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Розраховано електронну енерґетичну структуру кристалiв перовськитiв KCaF3, RbCaF3

та CsCaF3 методом псевдопотенцiялу з урахуванням ґрадiєнтних поправок до обмiнно-
кореляцiйної енерґiї. Зроблено порiвняння розрахованих енерґетичних параметрiв (ширини
забороненої зони, ширини валентної зони та iнших) цих кристалiв iз вiдповiдними експери-
ментальними результатами, отриманими з аналiзу спектрiв остовно-валентної люмiнесценцiї.
Проаналiзовано точнiсть цього методу для розрахунку енерґетичної структури широкощiлин-
них дiелектричних кристалiв. Вiдзначено певну кореляцiю мiж парцiяльною густиною s- i
d-станiв i формою спектрiв остовно-валентної люмiнесценцiї.
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I. ВСТУП

При високоенерґетичному збудженнi кристалiв за
певних спiввiдношень мiж параметрами енерґетич-
них зон кристалiв виникають сприятливi умови для
випромiнювальної рекомбiнацiї валентних електронiв
з остовними дiрками. Цей тип власної люмiнесценцiї
вiдомий як остовно-валентна люмiнесценцiя (ОВЛ),
крослюмiнеcценцiя, оже-люмiнесценцiя [1]. На рис. 1
показано фраґмент зонної енерґетичної структури
кристала, а також переходи, що приводять до появи
ОВЛ. Випромiнювальнi остовно-валентнi переходи в
йонних кристалах мають певнi особливостi [1]:

1. ОВЛ спостерiгають при енерґiях поглинутих
квантiв hνex, що перевищують енерґiю переходу вер-
хня оcтовна зона → зона провiдности Ecc, тобто за
умови

hνex ≥ Ecc. (1)

2. Смуга випромiнювання ОВЛ лежить у спект-
ральному дiяпазонi

Eg2 ≤ hνem ≤ (Eg2 + ∆Ev), (2)

де hνem — енерґiя квантiв ОВЛ; ∆E v — ширина ва-
лентної зони кристала; Eg2 — енерґетична щiлина
мiж найвищою остовною та валентною зонами (див.
рис. 1). Значення Eg2 визначає низькоенерґетичний

край випромiнювання, а ширина смуги випромiню-
вання ОВЛ вiдповiдає ширинi валентної зони. Струк-
тура спектра ОВЛ певною мiрою вiдображає струк-
туру валентної зони кристала.

Отже, констатуємо, що, вимiрюючи ОВЛ, можна
знайти такi параметри енерґетичної зонної структу-
ри кристалiв: енерґетичне положення остовного рiв-
ня; енерґетичнi щiлини Eg1 та Eg2; ширину валент-
ної зони. Це тi параметри, якi зазвичай можна отри-
мати з використанням iнших експериментальних ме-
тодiв дослiдження енерґетичної структури кристалiв:
рентґенiвських фотоелектронних спектрiв, рентґенiв-
ських емiсiйних спектрiв, спектрiв вiдбивання та iн.
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Рис. 1. Фраґмент зонної енерґетичної схеми широкощi-
линного йонного кристала та переходи (1, 2), вiдповiдаль-
нi за остовно-валентну люмiнесценцiю. (I — зона провiд-
ности; II — валентна зона; III — остовна зона).
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Аналiзуючи енерґiї переходiв, зображених на рис. 1,
можна зробити висновки про певнi умови спосте-
реження ОВЛ в дiелектричних кристалах. Енерґiя
квантiв люмiнесценцiї повинна бути меншою вiд ши-
рини забороненої зони Eg1, що дає змогу уникнути
реабсорбцiї випромiнювання та впливу оже-переходiв.
Крiм цього, для спостереження ОВЛ важливою є на-
явнiсть енерґетичної щiлини мiж остовною та вален-
тною зонами, тобто повинно виконуватися спiввiдно-
шення Eg2 > 0. Таким умовам реєстрацiї ОВЛ вiдпо-
вiдають кристали, якi мають широку заборонену зо-
ну Eg1 i до складу яких належать катiони з низькою
енерґiєю йонiзацiї Ecc.

