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Розраховано електронну енергетичну структуру кристалiв CaF2, SrF2 та
BaF2, використовуючи формалiзм PAW з урахуванням сильних локальних
кореляцiй в наближеннi PBE0 GGA. Визначено значення ефективних мас
електронiв в околi Г-точки зони Брiлюена. Оцiнено середню довжину терма-
лiзацiї електронiв з кiнетичною енергiєю 5 еВ, яка становить 66, 95, 117 нм,
вiдповiдно для кристалiв CaF2, SrF2 та BaF2.

Ключовi слова: електрон-дiрковi пари, сцинтилятори, електронна енер-
гетична структура, довжина термалiзацiї електронiв.

1 Вступ

Розробка нових сцинтиляцiйних матерiалiв для фiзики високих енергiй, медици-
ни та монiторингу навколишнього середовища залишається актуальною проблемою
протягом бiльше нiж пiвстолiття. На даний момент практично вичерпано можли-
востi покращення сцинтиляцiйних властивостей шляхом пошуку нових матерiалiв
за хiмiчним складом. Подальше удосконалення iснуючих сцинтиляцiйних кристалiв
пов’язують iз поглибленням розумiння фiзичних процесiв, якi вiдбуваються у них
в результатi поглинання iонiзуючого випромiнювання. Недавнi дослiдження причин
непропорцiйностi сцинтиляцiйного вiдгуку матерiалу вiдносно енергiї iонiзуючого
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випромiнювання спричинили значний прогрес у цьому питаннi. Загальний механiзм
сцинтиляцiйного процесу є наступним. Пiд час поглинання iонiзуючого випромiню-
вання утворюються первиннi високоенергетичнi електрони та дiрки. Процес рела-
ксацiї дiркової компоненти в основному вiдбувається за рахунок Оже-процесiв та
характеристичного рентгенiвського випромiнювання. В результатi таких процесiв
та процесу термалiзацiї, за участю фононiв гратки, дiрки за короткий час опиняю-
ться у вершинi валентної зони. Бiльший вплив на перебiг сцинтиляцiйного процесу
i розмiр сцинтиляцiйного треку мають первиннi електрони. Оскiльки їх енергiя зна-
чно перевищує значення ширини забороненої зони кристала, то в першу чергу вони
релаксують за рахунок електрон-електронного розсiювання, що супроводжується
створенням вторинних електрон-дiркових пар. В результатi цього процесу помноже-
ння електронних збуджень, який вiдбувається за час порядку 10−14 с, утворюються
вториннi електрони та дiрки iз кiнетичною енергiєю, меншою за ширину забороне-
ної зони кристалу [1]. Подальша їх термалiзацiя вiдбувається за рахунок електрон-
фононного розсiювання, тривалiсть якого становить порядку 10−12 с [1]. При цьому,
якщо пiд час термалiзацiї вiддаль, яку проходять дiрки (довжина термалiзацiї), є
вiдносно малою (одиницi нанометрiв), то довжина термалiзацiї електронiв може ста-
новити десятки чи сотнi нанометрiв. Термалiзованi носiї заряду утворюють екситони
чи рекомбiнують на люмiнесцентних центрах i починається завершальний етап сцин-
тиляцiйного процесу - випромiнювальна релаксацiя. Ефективнiсть сцинтиляцiйного
процесу η, яку вимiрюють в кiлькостi випромiнених фотонiв на електронвольт по-
глинутої енергiї iонiзуючого випромiнювання, визначається спiввiдношенням

η =
S ·Q

β · Eg

, (1)

