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Мета цiєї працi — встановити вплив спiн-орбiтальної взаємодiї на електронний енерґетич-
ний спектр кристалiв CsPbBr3 та CsPbI3. На першому етапi розраховано парцiальнi густини
електронних станiв i виконано симетрiйний аналiз електронної структури кристалiв. Обчис-
лення проведено з перших принципiв у формалiзмi функцiонала повної електронної густини в
базисi проекцiйно приєднаних хвиль (PAW). Напiвлокальний обмiнно-кореляцiйний потенцiал
обрано в узагальненому ґрадiєнтному наближеннi (GGA). На другому етапi електроннi енер-
ґетичнi зони були отриманi без урахування спiн-орбiтальної взаємодiї. Третiй етап полягав
в одержаннi електронного енерґетичного спектра кристалiв iз включенням спiн-орбiтальної
взаємодiї в схему розрахунку. Виявлено значний вплив спiн-орбiтальної взаємодiї на значення
мiжзонних щiлин обох кристалiв. Зокрема, встановлено, що спiн-орбiтальна взаємодiя спри-
чинює зменшення мiжзонних щiлин ∆E(k) у кристалi CsPbBr3 в точках Γ, X, M та R пер-
шої зони Брiллюена на 0.17, 0.22, 0.66 та 1.01 еВ вiдповiдно. У кристалi CsPbI3 виявлено
зменшення мiжзонних щiлин у тих же точках на 0.31, 0.25, 0.73 та 1.08 еВ, вiдповiдно. Такi
значнi залежностi значень параметра ∆E(k) вiд квазiiмпульсу свiдчать про сильну нелокаль-
нiсть оператора спiн-орбiтальної взаємодiї кристалiв CsPbBr3 та CsPbI3. Отже, порiвняння з
експериментом розрахованих параметрiв електронного енерґетичного спектра, отриманих без
урахування спiн-орбiтальної взаємодiї, для кристалiв CsPbBr3 та CsPbI3 буде некоректним.
Нехтування спiн-орбiтальною взаємодiєю може призводити до значних похибок у розрахунках
оптичних констант кристалiв, що мiстять важкi елементи.Одержанi параметри ∆E(k) мож-
на застосовувати для виправлення значень мiжзонних щiлин кристалiв CsPbBr3 та CsPbI3,
знайдених без використання спiн-орбiтальної взаємодiї на основi iнших теоретичних методик.
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I. ВСТУП

Неорганiчнi перовськiти CsPbX3 (X = Cl, Br,
I) виявляють добрi напiвпровiдниковi та свiтло-
поглинальнi властивостi з високою ефективнiстю пе-
ретворення енерґiї [1–3]. Ефективнiсть матерiалiв
для сонячних елементiв залежить вiд ширини їхньої
забороненої зони. Своєю чергою ширина забороненої
зони залежить вiд особливостей структури кристалiв
[4]. Ширина забороненої зони цих матерiалiв може ва-
рiюватися вiд 1.1 до 3.1 еВ. Для збiльшення ефектив-
ностi сонячної батареї необхiдно знати всi енерґетич-
нi параметри, якi будуть полiпшувати її характерис-
тики. Структурнi, електроннi та оптичнi властивостi
цих перовськiтних матерiалiв вивчено в роботах [5,6]
i на сьогоднi їх дослiдження також залишається ак-
туальним завданням.

II. ТЕОРIЯ

Електронний енерґетичний спектр кристала отри-
мано за допомогою програми ABINIT [7] на основi
базису проекцiйно приєднаних хвиль (PAW) [8]. Ос-

таннi були зґенерованi для атомiв Cs, Pb, Br та I за
допомогою програми AtomPAW [9].

