .     (1.3) 

Відповідні графіки залежності       для електронів та дірок [18] 

наведено на рис. 1.3. 

Іншою характерною графеновою особливістю є прояв квантового ефекту 

Холла [43,44]. У сильних поперечних магнітних полях (з індукцією B ≥ 10 Тл) 

енергія рівнів Ландау квантується [45]: 

       √           .    (1.4) 
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Рис. 1.3. Залежність циклотронної маси, нормованої на масу спокою вільного 

електрона   , від концентрації електронів («додатня» концентрація) і дірок 

(«від’ємна» концентрація). Кружечки відповідають експериментальним 

даним, а суцільні лінії ⎯ теоретична апроксимація [18]. 

 

Тут присутній нульовий рівень енергії, що відповідає       і належить 

валентній зоні й зоні провідності одночасно (  – цілі індекси електронних 

рівнів Ландау;        √      для     ). Внаслідок безмасовості 

графенових електронів провідності саме у відповідних точках Дірака 

відбувається зсув цілочислової послідовності кроків квантування поперечної 

(Холлової) провідності     на 1/2 з фактором      , «оновленим» 

чотирикратним («дводолинове×двоспінове») виродженням 

                 ,    (1.5) 

і така провідність набуває напівцілих значень в одиницях       [46]. 

Ще один теоретично передбачуваний квантовий ефект, який реалізується 

у графеновому шарі (через збережуваність спіральності чи то хіральності — 

проекції псевдоспіну на напрямок руху квазичастинки), ⎯ це парадокс Кляйна 

[47]. Оскільки «релятивістські» квазичастинки здатні долати високі 

потенціальні бар’єри, практично втрачається можливість їх контролювати 
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(локалізувати) у графеновому шарі за допомогою електричного поля, що 

ускладнює створення графенових транзисторів на основі p–n-переходу. 

Експериментальні вимірювання показали, що графен характеризується 

надзвичайно високою рухливістю електронів за кімнатної температури 

(               ) [14]. Рухливість електронів і дірок практично не залежить 

від температури в інтервалі 10−100 К, що свідчить про можливе домінування 

механізму розсіяння на дефектах [49]. Відпал графенового зразка уможливлює 

збільшити рухливість носіїв зарядів у ньому до величини                  

[48,50,51] (рис. 1.4). В оксидованому графеновому зразку значну роль у 

зменшенні рухливості відіграють захоплені носії заряду [52]; внаслідок впливу 

фононного розсіяння її верхня межа сягає лише                 [53]. 

Відпал графену дозволяє перерозподілити напруження у його ґратці, що 

призводить до зростання електропровідності. Велике значення рухливості (та її 

балістичний характер) зберігається за високих значень концентрації носіїв 

заряду. 

 

Рис. 1.4. Рухливість графенових носіїв заряду     залежно від їх концентрації 

  до (1) та після (2) відпалу (600 К) [48]. 
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Рис. 1.5. Графенова провідність   до (1) та після (2) відпалу (600 К) залежно 

від концентрації носіїв заряду   [50]. 

Дослідження впливу домішок на графенову електропровідність [54] 

засвідчило, що навіть для хімічних домішок у концентраціях, які перевищують 

         , відсутні помітні зміни у рухливості носіїв заряду.  

Всупереч майже відсутності носіїв заряду поблизу точок Дірака, графен 

все ж виявляє мінімальну провідність         [29,10] і вищу (залежно від 

концентрації домішки). Графік залежності графенової провідності від 

концентрації носіїв заряду наведено на рис. 1.5.  

 

Рис. 1.6. Залежність графенового питомого опору від температури за різних 

значень напруги на затворі: точки — експериментальні дані, а суцільні лінії 

— теоретична апроксимація [52]. 
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Зазначимо, що вільний пробіг носіїв заряду у графеновім шарі після 

відпалу зростає приблизно зі 150 нм до 1 мкм. Густина носіїв заряду   

визначається за формулою [48] 

        ,      (1.6) 

де                     . 

Залежність питомого опору ρ графену від температури і напруги на 

затворі    представлено на рис. 1.6. За низьких температур T залежність         

має лінійний характер; при зростанні температури її поведінка стає нелінійною, 

суттєво видозмінюючись із   . Таку поведінку можна описати виразом для 

        у вигляді суми трьох доданків [52] 

 (    )    (  )    (    )    (    ),   (1.7) 

де   (  ) — питомий електроопір за низьких температур;  

  (    ) — внесок, зумовлений розсіянням на акустичних фононах [54,55]; 

  (    ) — внесок, зумовлений розсіянням на фононах, які виникають на 

підкладці. 

Отже, опір графену (рис. 1.6) є меншим, аніж відповідне значення для 

срібла, яке донедавна вважалося таким, що характеризується найменшим 

питомим опором за кімнатної температури. 

Графен є ідеальним наноматеріалом для спінтроніки завдяки слабкості 

(власне спін-орбітальної) взаємодії спінових магнітних моментів електронів, що 

рухаються, з внутрішньографеновим неоднорідним електричним полем і майже 

відсутності ядерних магнітних моментів Карбону. Електричний спіновий струм 

у графені за кімнатної температури був зареєстрований у роботі [56]. 

Унікальні електронні властивості графену відкривають реальні 

можливості для створення на його основі надмініатюрних транзисторів. 

Перший такий транзистор був виготовлений методом електронної літографії 

[57]. Оскільки парадокс Кляйна не дає змоги керувати рухом електронів за 

допомогою напруги на затворі, досліджувалася інша концепція транзистору, 

який містить квантову точку (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Схематичне зображення одноелектронного транзистора з квантовою 

точкою посередині [58]. 

В основі роботи графенового одноелектронного транзистора лежить 

ефект кулонівського блокування: при проходженні електроном потенціального 

бар’єру з’являється напруга, яка перешкоджає руху наступних електронів (як 

результат кулонівського відштовхування електронів). Внаслідок блокування 

черговий електрон пройде лише тоді, коли попередній віддалиться від 

перехідної межі. В результаті з’являється можливість керувати 

напівпровідниковими приладами за допомогою одного електрона. Так, можна 

істотно зменшити напругу на затворі. Передбачається [58], що пристрої на 

основі одноелектронних графенових транзисторів будуть характеризуватися 

високою чутливістю, швидкісними показниками і, головне, невеликими 

розмірами і роботою за кімнатної температури. 

Головна проблема у створенні транзистора полягає у відсутності 

забороненої зони для графенового шару. Для її створення необхідно 

модифікувати графенову електронну структуру. Цього вдається досягти 

завдяки хімічній модифікації, наприклад, леґуванням легкими атомами або 

вирощуванням графенових шарів на поверхні металів. Використовуючи нікель 

або рутеній як підкладку, можна досягти значення енергетичної щілини 

розміром близько 2 еВ, у той час як іридій не дає подібних результатів [59]. 

Кремнійова підкладка забезпечує відкриття забороненої зони не більше, ніж на 

0,26 еВ [60], що також є недостатнім для зміни опору. Інший шлях полягає у 

механічній модифікації: розтяг графенового шару [61,62] або створення 

нанострічки на його основі. Аналогічно до нанотрубок, стрічки 
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характеризуються різною величиною забороненої зони залежно від їх довжини, 

ширини та морфології країв [63–65]. 

Також графен можна використовувати як елемент для зберігання та 

обробки інформації [66]. Аналогом «одиниця/нуль» як основних параметрів 

запису даних виступає зміна такої графенової характеристики, як 

провідність/опір. Фероелектрик, нанесений зверху графенового шару, 

уможливлює керувати пам’яттю за допомогою зовнішнього електромагнітного 

поля. 

Особливо відзначимо вагомі теоретичні результати, які були одержані В. 

М. Локтєвим, Ю. В. Скрипником, В. П. Гусиніним та С. Г. Шараповим зі 

співавторами [67–79] щодо пояснення особливостей електронної структури і 

атипових електричних і магнітних властивостей модельних систем графенового 

типу (не лише чистих, а й з невпорядкованими домішками). 

 

1.3. Точкові дефекти у графені 

Точкові дефекти у графені можна поділити на декілька груп залежно від 

того, яким чином вони вбудовуються у первинну ґратку:  

1) атом заміщення — відбувається заміщення у вузлі ґратки атома Карбону на 

домішковий атом (Нітроґен, Бор та інші); 

2) адсорбційний атом — домішковий атом, який розташовується на деякій 

висоті над ґраткою; проекція положення адатома на ґратку графену може 

варіюватися від центра шестикутників до вузлів ґратки;  

3) вакансія — окремий випадок дефекта заміщення.  

У свою чергу, всі ці дефекти можна поділити на нейтральні або 

заряджені, далеко- або короткодіючі і т.д. 

 

1.3.1. Дефекти заміщення 

Атоми заміщення уможливлюють модифікувати графен без істотних 

спотворень його структури. Звичайно, залежно від того, як сильно 

відрізнятиметься взаємодія домішок з оточуючими атомами порівняно з 
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бездефектним графеном, ґратка буде викривленою, але її шестикутна структура 

та кількість вузлів залишиться незмінною. Наразі розглянуто багато різних 

домішок, атоми яких є дефектами заміщення (B [80–86], N [9, 84–92]) або 

можуть проявляти себе як дефекти заміщення (Al–S [93–95], Sc–Zn [96–99], Pt 

[99,100], Au [99,100], Bi [101]), розташовуючись безпосередньо над атомами С  

у графені. Серед усіх цих структур, Нітроґен (разом із Бором) є природнім 

кандидатом для леґування завдяки мінімальному спотворенню ґратки графену.  

Враховуючи те, що розміри атомів Нітроґену та Бору мало відрізняються від 

розміру Карбону, ці домішки можуть дуже добре вбудовуватись замість 

Карбону у вузли первинної ґратки. Допування Нітроґеном уможливлює 

ефективно керувати електрофізичними властивостями графену і робить з нього 

перспективний матеріал для використання у транзисторах, сонячних та літій-

іонних батареях, прозорих електродах, приладах детектування молекул та 

фотокаталізаторах (див. [102] та посилання в ній).  

  

а б 

Рис. 1.8. (а) графітоподібний тип заміщення (СТМ-зображення графену з 

подвійним дефектом на відстані другої координаційної сфери   
   

); (б) 

піридиноподібний тип заміщення (     — тетрамерізований тип) порівняно з 

графітоподібним (  
   

 — подвійний дефект на відстані другої сфери, а   
   

— подвійний дефект на відстані третьої сфери) [89].  
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У багатьох експериментах встановлено, що під час леґування графену 

Нітроґеном утворюються багато різних типів дефектів, які суттєво 

відрізняються один від одного [9,85–89] та впливають на його електронні 

властивості. Точкові дефекти, пов’язані із заміщенням Карбону, можна умовно 

поділити на дві групи: дефекти, які не містять (рис 1.8, а) та які містять (рис 1.8, 

б) вакансії. 

До графітоподібного типу заміщення відносяться поодиноке та подвійне 

заміщення (приклад подвійного заміщення показано на рис 1.8, а).  Точкові 

дефекти здатні об’єднуватися у складні структури, які мають назву комплекси 

дефектів (як приклад, подвійне заміщення). Якщо у комплексі дефектів 

присутні вакансії, тоді такі комплекси відносяться до піридиноподібного 

заміщення (рис. 1.8, б). Водночас, як графітоподібні дефекти створюють 

додаткові електронні стани та приводять до n-типу провідності (донори), 

комплекси з атомів заміщення та вакансій створюють діркову провідність, 

тобто p-тип (акцептори) [9,85,88]. Усі типи дефектів (і графіто- і 

піридиноподібні) можуть спостерігатися у графенових плівках, які 

виготовляють методом хімічного осадження з парової фази на різних 

підкладках [9,86,89]. Чисельні розрахунки енергій утворення дефектів [89,90] 

демонструють, що найбільш енергетично–вигідним (стабільним) є утворення 

найпростішого типу дефектів.   

 

Рис. 1.9. Порівняння енергій утворення різних типів дефектів (від 

поодинокого графітоподібного типу до складних комплексів з вакансіями 

[89]).  
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За наявності як атомів заміщення, так і вакансій стабільними є комплекси 

з вакансій (рис 1.9). Незважаючи на те, що їхня енергія утворення  більша 

порівняно з простим заміщенням, вакансії та атоми заміщення схильні 

притягувати одне одного, що збільшує ймовірність їх взаємного утворення [91].  

Чисельні розрахунки транспортних властивостей є дуже складними та 

проведені лише для найпростішого типу дефектів [103]. Крім того, розрахунки 

з використанням традиційних ab initio методів моделювання властивостей 

твердих тіл є достатньо ускладненими саме у випадку графену. Наприклад, під 

час використання методу функціоналу електронної густини виникає проблема з 

майже повною відсутністю мінімальної провідності, що є однією з причин 

відсутності публікацій, присвячених розрахунку провідності графену методом 

Ландауера–Буттікера в межах теорії функціоналу електронної густини. 

Розрахунки [103] (рис. 1.10) були проведені в рамках формалізму Кубо-

Ґрінвуда у наближенні сильного зв’язку, що уможливлює враховувати реальні 

зразки графену, які містять мільйони атомів.   

 

 

Рис. 1.10. Провідність графену, розрахована для поодинокого 

графітоподібного типу з використанням методу Кубо–Ґрінвуда, для різних 

концентрацій атомів заміщення (атоми Бору)  [103].  
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Зсув електропровідності відбувається внаслідок збільшення концентрації 

домішкових атомів заміщення, які моделюють за допомогою далекодіючого 

розсіювального потенціалу. Але навіть у цьому випадку кількісний збіг з 

експериментом не гарантується. З іншого боку, висновки про якісний характер 

одержаних залежностей є вагомим джерелом інформації для подальших 

експериментальних досліджень. Враховуючи усю різноманітність існуючих 

конфіґурацій домішок (рис. 1.8 та рис. 1.9), важливим є детальне вивчення 

експериментально зафіксованих типів дефектів заміщення у графені.   

 

1.3.2. Адсорбційні дефекти 

Хімічна модифікація графену шляхом адсорбції домішкових атомів на 

його поверхню є одним з найпоширеніших методів керування його 

електрофізичними властивостями [104]. Адсорбція може відбуватися за різних 

фізико-хімічних умов, у більшості випадків є оборотнім процесом, адже 

використання високих температур уможливлює очистити ґратку графену від 

адатомів без її пошкоджень. Адсорбційні атоми і молекули можна розглядати 

як точкові дефекти, які певним чином розташовуються над поверхнею ґратки 

графену. Дослідження адсорбції графену стосуються як металевих 

[25,26,28,29,31,96,99,100,105–139], так і неметалічних атомів [135–141], що 

відкриває перспективи для варіювання електронними і механічними 

властивостями дефектного графену. 

Як і у випадку допування атомами заміщення, значну кількість 

досліджень структури та електронних властивостей графену з адсорбованими 

атомами проведено з використанням ab initio розрахунків. Різні варіації методу 

функціоналу електронної густини є надзвичайно ефективними у розв’язанні 

таких задач, як пошук енергії зв’язку між адатомами та площиною графену, 

визначення оптимального положення адатомів відносно вузлів ґратки 

(включаючи і висоту над графеновою площиною) та викривлень самої ґратки 

дослідження магнітних або електрон-дипольних моментів та явищ перенесення 

заряду [25,26,28,31,99,115–140]. 
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Рис. 1.11. 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). 