де S - ефективнiсть передачi енергiї вiд електронних збуджень кристала до люмiне-
сцентних центрiв; Q - квантовий вихiд люмiнесцентних центрiв; Eg - ширина заборо-
неної зони; βEg - середня енергiя, необхiдна для створення електрон-дiркової пари
[2]. Ефективнiсть передачi енергiї вiд електронних збуджень кристала до люмiне-
сцентних центрiв (S) визначається описаним вище етапом термалiзацiї електронних
збуджень в результатi їх розсiювання на фононах, характеристикою якого є довжина
термалiзацiї. У випадку великих значень довжини термалiзацiї зростає iмовiрнiсть
захоплення електронiв дефектами гратки, що приводитиме до зменшення ефектив-
ностi передачi енергiї S. Крiм того, як показують дослiдження причин непропорцiй-
ностi свiтловиходу сцинтиляторiв щодо енергiї поглинутого опромiнення, кращою
пропорцiйнiстю володiють матерiали, де рекомбiнацiя вiдбувається мiж генетични-
ми (створеними пiд час одного акту електрон-електронного розсiювання) електрон-
дiрковими парами. Вiдношення кiлькостi рекомбiнацiй генетичних пар до кiлько-
стi рекомбiнацiй стохастичних є тим бiльшим, чим меншою є довжина термалiзацiї
електронiв. Для оцiнки iмовiрностi рекомбiнацiї генетичних електрон-дiркових пар
використовують модель Онзагера. Зважаючи на те, що довжина термалiзацiї дiрок
є малою (1− 3 нм), в данiй моделi вважають, що переважаючою є рекомбiнацiя ге-
нетичних електрон-дiркових пар у випадку, якщо довжина термалiзацiї електронiв
не перевищує радiус сфери Онзагера, який визначається iз спiввiдношення
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e2

4πεε0 ·RОнз

= kBT. (2)

Лiва частина рiвняння (2) вiдображає енергiю кулонiвської взаємодiї мiж генети-
чною електрон-дiрковою парою, (RОнз - радiус сфери Онзагера [3]). При кiмнатнiй
температурi радiус сфери Онзагера становить близько 10 нм (при ε = 5, 7). Чим
ближчим буде значення довжини термалiзацiї електрона до цiєї величини, тим мен-
ше енергетичних втрат буде в матерiалi на етапi перенесення енергiї вiд електронних
збуджень до люмiнесцентних центрiв, а, отже, тим вищим буде свiтловихiд i пропор-
цiйнiсть сцинтилятора. Тому для цiлеспрямованого пошуку нових сцинтиляцiйних
матерiалiв важливою є оцiнка довжини термалiзацiї електронiв.

Виявилось також, що довжина термалiзацiї електронiв є критично важливою
величиною також для сцинтиляцiйних властивостей наночастинок. Як показано в
роботах [4, 5], у випадку, коли розмiр наночастинки стає спiвмiрним, або меншим за
довжину термалiзацiї електрона, сцинтиляцiйна ефективнiсть наночастинок рiзко
зменшується. Причиною цього є те, що за таких умов вториннi електрони, утворенi
в об’ємi наночастинки, пiд час термалiзацiї досягають поверхнi наночастинки, яка є
багатою на поверхневi дефекти, а взаємодiя електронiв зони провiдностi з поверхне-
вими дефектами веде до гасiння рекомбiнацiйної люмiнесценцiї. Таким чином, для
того, щоб наночастинки володiли задовiльними сцинтиляцiйними властивостями, не-
обхiдно, щоб їх розмiр перевищував довжину термалiзацiї електронiв. Тому оцiнка
довжини термалiзацiї електронiв є необхiдною для визначення критичних розмiрiв
наночастинок з метою їх використання як компонент сцинтиляцiйних композитiв чи
нанокомпозитiв для радiотерапiї.

Проблемi оцiнки довжини термалiзацiї електронiв останнiм часом присвячена
значна кiлькiсть дослiджень. Основний внесок у процес термалiзацiї дає розсiюва-
ння на оптичних фононах. Автори [6], для оцiнки довжини термалiзацiї електрона
з початковою кiнетичною енергiєю Ee0 при розсiюваннi на поздовжнiх оптичних
фононах отримали спiввiдношення

l2e,LO(Ee0) =
8

9
a2B

(

ε̃

m∗

e/m0

)2

tanh

(

~ΩLO

2kBT

)(

Ee0

~ΩLO

)3

/ ln

(

4Ee0

~ΩLO

)

, (3)

де aB - радiус Бора, ε̃ - ефективна дiелектрична проникнiсть ( ε̃−1 = ε−1
∞

−ε−1
st , де ε∞

- оптична дiелектрична проникнiсть, εst - статична дiелектрична проникнiсть), m∗

e -
ефективна маса електрона, m0 - маса електрона, ~ΩLO - енергiя оптичних фононiв.

Оскiльки для широкого класу матерiалiв частоти оптичних фононiв вiдомi, то
для оцiнки довжини вiльного пробiгу електронiв необхiдною задачею є знаходження
ефективної маси електрона. Визначення ефективної маси електрона проводять за
формою енергетичних рiвнiв зони провiдностi.