На початку дослiджень ОВЛ зусилля дослiдни-
кiв були спрямованi на доведення природи явища як
випромiнювального переходу мiж анiонною валент-
ною зоною та найближчою катiонною зоною. Вiдпо-
вiдь на це запитання шукали в межах зонного пiдхо-
ду [2–6]. Припускали, що ОВЛ вiдображає такi пара-
метри структури валентної зони, як її ширину та гус-
тину електронних станiв. Взаємозв’язок мiж шири-
ною спектрiв ОВЛ i шириною валентної зони вдалося
продемонструвати завдяки характеру змiн у спект-
рах ОВЛ у разi переходу вiд лужногалоїдних криста-
лiв (ЛГК) до кристалiв типу ABX3 [1]. В останнiх
збiльшення кiлькости галоїдiв в елементарнiй комiрцi
приводить до розширення валентної зони i вiдповiдно
збiльшує ширину спектрiв ОВЛ.

Отже, для кiлькiсного опису механiзму ОВЛ ко-
рисним є розрахунок енерґетичної структури криста-
лiв. З метою докладнiшого вивчення ОВЛ, а також
перевiрки коректности певних теоретичних методiв
зонних розрахункiв до кристалiв типу ABX3 в ро-
ботi проведено зонно-енерґетичнi розрахунки перов-
ськитоподiбних кристалiв KCaF3, RbCaF3 та CsCaF3

просторової групи симетрiї O1
h за методом псевдо-

потенцiялу з урахуванням ґрадiєнтних поправок до
обмiнно-кореляцiйної енерґiї [7, 8].

II. ТЕОРIЯ

Електронний енерґетичний спектр кристала εnk =
εn(k) в зонi номер n, у точцi k першої зони Брiллюена
шукаємо як розв’язок рiвняння Кона–Шема [9], яке в
базисi плоских хвиль має такий вигляд:

∑

G′

(1

2
(k + G)2δG,G′ + VH(G −G

′) + Vxc(G −G
′)

+ V ps

loc(G −G
′) + V ps

nloc(k + G,k + G
′)

)

cnk(G′) (3)

= εnkcnk(G),

де VH — потенцiял електронiв (потенцiял Гартрi);
Vxc — потенцiял обмiнно-кореляцiйної взаємодiї, за-
лежний вiд густини електронiв; V ps

loc
— локальна та

V ps

nloc — нелокальна частини зберiгаючого норму псев-
допотенцiялу [10]; cnk — варiяцiйнi коефiцiєнти роз-
винення хвильової функцiї електрона в кристалi за
плоскими хвилями, G — вектори оберненої ґратки.

Використання псевдопотенцiялiв, наведених у [10]
у формi аналiтичних апроксимант у прямому й обер-
неному просторах, дало змогу розрахувати елементи
матрицi для локального (loc) та нелокального (nloc)
складникiв псевдопотенцiялу. Останнiй формується
за допомогою проєкторiв у виглядi ґауссiянiв на s-,
p-, d- стани Cs та Ca i на s-, p- стани F.

Знайденi з (3) варiяцiйнi коефiцiєнти використа-
но для виконання такої iтерацiї. Спочатку обчислили
густину електронiв ρ(G) та потенцiял VH(G). Далi за
допомогою перетворення Фур’є [11] отримали ρ(ri) у
вузлах сiтки прямого простору, на якiй i розрахува-
ли Vxc(ri). Для пiдставлення обмiнно-кореляцiйного
потенцiялу в систему рiвнянь (3) наступної iтерацiї
виконали його зворотне швидке перетворення Фур’є.
Iтерацiйнi цикли тривали до досягнення точности за
енерґiєю 10−6 еВ. Кiлькiсть iтерацiй для кристала
KCaF3 становила 12 i була найбiльшою порiвняно з
такою для iнших кристалiв, дослiджених у цiй працi.
Кiлькiсть точок, що визначають сiтку в елементарнiй
комiрцi та в зонi Брiллюена, 6×6×6. Кiлькiсть плос-
ких хвиль у системi рiвнянь (3) обмежували умовою
EPW

cut = 850 еВ.
Обмiнно-кореляцiйний потенцiял Vxc вибирали в

наближеннi функцiонала електронної густини LDA
(local density approximation) [12, 13] з урахуванням її
неоднорiдности за допомогою ґрадiєнтних поправок
до обмiнної та кореляцiйної енерґiї GGA (generalized
gradient approximation) [7,8]. У розрахунках викорис-
товували функцiю обмiнного пiдсилення [8]. Обмiнно-
кореляцiйний потенцiял Vxc визначали як функцiо-
нальну похiдну згiдно з [13].

