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У статтi наведено результати дослiджень “власних” дефектiв нанокластерiв (ZnO)n (n =
34, 60) методом теорiї функцiонала густини в наближеннi узагальненого ґрадiєнта (GGA+U)
для низки iзомерiв. Для кожного дефекту було проведено оптимiзацiю (релаксацiю) геометрiї
структури та проаналiзовано основнi властивостi електронної структури кластерiв. Одержано
значення енерґiї формування, ширини забороненої зони та густини електронних станiв для
кожного iзомера та дослiджено вплив дефектiв на електроннi властивостi нанокластерiв окси-
ду цинку. Встановлено, що найбiльш енерґетично вигiдними з дослiджених дефектiв структур
нанокластерiв є вакансiї кисню та цинку.
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I. ВСТУП

Оксид цинку — один з найбiльш вiдомих матерi-
алiв, що широко використовуються в оптоелектрон-
них системах у видимiй та ультрафiолетових дiлянках
спектра, свiтлодiодах, спiнтронiцi, польових емiтерах
та iнших пристроях нового поколiння. Рiзноманiття
цiкавих фiзичних i хiмiчних властивостей, таких, як
анiзотропна кристалiчна структура, наявнiсть напiв-
провiдникових властивостей за великої ширини забо-
роненої зони, висока енерґiя зв’язку екситонiв, висока
чутливiсть поверхневої провiдностi до наявностi ад-
сорбатiв, амфотернi хiмiчнi властивостi тощо роблять
цей матерiал справдi унiкальним [1–4]. Багато дослiд-
ницьких груп у свiтi зосередились на вивченнi струк-
тури, процесах формування, властивостей та поведiн-
ки наночастинок [5–7], нанотрубок [8, 9], нанодротин
тощо на основi ZnO [10,11]. Наноструктури на основi
оксиду цинку є кандидатами для виготовлення над-
тонких дисплеїв, УФ-випромiнювачiв i перемикачiв та
газових сенсорiв [12–14].

“Власнi” дефекти — це недолiки у кристалiчнiй
гратцi, якi стосуються лише складових елементiв
структури [15]. Вони включають вакансiї (вiдсутнiсть
атома або йона у вузлi кристалiчної ґратки), мiжвуз-
ловi атоми (атом займає промiжне мiсце мiж вузла-
ми ґратки) та антивузловий дефект (атоми у вузлах
кристалiчної ґратки замiнюють один одного). Точко-
вi дефекти можуть сильно впливати на електроннi та
оптичнi властивостi напiвпровiдникiв, допування до-
мiшками, ефективнiсть люмiнесценцiї i безпосередньо
беруть участь у дифузiйних механiзмах, пов’язаних з
ростом, обробкою та деґрадацiєю пристроїв [16,17].

Основними методами вивчення електронних влас-
тивостей структур є квантовомеханiчнi методи, такi,

як: обмежений та необмежений методи Гартрi–Фока,
метод теорiї функцiонала густини, методи молекуляр-
ної динамiки тощо [18]. Результати моделювання за
допомогою теорiї функцiонала густини власнодефек-
тної структури оксиду цинку подано в низцi праць
[19–22]. Однак у цих дослiдженнях використано на-
ближення в апроксимацiї локальної густини (LDA)
або узагальненого ґрадiєнта (GGA), якi дають зани-
женi порiвняно з експериментальними даними зна-
чення ширини забороненої зони та енерґiї зв’язку. Де-
фекти структури приводять до створення заповнених
станiв у забороненiй зонi, однак розрахунки їхнього
розташування щодо вершини валентної зони можуть
бути значно заниженими. Ця неточнiсть впливає на
оцiнку значень енерґiї формування, що може при-
звести до значних помилок, особливо у широкозонних
напiвпровiдниках, таких, як оксид цинку. Для подо-
лання неточностей цих методiв ми розглянули низку
пiдходiв, серед яких внесення поправок на взаємодiю
мiж електронами, апроксимацiя локальної густини з
параметрами Губарта, використання гiбридних фун-
кцiоналiв HSE та B3LYP тощо [23–26].

