
Ab Initio study of CsI

O Iodeto de Césio é um material muito 
usado em detectores de raios X e em 
outros detectores de partículas de alta 
energia, usados em particular no CERN 
(experiência ALICE). No entanto, apesar 
do seu uso intensivo, pouco se sabe 
das propriedades electrónicas do CsI, 
do que o torna um tão bom cintilador 
(emitindo em comprimentos de onda 
relevantes para o silício), qual o 
mecanismo de degradação, e o que se 
pode fazer para melhorar a sua 
performance.
Estudos do CsI por métodos de 
primeiros princípios (ab initio) permitem 
esclarecer muitas coisas, ao descrever 
as propriedades do sistema com um 
mínimo de assumpções prévias e 
permitindo identificar as causas das 
principais características e propriedades 
do material. Assim, também é possível 
encontrar formas de melhorar as 
propriedades do CsI.
Neste estudo determinaram-se uma 
série de propriedades do CsI usando a 
teoria do Funcional da Densidade, 
usando o código AIMPRO, desenvolvido 
na Universidade de Newcastle upon 
Tyne.
Em concreto, determinou-se a estrutura 
de bandas, a densidade de estados 
electrónicos, o índice de refracção, as 
constantes elásticas, fizeram-se mapas 
da densidade de carga e identificou-se 
as características das funções de onda 
devidas à formação de uma superfície 
no CsI.
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Results of the calculations

Calculated Experimental

Lattice parameter (au) 8.759 8.630

Bulk Modulus (Gpa) 12.21 11.9

Band Gap (eV) 3.91 6.2

Elastic constants

C11 (GPa) 25.71 24.34

C12 (GPa) 6.548 6.36

C44 (GPa) 5.523 6.316

Figure 1: Calculated band diagram for the CsI bulk.

Figure 2: Module of the wave functions on the bottom 

(a) of the lowest  conduction band and on the top of the 

highest valence band (b), on the Gamma point.

The band structure is shown on figure 1. The valence bands are shown a bit above the 0 energy. The band gap is 

smaller than the experimental one for about 60% as is usual in this type of calculations. The flateness of the 

occupied bands mean that the electrons are very localised, while they are not so on the conduction band. Figure 2 

show the module of the wave functions  on the gamma point for the top of the valence band and the bottom of the 

conduction band. They show that in fact the electrons are very localised on the valence band and more delocalised 

on the conduction band.

Figure 3: Electronic 

Density of States of bulk 

CsI.

Figure 4: Real and imaginary part of the 

refractive index, as a function of energy, 

determined by simulating a Electron Energy 

Loss Spectrum (preliminary results).
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Figure 5: picture of the surface 110 

of CsI.

Figure 6: Band Structure of CsI near de 

Gamma point for the bulk and for the 

relaxed surface. It can be seen that the 

surface adds a band in the gap, lowering it 

by 6.2%.

Figure 7: A relaxed 

water molecule on 

the top of the CsI 

surface: (a) on the 

top of a Cs ion; (b) 

between ions (c) on 

the top of a I ion 

(preliminary results).
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