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

A. Кристал KCaF3

Обчислено енерґетичну зонну структуру кристала
KCaF3 (параметр ґратки = 4.375 Å [14]). Результати
показують (рис. 2), що 2p-стани F− роблять основний
внесок у валентну зону кристала, енерґетичне поло-
ження найвищої остовної зони в дiлянцi −10÷(−9) еВ
займають 3p-стани K+. Ширина валентної зони ∆Ev

дорiвнює 2.0 еВ, рiзниця мiж 2pF− та 3pK+ зонами
Eg2 становить 7.2 еВ (таблиця 1). Мiж теоретично
розрахованими та експериментальними значеннями
енерґетичних параметрiв ОВЛ можна побачити пев-
ну узгодженiсть (таблиця 1). Передусiм це стосується
енерґетичної щiлини Eg2 та ширини валентної зони
∆Ev , сумарнi значення яких ∆E v + Eg2 (як теоретич-
нi, так i експериментальнi) є приблизно однаковими.

Величина забороненої зони Eg1, розрахованої мето-
дом GGA приблизно вдвiчi менша за експерименталь-
не значення цiєї щiлини, знайденої при дослiдженнi
спектрiв ОВЛ. Така неточнiсть використаного мето-
ду щодо визначення ширини забороненої зони Eg1 є
характерною для напiвпровiдникiв та дiелектрикiв.
Ми пояснюємо її неврахуванням змiни енерґетично-
го положення остовних рiвнiв (∆Enl) при переходi
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вiд вiльного атома до кристала, оскiльки для останьо-
го псевдопотенцiял формується на основi енерґетич-
ного положення остовних рiвнiв вiльного йона. Для
глибоких рiвнiв енерґiї вiдносне змiщення ∆Enl/Enl

мале, однак для найвищих остовних рiвнiв енерґiї
∆Enl має порядок Enl. Найбiльшi розбiжностi роз-
рахованих i вимiряних параметрiв електронних енер-
ґетичних спектрiв отримуюємо в наближеннi LDA.
Урахування ґрадiєнтних поправок (GGA) в обмiнно-
кореляцiйному потенцiялi дає точнiшi значення зон-
них енерґiй. Однак розбiжностi з експериментом усе
ще значнi. Причину цього ми вбачаємо в наближеннi
“замороженого остова”, застосованого при розрахунку
параметрiв псевдопотенцiялу.

Рис. 2. Зонно-енерґетична дiяграма кристала KCaF3.

Рис. 3. Розподiл загальної густини станiв кристала
KCaF3.

Для докладнiшого розумiння структури кожної iз
зон розраховано парцiяльнi густини електронних ста-
нiв. Головний внесок у густину станiв валентної зони
роблять p-стани F−, частка s- та d-станiв є на поря-

док меншою. Тому вигляд структури валентної зони,
в основному, буде пов’язаний з густиною p-станiв F−.
Знайшовши суму всiх парцiяльних густин електрон-
них станiв, отримаємо розподiл загальної густини ста-
нiв кристала KCaF3, що зображено на рис. 3. Iз роз-
подiлу видно, що загальна густина станiв валентної
зони формується трьома смугами з максимумами при
−0.3, −1.0 та −1.4 еВ.

Рис. 4. Остовно-валентна люмiнесценцiя (крива 1) та
загальна густина s- i d-станiв у валентнiй зонi (крива 2)
кристала KCaF3.