В данiй роботi проведено розрахунок зонної структури для ряду оптичних ма-
терiалiв, що мають широке практичне використання: CaF2, SrF2 и BaF2, який дав
змогу оцiнити ефективнi маси та довжини термалiзацiї у них.
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2 Методика розрахунку зонної структури

Метод проекцiйних приєднаних хвиль (PAW, projector augmented waves) [7] по-
єднує риси псевдопотенцiала i методу приєднаних плоских хвиль. Хвильова |ψn(r)〉
та псевдохвильова |ψ̃n(r)〉 функцiї зв’язанi мiж собою спiввiдношенням

|ψn(r)〉 = |ψ̃n(r)〉+
∑

a

∑

i

(|φai (r)〉 − |φ̃ai (r)〉)〈p̃
a
i |ψ̃n〉, (4)

де |φai (r)〉 - атомна хвильова функцiя, |φ̃ai (r)〉 - псевдохвильова функцiя, а 〈p̃ai | -
функцiя проектор. Пiдсумовування в (4) проводиться за сферами приєднання, якi
нумеруються iндексом a, а iндекс i = {n, l,m} вiдповiдає квантовим числам - голов-
ному, орбiтальному й магнiтному, вiдповiдно.

З рiвняння (4) бачимо, що

|ψn(r)〉 = τ |ψ̃n(r)〉, (5)

де оператор τ перетворює псевдохвильову |ψ̃n(r)〉 у електронну хвильову функцiю
|ψn(r)〉.

Явна форма оператора τ випливає з рiвняння (4):

τ = 1 +
∑

a

∑

i

(|φai 〉 − |φ̃ai 〉)〈p̃
a
i |. (6)

Стацiонарне рiвняння Шредингера

H|ψnk〉 = |ψnk〉εnk (7)

з урахуванням (5) набуває наступного вигляду:

τ+Hτ |ψ̃nk〉 = τ+τ |ψ̃nk〉εnk, (8)

у якому шуканий спектр електронiв εn такий, як i в рiвняннi (7).
Електронна густина у методi PAW визначається трьома доданками [7]:

ρ(r) = ρ̃(r) +
∑

a

(ρa(r)− ρ̃a(r)). (9)

Перший доданок - плавна псевдогустина ρ̃(r), яка зображається за допомогою
перетворення Фур’є

ρ̃(r) =
∑

nk

fnk|ψ̃nk(r)|
2 =

1

Ω

∑

G

ρ̃(G)eiGr, (10)

де fnk - числа заповнення одноелектронних станiв, k - вектор з першої зони Брi-
люена, n - номери заселених електронами зон, Ω - об’єм елементарної комiрки, G -
вектор оберненої гратки кристала.

Для електронної функцiї формула (10) мала б вигляд

ρ(r) =
∑

nk

fnk|ψnk(r)|
2 =

1

Ω

∑

G

ρ(G)eiGr. (11)
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Мiж формулами (10) та (11) є дуже суттєва вiдмiннiсть. Вона полягає у тому,
що рiвняння (10) потребує врахування ∼ 103 векторiв G, тодi як для досягнення
однакової з рiвнянням (10) точностi розрахунку їх потрiбно використати в (11) ∼
106. Отже, оперування електронною функцiєю |ψnk〉 у кристалi робить задачу (7)
нездiйсненною щодо розв’язання навiть на суперкомп’ютерах.

Наступнi два доданки густини електронiв всерединi сфери приєднання визнача-
ються за допомогою спроектованих коефiцiєнтiв заселення станiв:

W a
ij =

∑

nk

fnk〈ψ̃nk|p̃
a
i 〉〈p̃

a
j |ψ̃nk〉 (12)

а саме:
ρa(r) =

∑

ij

W a
ijϕ

a∗

i (r)ϕa
j (r), (13)

ρ̃a(r) =
∑

ij

W a
ij ϕ̃

a∗

i (r)ϕ̃a
j (r). (14)