 

Графенову ґратку моделюють за допомогою надструктур з періодичними 

крайовими умовами, розмір яких був обмежений сотнею вузлів (граничне 

значення для DFT). Відповідно до цього, розрахунки фізичних величин, які 

потребують врахування великої кількості вузлів (наприклад, вплив взаємного 

розташування адатомів на транспортні властивості), унеможливлюються 

внаслідок обмеження наявних розрахункових потужностей обчислювальних 

кластерів. 

Виходячи із симетрії графенової ґратки, розглядають три нееквівалентних 

положення для адсорбції домішкових атомів: H-положення (hollow point), B-

положення (bridge point) і T-положення (top point) (рис. 1.11). 
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Таблиця 1.1. 

Значення енергій та висот адсорбції атомів Калію відносно графенової 

площини, одержані з незалежних ab initio розрахунків [26,28,134,135]. 

 

Положення адсорбції домішкового атома 

H-положення B-положення T-положення 

Енергія 

адсорбції, 

[еВ] 

0,785 [26] 0,726 [26] 0,720 [26] 

0,802 [28] 0,739 [28] 0,733 [28] 

1,461 [134] 1,403 [134] 1,405 [134] 

0,810 [135]   

Висота 

адсорбції, 

[Å] 

2,62 [26]   

2,60 [28] 2,67 [28] 2,67 [28] 

2,52 [134] 2,59 [134] 2,55 [134] 

2,58 [135]   

. 

Залежно від виду домішки (заряджена або нейтральна домішка, 

поодинокий атом або молекула), визначають її найімовірніше місце локалізації 

над ґраткою. Саме для цієї задачі зручно використати метод функціоналу 

електронної густини. У випадку нееквівалентності різних положень адатомів 

надзвичайно важливим є дослідження впливу того чи іншого положення на 

електронну структуру і транспортні властивості модифікованого таким чином 

графену. 

Підсумовуючи наявні на цей момент результати, можна зробити такі 

висновки: 

1) найбільш енергетично стабільним положенням для металів є середина 

шестикутників — H-положення; наступним є B-положення, а найменш 

вигідним — T-положення; 
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2) відмінність між енергіями адсорбції для лужних металів є незначною, що 

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

трьох нееквівалентних положень (табл. 1.1). 

 Як видно з табл. 1.1, розрахунки різних авторів для висоти положення 

адатомів Калію близькі, однак значення енергій істотно відрізняються (майже 

вдвічі). У випадку адатомів Cu та Sn енергетично найвигіднішим є або T-

положення [28,122]  (отже, ці адатоми розсіюють носії заряду подібно до атомів 

заміщення), або B-положення [130,135]. Це свідчить як про нееквівалентність 

цих положень, так і про недосконалість моделей, що використовували для 

розрахунків. 

 Важливим питанням залишається вплив різних просторових розподілів 

адатомів над поверхнею графену. Найпростішим варіантом є випадкове 

розташування адатомів. Більш складними варіантами є корельоване та 

впорядковане розташування. Усі три варіанти можна відтворити 

експериментально. Звичайно, випадкове розміщення адатомів є найпростішим 

та не потребує додаткових зусиль під час синтезу.   

 

Рис. 1.12. Провідність графену з адатомами Калію залежно від концентрації 

носіїв заряду для різних температур. Різним температурам відповідають різні 

радіуси кореляції у просторовому розподілі адатомів [31].  
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Рис. 1.13. Зображення різних впорядкованих надґраток Гідроґену на поверхні 

графену, одержані за допомогою СТМ. Розглянуті надгратки (а, б, в) 

відповідають різним концентраціям [148]. 

  

Експериментальні дослідження графену з адатомами Калію показали, що 

змінюючи температуру графену можна реґулювати радіус кореляції у 

розташуванні адатомів Калію по його поверхні. У випадку найбільшого 

значення радіусу кореляції має місце чотирократне підвищення провідності  
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порівняно з випадковим розташуванням [29–33], що відкриває шлях до 

ефективного використання графену із зарядженими домішками.  

Зростання провідності залежно від радіусу кореляції продемонстровано 

на рис 1.12. Як бачимо, на підвищення провідності впливає не лише радіус 

кореляції у просторовому розташуванні атомів Калію, але й їх концентрація. 

Незважаючи на ці дані, явище кореляційного ефекту провідності графену з 

адсорбційними атомами та потребує більш детального вивчення.  

Впорядкування [142–146] адатомів відповідно до визначених надструктур 

здебільшого вивчали за допомогою чисельного моделювання та аналітичних 

розрахунків.  

На практиці адатоми можна впорядковано розмістити на поверхню 

графену, використовуючи атомний силовий мікроскоп [147]. У роботі [148] 

було використано метод хімічного осадження для синтезу графену з 

впорядкованими адатомами Гідроґену на його поверхні (рис. 1.13). 

Концентрація атомів Гідроґену була настільки високою, що стало можливим 

покрити до 90% поверхні графену. Адсорбція атомів Гідроґену відбувалася у T-

положеннях; різні концентрації відповідають формуванню різних надструктур 

дефектів на поверхні графену.  

 

1.4. Висновки  

Огляд літературних джерел свідчить, що наразі активно досліджуються 

електрофізичні властивості не лише чистого, але й модифікованого графену. 

Саме хімічна модифікація графену уможливлює ефективно керувати його 

електронними, магнітними та механічними характеристиками. Використання 

для цього точкових дефектів є  природньо очікуваним, адже існує широкий 

простір для створення додаткових важелів впливу на електротранспортні 

властивості графену. Окрім величезного набору різних хімічних елементів, які 

можна використати для модифікації, потужним засобом є як просторовий 

розподіл точкових дефектів, так і формування різних складних комплексів з 

них. 
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Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених модифікації 

домішковими атомами графену, переважна більшість з них є моделюванням 

фізичних властивостей графену з використанням ab initio розрахунків, які не 

спроможні дослідити все різноманіття впливу просторового розподілу адатомів 

або атомів заміщення на транспортні характеристики модифікованого графену. 

Обмежені розміри структур, які використовують для розрахунків 

електропровідності графену за допомогою ab initio методів, не дозволяють 

дослідити вплив просторового розташування точкових дефектів на поверхні 

графену, а експериментальні дослідження корельованого та впорядкованого 

просторових розподілів адатомів або атомів заміщення лише починаються. 

Вплив на електропровідність графену розташування адатомів у різних 

положеннях адсорбції (H, B або T) та на різній адсорбційній висоті 

залишаються досі недослідженим. У свою чергу, цілеспрямоване просторове 

розташування точкових дефектів у графені може бути додатковим чинником, 

який керуватиме його електронною структурою та електропровідністю. Тому 

головним завданням цієї роботи є встановлення зв’язку між просторовим 

розподілом точкових дефектів і електротранспортними властивостями графену. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Моделювання дефектної структури ґратки графену 

Розглянемо чисельні методи, які використовують для вивчення 

електрофізичних властивостей графену за присутності точкових дефектів 

(адатомів, атомів заміщення або вакансій). 

Основні розрахунки проводили з використанням квантового методу 

Кубо–Ґрінвуда [141,149–156]. Для обчислення провідності легованого графену 

потрібно знати густину електронних станів та транспортний коефіцієнт, 

подібний до коефіцієнту дифузії електронів. Визначальним у виборі саме цього 

методу став розмір систем, які він дозволяє досліджувати. Використання 

суттєвих апроксимацій та власноруч написаних комп’ютерних програм (наявні 

програми, наприклад Gaussian, не використовують для розрахунків) дозволили 

отримати гнучкий обчислювальний програмний пакет. Налагодження 

програмного коду безпосередньо для двовимірного графену дозволяє 

розраховувати його кінетичні параметри, враховуючи мільйони атомів 

Карбону, що наближає до реального розміру графенових шарів, які можливо 

досліджувати експериментально.  

Для моделювання електронного транспорту використовували 

стандартний  -орбітальний гамільтоніан для ґратки графену (обмежуємось 

взаємодією найближчих сусідів; взаємодії між вузлами на відстанях, більших за 

радіус першої координаційної сфери, не розглядаються) [157,158] 

 ̂    ∑   
         ∑     

     ,    (2.1) 

де   
  та     – стандартні оператори народження та знищення, які діють на 

частинку в  -ому вузлі ґратки графену. Граничне значення індекса   

визначається кількістю вузлів у ґратці. Значення індекса    обмежені номерами 

вузлів, які межують з вузлом під номером  ;            — інтеґрал перескоку 

для атомів Карбону у вузлах ґратки графену [157] під номерами   та   . Для 

опису домішок використовують величину     (локальна енергія), яка є не чим 

іншим, як розсіювальним потенціалом домішок на  -ому вузлі. Точкові дефекти 
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моделювали різними потенціалами (як далекодіючими, так і дельтаподібними), 

які були взяті з незалежних досліджень. 

Величина     задається в ручному режимі та визначається функцією, яку 

використовуємо для опису домішкових атомів. Наведемо декілька прикладів: 

1) для опису нейтральних домішок вибирали дельтаподібний (точковий) 

потенціал (комп’ютерний код наведено у додатку А.) 

   ∑      
    

   
,      (2.2) 

де      – кількість домішок у ґратці графену. Значення     беруть з ab initio 

розрахунків чи експерименту [159–162]; 

2) для опису далекодіючих домішок вибирали розсіювальні потенціали, 

розраховані з використанням ab initio методів у вигляді залежності потенціалу 

від відстані       (комп’ютерний код наведено у додатку Б.). За необхідності 

використовували апроксимацію потенціалу за допомогою різних функцій 

(Гауссовий, Кулоновий потенціали та 2-експоненційна апроксимаційна 

функції). Зазвичай у літературі прийнято використовувати Гаусів 

розсіювальний потенціал [157,158,163]  

    ∑         
|     |

 

   
 

    

   
,    (2.3) 

де       — радіус–вектор, яких поєднує дефект та місце розрахунку 

потенціалу;    — висота потенціалу;   — параметр, який визначає величину дії 

потенціалу (ефективний радіус дії або ефективна екрануюча довжина). 

Приклад розсіювального потенціалу, який створюється одним адатомом 

(рис. 2.1, а) в обмеженій ділянці графену, продемонстровано на рис 2.1, б.  

Для того, щоб дослідити вплив взаємного розташування точкових 

дефектів на провідність та електронні властивості графену, були розглянуті такі 

випадки: випадкове, корельоване і впорядковане розташування. 
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а б 

Рис. 2.1. (а) щільникова ґратка графену з адсорбованим атомом (синій колір) у 

центрі і можливими розташуваннями інших адатомів (жовтий колір) в H-

положеннях; (б) вигляд розподілу розсіювального потенціалу, створеного 

одним адатомом. 

У першому випадку дефекти розташовували по поверхні графену 

абсолютно випадково. Номери вузлів ґратки (або місця в шестикутниках), в 

яких було заміщено (адсорбовано) точковий дефект, визначали відповідно до 

генерації випадкових значень. 

У другому випадку для того, щоб одержати корельований розподіл 

домішок по поверхні графену (комп’ютерний код наведено у додатку В.), було 

використано таку просту парну кореляційну функцію               [164] 

     {
       
       

     (2.4) 

де   — відстань між двома точковими дефектами, а    — кореляційна довжина 

(радіус кореляції), яка визначає мінімальну допустиму відстань між точковими 

дефектами. Водночас випадкове розташування дефектів можна розглядати як 

корельоване з     . Для кожної концентрації дефектів існує граничне 

значення      
, а значення          

 є некоректним. Чим вища концентрація 

точкових дефектів, тим менше значення      
 можна використовувати у 

розрахунках. 

Нарешті, у третьому випадку дефекти впорядковували по поверхні 

графену, формуючи таким чином надґратку дефектів з вибраною стехіометрією.  
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а б 

Рис. 2.2. (а) — одновимірний атомний ланцюг; (б) — матричний гамільтоніан 

для одновимірного атомного ланцюга у наближенні взаємодії найближчих 

сусідів. 

 

Отримати вигляд функції, яка визначає впорядкування точкових дефектів, 

можна з використанням статистичного методу концентраційних хвиль [165–

168]. 

Для того щоб пришвидшити розрахунки, елементи матричного 

гамільтоніану не обчислюють, а задають напряму через окрему процедуру 

залежно від  геометрії структури, яку досліджують. Наприклад, вигляд 

матричного гамільтоніану для одновимірного атомного ланцюга представлений 

на рис. 2.2, б. Чим більше у матричному гамільтоніані нульових діагоналей, тим 

швидше можна проводити множення цієї матриці на інші. Якщо обмежитись 

лише взаємодією з найближчими сусідами, число ненульових діагоналей можна 

мінімізувати до трьох у випадку одновимірної структури (ланцюг з атомів) або 

п’яти для двовимірної (див. рис. 2.2). Залежно від типу точкових дефектів, 

можуть з’явитись додаткові ненульові діагоналі, які обов’язково потрібно 

врахувати у розрахунках. 

 

2.2. Розрахунок провідності  

Розрахунок провідності починається з формули Кубо–Ґрінвуда [149] 
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  [ ̂      ̂  ̂      ̂ ],   (2.5) 

де   — ділянка досліджуваного ―об’єму‖;  ̂  —  -компонента оператора 

швидкості;   — енергія Фермі, а  ̂ — гамільтоніан системи.   

Введемо величину, яка визначає середнє розширення хвильового пакету у 

виділеному напрямку (у нашому випадку —  ) з енергією   [169] 

〈  ̂      〉  〈  ̂     ̂     〉,   (2.6) 

 ̂     ̂     ̂ ̂   ,    (2.7) 

 ̂        ̂   ,     (2.8) 

де  ̂    — оператор координати в представленні Гайзенберга, а  ̂    – 

оператор, який описує еволюцію системи у часі. Використовуючи 

співвідношення Ейнштейна, маємо наступний вираз для провідності [149] 

      
      

 
            ,    (2.9) 

де      — густина електронних станів;   — об'єм середовища (площа у 

випадку графену і довжина у випадку одновимірного атомного ланцюга), а 

       —  транспортний коефіцієнт, подібний до коефіцієнту дифузії, але 

залежний від часу. У подальшому, під коефіцієнтом дифузії потрібно розуміти 

саме транспортний коефіцієнт       . Для того щоб його розрахувати, 

використовуємо наступну формулу [149] 

       
〈  ̂      〉

 
 

 

 

  [  ̂     ̂          ̂ ]

  [     ̂ ]
 

 

 

     

    
,  (2.10) 

де       —  псевдогустина електронних станів. 

  

2.3. Розрахунок густини електронних станів  

  Для того щоб розрахувати провідність, потрібно знайти густину 

електронних станів графену із заданою структурою дефектів. Представимо 

густину електронних станів у вигляді суми локальних густин електронних 

станів по всіх вузлах ґратки (  —  загальна кількість вузлів) [169]: 

      ∑       
 .    (2.11) 
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Водночас, локальну густину станів       можна розрахувати, 

використовуючи діагональні матричні елементи функції Ґріна [149,169] 

       
 

 
  [         ],    (2.12) 

де   — коефіцієнт згладжування. Цей коефіцієнт потрібен для того, щоб 

покращити форму густини електронних станів, прибираючи зайві осциляції. З 

іншого боку, чим менше значення приймає  , тим більш надійним є результат. 

В ідеальному випадку    , але у реальних розрахунках потрібно балансувати 

між згладжуванням та спотворенням результатів обчислень. 