У цiй статтi подано результати теоретичних дослi-
джень структури та електронних властивостей нано-
кластерiв (ZnO)n (n = 34, 60) з точковими дефекта-
ми структури у межах теорiї функцiонала густини та
проведено порiвняння з результатами наших поперед-
нiх дослiджень для нанокластерiв без дефектiв.

II. МОДЕЛI ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКIВ

У працi проведено розрахунки з використанням па-
кета прикладних програм ABINIT iз перших прин-
ципiв у межах теорiї функцiонала електронної густи-
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ни, яку успiшно використовували в попереднiх дослi-
дженнях [27, 28]. Для структурної моделi проведено
оптимiзацiю (релаксацiю) геометрiї (знаходження рiв-
новажних координат йонiв, за яких повна електронна
енерґiя системи є мiнiмальною). Оптимiзацiю здiйс-
нювали за ефективним алґоритмом делокалiзованих
внутрiшнiх координат [29]. Збiжнiсть релаксацiйної
процедури вважали досягнутою, коли величини сил,
якi дiють на атоми, ставали меншими за 0.05 еВ/Å.

Для опису обмiнно-кореляцiйної енерґiї електрон-
ної пiдсистеми використано функцiонал у наближеннi
узагальненого ґрадiєнта (GGA+U) в параметризацiї
Пердью, Бурке i Ернцерхофа [30]. Електроннi функ-
цiї електронiв розкладали в базисi атомних орбiталей,
включаючи d-орбiталi. Остовнi електрони описували
ефективним потенцiалом з урахуванням релятивiст-
ських поправок. Iнтеґрування в першiй зонi Брiллюе-
на проводили в спецiальних точках k-простору, зґене-
рованих за схемою Монкроста–Пака [31].

III. ОПИС ТА АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ

У цiй статтi розглянуто точковi дефекти структури:
вакансiя цинку (VZn), вакансiя кисню (VO), антивуз-
ловий дефект цинку (ZnO) та антивузловий дефект
кисню (OZn) у рiзних типах iзомерiв “магiчних” на-
нокластерiв (ZnO)34 (рис. 1) та (ZnO)60 (рис. 2). Для
кожного кластера проведено оптимiзацiю структури
та проаналiзовано їхню електронну структуру. Енер-
ґiя формування точкових дефектiв визначена за фор-
мулою [32]:

Ef = Edef − Ebulk −
∑

i

∆niµi,

де Edef — повна енерґiя структури з дефектом, Ebulk

— повна енерґiя структури без дефекту, ∆ni — рiз-
ниця кiлькостi атомiв мiж дефектною та iдеальною
структурами, µi — хiмiчний потенцiал атомiв типу i,
вiдповiдно, (i = Zn, O для ZnO).

Рис. 1. Оптимiзованi структури нанокластерiв (ZnO)34
з рiзними точковими дефектами.

Для прикладу, якщо дефектом є вакансiя, то по-
трiбно вiдняти вiд повної енерґiї iдеальної системи

енерґiю цього атома, щоб створити незаповнений ву-
зол ґратки.

У таблицi 1 наведенi значення енерґiй формування
дефектiв у нанокластерах (ZnO)34 та (ZnO)60. Енер-
ґiя формування розрахована для дефектiв у нейт-
ральному станi.

Isomer Ef

VZn VO ZnO OZn

(ZnO)34−A 5.20 5.09 8.75 9.16
(ZnO)34−B 5.07 4.93 8.51 8.87
(ZnO)34−C 4.91 4.80 8.35 8.74
(ZnO)60−sodalite 5.52 4.89 9.33 9.60
(ZnO)60−A 5.38 4.78 9.15 9.25
(ZnO)60−B 5.31 4.71 8.97 9.08

Таблиця 1. Енерґiя формування токових дефектiв
структури нанокластерiв (ZnO)34 та (ZnO)60.