У методi PAW осцилююча всеелектронна функцiя
ψt отримується внаслiдок дiї оператора τ на деяку
плавну функцiю ψ̃t,

ψt = τψ̃t, (1)

де перетворення

τ = 1 +
∑

a

∑

t

(|φa
t 〉 − |φ̃a

t 〉)〈p̃
a
t | (2)

будується на всеелектронних φt, псевдохвильових φ̃t

та проекторних p̃t функцiях вiдповiдно. Електронний
енерґетичний спектр εtk та хвильовi функцiї ψtk шу-
каємо з рiвняння Шрединґера [8]:

H|ψtk〉 = Etk|ψtk〉. (3)

Iндекс t = {n, l,m} визначає квантовi числа n, l, m, а
k — квазiхвильовий вектор першої зони Брiллюена.

Зробивши замiну (1) у рiвняннi (3), отримуємо
трансформоване псевдохвильове рiвняння

τ+Hτ |ψ̃tk〉 = τ+τ |ψ̃tk〉Etk. (4)

Цю працю можна використовувати на умовах Мiжнародної Публiчної Лiцензiї Creative Commons 4.0 “Iз Зазначенням

Авторства”. Поширюючи цей матерiал, потрiбно вказувати авторiв i назву статтi, журнальне цитування та DOI.
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Енерґетичнi спектри в рiвняннях (3) i (4) iдентич-
нi, оскiльки перетворення подiбностi τ+Hτ ермiтового
оператора H не змiнює його спектра. Ефективний га-
мiльтонiан без спiн-орбiтальної взаємодiї [8]

H̃ = τ+Hτ. (5)

Пiдсумком самоузгодженого розв’язання системи
рiвнянь (4), (5) є електронний енерґетичний спектр
Etk та плавна безвузлова псевдохвильова функцiя
ψ̃tk. З останньої, з формул (1), (2), отримуємо все-
електронну хвильову функцiю ψtk, яка є основою для
одержання потенцiалу Гартрi, а також структурних
[7,10], магнiтних [7,11], оптичних [7,12] i кiнетичних
[13,14] характеристик кристалiв.

Густина електронiв у кристалi визначається через
всеелектронну хвильову функцiю стану в зонi номер
t i в точцi k першої зони Брiллюена [9]:

n(r) =
∑

t,k

ftk|ψtk|
2 (6)

i є сумою трьох внескiв,

n(r) = ñ(r) + n1(r) − ñ1(r), (7)

де перший складник

ñ(r) =
∑

t,k

ftk|ψ̃tk|
2 (8)

визначається у всiй елементарнiй комiрцi плавни-
ми псевдохвильовими функцiями ψ̃, розвиненими за
плоскими хвилями. Другий складник визначається
всеелектронними атомними функцiями φ всерединi
атомної сфери:

n1(r) =
∑

i,j

wijφ
∗

i φj (9)

Третiй складник — псевдоатомними функцiями φ̃ все-
рединi атомної сфери:

ñ1(r) =
∑

i,j

wij φ̃
∗

i φ̃j , (10)

де

wij =
∑

t,k

ftk〈ψ̃tk|p̃i〉〈p̃j |ψ̃tk〉. (11)

Фактор ftk є добутком числа заповнення на ваговий
множник, за допомогою якого проводимо iнтеґруван-
ня за квазiiмпульсом у першiй зонi Брiллюена. Iнте-
ґрали 〈p̃j |ψ̃tk〉 = ct,k,j є коефiцiєнтами розвинення
всерединi сфери приєднання плавної псевдохвильо-
вої функцiї ψ̃tk лiнiйною комбiнацiєю атомних псев-
дохвиль, тобто

|ψ̃tk〉 =
∑

j

ct,k,j φ̃t, (12)

i всеелектронної хвильової функцiї ψtk лiнiйною ком-
бiнацiєю атомних хвиль:

|ψtk〉 =
∑

j

ct,k,jφt. (13)

У базисi PAW повна кiнетична енерґiя електронiв

T = T̃ + T 1 − T̃ 1, (14)

тобто її математична структура аналогiчна до такої
для густини електронiв (7). Намагання надати повнiй
електростатичнiй енерґiї такої самої форми привело
до потреби введення компенсацiйної густини елект-
ронiв n̂, з якою формула (7) набуває вигляду

n(r) = ñ(r) + n̂(r). (15)

Компенсацiйна густина n̂(r) конструюється так, що
її мультипольнi моменти збiгаються з такими для рiз-
ницi n1(r) − ñ1(r) усерединi сфери приєднання.