Iдея методу PAW полягає в перетвореннi рiвняння Шредингера до такого рiвня-
ння, у якому невiдомою функцiєю стану є |ψ̃nk〉. Якщо ж вона знайдена, то за допо-
могою оператора τ (6) отримується електронна функцiя стану |ψnk〉. Через остан-
ню знаходимо густину електронiв та вiдповiдний їй потенцiал Хартрi. Всi необхiднi
для отримання густин електронiв i потенцiалiв величини, визначенi рiвняннями (4)-
(14), були розрахованi самоузгоджено за допомогою програми atompaw [8]. Необхiднi
функцiї PAW були згенерованi для таких базисних валентних станiв: 2s22p5 для F,
3s24s23p63d0 для Ca, 4s25s24p64d0 для Sr та 5s26s25p66p0 для Ba. Значення радiу-
сiв сфер приєднання (rPAW ) дорiвнювали 1,51, 1,9, 2,0 та 2,9 а.о. для F, Ca, Sr та
Ba, вiдповiдно. Обмiнно-кореляцiйний потенцiал був обраний у формi узагальненого
градiєнтного наближення (Generalized Gradient Approximation, GGA) [9-11].

Базис плоских хвиль визначався максимальним значенням кiнетичної енергiї
Ecut = 48Ry, що вiдповiдало сiтцi 40 × 40 × 40 для виконання швидкого перетво-
рення Фур’є в самоузгоджених розрахунках хвильових функцiй. Для отримання
густини електронiв i потенцiалiв була обрана щiльна сiтка 75× 75× 75, якiй вiдпо-
вiдала гранична енергiя 4Ecut = 192Ry. Такими були параметри, застосованi в роз-
рахунках електронних властивостей кристала BaF2. Всi розрахунки проводились
самоузгоджено до досягнення точностi повної енергiї зв’язку кристала 2 · 10−12Ry.
Для кристала BaF2 така точнiсть була досягнута пiсля 21 кроку iтерацiй.

3 Результати розрахунку зонної структури та оцiнка
довжини термалiзацiї електронiв

Для оцiнки ефективної маси електрона розраховано зонну структуру кристалiв
CaF2, SrF2 та BaF2 (рис. 1-3). Дно зони провiдностi для всiх трьох кристалiв має
форму близьку до параболи з мiнiмумом в Г-точцi при кiнетичних енергiях нижче
2 еВ. Електроннi стани для бiльших значень кiнетичної енергiї є пологiшими, тобто
їм вiдповiдає бiльша ефективна маса електронiв. З формули (3) видно, що вiдлiт
визначається мiнiмальною масою, тобто гiлками з великим значенням похiдної
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Рис. 1: Електронна енергетична структу-
ра кристала CaF2.

Рис. 2: Електронна енергетична структу-
ра кристала SrF2.

Рис. 3: Електронна енергетична структу-
ра кристала BaF2.
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dE/dk. Така оцiнка довжини термалiзацiї є завищеною. Щоб визначити ефективнi
маси даних кристалiв, нижню вiтку зони провiдностi в околi Г-точки апроксимова-
но параболами (рис. 1-3 (кривi побудованi точками)). За результатами апроксимацiї,
враховуючи, що m∗ = ~

2(d2E/dk2)−1, оцiнено вiдношення ефективної маси електро-
на в кристалах CaF2, SrF2 та BaF2 до маси електрона. Вiдповiднi данi наведено
в таблицi 1. Решту даних, якi необхiднi для довжини термалiзацiї електронiв за
спiввiдношенням (3), взято з лiтературних джерел i також наведено в таблицi 1.

Вториннi електрони, створенi в результатi етапу помноження електронних збу-
джень сцинтиляцiйного процесу, володiють кiнетичними енергiями вiд 0 до Eg. По-
ложення максимуму розподiлу електронiв за енергiями в цьому дiапазонi змiщено в
область менших енергiй. Експериментальне значення ширини забороненої зони до-
слiджених кристалiв є порядку 10 еВ. Тому за характеристичнi було обрано довжини
термалiзацiї для електронiв iз кiнетичною енергiєю, близькою до значення половини
ширини забороненої зони (5 еВ). Розрахованi значення довжини термалiзацiї еле-
ктронiв iз початковою кiнетичною енергiєю 5 еВ представлено в таблицi 1.