У таблицi 2 наведено значення ширини забороне-
ної зони для нанокластерiв iз точковими дефектами
структури та проведено порiвняння з результатами,
одержаними в попереднiх працях [33]. Зниження зна-
чень енерґiї забороненої зони для нанокластерiв з точ-
ковими дефектами пов’язане з формуванням додатко-
вих енерґетичних рiвнiв у забороненiй зонi.

Isomer Eg

“ideal” VZn VO ZnO OZn

(ZnO)34−A 3.91 1.86 2.3 1.426 2.184
(ZnO)34−B 3.72 1.74 2.13 1.238 1.951
(ZnO)34−C 3.58 1.64 1.99 1.084 1.708
(ZnO)60−sodalite 3.32 1.63 2.05 1.314 1.882
(ZnO)60−A 3.78 1.82 2.26 1.627 2.041
(ZnO)60−B 4.15 1.95 2.39 1.967 2.358

Таблиця 2. Енерґетичнi щiлини HOMO-LUMO для
нанокластерiв (ZnO)34 та (ZnO)60.

Рис. 2. Оптимiзованi структури нанокластерiв (ZnO)60
з рiзними точковими дефектами.
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Вакансiя цинку приводить до створення частково
заповнених станiв у забороненiй зонi поблизу верши-
ни валентної зони. Цi стани пояснюють акцепторну
поведiнку такго дефекту в структурi. Дефект VZn
створює два акцепторнi рiвнi вище вiд вершини ва-
лентної зони з енерґiями 1.2 еВ та 2 еВ вiдповiдно. За-
значимо, що цей дефект має найнижчу енерґiю фор-
мування серед усiх дефектiв акцепторного типу. На

рис. 3 показано парцiальнi густини станiв наноклас-
терiв “iдеальної” структури та нанокластерiв з вакан-
сiєю цинку. Помiтно невелике змiщення всiх станiв
цинку в бiк валентної зони, що пiдтверджує наш ви-
сновок про те, що вакансiя цинку є глибоким акцеп-
тором.Процес оксидацiї для рiзних систем, з рiзними
початковими умовами вiдбувався по-рiзному.

Рис. 3. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини електронних станiв нанокластерiв (ZnO)34 (I) та (ZnO)60 (II) “iде-
альної” структури (чорна крива) та з вакансiєю цинку (червона крива).

Рис. 4. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини станiв нанокластерiв (ZnO)34 (I) та (ZnO)60 (II) “iдеальної” струк-
тури (чорна крива) та з вакансiєю кисню (червона крива).
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Вакансiя кисню має донорний характер з найниж-
чою енерґiєю формування серед усiх дефектiв донор-
ного типу. Цей дефект створює один глибокий одно-
електронний стан на 1.5 еВ нижче вiд дна зони провiд-
ностi для обох видiв нанокластерiв. На рис. 4 наведенi
парцiальнi густини станiв нанокластерiв “iдеальної”

структури та нанокластерiв з вакансiєю кисню. По-
мiтно змiщення 2p-станiв кисню у валентну зону. Це
пiдтверджує наш висновок про те, що вакансiя цинку
є глибоким донором. Зазначимо що вакансiї кисню та
цинку можна розглядати як центри люмiнесценцiї у
видимiй частинi спектра.

Рис. 5. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини станiв нанокластерiв (ZnO)34 (I) та (ZnO)60 (II) “iдеальної” струк-
тури (чорна крива) та з антивузловим дефектом цинку (червона крива).