Рiзниця густин електронiв усерединi сфери приєд-
нання

n1(r) − ñ1(r) =
∑

i,j

ρij(φ
∗

i (r)φj (r) − φ̃∗i (r)φ̃j(r))

=
∑

i,j

ρijQij(r), (16)

де введена функцiя Qij є основою для визначення
компенсацiйної густини:

n̂(r) =
∑

i,j

ρij

∑

L

Q̂L
ij(r) (17)

через її моменти порядку L.
Наступним етапом є розрахунок локального псев-

допотенцiала кристалу

ν̃eff(r) = νH [nzc + ñ+ n̂] + νxc[ñ+ n̂+ nc], (18)

який визначається потенцiалами Хартрi νH та
обмiнно-кореляцiйним νxc, а також екранованого по-
тенцiала всерединi сфер приєднання

ν1
eff(r) = νH [nzc + n1] + νxc[n

1 + nc], (19)

та екранованого атомного псевдопотенцiалу всереди-
нi сфер приєднання

ν̃1
eff(r) = νH [ñzc + ñ1 + n̂] + νxc[ñ

1 + n̂+ nc]. (20)

У формулах (18)–(20) густина заряду nzc = nz + nc,
де nz — заряд ядра атома, а nc — густина електронiв
його внутрiшнiх глибоких оболонок.

Тепер наведемо матрицi, якi визначають нелокаль-
ну частину псевдопотенцiалу:

D̂ij =
∑

L

∫

ν̃eff(r)Q̂L
ij(r)dr, (21)

D1
ij = 〈φi| −

1

2
∇2 + ν1

eff(r)|φj 〉, (22)
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D̃1
ij = 〈φ̃i| −

1

2
∇2 + ν̃1

eff(r)|φ̃j〉. (23)

Ефективний гамiльтонiан (5) у базисi PAW без ура-
хування спiн-орбiтальної взаємодiї виглядає так [8]:

H̃ = −
1

2
∇2 + νeff +

∑

i,j

|p̃i〉Dij〈p̃j |, (24)

де

Dij = D̂ij +D1
ij − D̃1

ij , (25)

У методi PAW включення спiн-орбiтальної взаємо-
дiї полягає у змiнi лише останнього доданка формули
(24) [15, 16]:

H̃αβ = −
1

2
∇2δαβ + ν̃

αβ
eff

+
∑

i,j

|p̃i〉(D
αβ
ij + (Dso

ij )αβ)〈p̃j |,

(26)
де аналогiчно до (25)

Dso
ij = d̃ij + d1

ij − d̃1
ij , (27)

а спiнори α, β вiдповiдають спiнам (↑) та (↓) вiдповiд-
но. Внесками формули (27), що вiдповiдають плав-

ним доданкам густини (з тильдою), можна знехтува-
ти, тобто найбiльше значення зумовлюється всеелек-
тронною одновузловою частиною густини заряду все-
рединi сфери приєднання:

Dso
ij ≈ d1

ij(n
1(r)). (28)

Елементи матрицi (в атомних одиницях) [15]

(Dso
ij )αβ = 〈α|d1

ij(n
1(r))|β〉

= 〈φi

∣

∣

∣

∣

1

2r

dV (n1(r))

dr

∣

∣

∣

∣

φj〉〈α|(LS)|β〉, (29)

де L — оператор моменту кiлькостi руху, S = ~

2
σ —

спiновий момент, оператор σ = (σx, σy , σz) визначений
спiновими матрицями Паулi σi.