Особливо важливою для розумiння природи випро-
мiнювальних остовно-валентних переходiв у кристалi
KCaF3 є наявнiсть внеску вiд s- i d-станiв у повну гус-
тину станiв валентної зони. Найближча до валентної
остовнa зона формується 3p-станами K+. Тому випро-
мiнювальнi переходи мiж остовною дiркою p-типу та
електронами валентної зони формуватимуться s−p i
d−p переходами, оскiльки p−p переходи є забороне-
ними. Густина s- i d-станiв валентної зони мала б вi-
дображати структуру смуги ОВЛ. На рис. 4 зiстав-
лено спектр ОВЛ кристала KCaF3, вимiряного при
Т = 300 К, та сумарну густину s- i d-станiв у вален-
тнiй зонi. Спектр ОВЛ кристала KCaF3 складаєть-
ся з двох смуг випромiнювання з максимумами при
7.4 та 8.2 еВ. Структуру, подiбну до спектра ОВЛ,
має i загальна густина s- i d-станiв у валентнiй зонi
(див. рис. 4, кривi 1, 2). Загальна густина s- i d-станiв
у валентнiй зонi (рис. 4, крива 2) отримана розмит-
тям з σt = 0.1 еВ. Енерґетичне положення кривої 2
вiдповiдає розрахунковим енерґiям. Оскiльки шири-
на смуги ОВЛ повинна вiдповiдати ширинi валентної
зони (∆E v = 2.9 еВ), то нашi результати свiдчать,
що розрахунок дає дещо занижене значення ширини
валентної зони (∆E v = 2.0 еВ), що приводить до не-
точного збiгу максимумiв спектра ОВЛ та загальної
густини s- i d-станiв у валентнiй зонi (рис. 4). Однак
теоретичнi результати пiдтверджують певну кореля-
цiю мiж шириною спектрiв ОВЛ кристалiв та парцi-
яльною густиною s- i d-станiв у валентнiй зонi.
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B. Кристал RbCaF3

Iз розрахованої енерґетичної структури кристала
RbCaF3 (рис. 5) видно, що найвища 4pRb+ остовна
зона є в дiлянцi −7 ÷ (−6) еВ. Розрахунок зроблено
з використанням параметра ґратки = 4.452 Å [14].
Енерґетична щiлина Eg2 мiж 2pF− валентною зоною
та 4pRb+ остовною зоною дорiвнює 4.4 еВ, ширина
валентної зони ∆E v становить 1.9 еВ (таблиця 1). За-

гальна густина станiв валентної зони (рис. 5) фор-
мується двома смугами з максимумами при −0.3 та
−0.9 еВ. Вагомий внесок у загальну густину станiв
валентної зони дають p-стани F−, тодi як внески вiд
s- та d-станiв є на порядок нижчими. Аналогiчно, як
i в кристалi KCaF3, для кристала RbCaF3 величина
∆E v + Eg2, отримана за методом GGA (таблиця 1),
близька до експериментального значення.

KCaF3 RbCaF3 CsCaF3

GGA Експ. GGA Експ. GGA Експ.

Ecc 15.4 еВ 21.8 еВ 12.7 еВ 16.8 еВ 9.3 еВ

Eg1 6.2 еВ 12.9 еВ 6.4 еВ 11 еВ 6.9 еВ

Eg2 7.2 еВ 6.0 еВ 4.4 еВ 3.0 еВ 0 еВ 0 еВ

∆E v 2.0 еВ 2.9 еВ 1.9 еВ 2.8 еВ 2.4 еВ

∆E v + Eg2 9.2 еВ 8.9 еВ 6.3 еВ 5.8 еВ 2.4 еВ

Таблиця 1.

Рис. 5. Розподiл загальної густини станiв кристала
RbCaF3.

На рис. 6 зображено експериментальний спектр
ОВЛ кристала RbCaF3 [15], який має максимуми при
4.5 та 5.4 еВ (крива 1) та загальну густину s- i d-станiв
у валентнiй зонi (крива 2). Оскiльки, найвища остов-
на зона формується 4p-станами Rb+, то сумарний вне-
сок s- i d-станiв у повну густину станiв валентної зони
мав би вiдображати структуру спектрiв ОВЛ (рис. 6,
крива 2). Загальна густина s- i d-станiв (крива 2) дещо
вiдмiнна вiд експериментального спектра ОВЛ, однак
слiд вiдзначити їхнiй задовiльний спектральний збiг.
Отже, загальна густина s- i d-станiв у валентнiй зо-
нi вiдображає певною мiрою спектр ОВЛ кристала
RbCaF3.

Рис. 6. Остовно-валентна люмiнесценцiя (крива 1) та
загальна густина s- i d-станiв у валентнiй зонi (крива 2)
кристала RbCaF3.