Рис. 6. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини станiв нанокластерiв (ZnO)34 (I) та (ZnO)60 (II) “iдеальної” струк-
тури (чорна крива) та з антивузловим дефектом кисню (червона крива).
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Антивузловий дефект цинку — це дефект структу-
ри, коли йон цинку є у вузлi кисню. Цей дефект ство-
рює як глибокi, так i неглибокi донорнi рiвнi в зоннiй
структурi нанокластера, має високу енерґiю форму-
вання i може трактуватися як поєднання кисневої ва-
кансiї та мiжвузлового цинку. Пiсля проведення оп-
тимiзацiї геометрiї структури цей дефект змiстився
приблизно на 1 Å вiд вузла кисню. У нього глибокий
перехiдний рiвень, що перебуває нижче вiд середини
забороненої зони. У зв’язку з високою енерґiєю фор-
мування цей дефект є дуже рiдкiсним i не повинен
мати серйозного впливу на оптичнi властивостi нано-
кластерiв ZnO. На рис. 5 наведенi парцiальнi густини
електронних станiв нанокластерiв “iдеальної” струк-
тури та нанокластерiв з антивузловим дефектом цин-
ку.

Останнiм з дослiджуваних дефектiв є антивузло-
вий дефект кисню, тобто атом кисню розташований
у вузлi ґратки, де мав би бути атом цинку. OZn має
високу енерґiю формування та створює два глибокi
акцепторнi рiвнi з енерґiями 1.5 еВ та 1.9 еВ вiдповiд-
но. Пiсля релаксацiї геометрiї нанокластера цей де-

фект змiстився та створив зв’язок з одним зi своїх
сусiдiв. На рис. ,6. наведенi парцiальнi густини станiв
нанокластерiв “iдеальної” структури та нанокластерiв
з антивузловим дефектом кисню.

IV. ВИСНОВКИ

Дослiджено методом теорiї функцiонала густину
структури та електроннi властивостi нанокластерiв
(ZnO)n (n = 34, 60) з точковими дефектами струк-
тури. Проведено оптимiзацiю структури для кожно-
го iзомера та аналiз їхнiх зонних структур. Одержано
значення енерґiй формування дефектiв, ширини забо-
роненої зони та парцiальних густин станiв для кожно-
го iз кластерiв та з’ясовано вплив дефектiв на елект-
роннi властивостi нанокластерiв оксиду цинку. Вста-
новлено, що серед дослiджуваних дефектiв найбiльш
енерґетично вигiдними є вакансiї цинку та кисню.

Робота виконана за рахунок коштiв бюджетної про-
грами “Пiдтримка розвитку прiоритетних напрямiв
наукових дослiджень” (КПКВК 6541230).
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DFT STUDY OF NATIVE POINT DEFECTS IN (ZnO)n (n = 34, 60) NANOCLUSTERS

R. V. Bovhyra1, O. V. Bovgyra2, D. I. Popovych1, A. S. Serednytsky1

1Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NAS Ukraine,
3-b, Naukova St., Lviv, UA–79060, Ukraine

2Faculty of Physics, Ivan Franko National University of Lviv,
8a, Kyrylo and Mefodiy St, Lviv, UA–79005, Ukraine

Density-functional theory studies within the GGA+U approach of the structural and electronic properties of
(ZnO)n (n=34, 60) nanoclusters with native point defects (zinc vacancy (VZn), oxygen vacancy (VO), zinc antisite
(ZnO), and, finally, oxygen antisite (OZn)) were performed. The optimization of the structure geometry, as well
as the band structure research, was performed. The values for the formation energy, HOMO–LUMO gap, and the
partial density of states for each cluster were investigated to establish the influence of the defects on the electronic
properties of the (ZnO)nnanoclusters.

It was determined that the most favorable defects of the clusters’ structure were Zn and O vacancies. A zinc
vacancy introduces partially occupied states into the bandgap close to the HOMO state of the cluster. These states
explain the acceptor behavior of VZn in ZnO. It has two deep acceptor levels above HOMO with values 1.2 and
2 eV. This particular defect has the lowest formation energy value among all acceptor-type defects. An oxygen
vacancy is a deep donor type of defect with the lowest formation energy values among all donor type defects. In our
case of neutral-type defects, VO induces one deep and localized one-electron state into the bandgap. A zinc antisite
defect generates both deep and shallow donor levels. It has a very high formation energy and can be treated as a
complex of both the oxygen vacancy and zinc interstitial defects. The oxygen antisite is an acceptor-type defect
with very high formation energy.
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