Якщо спектр i власнi функцiї знайденi зi системи
рiвнянь (4), (24), матриця якої на плоских хвилях має
розмiр N × N , то пiсля включення спiн-орбiтальної
взаємодiї отримуємо матрицю з розмiрами 2N × 2N .
Два дiагональнi за спiновими функцiями блоки рiз-
няться лише спiн-орбiтальними внесками, якi ми на-
водимо в декартових координатах,

〈k + Gi, α|H
so|α,k + Gj〉 = −

i

4
〈k + Gi|(

∂V

∂x

∂

∂y
−
∂V

∂y

∂

∂x
)|k + Gj〉, (30)

〈k + Gi, β|H
so|β,k + Gj〉 =

i

4
〈k + Gi|(

∂V

∂x

∂

∂y
−
∂V

∂y

∂

∂x
)|k + Gj〉, (31)

а недiагональнi гiбриднi блоки мiстять лише доданки, якi вiдображають спiн-орбiтальну взаємодiю, тобто

〈k + Gi, α|H
so|β,k + Gj〉 = −

i

4
〈k + Gi|(

∂V

∂y

∂

∂z
−
∂V

∂z

∂

∂y
)|k + Gj〉

−
i

4
〈k + Gi|(

∂V

∂z

∂

∂x
−
∂V

∂x

∂

∂z
)|k + Gj〉. (32)

Якщо гiбридними (32) блоками знехтувати, то на-
ближено спектр ефективного гамiльтонiана (26) бу-
де розраховуватись на основi двох незалежних бло-
кiв секулярної матрицi, i спiн-орбiтальнi внески (30),
(31) зумовлять розщеплення зонних енерґiй та спри-
чинять зсуви верху валентної зони й дна зони провiд-
ностi, тобто приведуть до змiни значень мiжзонних
щiлин.

III. ОСНОВНI РЕЗУЛЬТАТИ

Електронний енерґетичний спектр кристалiв
CsPbBr3 та CsPbI3 отримано без спiн-орбiтальної вза-

ємодiї та з урахуванням останньої. Результати розра-
хунку наведенi на рисунках 1–4.

Парцiальнi густини електронних станiв кристала
CsPbBr3, одержанi без спiн-орбiтальної взаємодiї, по-
казанi на рис. 1. Зауважимо, що верхня частина ва-
лентної зони гiбридизована, де домiнантними є стани
s-симетрiї Br та Pb, а також їхнi стани p-симетрiї.
Нижче у валентнiй зонi локалiзовано гiбридизованi
стани p-симетрiї Cs та s-симетрiї Pb. У нижнiй час-
тинi зони провiдностi домiнують гiбридизованi стани
s-симетрiї Br та p-симетрiї Pb. Гiбридизованi стани
d -симетрiї є досить далеко вiд дна зони провiдностi.
Домiнантнi серед них стани Cs i Br, а внесок d -станiв
Pb малий.
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Рис. 1. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини електронних станiв у кристалi CsPbBr3, отриманi в наближеннi
GGA без спiн-орбiтальної взаємодiї.

Рис. 2. (Кольоровий онлайн.) Електроннi енерґетичнi зони у кристалi CsPbBr3. Синiй колiр — наближення GGA,
червоний — зi спiн-орбiтальною взаємодiєю.

Рис. 3. (Кольоровий онлайн.) Парцiальнi густини електронних станiв у кристалi CsPbI3, отриманi в наближеннi GGA
без спiн-орбiтальної взаємодiї.
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А тепер проаналiзуймо вплив спiн-орбiтальної вза-
ємодiї на якiснi й кiлькiснi параметри електронного
енерґетичного спектра кристала CsPbBr3. На рис. 2
зображено сумiщенi дисперсiйнi кривi, отриманi без
спiн-орбiтальної взаємодiї та з урахуванням останньої
(синiй та червоний кольори вiдповiдно). Зауважимо,
що найвищi гiлки енерґетичного спектра у валентнiй
зонi вiдповiдають синґлетним станам i тому не зазна-
ють розщеплення, зумовленого спiн-орбiтальною вза-
ємодiєю. Тобто, верх валентної зони не зазнає змiщен-
ня завдяки спiн-орбiтальнiй взаємодiї. Це означає, що
стани валентної зони не спричиняють зменшення ши-
рини забороненої зони, зв’язаної з прямим дипольним
переходом R–R. Верх валентної зони в точцi R зони
Брiллюена локалiзований за енерґiєю в точцi E v =
1.38 еВ. Дно зони провiдностi визначається енерґiєю
E c = 2.91 еВ, отриманою без спiн-орбiтальної взаємо-
дiї. Вiдповiдна цим енерґiям ширина забороненої зони
є їхньою рiзницею: E g = Ec−Ev = 1.54 еВ. Включення
спiн-орбiтальної взаємодiї приводить до розщеплення
триплетного рiвня E c на синґлетний E cs1 = 1.92 еВ
та дублетний E cs2 = 3.36 еВ рiвнi. Енерґiя E cs1 те-
пер визначає нове положення дна зони провiдностi,
а енерґiя E vs = 1.40 еВ — нове положення верху ва-
лентної зони. Нова ширина забороненої зони форму-
ється рiзницею E gso = Ecs1 − Evs = 0.52 еВ. Енер-
ґiя спiн-орбiтального розщеплення в точцi R визна-
чається рiзницею енерґiй E cs2 − Ecs1 = 1.43 еВ. Зву-
ження ширини забороненої зони, спричинене вклю-
ченням спiн-орбiтальної взаємодiї, — рiзницею енерґiй
E c − Ecs1 = 1.01 еВ.