Є ефективний алгоритм розрахунку локальної густини станів: 

1) проводимо процедуру тридіагоналізації матриці гамільтоніану; 

2) використовуємо метод неперервних дробових виразів для розрахунку 

першого діагонального елементу     та визначаємо локальну густину станів 

для  першого вузла      ; 

3) повторюємо процедуру для інших вузлів (усього  ) та отримуємо 

повну густину станів     . 

Останньому пункту варто приділити більше уваги. Оскільки головним 

завданням є написання ефективного і, що найголовніше, швидкого 

обчислювального коду, потрібно зосередитись на кількості розрахункових 

операцій. Для розрахунку повної густини станів потрібно виконати кількість 

операцій, що має порядок   . Для того щоб зменшити порядок обчислень до  , 

потрібно внести деякі корективи: розглянемо деяку підсистему, яка 

розташовується на обмеженій кількості вузлів     та побудуємо на ній 

функцію стану    ⟩ [149,169] 

   ⟩  
 

√ 
∑         ⟩ 

 ,    (2.13) 

де    —  випадкова фаза, яка приймає довільні значення в інтервалі [0;1]. 

Перший базисний вектор приймає значення випадкового стану, локалізованого 

на    вузлів: 

  ⟩     ⟩.      (2.14) 
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Використовуючи останню формулу, розрахуємо      . Для того, щоб 

збільшити точність розрахунків, можна повторити процедуру   разів і 

усереднити густину електронних станів [149,169]: 

       
 

 
  [         ],    (2.15) 

     
 

 
∑         

 
   .    (2.16) 

Проробивши цю послідовність дій, одержимо густину станів з 

достатньою точністю і мінімальними обчислювальними затратами в часі.  

 

2.4. Процедура тридіагоналізації  

  У найпростішому випадку (рис. 2.2, б) гамільтоніан має три ненульових 

діагоналі. У більш складних системах кількість ненульових діагоналей може 

бути набагато більшою, аніж 3. Наприклад, для чистого графену кількість 

ненульових діагоналей складає 5, а для графену з вакансіями — 11. Для 

ефективного обчислення     та використання методу неперервних дробових 

виразів потрібно використовувати тридіагональні матриці. Таким чином, 

потрібно привести матричний гамільтоніан у тридіагональний вигляд. Для 

цього побудуємо новий базисний набір [169]. Вектори старого базисного 

набору будемо позначати як і раніше   ⟩, а вектори нового базису — у фігурних 

дужках    . 

Оскільки потрібно розрахувати густину електронних станів на вузлі  ,  

тоді перший вектор нового базису визначається як       ⟩. 

Для тридіагоналізації матричного гамільтоніану використаємо такі 

рівняння [149,169,170] 

 ̂               ,     (2.17) 

 ̂                             ,        , (2.18) 

 ̂                   ,   (2.19) 

де    та    — матричні елементі тридіагоналізованої матриці. 

Також не варто забувати про співвідношення ортогональності для 

векторів нового базису: 
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                 .     (2.20) 

Поєднуючи рівняння (2.17) і (2.20), отримаємо наступні співвідношення 

[149,169] 

    
 

√  
( ̂         ),    (2.21) 

       ̂   ,     (2.22) 

       ̂   ,     (2.23) 

де значення коефіцієнту    можна знайти з умови нормування        . 

Далі, використовуючи рекурентне співвідношення (2.18), потрібно 

обчислити інші вектори нового базису      та відповідні матричні елементи    і 

   [149,169]: 

      
 

√    
( ̂                   ),  (2.24) 

       ̂   ,          ,    (2.25) 

           ̂   ,          .  (2.26) 

Для того щоб завершити процедуру тридіагоналізації, розрахуємо 

останній вектор нового базису [149,169]:  

    
 

√  
( ̂         ),          ̂   .  (2.27) 

Проробивши усі ці операції, приведемо матричний гамільтоніан до 

тридіагональної форми: 

 

Комп’ютерний код для процедури тридіагоналізації наведено у додатку Г. 
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2.5. Метод ланцюгових дробових виразів  

Метод неперервних ланцюгових дробових виразів дозволяє швидко 

обчислити значення першого діагонального елементу функції Ґріна [169]: 

     ̂   ̂    
       (2.28) 

Необхідно зазначити, що не потрібно виконувати зайві дії, обчислюючи 

усі власні функції та власні значення гамільтоніану [149,170].  

Позначимо        та запишемо наступні рекурентні співвідношення 

[169,170]: 

                          ,            (2.29) 

               ,     (2.30) 

                   .    (2.31) 

Використовуючи співвідношення (2.29–2.31), знаходимо перший 

діагональний елемент функції Ґріна [149,169,170,171] 

    
 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

 

.   (2.32) 

Підсумовування усіх термів, як і обчислення    та    в рамках процедури 

тридіагоналізації, є досить затратним в часі і має порядок обчислень   , що 

значно уповільнює розрахунки для систем з      . Для того щоб суттєво 

пришвидшити цей процес, необхідно обмежити кількість термів та розірвати 

неперервний ланцюг дробових виразів. Нехай   — номер терму, на якому 

обривається дробовий вираз. Переконатись у доцільності обриву 

підсумовування можна за допомогою рис 2.3, на якому показано зміну густини 

електронних станів для деяких значень енергій залежно від номера обірваного 

терму. Кількість термів, необхідна для отримання достатньо точного результату, 

набагато менша, аніж загальне число вузлів. У випадку, зображеному на рис. 2.3, 

загальна кількість термів складає       , але, як виявилося, для отримання  

точного результату, достатньо врахувати лише 300 термів. 
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Рис. 2.3. Значення густини електронних станів (DOS) залежно від номеру терму 

M. Енергію наведено в одиницях  . Розмір ділянки графену, для якої 

розраховували густину електронних станів, складає               . 

 

Важливо зазначити, що зі збільшенням енергії, кількість термів, 

необхідна для збігу значення    , зростає. 

Отже, модифікуємо вираз 2.32 [169]: 

    
 

     
  

 

     
  

 

 

       
 ∑   

.    (2.33) 

Розрахувати величину ∑    вдається у припущенні, що з якогось 

моменту терми починають досить слабко відрізнятись один від одного (можна 

врахувати додатковий терм, але сума при цьому не зміниться). Тому маємо 

[169]: 

∑    
 

     
  

 

     
  

 

 

 
 

       
 ∑   

.   (2.34) 

Якщо розв’язати останнє рівняння відносно невідомої суми, одержимо 

[169]: 
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∑    
      √   

         

   
 .    (2.35) 

Комп’ютерний код для процедури використання неперервних дробів 

наведено у додатку Ґ. 

  

2.6. Коефіцієнт дифузії та режими провідності 

 У загальному випадку транспортний коефіцієнт   є функцією часу. 

Залежно від його поведінки, розрізняють три механізми (режими) провідності: 

балістичний, дифузійний та локалізаційний (рис. 2.4).  

Балістичний механізм провідності реалізується у тому випадку, коли 

електронний пакет рухається по бездефектній структурі. Якщо відсутні 

дефекти, тоді відсутнє і розсіяння на дефектах. Отже, електрон рухається без 

сповільнення. Якщо кількість дефектів у графені невелика, балістичний 

транспорт реалізується з довжиною вільного пробігу, яка характеризує 

відстань, що проходить електрон без розсіяння на дефектах. З плином часу 

електронний пакет починає розсіюватись на дефектах і поведінка функції      

видозмінюється з лінійної на нелінійну. Коли коефіцієнт дифузії досягає 

насичення, тоді, упродовж деякого часу, він дорівнює максимальному 

значенню               . 

 

Рис. 2.4. Характерна поведінка коефіцієнту дифузії залежно від часу для різних 

транспортних режимів (балістичний, дифузійний та локалізаційний). 
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 У цей проміжок часу електрони  рухаються у дифузійному режимі. Розмір 

плато, на якому коефіцієнт дифузії має стале значення, суттєво залежить від 

структури дефектів. Цілком можливий випадок, коли коефіцієнт дифузії 

досягає свого максимального значення та одразу ж починає спадати. У 

відповідності з цим, рівняння (2.9) можна модифікувати [149,169]: 

  
      

 
       .    (2.36) 

Саме такий механізм провідності було використано під час розрахунків. 

Коли розсіювання на дефектах стає дуже суттєвим, транспортний 

коефіцієнт починає зменшуватись [154,155,169].  Згідно з теорією локалізації 

провідність графену є пропорційною розміру системи      [169] 

     (
    

 
),    (2.37) 

де   – довжина локалізації.  

 

 

  

а б 

Рис. 2.5. Залежність коефіцієнту дифузії (а) та коефіцієнту дифузії, 

нормованого на максимальне значення (б), від часу для різних концентрацій 

домішок (0%, 1% та 9%). Розмір графену, який використовували для 

розрахунків, складає               вузлів. Розсіювальний потенціал 

домішок       (модельний потенціал, який використовують для 

дослідження сильних та короткодіючих домішок [149]). 
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 Порівняння різних режимів провідності проведено на рис. 2.5. Відповідні 

коефіцієнти дифузії розраховані для чистого та дефектного графену. Варіюючи 

концентрацію домішок у системі, можливо керувати її різними транспортними 

режимами. У випадку відсутності домішок, електрони рухаються балістично, а 

залежність        набуває лінійного характеру (рис. 2.5, а). Зі збільшенням 

концентрації домішок коефіцієнт дифузії досягає насичення (дифузійний 

режим). Використовуючи високі концентрації домішок (у цьому випадку 

вистачило 9%), домінуючими стають локалізаційні процеси, які призводять до 

поступового зменшення коефіцієнту дифузії (рис. 2.5, б). 

 

2.7. Моделювання еволюції хвильового пакету в часі  

 Для того, щоб розрахувати коефіцієнт дифузії, потрібно також знати 

значення псевдогустини електронних станів       [149] 

        [  ̂     ̂          ̂ ].   (2.38) 

Для знаходження функції       потрібно розв’язати еволюційне рівняння 

Шредінгера 

 ̂     ⟩    
 

  
     ⟩,    (2.39) 

де  ̂ – гамільтоніан в наближенні взаємодії найближчих сусідів (формула 2.1). 

Якщо відома хвильова функція у початковий час   , тоді можна виразити 

функцію стану в момент   за допомогою оператора  ̂    (формула 2.8): 

        ⟩     ⟩,    (2.40) 

     ⟩   ̂      ⟩,    (2.41) 

Псевдогустину електронних станів розраховують так [149]: 

      ∑ 〈           ̂       〉 ,   (2.42) 

      ⟩   ̂ ̂    ⟩   ̂( ̂    ⟩),   (2.43) 

Еволюційний оператор представляється у вигляді набору поліномів 

Чебишова [141,153,172,173].  
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Рис. 2.6. Поширення хвильового пакету за перші 11 фс вздовж ділянки графену 

розміром у 120×80 вузлів (у початковий момент часу весь пакет сконцентровано 

на центральному вузлі ґратки). 

 

Враховуючи, що поліноми       визначені на проміжку   [    ], 

потрібно перенормувати значення матричного гамільтоніану для забезпечення 

збіжності [149,169] 
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 ̂     
  ̂             ̂

         
,    (2.44) 

де      та      — це найбільше та найменше власні значення гамільтоніану 

(2.1). Їх можна оцінити без розрахунку всіх власних значень.  

 Оскільки  ̂    представляється у вигляді суми поліномів Чебишова, 

перепишемо рівняння (2.41) у вигляді [149,169]: 

     ⟩  ∑         ⟩
 
   ,    (2.45) 

   ⟩    ( ̂    )   ⟩.     (2.46) 

Далі обчислимо функції    ⟩ [149,169]: 

   ⟩    ( ̂    )   ⟩     ⟩,    (2.47) 

   ⟩    ( ̂    )|  ⟩   ̂       ⟩,   (2.48) 

     ⟩      ( ̂    )|  ⟩    ̂       ⟩       ⟩.  (2.49) 

У виразі (2.45) врахуємо обмежену кількість доданків, яка визначається з 

такої нерівності [149,169] 

 ‖∑         ⟩
 
   ‖      ,    (2.50) 

де   — задана точність розрахунків (суттєво залежить від розміру системи). 

Коефіцієнти       визначаються так [149,169]: 

          
(         ) 

         (
            

  
).  ( 2.51) 

Великі значення часу призводять до швидкої збіжності, що дозволяє 

проводити ефективні обчислення. Приклад розрахунку поширення хвильового 

пакету продемонстровано на рис. 2.6. У початковий момент часу весь 

хвильовий пакет сконцентровано на центральному вузлі ґратки. У момент часу 

       хвильовий пакет досягає межі ґратки графену і починає відбиватись 

від неї, поступово повертаючись до центру.    
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Рис. 2.7. (а) — залежність густини електронних станів від енергії      для 

різних концентрацій домішок (1%, 3%, 5%, 7% та 9%); (б) — концентрація 

носіїв заряду для тих самих концентрацій домішок. Розмір графену, який 

використовували для розрахунків, складає               вузлів. 

Розсіювальний потенціал домішок       (модельний потенціал, який 

використовують для дослідження сильних та короткодіючих домішок [149]). 

 

2.8. Перехід від густини електронних станів до електронної концентрації  

 Враховуючи той факт, що у більшості експериментів вимірюють 

залежність провідності системи від електронної концентрації, доцільно 

виконати перехід від енергії до концентрації електронів:             .  

Розрахувати електронну концентрацію можна шляхом інтегрування 

густини електронних станів [149,169] 

     ∫       
 

  
      ,    ( 2.52) 

де                     – густина позитивних іонів у ґратці графену, які 

компенсують негативний заряд  -електронів [149,169]. 

 Залежність густини електронних станів від концентрації носії заряду 

демонструє рис. 2.7. Як бачимо, для густини електронних станів (рис. 2.7, а) у 

випадку великих значень концентрацій домішок характерний пік поблизу   

 . 
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2.9. Висновки 

 Для дослідження електронної структури та електропровідності 

допованого точковими дефектами графену використано методологію Кубо–

Ґрінвуда у наближенні сильного зв’язку. Перевагою такого підходу є те, що 

необхідні обчислювальні потужності зростають лише лінійно зі збільшеннями 

розміру досліджуваної системи —  , що є домінувальним фактором порівняно 

з використанням високоточних ab initio методів. Граничний розмір системи 

обмежується десятками мільйонів вузлів у ґратці графену (із залученням 

потужностей обчислювального кластеру Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка).  

Для практичної реалізації методології Кубо–Ґрінвуда був розроблений 

програмний пакет, який складається з таких блоків: 

1) обчислення електропровідності  допованого графену з використанням 

формули Кубо–Ґрінвуда та співвідношення Ейнштейна;  

2) розрахунок поширення хвильового пакету вздовж поверхні графену під час 

розв’язання рівняння Шредінгера з використанням поліномів Чебишова; 

3) обчислення густини електронних станів допованого графену з 

використанням функцій Ґріна та методу неперервних дробів; 

4) розрахунок транспортного коефіцієнту       ; 

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. 

Незважаючи на істотні апроксимації, наприклад, врахування взаємодії 

лише між найближчими сусідами, використання цього методу у дослідженні 

електропровідності дефектного графену є надзвичайно ефективним у 

кількісному та якісному відношеннях [149,150,152,155].  