C. Кристал CsCaF3

Результати енерґетичної структури кристала
CsCaF3 (a = 4.523 Å за даними [14]), зображенi на
рис. 7, показують, що 5pCs+ остовна зона розташо-
вана в дiлянцi −3÷(−2) еВ i перекривається з ва-
лентною 2pF− зоною. Цей результат (таблиця 1) дає
пiдстави стверджувати про неможливiсть iснування
остовно-валентної люмiнесценцiї в кристалi CsCaF3,
оскiльки для спостереження ОВЛ необхiдною є наяв-
нiсть енерґетичної щiлини Eg2 мiж вершиною остов-
ної зони та дном валентної зони. Цей висновок, що
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Eg2 = 0, добре узгоджується з експериментальними
результатами дослiдження люмiнесценцiї кристалiв
CsCaF3 та CsMgF3. Для них люмiнесценцiя, зумовле-
на остовно-валентними переходами, не виявлена [16].

Рис. 7. Розподiл загальної густини станiв кристала
CsCaF3.
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Рис. 8. Схеми розмiщення енерґетичних зон кристалiв
KCaF3 (a), RbCaF3 (б) та CsCaF3 (в). (I — зона провiд-
ности; II — валентна зона; III — остовна зона).

На рис. 8 зображено узагальнену схему розмiщення
енерґетичних зон кристалiв KCaF3 (a), RbCaF3 (б) та
CsCaF3 (в), що демонструє загальну тенденцiю змен-
шення енерґетичної щiлини Eg2 (аж до її зникнення в
CsCaF3) та зменшення енерґiї йонiзацiї Ecc остовних
рiвнiв у рядi 3pK+ → 4pRb+ → 5pCs+.

IV. ВИСНОВКИ

Застосовано метод псевдопотенцiялу з урахуван-
ням ґрадiєнтних поправок до обмiнно-кореляцiйної
енерґiї до розрахунку енерґетичної структури крис-
талiв KCaF3, RbCaF3 та CsCaF3. Розрахованi енер-
ґетичнi параметри, такi, як енерґетична щiлина мiж
найвищою остовною та валентною зонами (Eg2) i ши-
рина валентної зони (∆E v), певною мiрою добре уз-
годжуються з експериментом. Проте енерґетичне зна-
чення щiлини Eg1 занижене. Ця тенденцiя характер-
на для використаного методу при моделюваннi елек-
тронної структури широкощiлинних дiелектричних
кристалiв.

Зонно-енерґетичнi розрахунки кристалiв ABX3

(A = K, Rb, Cs; B = Ca; X = F) показують, що для
кристалiв KCaF3 та RbCaF3 найвищi остовнi рiвнi
формуються 3p-станами K+ та 4p-станами Rb+ вiд-
повiдно. Сумарний внесок вiд s- i d-станiв у повну
густину станiв валентної зони має структуру, подiб-
ну до спектрiв остовно-валентної люмiнесценцiї цих
кристалiв, тому s−p i d−p переходи є вiдповiдальними
за формування спектрiв ОВЛ. Результати розрахун-
ку енерґетичної структури кристала CsCaF3 вказу-
ють на перекриття остовної 5pCs+ та валентної 2pF−

зон, що унеможливлює спостереження ОВЛ у цьому
кристалi.
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ELECTRONIC ENERGY STRUCTURE AND CORE-VALENCE LUMINESCENCE
OF ABX3 (A = K, Rb, Cs; B = Ca; X = F) CRYSTALS

Y. Chornodolskyy1, S. Syrotyuk2, G. Stryganyuk1,3, A. Voloshinovskii1, P. Rodnyi4
1Ivan Franko National University of Lviv, 8 Kyryla i Mefodiya St., Lviv, UA–79005, Ukraine,

2National University “Lviv Polytechnic”, 12, S. Bandera St., Lviv, UA–79013, Ukraine,
3HASYLAB at DESY, 85 Notkestr., Hamburg, DE–22607, Germany,
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The electronic energy structure calculation for KCaF3, RbCaF3 and CsCaF3 crystals was performed by the
pseudopotential method taking into account the gradient corrections for the exchange-correlation energy. A com-
parison of calculated energy parameters (energy bandgap, valence band width, etc.) with the corresponding ex-
perimental results obtained from the analysis of core-valence luminescence spectra was made for these crystals.
The accuracy of this method was analyzed for the energy structure calculation of wide bandgap insulator crystals.
Some correlation was noted between the form of core-valence luminescence spectra and partial density of the s-
and d-states.
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