Парцiальнi густини електронних станiв кристала
CsPbI3, отриманi без спiн-орбiтальної взаємодiї, на-
веденi на рис. 3. Верхня частина валентної зони гiб-
ридизована, де домiнантними є стани p-симетрiї I та
Pb, а також стани s-симетрiї Pb. Нижче у валентнiй
зонi локалiзованi гiбридизованi стани s-симетрiї Pb
та p симетрiї Cs. У нижнiй частинi зони провiдностi

домiнують гiбридизованi стани p-симетрiї Pb та I, а
також меншою мiрою d -стани I. Гiбридизованi стани
d -симетрiї перебувають досить далеко вiд дна зони
провiдностi. Домiнантними серед них стани Cs, а вне-
сок d -станiв I та Pb значно менший.

Перейдiмо до аналiзу кiлькiсних i якiсних парамет-
рiв електронних енерґетичних зон кристала CsPbI3,
отриманих без спiн-орбiтальної взаємодiї та з вклю-
ченням останньої в розрахунок. На рис. 4 наведенi
дисперсiйнi кривi, одержанi без спiн-орбiтальної вза-
ємодiї та з урахуванням останньої (синiй та черво-
ний кольори вiдповiдно). Зауважуємо, що найвищi
гiлки енерґетичного спектра у валентнiй зонi вiдпо-
вiдають синґлетним станам i тому не зазнають роз-
щеплення, зумовленого спiн-орбiтальною взаємодiєю.
Однак,спiн-орбiтальна взаємодiя приводить до мало-
го змiщення верху валентної зони вгору. Це озна-
чає, що стани валентної зони також спричиняють не-
велике зменшення ширини забороненої зони, зв’яза-
ної з прямим дипольним переходом R–R. Верх ва-
лентної зони в точцi R зони Брiллюена локалiзова-
ний за енерґiєю в точцi E v = 0.11 еВ. Дно зони
провiдностi визначається енерґiєю E = 1.44 еВ, от-
риманою без спiн-орбiтальної взаємодiї. Вiдповiдна
цим енерґiям ширина забороненої зони є їхньою рiз-
ницею: E g = Ec − Ev = 1.33 еВ. Включення спiн-
орбiтальної взаємодiї приводить до розщеплення три-
плетного рiвня E на синґлетний E s1 = 0.48 еВ та дуб-
летний E s2 = 1.87 еВ рiвнi. Енерґiя E s1 тепер визна-
чає нове положення дна зони провiдностi, а енерґiя
E vs=0.23 еВ — нове положення верху валентної зони.
Нова ширина забороненої зони формується рiзницею
E gso = Ecs1−Evs = 0.25 еВ. Енерґiя спiн-орбiтального
розщеплення в точцi R визначається рiзницею енерґiй
E cs2 − Ecs1 = 1.40 еВ. Звуження ширини забороненої
зони, зумовлене спiн-орбiтальною взаємодiєю, — рiз-
ницею енерґiй E c − Ecs1 = 1.08 еВ.