 Методи, наведені у цьому розділі, представлено у роботах [38–40] де 

використано метод Кубо–Грінвуда [34,35,37] та відомі ab initio методи (DFT). 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ДЕФЕКІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ПРОВІДНІСТЬ ГРАФЕНУ (НА 

ПРИКЛАДІ НІТРОҐЕНУ)  

3.1. Моделювання просторового розподілу Нітроґену у ґратці графену 

Атом Нітроґену вбудовується у ґратку графену, займаючи місце Карбону 

з мінімальним спотворенням вихідної геометричної структури, що дозволяє 

розглядати його як природній дефект заміщення у графені. 

Домішки (точкові дефекти) моделюють за допомогою зміни локальних 

енергій   . Ці енергії визначають розсіювальний потенціал у вузлі ґратки   від 

усіх дефектів одночасно.  

Для моделювання просторової конфіґурації атомів Нітроґену у ґратці 

графену були використані ab initio розрахунки для його розсіювального 

потенціалу [174]. Оскільки розсіювальний потенціал отриманий у вигляді 

дискретного набору точок, необхідно було провести підгонку (апроксимацію 

даних точок за допомогою відповідних функціональних залежностей — рис. 

3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Розсіювальний потенціал Нітроґену за різної підгонки: чорні точки — 

дані, одержані в [174];    — відстань між двома сусідніми вузлами у графені;   

— інтеґрал перескоку.  
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Для цього використали декілька різних функцій (за формою ці потенціали 

подібні до Кулонового — червоний, Гауссового — зелений та 2-експонеційна 

функція — синій) 

         ,      (3.1) 

       
   

   
 ,      (3.2) 

       (
  

  
)        

  

  
 ,    (3.3) 

серед яких найбільш точні результати продемонструвала 2-експоненційна (3.3). 

Таким чином, остаточна функція залежності розсіювального потенціалу від 

відстані (3.3) описується такими параметрами:          ,          , 

        ,          [38]. 

 Потенціал такої форми одночасно має ознаки як далекодіючого, так і 

короткодіючого. Потенціал не є дельтаподібним, але й, водночас, не створює 

суттєвого впливу на великих відстанях. Основний внесок зумовлений тим 

вузлом ґратки, в якому знаходиться домішка. На відстані    атоми Карбону 

майже не відчувають домішку, що свідчить про високу чутливість величини 

розсіювального потенціалу до взаємного розташування домішкових атомів. 

 

3.2. Вплив різних типів заміщення Нітроґену у ґратці графену на його 

електропровідність 

3.2.1. Потенційно можливі типи заміщення  

У багатьох експериментах виявлено, що під час леґування графену 

Нітроґеном утворюються типи дефектів, які суттєво відрізняються один від 

одного [9,85–89] і впливають на електронні властивості системи. Точкові 

дефекти, які заміщають Карбон, можна умовно поділити на дві групи: дефекти, 

які не містять (рис. 3.2, графітоподібний тип) та які містять (рис. 3.3, 

піридиноподібний тип) вакансії. Випадкове заміщення (рис. 3.2, а) та подвійні 

дефекти (рис. 3.2, б–г) створюють додаткові електронні стани, призводячи до n-

типу провідності (донори), водночас як комплекси з атомів заміщення та 

вакансій створюють діркову провідність, тобто p-тип (акцептори) [9,85,88].  
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Рис. 3.2. Графітоподібний тип заміщення: (а) — атоми Нітроґену (зелені) 

заміщають атоми Карбону (темні) у вузлах ґратки випадково. В інших 

випадках відбувається утворення подвійних дефектів, які складаються з двох 

атомів Нітроґену на віддалі першої (б), другої (в) чи третьої (г) 

координаційних сфер [38].  

 

Усі описані вище типи дефектів спостерігають у графенових плівках, які 

виготовляють методом хімічного осадження з парової фази на різних 

підкладках [9,86,89]. Чисельні розрахунки енергій утворення дефектів [90] 

демонструють, що найбільш енергетично-вигідним (стабільним) є утворення 

найпростішого типу дефектів (рис. 3.2, а). За  наявності як атомів заміщення, 

так і вакансій у ґратці графену, стабільними також є комплекси з цих точкових 

дефектів (рис. 3.3.). Незважаючи на те, що їх енергія утворення є більшою 
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порівняно з простим заміщенням, вакансії та атоми заміщення схильні 

притягувати один одного, що збільшує ймовірність їх взаємного утворення у 

вигляді відповідних комплексів [91].  

У всіх розрахунках були використані різні за наповненням (типом, 

концентрацією і розподілу у просторі дефектів) структури однакового розміру: 

                  вузлів. 

  

а б 

  

в г 

Рис. 3.3. Піридиноподібний тип заміщення: атоми Нітроґену (зелені) 

заміщають атоми Карбону (темні) у вузлах ґратки з утворенням комплексів 

точкових дефектів (містять вакансії  ); (а) димерізовані, (б) тримерізовані, (в) 

тетрамерізовані та (г) мономерізовані комплекси дефектів [38].  
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Початковий хвильовий пакет (розмір                 вузлів) 

сконцентровано у центральному секторі структури, яка досліджується. Ця 

кількість вузлів відповідає реальному розміру            . Оскільки 

розташування дефектів, головним чином, визначається випадковим вибором 

номерів вузлів, значення густини електронних станів, коефіцієнту дифузії та 

провідності можуть змінюватись (у діапазоні декількох відсотків) залежно від 

їх взаємного розташування. Для того, щоб нівелювати цей ефект, розрахунки 

величин усереднювали упродовж декількох ітерацій: 10 разів для густини 

електронних станів та 20 разів для провідності. 

Комплекси точкових дефектів, зображені на рис. 3.3, складаються як з 

атомів заміщення, так і вакансій. Для того, щоб порівняти вплив різних 

варіантів заміщення (рис. 3.2 та 3.3) на електронні та транспортні властивості 

графену, необхідно використовувати однакові концентрації точкових дефектів 

   

        ,     (3.4) 

де    — концентрація атомів заміщення (атомів Нітроґену), а    — 

концентрація вакансій. Для структур, зображених на рис. 3.2 (поверхня 

розсіювального потенціалу представлена на рис. 3.5),      , оскільки вони не 

містять вакансій. У випадку утворення кластерів точкових дефектів (рис. 3.3; 

поверхня розсіювального потенціалу представлена на рис. 3.6) існує ненульова 

концентрація вакансій    для: 

1) димерізованого заміщення (рис. 3.3, а):         ,        ; 

2) тримерізованого заміщення (рис. 3.3, б):         ,        ; 

1) тетрамерізованого заміщення (рис. 3.3, в):         ,        ; 

1) мономерізованого заміщення (рис. 3.3, г):        ,        . 

Комп’ютерний код для формування різних комплексних дефектів на 

поверхні графену наведено у додатку Д. 
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Рис. 3.4. Моделювання вакансій на прикладі одновимірного атомного 

ланцюгу: у вузлі з номером 2 розташована вакансія  ; моделювання вакансії у 

випадку      (а) та за допомогою обривання зв’язків із сусідами (б); вигляд 

матричного гамільтоніану для першого (в) і другого (г) методів моделювання 

вакансій. Червоним кольором позначено величини, пов’язані з вакансією  . 

 

3.2.2. Моделювання вакансій 

Оскільки у піридиноподібних дефектах (рис. 3.3) фігурують вакансії, 

важливим практичним питанням є їх моделювання. Існує два еквівалентних 

методи моделювання вакансій [141].   

Перший полягає у тому, що кожному вузлу   з вакансією ставиться у 

відповідність власна енергія      (рис. 3.4, а). На практиці цей метод 

потребує вирішення декількох проблем, пов’язаних зі значенням потенціалу. 

Чим більше значення   , тим повільніше протікає процес збіжності ітеративних 

процедур під час темпоральної еволюції хвильової функції. Інший метод 
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полягає в обриванні зав’язків між вакансією та найближчими сусідами —  

     . Розсіювальний потенціал вузла з вакансією, відповідно,      (рис. 

3.4, б). Перший метод швидко реалізується на практиці. Другий метод 

реалізується повільніше, але дозволяє пришвидшити розрахунки у випадку 

малих концентрацій домішок. У подальших розрахунках було використано саме 

другий метод. 

 

 

а б 

 

 

в г 

Рис. 3.5. Розподіл розсіювального потенціалу  для структур, зображених на 

рис. 3.2. Значення потенціалу наведено в одиницях  ; (а) — атоми Нітроґену 

(зелені) заміщають атоми Карбону (темні) у вузлах ґратки випадково. В 

інших випадках відбувається утворення подвійних дефектів, які складаються 

з двох атомів Нітроґену на віддалі першої (б), другої (в) чи третьої (г) 

координаційних сфер. 
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3.2.3. Розсіювальний потенціал для графену, допованого Нітроґеном за 

різних конфіґурацій 

 Розташування домішок у ґратці графену визначає поверхню розсіювального 

потенціалу, яка, в свою чергу, складається із розсіювального потенціалу на 

кожному  -му вузлі   . Для того, щоб продемонструвати різницю між різними 

типами заміщення, використаємо малу ділянку графену (            вузлів) 

з концентрацією точкових дефектів 3%.  

 

 

а б 

 

 

в г 

Рис. 3.6. Розподіл розсіювального потенціалу  для структур, зображених на 

рис. 3.3. Значення потенціалу наведено в одиницях  ; (а) димерізовані, (б) 

тримерізовані, (в) тетрамерізовані та (г) мономерізовані дефекти. 
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Основні розрахунки проводили на значно більшому кластері графену 

(1700000 вузлів), але його розмір занадто великий, як для наведення поверхні 

потенціалу. Водночас на структурі розміром         можна навіть розрізнити 

окремі вузли (рис. 3.5 і 3.6). 

Відмінність між поодиноким заміщенням (рис. 3.2, а)  та подвійними 

дефектами різних типів (рис. 3.2, б–г) можна побачити на рис. 3.5. Очевидно, 

що поодиноке заміщення призводить до більш рівномірного розподілу 

потенціалу, ніж подвійні дефекти, які є прикладом найпростіших кластерів 

точкових дефектів. 

Більш складні варіанти комплексів точкових дефектів зображені на рис. 

3.3. Вони складаються як з атомів заміщення, так і вакансій, які легко 

розрізнити для кожного з типів піридиноподібного заміщення, особливо для 

тетрамерізованого (рис. 3.6, в). Враховуючи, що поверхні розсіювальних 

потенціалів побудовані для однакових концентрацій      , на рис. 3.5, а і 

3.6, в можна чітко бачити групування точкових дефектів у комплекси. Водночас 

групування дефектів у комплекси залишає більше простору для руху 

електронам без розсіяння. З іншого боку, внаслідок суперпозиції розсіювальних 

потенціалів точкових дефектів, з яких складається комплекс, електрони 

розсіюються на них сильніше ніж на поодиноких точкових дефектах. Крім того, 

оскільки точкові дефекти (та комплекси дефектів) розподіляються по поверхні 

графену випадково, це призводить до утворення великих скупчень дефектів, 

або навпаки — великих ділянок графену без дефектів. Це частково нівелюється 

з використанням великих значень   . 

Для дослідження впливу просторового розподілу було вибрано найбільш 

розповсюджену конфіґурацію заміщення — поодиноке заміщення [88]. 

Розглядали три типи просторового розподілу: випадкове, корельоване і 

повністю впорядковане зміщення з використанням відповідних надструктур. 

Механізми формування випадкового і корельованого розподілу домішок 

описано в розділі 2.1 (формула (2.4)), а формування впорядкованого 

просторового розподілу на поверхні графену відбувалось у відповідності до 
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надструктури (рис. 3.7, в), яка складається з 32 вузлів, 31 з яких займає Карбон, 

а один — атом заміщення (Нітроґен). Використання саме такого вигляду 

надструктури     , яка відповідає стехіометрії 1/32 (концентрація Нітроґену 

складає 3,125%), одержаної за допомогою статистичного методу 

концентраційних хвиль [34,36,175] і є оптимальною для цієї концентрації 

атомів заміщення. 

 

  

а б 

 

в 

Рис. 3.7. Розподіл розсіювального потенціалу  для різного просторового 

розподілу поодиноких атомів Нітроґену. Значення потенціалу наведено в 

одиницях  . Атоми Нітроґену заміщають атоми Карбону у вузлах ґратки: (а) 

випадкове, (б) корельоване з максимальним радіусом кореляції та (в) 

впорядковане у відповідності до наведеної надструктури заміщення. 
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 Формування поверхні розсіювального потенціалу для різних типів 

просторового розподілу показано на рис. 3.7. Корельований розподіл атомів 

заміщення (порівняно з випадковим) виключає можливість скупчення дефектів 

у великі групи (рис. 3.7, а, б), фіксуючи максимальну дозволену відстань між 

домішками. Впорядкований просторовий розподіл дозволяє повністю 

максимізувати відстань між атомами Нітроґену. Це призводить до менших 

максимальних значень модуля розсіювального потенціалу для корельованого та 

впорядкованого типів заміщення порівняно з випадковим розподілом. 

 

3.2.4. Густина електронних станів графену, допованого Нітроґеном за 

різних конфіґурацій 

 Вплив леґування графену Нітроґеном за різних конфіґурацій на густину 

електронних станів можна побачити на рис. 3.8. Особливістю густини 

електронних станів чистого графену є присутність точки дотику з     та 

сингулярностей Ван-Хоффа у точках      [158]. Під час розрахунків 

використовували згладжуючий коефіцієнт, який дозволяє прибрати надмірні 

осциляції DOS, коефіцієнту дифузії і провідності та пришвидшити обчислення 

(потрібно виконати менше ітерацій для усереднення результатів). З іншого 

боку, згладжуючий коефіцієнт графічно обмежує висоту піків Ван-Хоффа і 

створює ненульову густину електронних станів у точці    , але це майже не 

впливає на результати розрахунків.   

Збільшення концентрації Нітроґену (рис. 3.8, а) призводить до зсуву 

кривих DOS по відношенню до точки    . Чим більша концентрація N-

дефектів, тим більшим є зсув. Суттєвих змін у густині електронних станів 

залежно від зміни конфіґурацій безвакансійного заміщення (рис. 3.8, б) не 

спостерігається.   Поява вакансій не спричиняє зсуву, але створює пік в околі 

точки Дірака (рис. 3.8, в). Відповідно, за наявності вакансій концентрація 

атомів Нітроґену є меншою порівняно з безвакансійним заміщенням, що 

призводить до незначного зсуву кривих DOS відносно нульової енергії. Зсув у 

лівий бік відбувається у відповідності до від’ємного знаку розсіювального 
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потенціалу. Це також поширюється на залежність концентрації носіїв заряду 

    . Розрахована густина електронних станів для різних типів просторового 

розподілу домішків наведена на рис. 3.9. Усі криві DOS зсунуті відносно точки 

    внаслідок від’ємного знаку розсіювального потенціалу. 