Табл. 1: Оптичнi та сцинтиляцiйнi параметри кристалiв CaF2, SrF2 та BaF2: m
∗/m0 - вiд-

ношення ефективної маси до маси електрона, n - показник заломлення, ε∞ = n2 - оптична
дiелектрична проникнiсть, εst - статична дiелектрична проникнiсть, ε̃ - ефективна дiеле-
ктрична проникнiсть (ε̃−1

= ε−1

∞
− ε−1

st ), ~ΩLO - енергiя поздовжнiх оптичних фононiв,
ltherm - середнє значення довжини термалiзацiї електронiв.

m∗/m0 n ε∞ εst ε̃ ~ΩLO, еВ
ltherm, нм
(Ee0 = 5еВ)

CaF2 0,6655 1,43648 [12] 2,063 6,81 [14] 2,960 0,0574 [16] 66

SrF2 0,6029 1,44068 [13] 2,076 6,51 [15] 3,047 0,0464 [16] 95

BaF2 0,5823 1,47784 [13] 2,184 7,33 [15] 3,111 0,0404 [16] 117

Як вказано вище, довжина термалiзацiї електронiв визначає мiнiмальний розмiр
наночастинок, якi можуть бути використанi у ролi компонент наноструктурованих
сцинтиляцiйних матерiалiв. Для наночастинок CaF2 автори [4], виходячи з експе-
риментiв iз залежностi iнтенсивностi люмiнесценцiї при рентгенiвському збудженнi
вiд розмiрiв наночастинок, оцiнюють мiнiмальний розмiр наночастинок у 50 нм. Ця
величина є спiвмiрною iз знайденою нами довжиною термалiзацiї електрона - 66
нм. Отримана довжина термалiзацiї електрона для SrF2 i BaF2 є ще бiльшою - 95
та 117 нм вiдповiдно. Таким чином, можна прогнозувати, що для кристалiв SrF2 i
BaF2 мiнiмальний розмiр наночастинок, якi можуть бути використанi у ролi компо-
нент наноструктурованих сцинтиляцiйних матерiалiв, повинен бути бiльшим, нiж у
випадку наночастинок CaF2.

4 Висновки

На основi розрахунку електронної енергетичної структури для кристалiв CaF2,
SrF2, BaF2 визначено мiнiмальне значення ефективної маси електрона та оцiнено їх
середню довжину термалiзацiї. Отриманi довжини термалiзацiї значно перевищують
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радiус Онзагера при кiмнатнiй температурi, тому у дослiджуваних матерiалах на
завершальному етапi сцинтиляцiйного процесу переважатимуть процеси рекомбiна-
цiї стохастичних електрон-дiркових пар. Показано, що в рядi кристалiв CaF2, SrF2,
BaF2 довжина термалiзацiї електронiв зростає. Таким чином, для використання цих
матерiалiв у виглядi наночастинок як компонент наноструктурованих сцинтилято-
рiв мiнiмальнi розмiри наночастинок повиннi зростати у рядi CaF2 → SrF2 → BaF2.
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DETERMINATION OF ELECTRON THERMALIZATION

LENGTH CaF2, SrF2 AND BaF2 CRYSTALS
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The electronic energy structure of CaF2, SrF2 and BaF2 crystals was calculated
using the PAW formalism based on strong local correlations in PBE0 GGA
approach. The effective masses of electrons in the vicinity of Brillouin zone Г-
point were determined. Average thermalization length of electrons with a kinetic
energy of 5 eV was estimated as 66, 95 and 117 nm for CaF2, SrF2 and BaF2

crystals, respectively.

Key words: electron-hole pairs, scintillators, electronic energy structure,
electron thermalization length.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕРМАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ

В КРИСТАЛЛАХ CaF2, SrF2 И BaF2

Я. Чорнодольский1, В. Вистовский1, А. Жишкович1,

С. Сиротюк2, А. Гектин3, А. Васильев4,
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1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

2 Национальный университет "Львовская политехника"

ул. С. Бандеры 12, 79013 Львов, Украина
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Используя формализм PAW с учетом сильных локальных корреляций в
приближении PBE0 GGA, произведен расчет электронной энергетической
структуры кристаллов CaF2, SrF2 и BaF2. Определены значения эффек-
тивных масс электронов в окрестности Г-точки зоны Бриллюэна. Оценена
средняя длина термализации электронов с кинетической энергией 5 эВ, ко-
торая составляет 66, 95, 117 нм соответственно для кристаллов CaF2, SrF2

и BaF2.

Ключевые слова: электрон-дырочные пары, сцинтилляторы, электрон-
ная энергетическая структура, длина термализации электронов.