Рис. 4. (Кольоровий онлайн.) Електроннi енерґетичнi зони у кристалi CsPbI3. Синiй колiр — наближення GGA,
червоний — зi спiн-орбiтальною взаємодiєю.
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IV. АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ВИСНОВКИ

Отримано закони дисперсiї електронiв у кристалах
CsPbBr3 та CsPbI3 без спiн-орбiтальної взаємодiї та
з включенням її в програму розрахунку. Обчислен-
ня зроблено за допомогою програми ABINIT у пiд-
ходi DFT-GGA та в базисi PAW. Виявлено значний
вплив спiн-орбiтальної взаємодiї на значення мiжзон-
них щiлин. Знайдено, що включення спiн-орбiтальної
взаємодiї зумовлює змiщення вгору верху валентної
зони на 0.02 еВ та на 0.12 еВ у кристалах CsPbBr3
та CsPbI3 вiдповiдно. Спiн-орбiтальна взаємодiя при-
водить до звуження ширини забороненої зони в цих
кристалах, вiдповiдно, на 1.01 еВ та 1.08 еВ. Зна-
чення енерґiй спiн-орбiтального розщеплення близь-
кi мiж собою i дорiвнюють 1.43 еВ та 1.40 еВ вiдпо-
вiдно. Значення ширини забороненої зони кристала
CsPbBr3, отриманi без спiн-орбiтальної взаємодiї та з
її урахуванням, дорiвнюють 1.54 еВ та 0.52 еВ. Вiд-
повiднi параметри для кристала CsPbI3 —1.33 еВ та
0.25 еВ. Заниженi значення мiжзонних щiлин є типо-
вим недолiком пiдходiв DFT-LDA та DFT-GGA.

Нашi результати дозволяють виправляти значення
мiжзонних щiлин на спiн-орбiтальну взаємодiю, як-

що остання не була включена в розрахункову схе-
му. Ширина забороненої зони, отримана для кристала
CsPbBr3 у пiдходi GGA та GW [17], дорiвнює 1.61 еВ
та 2.30 еВ вiдповiдно, а експериментальне значення
— 2.36 еВ. Якщо вiдняти вiд цих значень величину
енерґiї спiн-орбiтального звуження ширини забороне-
ної зони 1.01 еВ, то знайденi в [17] параметри набу-
дуть значень 0.60 еВ та 1.29 еВ, якi все ще значно
меншi за вимiряну ширину забороненої зони.

Ширина забороненої зони, одержана в [17] для
кристала CsPbI3 у пiдходi GGA та TB-mBJ, дорiв-
нює 1.48 еВ та 1.75 еВ вiдповiдно, а експерименталь-
не значення — 1,73 еВ. Якщо вiдняти вiд цих значень
величину енерґiї спiн-орбiтального звуження ширини
забороненої зони 1,08 еВ, то знайденi в [17] парамет-
ри набудуть значень 0.40 еВ та 0.67 еВ, якi все ще
значно меншi за вимiряну ширину забороненої зони.

Виявлено, що спiн-орбiтальна взаємодiя приводить
до значних змiн ходу дисперсiйних кривих у широ-
ких околах точок M та R зони Брiллюена. Це може
бути джерелом похибок у розрахунках оптичних кон-
стант цих кристалiв без урахування спiн-орбiтальної
взаємодiї.

[1] C. K. Moller, Nature 180, 981 (1957); https://doi.org/
10.1038/180981a0.

[2] C. K. Moller, Nature 182, 1436 (1958); https://doi.

org/10.1038/1821436a0.
[3] M. Kulbak, D. Cahen, G. Hodes, J. Phys. Chem. Lett. 6,

2452 (2015); https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.

5b00968.
[4] G. E. Eperon et al., J. Mater. Chem. A 3, 19688 (2015);

https://doi.org/10.1039/C5TA06398A.
[5] G. Murtaza, I. Ahmad, Phys. B Condens. Matter 406,

3222 (2011); https://doi.org/10.1016/j.physb.2011.
05.028.

[6] Y. H. Chang, C. Park, K. Matsuishi, J. Korean Phys.
Soc. 44, 889 (2004).