 

а 

 

 

б в 

Рис. 3.8. Густина електронних станів (DOS) для графену, легованого 

Нітроґеном за різних конфіґурацій заміщення: (а) DOS для випадкового 

поодинокого заміщення з різними концентраціями Нітроґену (від 1% до 7%); 

(б) DOS для структур, зображених на рис. 3.2 (випадкове заміщення та подвійні 

дефекти); (в) DOS для структур, зображених на рис. 3.3 (комплекси дефектів з 

вакансіями).  
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Рис. 3.9. (а) Густина електронних станів для графену, допованого Нітроґеном 

для різних просторових розподілів: випадкове (синій), корельоване (зелений), 

впорядковане (червоний) заміщення та чистий графен [38]. У всіх випадках 

концентрація атомів Нітроґену складає 3,125%, а параметри графенової ґратки 

однакові; (б) густина електронних станів для впорядкованого Нітроґену за 

різних стехіометрій (1/32, 1/16 та 1/8). 

 

Якщо від’ємність між випадковим і корельованим заміщенням є 

невеликою, тоді впорядковане заміщення викликає суттєві зміни в DOS. Поява 

додаткових піків обумовлена саме періодичним розподілом домішкових атомів.  

Величина піків та їх кількість залежать від параметрів розсіювального 

потенціалу і концентрації атомів заміщення [39]. Визначним у потенціалі є 

далекодійність та його абсолютне значення. Менша далекодійність потенціалу 

та його більший модуль викликають періодичне спотворення ґратки графену, 

що модифікує його зонну структуру. На відміну від впорядкування, 

корельований і випадковий розподіли не створюють настільки великі 

відхилення, обмежуючись появою піків на ділянці           . 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 Нітрогену призводить до пропорційного 

збільшення величини забороненої зони: за          заборонена зона 

збільшується до 0,06 еВ; за          — до 0,12 еВ. Таким чином, можна 
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казати про лінійний характер збільшення забороненої зони зі зростанням 

концентрації атомів Нітрогену. 

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

впорядкованого заміщення (див. внутрішню вкладку на рис. 3.9, б), яке не 

спостерігали для випадкового чи корельованого просторового розташування. 

Також не останню роль у цьому випадку відіграє знаходження атомів Нітроґену 

у вузлах лише однієї підґратки [176].  Поява забороненої зони за наявності 

надґратки домішкових атомів залишаються наразі предметом для подальших 

дискусій [177–179], оскільки величина, висота піків та їх зв’язок з шириною 

забороненої зони поки що є недослідженим.  

 

3.2.5. Коефіцієнт дифузії електронів для графену, допованого Нітроґеном за 

різних конфіґурацій 

 Залежно від концентрації точкових дефектів, їх виду і типу заміщення, 

суттєво змінюється коефіцієнт дифузії       . Зміну коефіцієнта дифузії 

залежно від концентрації атомів Нітроґену можна побачити на прикладі 

поодинокого графітоподібного заміщення (рис. 3.10). Зі збільшенням 

концентрації домішок електрони сильніше починають розсіюватись, оскільки 

додаткові дефекти збільшують абсолютне значення розсіювального потенціалу 

на вузлах графенової ґратки. Внаслідок цього значення         починають 

спадати зі збільшенням концентрації Нітроґену    (рис. 3.10, а). Крім того, 

насичення (досягнення максимального значення        ) наступає швидше. 

Це краще помітно, якщо розглядати                (рис. 3.8, а, внутрішня 

вкладка). Вплив значення енергії на величину коефіцієнта дифузії наведено на 

рис. 3.10, б. Кожній енергії відповідає своя лінія. Ці лінії, у загальному випадку, 

не повинні перетинатись. Враховуючи той факт, що кожного разу домішкові 

атоми розподіляються по поверхні графену випадково, перетинання різних 

ліній можливе, але воно нівелюється усередненням за певну кількість 

реалізацій. 
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Рис. 3.10. Коефіцієнт дифузії для графітоподібного типу заміщення: (а) 

залежність коефіцієнту дифузії для енергії        (для прикладу) за різних 

концентрацій атомів Нітроґену (поодиноке заміщення, рис. 3.2, а); вкладка 

демонструє нормовані значення коефіцієнту дифузії; (б) значення коефіцієнту 

дифузії для різних енергій та концентрації Нітроґену 1%.  

 

Таблиця 3.1. 

Час досягнення максимальних значень коефіцієнту дифузії для різних 

типів заміщення та концентрацій точкових дефектів (атомів заміщення та 

вакансій). 

 

 

  , % 

Час досягнення коефіцієнтом дифузії електронів максимального значення 

(фс) для різних типів заміщення 

Графітоподібний тип заміщення (рис. 3.2) 

Поодиноке 

заміщення 

Подвійний 

дефект, 1 сфера 

Подвійний 

дефект, 2 сфера 

Подвійний 

дефект, 3 сфера 

1 110 110 110 110 

3 60 35 35 35 

 

  , % 

Піридиноподібний тип заміщення (рис. 3.3) 

Димерізований Тримерізований Тетрамерізований Мономерізований 

1 110 110 110 110 

3 40 40 40 50 
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Оскільки провідність обчислювали у дифузійному режимі, важливим є 

час, за який коефіцієнт дифузії досягає свого максимального значення. У 

таблиці 3.1 наведені характерні часи насичення коефіцієнту дифузії для різних 

типів заміщення (графітоподібне — рис. 3.2 і піридиноподібне — рис 3.3) та 

концентрацій точкових дефектів. За малих концентрацій атомів заміщення та 

вакансій (1%) коефіцієнт дифузії досягає максимального значення за приблизно 

однаковий час (     фс) для усіх можливих типів заміщення. Після зростання 

концентрації до 3%, внаслідок збільшення розсіяння на дефектах, відбувається 

стрімке пришвидшення цього ефекту. Вплив подвійних дефектів є трохи 

сильнішим за інші конфіґурації, про що свідчать найменші значення часів 

насичення. Водночас, поодиноке заміщення графітоподібного типу призводить 

до більш рівномірного розподілу розсіювального потенціалу (рис. 3.5, а), що, в 

свою чергу, відображається у зростанні часу насичення порівняно з іншими 

типами заміщення. 

 

Рис. 3.11. Залежність коефіцієнту дифузії електронів від часу за різних типів 

просторового розташування атомів Нітроґену: випадковий (червоний), 

корельований (зелений) та впорядкований (синій);        (для прикладу) 

для графітоподібного поодинокого заміщення (рис. 3.2, а). 
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Форми залежності коефіцієнту дифузії від часу для корельованого і 

випадкового типів просторового розташування є досить ординарними і 

досягають насичення приблизно через 30–60 фс (табл. 3.2). Куди більший 

інтерес викликає поведінка коефіцієнту дифузії для графену з надґраткою 

атомів заміщення. 

З рис. 3.11 видно, що значення коефіцієнту дифузії електронів для 

впорядкованого розподілу домішок значно перевищують відповідні значення 

для випадкового та корельованого просторових розподілів. Крім того, 

змінюється характер поведінки       . Протягом більш ніж 150 фс коефіцієнт 

дифузії демонструє квазі-балістичний характер поведінки, зростаючи лінійно. 

Час лінійного зростання набагато перевищує відповідні показники для інших 

типів просторового розподілу (насичення відбувається майже одразу, особливо 

для випадкового розподілу домішкових атомів). 

Ці факти свідчать про те, що електронний транспорт у такій системі 

відбувається з мінімальним розсіювальними втратами, оскільки залишається 

більше можливостей для руху електронів в межах бездефектної підґратки [176]. 

Але, оскільки розсіювальний потенціал не є точковим, повністю уникнути 

розсіяння неможливо. Провідність розраховують у той момент, коли квазі–

балістична поведінка змінюється на квазі-дифузійну, а коефіцієнт дифузії 

досягає максимального значення (таб. 3.2). 

 

Таблиця 3.2. 

Час досягнення максимальних значень коефіцієнту дифузії для різних 

типів просторового розташування атомів заміщення. 

Тип просторового 

розподілу 

Випадкове  Корельоване Впорядковане 

Час досягнення 

максимального 

значення [фс] 

 

30 

 

60 

 

200 
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3.2.6. Провідність графену для різних типів заміщення Нітроґеном 

 Різні типи заміщення формують різні як за розміром, так і за складом 

комплекси дефектів. У піридиноподібних дефектах присутні одночасно як 

атоми заміщення, так і вакансії, які відповідним чином змінюють  електронну 

структуру графену — вакансії є сильними та короткодіючими дефектами, 

водночас, як атоми Нітрогену є слабкими, але далекодіючими. Як видно з рис. 

3.12, різні типи заміщення як якісно, так і кількісно модифікують провідність 

графену.  

  

а б 

  

в г 

Рис. 3.12. Провідність   (в одиницях     ) графену за різних концентрації 

носіїв заряду    (в одиницях       ), різних концентрацій дефектів та їх 

типів заміщення: (а) конфіґурації без вакансій (1% дефектів); (б) конфіґурації 

з вакансіями (1% дефектів); (в) конфіґурації без вакансій (3% дефектів) та (г) 

конфіґурації з вакансіями (3% дефектів). 

 



65 

 

Заміщення у випадку поодинокого графітоподібного типу (рис. 3.12 а, в) 

дозволяє одержати вищу провідність, аніж заміщення з утворенням подвійних 

дефектів. Подвійні дефекти сильніше зсувають криві провідності, цей зсув є 

пропорційним до значення концентрації атомів заміщення. 

 Вплив на провідність різних подвійних дефектів є незначним, оскільки 

розсіювальний потенціал, утворений суперпозицією двох атомів Нітрогену на 

відстані першої, другої або третьої координаційних сфер, майже не 

відрізняється за значенням. Водночас, зменшення провідності для подвійних 

дефектів порівняно з поодиноким заміщенням досягає 50% у випадку 

електронних концентрацій        , віддалених від точки Дірака (рис. 3.12, в). 

Подвійні дефекти на відстані другої координаційної сфери є суттєвими, 

оскільки внаслідок леґування Нітроґеном вони складають велику кількість, 

поступаючись лише поодиноким атомам (експериментальні дані [89]). 

У випадку піридиноподібного заміщення поява вакансій істотно змінює 

поведінку провідності. Якщо для графітоподібних типів заміщення (рис. 3.12, а, 

в) можна говорити про лінійний характер провідності, тоді поява вакансій (рис. 

3.12, б, г) робить відповідні криві нелінійними. Для значень      (електронна 

провідність) форма   є схожою для всіх типів заміщення, водночас як у випадку 

    , форма провідності залежить від типу комплексів дефектів. Результати 

свідчать про зменшення провідності зі зростанням долі вакансій у загальному 

числі дефектів. Крім того, цікавим є порівняння димерізованого та 

тетрамерізованого типів заміщення (рис. 3.12, б, г). Оскільки вони мають 

однаковий поділ на вакансії і атоми заміщення (на два атоми Нітроґену 

припадає одна вакансія), відмінності у провідності між ними зумовлює саме 

розмір комплексу з дефектів: розмір димерізованого комплексу вдвічі менший 

за розмір тетрамерізованого (три дефекти проти шести, рис. 3.3, а, в). Таким 

чином, оскільки провідність, розрахована для тетрамерізованого типу 

заміщення, є вищою, аніж для димерізваного, можна зробити висновок, що 

групування точкових дефектів з вакансіями у великі комплекси позитивно 

впливає на електропровідність графену. Крім того, велика кількість вакансій 
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зменшує асиметрію провідності, викликану від’ємним розсіювальним 

потенціалом Нітроґену. Чим більша кількість вакансій відносно атомів 

заміщення, тим більше пригнічується асиметрія. Сильніше це явище 

проявляється за великих концентраціях вакансій (рис. 3.12, б, г).  

Попередні дослідження графену з нейтральними домішками (або такими, 

які описуються симетричними потенціалами) не виявили впливу кореляцій у 

просторовому розподілі дефектів заміщення по поверхні [149]. Водночас, 

моделювання дефектної структури графену з Нітроґеном відбувалось з 

використанням полярного, далекодіючого (не дельтаподібного) потенціалу, що 

докорінно відрізняється від попередніх результатів [149].  

Результати обчислення провідності графену для різних типів 

просторового розташування дефектів свідчать про її суттєве зростання (рис. 

3.13) [38]. Так, корельований розподіл атомів Нітроґену дозволяє підвищити 

провідність у 3–6 разів (залежно від того, що є носіями заряду), а 

впорядкування призводить до підвищення провідності у 30 разів порівняно з 

випадковим розміщенням домішок. 

 

Рис. 3.13. Провідність графену за різних просторових розташувань 

домішкових атомів Нітроґену: випадковий (червоний), корельований 

(зелений) і впорядкований (синій).  
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Причиною зростання провідності є полярний і далекодіючий потенціал, 

який використовували під час розрахунків (наприклад, далекодіючий і 

симетричний потенціал не призводить до підвищення провідності [39,149]). 

Важливим є той факт, що зростання провідності внаслідок кореляції у 

просторовому розподілі домішкових атомів підтверджено експериментально 

(наприклад, для атомів Калію [31]) та аналітично [164]. Атоми Калію теж 

моделюють подібним з Нітроґеном розсіювальним потенціалом, що дозволяє 

зробити висновок про критичне значення саме полярності та далекодії 

розсіювального потенціалу домішки для появи кореляційного ефекту 

провідності.  

Важливо також зазначити суттєві ускладнення, які виникають при 

моделюванні легованого графену за допомогою ab initio методів. Виходячи з 

обмежень, які містять високоточні ab initio методи (наприклад, метод 

функціоналу електронної густини), моделювання структури і властивостей 

графену відбувається з використанням кластеру розміром до сотні вузлів. 

Результати розрахунку густини електронних станів для найпростіших варіантів 

заміщення (графітоподібний тип, поодиноке заміщення) демонструють 

характерні зсуви DOS та появу забороненої зони для стехіометрії 1/32, що 

добре узгоджується з результатами, наведеними у розділі 3.2 [37,39]. Водночас, 

розрахунок провідності легованого графену з використанням методу 

функціоналу електронної густини є проблематичним. Труднощі пов’язані з тим, 

що максимально дозволений розмір кластеру графену, який використовують у 

розрахунках, суттєво обмежують можливі конфіґурації дефектів, дозволяючи 

одержати результати для найпростіших випадків. Крім того, розрахунки 

провідності за методом Ландауера-Буттікера (балістичний механізм) не 

демонструють появу мінімальної провідності, яка є типовою для графену [35].  

Усе це знижує ефективність використання DFT, обмежуючи кількість 

задач, для яких цей метод підходить. У випадку легованого графену більш 

ефективними є методи, що містять, зазвичай, більшу кількість наближень 

(спрощень), але можуть працювати з великою кількістю вузлів у ґратці. 
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Результати проведених розрахунків добре корелюють з даними інших 

теоретичних [103] та експериментальних досліджень атомів Нітрогену 

[9,85,88], а також досліджень корельованого розподілу точкових дефектів на 

поверхні графену [29,31] за такими параметрами: 

1) присутня асиметрія між провідністю для електронів та дірок, причому, 

провідність для дірок є вищою за провідність для електронів; 

2) графітоподібні дефекти призводять до зсуву кривих провідності у бік 

від’ємних енергій, що відповідає  -типу провідності; в свою чергу, 

піридиноподібні дефекти (комплексні дефекти з вакансіями) призводять до  -

типу провідності; 

3) якісно збігається характер кривих провідності (лінінйний або нелінійний) для 

різних типів просторового розподілу; 

4) має місце збільшення провідності у випадку корельованого розташування 

точкових дефектів порівняно з випадковим. 

 

3.3. Висновки 

1. Характер провідності легованого графену видозмінюється від лінійного 

до нелінійного під час переходу від поодинокого заміщення до заміщення 

комплексними дефектами. Нелінійний характер провідності спостерігається як 

для усіх типів подвійного, так і для піридинових типів заміщення, що є 

наслідком зміни механізму розсіяння з далекодіючого на короткодіючий.  

2. У випадку графітових подвійних дефектів заміщення 

електропровідність графену знижується порівняно з поодиноким типом на 20–

50%  залежно від концентрації носіїв заряду та типу подвійних комплексних 

дефектів, що є наслідком суперпозиції розсіювальних потенціалів атомів 

заміщення у комплексних дефектах.  

3. Наявність вакансій послаблює електронно-діркову асиметрію 

провідності графену (легко бачити на прикладі мономерізованого типу 

піридиноподібного заміщення для 3% точкових дефектів, рис. 3.12, г). 
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4. Корельоване та впорядковане просторові розташування дефектів 

істотно підвищують провідність графену порівняно з випадковим: зростання 

провідності відбувається у декілька разів для корельованого (3–6 разів) та у 

десятки разів (10–30) для впорядкованого просторових розподілів атомів 

Нітроґену. Таке зростання провідності є характерним для від’ємних 

далекодіючих розсіювальних потенціалів. 

5. Впорядковане розташування атомів заміщення призводить до 

порушення симетрії графенової ґратки, що викликає відкриття забороненої 

зони,  ширина якої лінійно залежить від концентрації цих дефектів. 

Результати, наведені у розділі 3, опубліковані у роботах [34–39]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ АДСОРБЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ НА ПРОВІДНІСТЬ ГРАФЕНУ (НА 

ПРИКЛАДІ АДАТОМІВ КАЛІЮ)  

4.1. Моделювання розсіювального потенціалу для адсорбованого Калію на 

поверхні графену 

Для розрахунку електротранспортних властивостей графену з домішками 

Калію було використано розсіювальний потенціал, одержаний з незалежних ab 

initio розрахунків [174]. 

Як було сказано у попередньому розділі, домішки (точкові дефекти) 

моделюються за допомогою зміни локальних енергій   . Ці енергії визначають 

розсіювальний потенціал у вузлі ґратки   одночасно від усіх дефектів.  

У роботі [174] одержано розсіювальний потенціал для атомів Калію у 

шестикутній вуглецевій ґратці на висоті 2,4 Å. Не важко модифікувати його для 

випадку довільної висоти (рис. 4.1). Аналогічно атомам Нітроґену, розглянутим 

у розділі 3, було використано декілька різних апроксимаційних функцій: 2-

експоненційна, Кулонова та Гауссова. 

 

Рис. 4.1. Розсіювальний потенціал Калію за різної підгонки: чорні точки — 

незалежні дані [174];   — відстань між двома сусідніми вузлами у графені,   

— інтеґрал перескоку.  
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Серед них найкраще підійшла 2-х-експоненційна функція такого вигляду: 

           (
  

     
)           

  

     
 .    (4.1) 

Як і у випадку Нітроґену, цей потенціал одночасно має ознаки як 

короткодіючого, так і далекодіючого.   

 

  

  

а б 

 

в 

Рис. 4.2. Розподіл розсіювального потенціалу для різних положень адсорбції 

випадково розташованих поодиноких атомів Калію; значення потенціалу 

наведено в одиницях  ; атоми Калію адсорбуються в (а) H-, (б) B- та (в) T-

положеннях. 
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4.2. Розсіювальний потенціал для графену з Калієвими адатомами 

 Відповідно до рис. 1.11, було розглянуто всі положення адсорбції атомів 

Калію. Для кожного з положень, за аналогією з розділом 3, досліджували 

декілька випадків просторових розподілів — випадкове, корельоване та 

впорядковане розташування адатомів над поверхнею графену. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 4.3. Розподіл розсіювального потенціалу для різних просторових 

розподілів поодиноких атомів Калію, адсорбованих у H-положеннях; 

значення потенціалу наведено в одиницях    атоми Калію адсорбуються (а) 

випадково, (б) корельовано з максимальним радіусом кореляції та (в) 

впорядковано відповідно до наведених надструктур.  
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Адсорбція атомів Калію у різних положеннях візуально підтверджена на 

рис. 4.2. Відповідно до адсорбційного положення, найбільшого значення 

розсіювального потенціалу набувають 6 (H-положення), 2 (B-положення) та 1 

(T-положення) вузлів ґратки, які знаходяться найближче до адатома. Крім того, 

максимальні значення розсіювального потенціалу є близькими для всіх трьох 

положень адсорбції. 

Як видно з рис. 4.3, різні типи просторових розподілів зумовлюють різні 

типи розподілів розсіювального потенціалу. Випадкове заміщення дозволяє 

підвищити максимальне значення розсіювального потенціалу втричі, що 

унеможливлюється у випадку ненульового радіуса кореляції або впорядкування 

відповідно до надструктур (рис. 4.4). Крім того, як виявилося, важливу роль у 

керуванні електротранспортних властивостей графену відіграє висота 

положення адатомів над графеновою площиною. 

Під час формування корельованого розподілу адатомів над поверхнею 

графену доцільним є використання максимального радіусу кореляції, адже 

використання меншого радіусу не призводить до зростання провідності. Для 

кожної концентрації атомів заміщення існує своє максимальне значення радіусу 

кореляції      
, які наведено у табл. 4.1. Очевидно, що зі збільшенням 

концентрації адатомів максимальне значення радіуса кореляції зменшується. З 

іншого боку, чим більший радіус кореляції, тим вища провідність графену.  

   

а б в 

Рис. 4.4. Надструктури, використані для розрахунку графену з  

впорядкованими адатомами Калію в (   H-, (   B- та (   T-положеннях.  
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Таблиця 4.1. 

Значення максимального радіуса кореляції для адатомів Калію за різних 

концентрацій та положень адсорбції. 

Положення 

адатомів 
   0,5% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

H 

B 
     

    18 13 9 7 6 5 

T      
  13 9 6 5 4 3 

 

Також важливо відзначити, що чим більша кількість адатомів бере участь 

у розсіянні, тим більшим буде вплив кореляцій у їх просторовому 

розташуванні. Отже, для досягнення найбільшого кореляційного ефекту 

провідності потрібно балансувати між концентрацією точкових дефектів. 

 

4.3. Густина електронних станів для графену з адсорбованим Калієм 

 Густина електронних станів для адсорбції атомів у різних положеннях 

слабко відрізняється, тому доцільно навести її лише для H-положення (рис. 4.5). 

Відповідно до від'ємного знаку розсіювального потенціалу, криві густини 

електронних станів зсуваються відносно точки    , що відповідає n-типу 

провідності. Як видно з рис. 4.5, а, адсорбція у H-положеннях дає майже 

еквівалентні криві DOS для усіх типів просторового розташування (випадкове, 

корельоване та впорядковане). Індикатором впорядкованого просторового 

розподілу адатомів на поверхні графену є поява суттєвих осциляцій. Характерні 

для впорядкованого розташування Калію осциляції набагато менші, ніж у 

випадку леґування Нітроґеном. Поява забороненої зони не спостерігається. 

Водночас, поблизу енергії Фермі криві густини електронних станів для 

корельованого і впорядкованого просторових розподілів дотикаються нуля, що 

робить їх подібними до густини електронних станів для чистого графену, 

зсунутих відносно точки    . 
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в г 

Рис. 4.5. (а) Густина електронних станів для графену, адсорбованого Калієм (у 

H-положенні) для різних типів просторового розташування: випадковий 

(червоний), корельований (зелений), впорядкований (синій) просторові 

розподіли дефектів та чистий графен [179] (у всіх випадках концентрація 

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

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

для впорядкованих модельних адатомів з модельним Гауссовим 

розсіювальним потенціалом (      
 

  

          ) 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. 

 

У той час як H- і B-положеннях не призводять до відкриття забороненої 

зони, адсорбція атомів Калію у T-положенні є еквівалентною тому, що адатоми 
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починають діяти подібно до атомів заміщення Нітроґену, розглянутих у розділі 

3. У цьому випадку має місце відкриття забороненої зони. Для характеризації 

залежності ширини забороненої зони від концентрації домішкових адатомів 

доцільно використати модельний Гауссовий потенціал (рис. 4.5, в) з малим 

радіусом дії     [39]. Відповідно до використаних стехіометрій (1/32, 1/16 та 

1/8), адсорбція модельних домішок відбувалась у T-положеннях, причому, 

адатоми займали вузли, які відносяться лише до однієї підґратки. Збільшення 

концентрації адатомів призводить до підсилення осциляцій та розширює 

заборонену зону, але варто ще раз підкреслити, що це справедливо лише за 

наявності періодичного потенціалу. Розрахована густина електронних станів 

має пік поблизу точки Дірака, що відповідає домішковій зоні. Спостерігаються 

також сингулярності Ван–Хоффа, які розмиваються за далекодіючого 

потенціалу. При упорядкуванні за короткодіючого потенціалу, особливо в 

режимі сильного розсіяння, виникають дискретні енергетичні піки, які 

розширюються зі збільшенням вмісту домішок. Це є наслідком строгої 

періодичності потенціалу, як у моделі Кроніга–Пенні. В чистому графені такі 

піки, як і той, що в околі точки Дірака, відсутні. Заборонена зона в 

енергетичному спектрі може відкриватися лише для тих впорядкованих 

домішкових (ад)атомів, які описуються сильно короткодіючим розсіювальним 

потенціалом і проявляють себе як дефекти заміщення. Поява забороненої зони 

спричинена порушенням симетрії усієї ґратки завдяки розташуванню 

впорядкованих дефектів лише в одній підґратці, тобто виникає підґраткова 

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

6,25% і 12,5% домішок (рис. 4.5, г), відповідно. У випадку впорядкування 

адатомів, що не проявляють себе як дефекти заміщення, заборонена зона 

відсутня. Наразі відкритим залишаються питання кількості піків, їх висоти та 

залежності цих параметрів від типу і концентрації домішок, а також зв’язок 

ширини забороненої зони та параметрів осциляцій у зонній структурі 

допованого графену, що є предметом для подальших дискусій. Отже, 

впорядкована адсорбція домішкових атомів у T-положеннях призводить до 
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відкриття забороненої зони, що робить адатоми у цих положеннях більш 

подібними до атомів заміщення або вакансій [138,42,177–179].  

 

4.4. Коефіцієнт дифузії електронів у графені з Калієвими адатомами  

Оскільки розрахунки провідності проводили у дифузійному режимі, 

критичними є час досягнення максимальних значень коефіцієнту дифузії. Як 

видно з рис. 4.6, час насичення        для графену з впорядкованим або 

корельованим розподілом домішок набагато перевищує таке значення для 

випадкового розподілу.  

 

 

а б 

 

в 

Рис. 4.6. Коефіцієнт дифузії за різних типів просторового розташування атомів 

Калію, адсорбованих у H-положеннях: (а) випадкова, (б) корельована і (в) 

впорядкована адсорбції. 
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Таблиця 4.2. 

Час досягнення максимальних значень коефіцієнту дифузії для адатомів 

Калію у різних положеннях адсорбції та просторового розподілу (фс). 

Тип просторового 

розташування 
Випадкове  Корельоване Впорядковане 

H 60 140 140 

B 60 140 140 

T 50 120 120 

 

Значення коефіцієнту дифузії, аналогічно для випадку леґування графену 

Нітроґеном, дуже відрізняються за типом просторового розподілу. Час, за якого 

коефіцієнт дифузії досягає свого максимального значення, наведено в табл. 4.2. 

Здебільшого дифузійний режим починається з 60 фс для випадкового та 120 фс 

для корельованого розподілу адатомів. У випадку впорядкованого розподілу, 

внаслідок малого розсіяння, спостерігається квазі-балістична поведінка        . 

Дифузійний режим не досягається повністю, а це означає, що напівкласичну 

провідність важко порахувати. Саме тому у випадку впорядкованого 

просторового розподілу домішкових адатомів провідність розраховували у 

момент досягнення коефіцієнтом дифузії свого максимального значення. 

 

4.5. Провідність адсорбованого атомами Калію графену 

 Залежність електропровідності від концентрації електронів для різних 

типів просторового розташування та адсорбційних положень (H-, B- та T-

положення) наведено на рис. 4.6 і рис. 4.7. Концентрація             

відповідає електронному (дірковому) транспорту. Три типи просторового 

розташування та три типи адсорбційних положень визначають дев’ять кривих 

електропровідності для кожної концентрації адатомів. Для простоти сприйняття 

графіки провідності представлено у двох різних групах. На рис. 4.6. наведено 

вплив просторового розташування адатомів на електропровідність. Головна 

увага приділена саме кореляційному ефекту і ефекту впорядкування на 
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електропровідність окремо для кожного з адсорбційних положень. Водночас, на 

рис. 4.7. показано вплив різних типів адсорбційних положень (H-, B- і T-

положення) окремо для кожного з типів просторового розташування. 

Залежно від типу просторового розподілу адатомів, провідність 

демонструє лінійний/нелінійний характер. Випадкове просторове 

розташування, на відміну від корельованого або впорядкованого, не забороняє 

скупчення точкових дефектів у великі групи. 

Враховуючи, що розсіювальний потенціал адатомів Калію має суттєві 

ознаки короткодіючого, скупчення дефектів у великі групи моделюють великий 

розсіювальний потенціал, який виникає завдяки «хвосту» потенціала. 

 

 

 

а б 

 

в 

Рис. 4.6. Електропровідність графену за різних типів просторового 

розташування атомів Калію, адсорбованих у: (а) H-, (б) B- та (в) T-

положеннях. 
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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 

кородкодіючого внеску в розсіювальний потенціал над далекодіючим є 

відомими ([149] та посилання в ній). 

Домінування короткодіючого внеску характерне для нейтральних атомів, 

ковалентно–зв’язаних з ґраткою. Водночас, перевага далекодіючої частини 

потенціалу характерна для заряджених домішок (включаючи і металеві 

адатоми, іонно–зв’язані з ґраткою). 

  

 

 

а б 

 

в 

Рис. 4.7. Електропровідність графену за різних типів адсорбційних положень 

атомів Калію, розташованих: (а) випадково, (б) корельовано та (в) 

впорядковано. 
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Подібно до графену з домішковими атомами Нітроґену, адсорбція Калієм 

також призводить до зростання провідності для корельованих або 

впорядкованих домішок порівняно з випадково розподіленими. Оскільки 

адатоми мають три нееквівалентних положення адсорбції, залежність 

провідності від концентрації носіїв заряду буде відрізнятись для кожного з них. 

Аналізуючи результати, наведені на рис. 4.6, для корельованого 

просторового розподілу адатомів можна зробити такі висновки: 

      
      

   ,    (4.2) 

      
      

   ,    (4.3) 

      
      

   .    (4.4) 

 Аналогічно, для впорядкованого розподілу адатомів: 

       
      

   ,    (4.5) 

       
      

   ,    (4.6) 

       
      

    .    (4.7) 

Результати, представлені на рис. 4.7, свідчать про справедливість таких 

співвідношень: 

    
      

      
 ,    (4.8) 

    
      

      
 ,    (4.9) 

     
       

       
 .    (4.10) 

 Подібні співвідношення виконуються для будь-якого розсіювального 

потенціалу, який має параметри, ідентичні до потенціалу, зображеному на рис. 