[7] X. Gonze et al., Comput. Phys. Comm. 205, 106 (2016);
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.07.007.

[8] P. E. Blochl, Phys. Rev. B 50, 17953 (1994); https:

//doi.org/10.1103/PhysRevB.50.17953.
[9] N. A. W. Holzwarth, A. R. Tackett, G. E. Matthews,

Comput. Phys. Commun. 135, 329 (2001); https://

doi.org/10.1016/S0010-4655(00)00244-7.
[10] S. V. Syrotyuk, V. M. Shved, Yu. V. Klysko, Acta Phys.

Pol. A 133, 990 (2018); https://doi.org/10.12693/

APhysPolA.133.990.
[11] S. V. Syrotyuk, I. Ye. Lopatynskyi, V. M. Shved,

N. O. Shcherban, J. Nano- Electron. Phys. 9, 05039
(2017); https://doi.org/10.21272/jnep.9(5).05039.

[12] S. V. Syrotyuk, V. M. Shved, Yu. V. Klysko, J. Nano-
Electron. Phys. 10, 03033 (2018); https://doi.org/10.
21272/jnep.10(3).03033.

[13] O. Malyk, S. Syrotyuk, Comput. Mater. Sci. 139, 387
(2017); https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.

07.039.
[14] O. P. Malyk, S. V. Syrotyuk, J. Electron. Mater. 47,

4212 (2018);
https://doi.org/10.1007/s11664-018-6068-1.

[15] S. Steiner, S. Khmelevskyi, M. Marsmann, G. Kresse,
Phys. Rev. B 93, 224425 (2016); https://doi.org/10.
1103/PhysRevB.93.224425.

[16] J. L. Janssen et al., Phys. Rev. B 93, 205147 (2016);
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.205147.

[17] M. Ahmad et al., J. Alloys Comp. 705, 828 (2017);
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.02.147.

2704-6



ЕЛЕКТРОННИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР КРИСТАЛIВ CsPbBr3 та CsPbI3. . .

ELECTRON ENERGY BAND SPECTRUM OF CsPbBr3 and CsPbI3 CRYSTALS

MODIFIED BY SPIN-ORBIT INTERACTION
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The purpose of this work is to determine the influence of spin-orbital interaction on the electronic energy
spectrum of CsPbBr3 and CsPbI3 crystals. The goal was achieved in the following sequence. At the first stage,
partial densities of electronic states were calculated and a symmetrical analysis of the electronic structure of
the crystals was performed. The calculations were made from the first principles in the formalism of the density
functional theory in the basis of the projector augmented waves (PAW). The semilocal exchange-correlation
potential derived within the generalized gradient approximation (GGA) was used in the calculations. At the
second stage, the electronic energy bands were obtained without taking into account the spin-orbital interaction.
The third stage consisted in obtaining the electron energy spectrum of the crystals including the spin-orbital
interaction in the calculation scheme. A significant influence of the spin-orbit interaction on the values of the
interband gaps ∆E(k) of both crystals has been revealed. In particular, it has been found that the spin-orbit
interaction reduces interband gaps in the CsPbBr3 crystal at the points Γ, X, M and R of the first Brillouin zone
by 0.17, 0.22, 0.66 and 1.01 eV, respectively. In the CsPbI3 crystal, the reduction of interband gaps at the same
points was found to be 0.31, 0.25, 0.73 and 1.08 eV, respectively. Such significant dependence of the parameter
∆E(k) on the momentum indicates a strong non-locality of the spin-orbital interaction operator of CsPbBr3 and
CsPbI3 crystals. Consequently, it is not justified to compare the calculated parameters of the electron energy
spectrum obtained without the spin-orbital interaction for CsPbBr3 and CsPbI3 crystals with the experiment.
Neglecting the spin-orbit interaction can lead to significant errors in the calculation of the optical constants of
crystals containing heavy elements. The obtained parameters ∆E(k) can be used to correct the values of the
interband gaps of CsPbBr3 and CsPbI3 crystals found without taking into account the spin-orbital interaction on
the basis of other theoretical methods.
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