4.1, а саме:  полярність і далекодійність. Вирішальну роль у співвідношеннях 

(4.8–4.10) відіграє розподіл розсіювального потенціалу від домішки до 

найближчих сусідів. У випадку H-положення, число найближчих сусідів 

складає три. Водночас, B-положення відповідає двом, а T-положення — одному 

найближчому сусіду. Відповідно до цього, максимальні значення потенціалу, 

залежно від типу адсорбційного положення, враховують від одного до трьох 

вузлів. T-положення адсорбції змушує діяти адатоми подібно до атомів 

заміщення, що видно з (4.9), адже провідність у випадку корельованого 
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розподілу домішок у цих положеннях поступається провідності для інших 

положень адсорбції. Також ці висновки корелюють зі значеннями максимально 

допустимих радіусів кореляції для різних положень адсорбції, наведених у 

табл. 4.1. Впорядковане розташування адатомів відповідно до надструктур, 

наведених на рис. 4.4, створює надґратку дефектів з однаковим періодом. 

Наслідком цього є майже однакова провідність для усіх трьох типів 

адсорбційних положень (4.10).  

Окремим питанням є дослідження залежності електропровідності від 

висоти положення адатомів. Висота положення адатомів напряму впливає на 

значення розсіювального потенціалу: чим вище знаходяться адатоми, тим 

більшою буде відстань від них до вузлів ґратки. 

 

 

а б 

 

в 

Рис. 4.8. Електропровідність графену за різної висоти адсорбції адатомів 

Калію, розташованих: (а) випадково, (б) корельовано та (в) впорядковано. 
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Це робить більш вагомим саме «хвіст» розсіювального потенціалу (рис. 4.1). 

Водночас, зменшення висоти положення адатомів акцентує саме вплив початку 

потенціалу.  

Враховуючи наявні ab initio розрахунки [26,28,134,135], відзначаємо 

відмінності у висоті положення адатомів Калію над ґраткою графену які мають 

місце (табл. 1.1). Саме тому доцільним є дослідження зміни електропровідності 

від висоти положення адатомів. Значення висоти варіювали у межах від 0 

(положення безпосередньо в середині шестикутників) до 3,6 Å.  

 Результати розрахунків провідності залежно від концентрації носіїв 

заряду для різних типів просторового розташування адатомів Калію наведено 

на рис. 4.8. Лінійний та нелінійний характери кривих провідності для різних 

типів просторового розташування адатомів зберігаються у всьому діапазоні 

висот. Зі збільшенням висоти положення адатомів над ґраткою графену має 

місце зменшення провідності. Причому, воно є пропорційне збільшенню 

висоти. У випадку від’ємних концентрацій носіїв заряду (діркова провідність) 

зміна висоти майже не впливає на провідність. У випадку додатніх 

концентрацій носіїв заряду (електронна провідність) зміна провідності зі 

зміною висоти положення адатомів має місце, але майже відсутня у діапазоні 

значень  , наведених у табл. 1.1.  

Результати проведених розрахунків добре корелюють з 

експериментальними даними [29,31] за такими параметрами: 

1) присутня асиметрія між провідністю для електронів та дірок, яка 

зменшується у випадку корельованого або впорядкованого розташувань 

адатомів, а також зі збільшенням висоти положення адатомів над ґраткою 

графену; 

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

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

типів просторового розподілу; 

4) має місце збільшення провідності у випадку корельованого розташування 

адатомів порівняно з випадковим, що також підтверджено аналітично [164]. 
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Висновки 

 1. Для випадкового розташування адатомів домінувальним є далекодіюче 

розсіяння, водночас як для інших типів просторового розташування 

(корельоване і впорядковане) домінувальним є саме короткодіюче розсіяння, 

що свідчить про різні механізми розсіяння для різних типів просторового 

розташування адатомів.  

 2. Впорядковане розташування атомів, адсорбованих у T-положеннях, 

призводить до того, що вони починають розсіювати носії заряду як атоми 

заміщення. Отже, внаслідок порушення симетрії графенової ґратки 

відбувається відкриття забороненої зони. Це не спостерігається для інших 

адсорбційних положень (H- і B-положень). Чим більше (менше) значення та 

радіус дії розсіювального потенціалу, тим більша (менша) величина 

забороненої зони. Також її ширина лінійно залежить від концентрації 

впорядкованих адатомів. 

 3. Для різних адсорбційних положень і просторових розподілів адатомів 

справедливі співвідношення (4.8) – (4.10) для провідності графену.  Збільшення 

провідності відбувається до 7 (15) разів у випадку корельованого 

(впорядкованого) просторового розподілу. Положення адсорбції впливає на 

електропровідність лише для випадкового просторового розподілу 

(електропровідність для графену з адатомами в H-положеннях перевищує 

провідність графену з адатомами в інших адсорбційних положеннях). Ці явища 

пов’язані з тим, що радіус дії розсіювального потенціалу Калію близький до 

параметру ґратки графену і за корельованого або впорядкованого просторових 

розподілів адатомів слабше відчуває різницю між адсорбційними положеннями.  

 4. Корельоване та впорядковане розташування адатомів та збільшення їх 

висоти відносно ґратки графену зменшують електронно-діркову асиметрію 

провідності.  

Результати, наведені у розділі 4, опубліковані у роботі [40]. 
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ВИСНОВКИ 

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

моделювання електротранспортних властивостей допованого графену. 

Використовуючи ефективний метод Кубо-Грінвуда у наближенні сильного 

зв’язку, досліджено вплив точкових дефектів заміщення і адсорбції та їх 

просторового розподілу на електротранспортні властивості графену. Зокрема 

встановлено: 

1) заборонена зона в електронному енергетичному спектрі графену може 

відкриватися при впорядкуванні точкових дефектів заміщення та адсорбційних 

атомів, якщо останні розташовані над вузлами і є короткодіючими; 

2) за невпорядкованого розподілу адатомів 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 

підвищенням кореляції у розподілі домішкових атомів заміщення або адатомів, 

особливо за максимального далекого порядку, при збільшенні адсорбційної 

висоти та частки вакансій у комплексних дефектах; 

4) кореляція та далекий порядок в розташуванні точкових дефектів заміщення 

та адатомів підвищують провідність порівняно з їх випадковим розподілом у 

декілька (або десятки) разів для потенціалу розсіяння з малою (великою) 

амплітудою та великим (малим) ефективним радіусом дії. 

Результати, одержані в дисертації, опубліковані у роботах [34–40]. 
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ДОДАТОК А 

  

Розрахунок розсіювального потенціалу для графену з випадковими, 

нейтральними атомами заміщення 

     int a=0; 

     for(int i=0;i<(n/100*impurity_concentration);i++){ 

          //a=drand(0, n);   

          a=myrand (n_x, n_y);       

          H_vector_3[a]=disorder_energy; 

     }   

       /* for(int i=0;i<(n/100*impurity_concentration);i++){ 

          //a=drand(0, n); 

          a=myrand (n_x, n_y);         

          if (H_vector_3[a]!=disorder_energy) {H_vector_3[a]=disorder_energy;} 

          else {i=i-1;} 

     } */          

     int impurity_counter=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){if(H_vector_3[i]==disorder_energy)impurity_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                           

     double ii=0; 

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");         

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  
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ДОДАТОК Б 

 

Розрахунок розсіювального потенціалу для графену з атомами заміщення 

(випадок далекодіючого розсіювального потенціалу) 

     int number_vacan=0; 

     for(int i=0;i<n;i++) 

     { 

          if(H_vector_3[i]==2.222){number_vacan++;} 

     } 

     int * vacan_number_matrix = new int[number_vacan]; 

     int kk=0; 

     for(int i=0;i<n;i++) 

     { 

          if(H_vector_3[i]==2.222){ 

               vacan_number_matrix[kk]=i; 

               kk++; 

          } 

     }     

     for(int i=0;i<number_vacan;i++) 

     {      

          H_vector_3[vacan_number_matrix[i]]=0.0; 

     }        

/*     cout<<"\n"<<"\n"<<number_vacan<<"\n"<<"\n";      

     for(int i=0;i<number_vacan;i++) 

     {      

          cout<<vacan_number_matrix[i]<<"\n"; 

     }      

     cout<<"\n"<<"\n"<<"\n"<<"\n";        

*/     

     double * H_vector_3_temp = new double[n]; 
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     for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3_temp[i]=0;} 

     int total_impurity_atom_number=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){if(H_vector_3[i]!=0){total_impurity_atom_number++;}} 

     int * impurity_atom_number_matrix = new int[total_impurity_atom_number]; 

     for(int 

i=0;i<total_impurity_atom_number;i++){impurity_atom_number_matrix[i]=0;} 

     int nn=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          if(H_vector_3[i]!=0){ 

               impurity_atom_number_matrix[nn]=i;                      

               nn++; 

          } 

     } 

     double R=0; 

     if (type_of_long_range_impurity==1){ 

          for(int 

i=0;i<total_impurity_atom_number;i++){H_vector_3[impurity_atom_number_matrix

[i]]=(drand(0.0, 500.0)-250.0)/1000.0;} 

          for(int i=0;i<n;i++){ 

               for(int j=0;j<total_impurity_atom_number;j++) 

               {                

                    R=pow((pow((X[i]-X[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0) + 

pow((Y[i]-Y[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0)),0.5);       

                    H_vector_3_temp[i]=H_vector_3_temp[i] +  

                    H_vector_3[impurity_atom_number_matrix[j]]*exp((-

1)*(R*R)/(2*pow(4.0,2.0)));              

               } 

          }   

          for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3[i]=H_vector_3_temp[i];}        

     } 
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     if (type_of_long_range_impurity==4){ 

          for(int 

i=0;i<total_impurity_atom_number;i++){H_vector_3[impurity_atom_number_matrix

[i]]=(drand(0.0, 250.0)-250.0)/1000.0;} 

          for(int i=0;i<n;i++){ 

               for(int j=0;j<total_impurity_atom_number;j++) 

               {                

                    R=pow((pow((X[i]-X[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0) + 

pow((Y[i]-Y[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0)),0.5);       

                    H_vector_3_temp[i]=H_vector_3_temp[i] +  

                    H_vector_3[impurity_atom_number_matrix[j]]*exp((-

1)*(R*R)/(2*pow(4.0,2.0)));              

               } 

          }   

          for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3[i]=H_vector_3_temp[i];}        

     } 

     double c0=-1.3235; 

     double c1=1.29746; 

     double c2=-0.57967; 

     double c3=0.13338; 

     double c4=-0.01516; 

     double c5=0.00067; 

     double potential_nitrogen=0; 

     /*for(int i=0;i<100;i++){ 

                    if(i>7){potential_nitrogen=0;} 

else{potential_nitrogen=c0+c1*i+c2*i*i+c3*i*i*i+c4*i*i*i*i+c5*i*i*i*i*i;}  

             cout<<potential_nitrogen<<"\n"; 

     }*/ 

     if (type_of_long_range_impurity==2){ 

          for(int i=0;i<n;i++){ 
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               for(int j=0;j<total_impurity_atom_number;j++) 

               {                

                    R=pow((pow((X[i]-X[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0) + 

pow((Y[i]-Y[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0)),0.5); 

                    if(R>7){potential_nitrogen=0;} 

else{potential_nitrogen=c0+c1*R+c2*pow(R,2)+c3*pow(R,3)+c4*pow(R,4)+c5*po

w(R,5);}       

                    H_vector_3_temp[i]=H_vector_3_temp[i] + potential_nitrogen;              

               } 

          }   

          for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3[i]=H_vector_3_temp[i];}        

     } 

     if (type_of_long_range_impurity==3){ 

          for(int i=0;i<n;i++){ 

               for(int j=0;j<total_impurity_atom_number;j++) 

               {                

                    R=pow((pow((X[i]-X[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0) + 

pow((Y[i]-Y[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0)),0.5); 

                    potential_nitrogen=(-1)*1.07357*exp((-1)*R/0.79264)-0.2518*exp((-

1)*R/2.72134);       

                    H_vector_3_temp[i]=H_vector_3_temp[i] + potential_nitrogen;              

               } 

          }   

          for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3[i]=H_vector_3_temp[i];}        

     } 

 

 

     if (type_of_long_range_impurity==5){ 

          for(int i=0;i<n;i++){ 

               for(int j=0;j<total_impurity_atom_number;j++) 
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               {                

                    R=pow((pow((X[i]-X[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0) + 

pow((Y[i]-Y[impurity_atom_number_matrix[j]]),2.0)),0.5); 

                    potential_nitrogen=(-1)*1.26867*exp((-1)*R*R/(2*0.84738*0.84738));       

                    H_vector_3_temp[i]=H_vector_3_temp[i] + potential_nitrogen;              

               } 

          }   

          for(int i=0;i<n;i++){H_vector_3[i]=H_vector_3_temp[i];}        

     } 

     double potential_nitrogen1=0; 

/*     double potential_nitrogen2=0; 

     for(int i=0;i<20;i++){ 

                    if(i>7){potential_nitrogen1=0;}                 

else{potential_nitrogen1=c0+c1*i+c2*i*i+c3*i*i*i+c4*i*i*i*i+c5*i*i*i*i*i;} 

                    potential_nitrogen2=c0+c1*i+c2*i*i+c3*i*i*i+c4*i*i*i*i+c5*i*i*i*i*i;  

             cout<<i<<"  "<<potential_nitrogen1<<"  "<<potential_nitrogen2<<"\n"; 

     }*/ 

/*     for(int i=0;i<2000;i++){ 

             potential_nitrogen1=(-1)*1.07357*exp((-1)*i/0.79264)-0.2518*exp((-

1)*i/2.72134); 

             cout<<i<<"  "<<potential_nitrogen1<<"\n"; 

     }*/ 

     for(int i=0;i<number_vacan;i++) 

     {      

          H_vector_3[vacan_number_matrix[i]]=0.0; 

     }  

 

     delete[] impurity_atom_number_matrix;                                                    

     delete[] H_vector_3_temp; 

     delete[] vacan_number_matrix; 
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     double ii=0; 

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.4f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.4f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);            

     return 0; 
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ДОДАТОК В 

 

 Побудова корельованого просторового розподілу точкових дефектів на 

поверхні графену з використанням парної кореляційної функції 

    double R=0.0;     

    if(ordering==0){   

            bool true_false=true; 

            int a=0; 

            for(int i=0;i<(n/100*impurity_concentration);i++)   { 

                a=myrand (((n_x-2)/2), (n_y-1));  

                if(possible_sites_for_potassium[a]!=222){ 

                    for(int j=0;j<total_number_of_sites_for_potassium;j++){ 

                        if (possible_sites_for_potassium[j]==222){ 

                            R=pow((pow((X_potassium_atom_sites[a]-

X_potassium_atom_sites[j]),2.0) + 

                            pow((Y_potassium_atom_sites[a]-

Y_potassium_atom_sites[j]),2.0)),0.5); 

                            if(R<correlation_radius){true_false=false;} 

                       }                 

                   } 

                } 

                if(true_false==true){possible_sites_for_potassium[a]=222;} 

                else{i=i-1;} 

                true_false=true; 

            } 

    } 
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ДОДАТОК Г  

 

Процедура тридіагоналізації 

  double norma = 0.0; 

  for (int i=0;i<n;i++){   

       H_mult_gamma[i]=complex<double>(0.0,0.0);  

    gamma[i]=X_psy_psy_X_norm_matrix[i];   

    gamma_next[i]=complex<double>(0.0,0.0);   

    gamma_before[i]=complex<double>(0.0,0.0);   

  } 

  //gamma[0]=complex<double>(1.0,0.0); 

     for (int i=0;i<alpha_beta_n;i++){ 

          for (int j=0;j<n;j++){H_mult_gamma[j]=complex<double>(0.0,0.0);} 

          matrix_mult_H (n,  

                         n_x,  

                         H_vector_1,  

                         H_vector_2,  

                         H_vector_3,  

                         gamma,  

                         H_mult_gamma);     

          for (int j=0;j<n;j++){alpha[i]=alpha[i]+conj(gamma[j])*H_mult_gamma[j];} 

          if (i==0) { 

               for (int j=0; j<n ; j++) 

{gamma_next[j]=H_mult_gamma[j]+alpha[i]*gamma[j];}  //calculation 

gamma_next[i] 

      for (int j=0; j<n ; j++) 

{beta[i]=beta[i]+conj(gamma_next[j])/gamma_next[j];}  //calculation beta[i] 

      beta[i]=pow(beta[i],0.5);      

  // 
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      for (int j=0; j<n ; j++) {gamma_before[j]=gamma[j];} 

 //gamma_before[i] 

      for (int j=0; j<n ; j++) {gamma[j]=gamma_next[j]/beta[i];}

 //gamma[i]  

    } 

          if (i>0){ 

              for (int j=0; j<n ; j++) {gamma_next[j]=H_mult_gamma[j]-

alpha[i]*gamma[j] - gamma_before[j]*beta[i-1];}//gamma_next[i] 

     for (int j=0; j<n ; j++) 

{beta[i]=beta[i]+conj(gamma_next[j])*gamma_next[j];} // 

     beta[i]=pow(beta[i],0.5);      

 //beta[i] 

              for (int j=0; j<n ; j++) {gamma_before[j]=gamma[j];}   

 //gamma_before[i] 

           for (int j=0; j<n ; j++) {gamma[j]=gamma_next[j]/beta[i];} 

          }   

     }      

     for (int i=0;i<alpha_beta_n;i++){ 

          ///cout<<i<<"  "<<alpha[i]<<"  "<<beta[i]<<"  \n";     

     } 

 

     delete[] H_mult_gamma;      

  delete[] gamma; 

  delete[] gamma_next; 

  delete[] gamma_before; 

     return 0;  

} 
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ДОДАТОК Ґ  

 

Процедура з використанням неперервних дробів 

complex<double> K1(0.0,0.0);  // 

complex<double> Kn(0.0,0.0);  //     

complex<double> sum_E(0.0,0.0); 

  sum_E=(complex<double>(energy,smoothing_factor) - 

alpha[alpha_beta_n-1]-

complex<double>(1.0,0.0)*pow((complex<double>(4,0.0)*pow((beta[alpha_beta_n-

1]),2.0)-pow((complex<double>(energy,smoothing_factor) + alpha[alpha_beta_n-

1]),2.0)),0.5))/(complex<double>(2,0.0)*pow((beta[alpha_beta_n-1]),2.0)); 

  Kn=complex<double>(energy,smoothing_factor) - alpha[alpha_beta_n-

1]-beta[alpha_beta_n-1]*beta[alpha_beta_n+1]*sum_E; 

  for (int i=(alpha_beta_n-2);i>(-1);i--) {//cout<<smoothing_factor<<" 

K1_real_part "<<K1_real_part<<" K1_im_part "<<K1_im_part<<"\n"; 

          K1 = complex<double>(energy,smoothing_factor) - alpha[i] - 

beta[i]*beta[i]/Kn; 

    Kn=K1; 

     } 

  return imag(complex<double>(1.0,0.0)/K1); 

 



113 

 

ДОДАТОК Д  

 

Побудова розсіювального потенціалу для різних комплексних дефектів 

double chaos_trimerized_impurity_initializataion (int n, 

                                                  int n_x, 

                                                  int n_y, 

                                                  double * H_vector_1, 

                                                  double * H_vector_2, 

                                                  double * H_vector_3, 

                                                  double disorder_energy, 

                                                  double impurity_concentration) 

{ 

     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  

     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  
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//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

     int a=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/4);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y);  

          if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

               H_vector_3[a]=2.222; 

               H_vector_2[a]=0.0; 

               H_vector_2[a-1]=0.0; 

               H_vector_1[a]=0.0; 

               H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

               H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

               H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

          } 

          if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

               H_vector_3[a]=2.222; 

               H_vector_2[a]=0.0; 

               H_vector_2[a-1]=0.0; 

               H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

               H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

               H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

               H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

          }                        

     } 

     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 
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     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                           

 

 

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");         

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);       

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0;                         

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_dimerized_impurity_initializataion (int n, 

                                                 int n_x, 

                                                 int n_y, 

                                                 double * H_vector_1, 

                                                 double * H_vector_2, 

                                                 double * H_vector_3, 

                                                 double disorder_energy, 

                                                 double impurity_concentration) 

{ 

     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  
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     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/3);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y);  

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                    coin=drand(0, 3); 

                    H_vector_3[a]=2.222; 

                    H_vector_2[a]=0.0; 

                    H_vector_2[a-1]=0.0; 

                    H_vector_1[a]=0.0; 

                    if(coin==0){ 
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                         H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                    } 

                    if(coin==1){ 

                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                    } 

                    if(coin==2){ 

                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                    }  

               } 

               if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=2.222; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                              H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

                         }  
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                    }                          

     } 

     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_tetramerized_impurity_initializataion (int n, 

                                              int n_x, 

                                              int n_y, 

                                              double * H_vector_1, 

                                              double * H_vector_2, 

                                              double * H_vector_3, 

                                              double disorder_energy, 

                                              double impurity_concentration) 

{                                               

     //1 - up 2 - down 
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     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  

     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/6);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y); 

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                    coin=drand(0, 3); 

                    H_vector_3[a]=2.222; 

                    if(coin==0){ 

                         H_vector_3[a+n_x]=2.222;                                  
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                         H_vector_3[a+n_x-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+n_x+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a+n_x]=0.0; 

                         H_vector_2[a+n_x-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a+n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                    } 

                    if(coin==1){ 

                         H_vector_3[a-1]=2.222;                                  

                         H_vector_3[a-2]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-1-n_x]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a-2]=0.0; 

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x-1]=0.0; 

                    } 

                    if(coin==2){ 

                         H_vector_3[a+1]=2.222;                                  

                         H_vector_3[a+2]=disorder_energy; 
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                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+1-n_x]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a+1]=0.0; 

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a+1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x+1]=0.0; 

                    }  

               } 

               if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                    coin=drand(0, 3); 

                    H_vector_3[a]=2.222; 

                    if(coin==0){ 

                         H_vector_3[a-n_x]=2.222; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-n_x+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-n_x-1]=disorder_energy;   

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0;  

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a-2*n_x]=0.0;  

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_2[a-n_x-1]=0.0;                                                

                    } 
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                    if(coin==1){ 

                         H_vector_3[a+1]=2.222; 

                         H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a+2]=disorder_energy;     

                         H_vector_3[a+1+n_x]=disorder_energy;      

                         H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy;  

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a+1]=0.0;                          

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a+1]=0.0;  

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x+1]=0.0;  

                    } 

                    if(coin==2){ 

                         H_vector_3[a-1]=2.222; 

                         H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         H_vector_3[a-2]=disorder_energy;     

                         H_vector_3[a-1+n_x]=disorder_energy;      

                         H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy;  

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_2[a-2]=0.0;                          

                         H_vector_1[a-n_x-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         H_vector_1[a]=0.0; 

                    }            

               }            

     } 
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     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                       

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");         

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_monomerized_impurity_initializataion (int n, 

                                                   int n_x, 

                                                   int n_y, 

                                                   double * H_vector_1, 

                                                   double * H_vector_2, 

                                                   double * H_vector_3, 

                                                   double disorder_energy, 

                                                   double impurity_concentration) 

{ 
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     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  

     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     }     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/2);j++){ 

          a=myrand(n_x, n_y); 

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=2.222; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 
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                         H_vector_1[a]=0.0; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         }  

               } 

               if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=2.222; 

                         H_vector_2[a]=0.0; 

                         H_vector_2[a-1]=0.0; 

                         H_vector_1[a-n_x]=0.0; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

                         }              

               }          

     }     int impurity_counter=0; 
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     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                           

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

      delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_graphitic_couple_1_impurity_initializataion (int n, 

                                                   int n_x, 

                                                   int n_y, 

                                                   double * H_vector_1, 

                                                   double * H_vector_2, 

                                                   double * H_vector_3, 

                                                   double disorder_energy, 

                                                   double impurity_concentration) 

{ 

     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  
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     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

 

 

     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/2);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y);  

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 
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                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         }  

               } 

               if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a-1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

                         }              

               }            

     }     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 
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     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0;                         

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_graphitic_couple_2_impurity_initializataion (int n, 

                                                   int n_x, 

                                                   int n_y, 

                                                   double * H_vector_1, 

                                                   double * H_vector_2, 

                                                   double * H_vector_3, 

                                                   double disorder_energy, 

                                                   double impurity_concentration) 

{ 

     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  

     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 
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          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/2);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y);  

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                         coin=drand(0, 6); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a+n_x+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a-n_x-1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a+n_x-1]=disorder_energy; 

                         }  

                         if(coin==3){ 

                              H_vector_3[a-n_x+1]=disorder_energy; 

                         } 
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                         if(coin==4){ 

                              H_vector_3[a+2]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==5){ 

                              H_vector_3[a-2]=disorder_energy; 

                         }  

               } 

               else{j--;} 

               /*if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                         coin=drand(0, 6); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a+n_x+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a-n_x-1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a+n_x-1]=disorder_energy; 

                         }  

                         if(coin==3){ 

                              H_vector_3[a-n_x+1]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==4){ 

                              H_vector_3[a+2]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==5){ 

                              H_vector_3[a-2]=disorder_energy; 

                         }              

               } */            
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     } 

     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                           

     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

double chaos_graphitic_couple_3_impurity_initializataion (int n, 

                                                   int n_x, 

                                                   int n_y, 

                                                   double * H_vector_1, 

                                                   double * H_vector_2, 

                                                   double * H_vector_3, 

                                                   double disorder_energy, 

                                                   double impurity_concentration) 

{ 
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     //1 - up 2 - down 

     int* up_down_index_matrix = new int [n]; 

     for(int i=0;i<n;i++){up_down_index_matrix[i]=0;}  

     double ii=0; 

     int up=1; 

     int down=2; 

     int temp=0; 

     for(int i=0;i<n;i++){ 

          ii=i;    

          if(fmod(ii,2)==0){up_down_index_matrix[i]=up;}    

          else {up_down_index_matrix[i]=down;} 

          if (fmod((ii+1),n_x)==0){ 

               temp=up; 

               up=down; 

               down=temp; 

          }  

     } 

//     for(int i=0;i<n;i++){  

//          ii=i; 

//          if(fmod((ii+1),n_x)==0){cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  "<<"\n";} 

//          else{cout<<up_down_index_matrix[i]<<"  ";}  

//     } 

     int a=0; 

     int coin=0; 

     for(int j=0;j<(n/100*impurity_concentration/2);j++){ 

          a=myrand (n_x, n_y);  

               if(up_down_index_matrix[a]==1){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 
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                              H_vector_3[a+n_x+2]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a-n_x]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a+n_x-2]=disorder_energy; 

                         }  

               } 

               if(up_down_index_matrix[a]==2){ 

                         coin=drand(0, 3); 

                         H_vector_3[a]=disorder_energy; 

                         if(coin==0){ 

                              H_vector_3[a+n_x]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==1){ 

                              H_vector_3[a-n_x-2]=disorder_energy; 

                         } 

                         if(coin==2){ 

                              H_vector_3[a-n_x+2]=disorder_energy; 

                         }  

                    }                       

     } 

     int impurity_counter=0; 

     for(int 

i=0;i<n;i++){if((H_vector_3[i]==disorder_energy)||(H_vector_3[i]==2.222))impurity

_counter++;} 

     cout<<"impurity lost   "<<(1-

(impurity_counter/(n/100*impurity_concentration)))*100<<"%    

"<<impurity_counter<<"  "<<(n/100*impurity_concentration)<<"\n";                           
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     FILE *a5; 

     a5=fopen("./H_vector_3.dat", "w");        //открываем записываем 

     fprintf(a5, "H_vector_3   \n"); 

     for(int i=0;i<n;i++){  

          ii=i; 

          if(fmod((ii+1),n_x)==0){fprintf(a5, "%4.1f  \n", H_vector_3[i]);} 

          else{fprintf(a5, "%4.1f ", H_vector_3[i]);}  

     }  

     fclose(a5);  

     delete[]  up_down_index_matrix;   

     return 0 

} 

                for(int i=(n*h+n_x);i<(n+n*h-n_x);i++) { 

              temp_matrix[i]=abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n])+ 

     abs(H_vector_1[i-h*n])+ 

     abs(H_vector_4[i-n_x])+ 

       abs(H_vector_5[i-1])+ 

     abs(H_vector_5[i])+ 

     abs(H_vector_4[i])+ 

     abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n])+ 

     abs(H_vector_1[i-h*n]); 

  }  

                for(int i=(n+n*h-n_x);i<(n+n*h-1);i++) { 

              temp_matrix[i]=abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n])+ 

     abs(H_vector_1[i-h*n])+ 
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     abs(H_vector_4[i-n_x])+ 

     abs(H_vector_5[i-1])+ 

     abs(H_vector_5[i])+ 

     abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n])+ 

     abs(H_vector_1[i-h*n]); 

                }          

                for(int i=(n+n*h-1);i<(n+n*h);i++) { 

              temp_matrix[i]=abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n])+ 

     abs(H_vector_4[i-n_x])+ 

     abs(H_vector_5[i-1])+ 

     abs(H_vector_5[i])+ 

     abs(H_vector_3[i-n_x-h*n])+ 

     abs(H_vector_2[i-1-h*n]); 

                } 

 delta_U=1.0; 

 d=5.0;  

    if (type_of_long_range_impurity==1){ 

  for(int i=0;i<total_impurity_atom_number;i++){  

         a=myrand (n_x, n_y);       

         b=drand(0,numb_of_layers); 

         if(H_vector_6[a+b*n]!=disorder_energy){ 

    H_vector_6[a+b*n]=disorder_energy; 

          impurity_atom_number_matrix[i]=a+b*n; 

          X_impurity[i]=X[a+b*n]; 

          Y_impurity[i]=Y[a+b*n]; 

          Z_impurity[i]=Z[a+b*n]; 

      } 

      else i=i-1; 
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     }   

     for(int i=0;i<n*numb_of_layers;i++)H_vector_6[i]=0.0; 

 

     for(int i=0;i<total_impurity_atom_number;i++){ 

   U=(drand(0.0,(2*delta_U*1000)))/1000.0-delta_U; 

   for(int j=0;j<n*numb_of_layers;j++){ 

    R=pow((pow((X[j]-

X[impurity_atom_number_matrix[i]]),2.0) + 

        pow((Y[j]-

Y[impurity_atom_number_matrix[i]]),2.0) + 

           pow((Z[j]-

Z[impurity_atom_number_matrix[i]]),2.0)),0.5);       

    H_vector_6[j]=H_vector_6[j]+U*exp((-

1)*(R*R)/(2*pow(d,2.0)));    

   } 

  }  

 } 


