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Реферат 

 

 

Жобада KI, RbI және CsI кристалдарындағы 

рентгенолюминесценция, фотолюминесценция, туннельді 

және термоынталандырылған люминесценция спектрлері 

катион-гомологтармен (ε=1%) локалды деформация 

торының симметриясы төмендеген кезде, спектрдің (140 

нм-ден 1000 нм-ге дейін) және температураның (100-400 К) 

кең интервалында фотондарды санау режимінде және 

Қазақстан Республикасында баламасы жоқ 

спектроскопиялық эксперименттік қондырғыларда 

зерттелетін болады. 

Жобаның басты ойы - электронды қозудың 

радиациялық релаксациясына деформацияның тікелей әсер 

етуі кезінде өздігінен қармалған экситондарды немесе 

электрон-кемтік жұптарын тиімді қалыптастыру арқылы 

KI, RbI және CsI кристалдарының люминесценциясының 

қарқындылығын күшейту әсерін эксперименталды түрде 

анықтау. 

Өзектілігі Сцинтилляциялық материалдардың даму 

тенденциясы мынада: тордың симметриясы қоспамен 

төмендеген кезде қозу энергиясының едәуір бөлігі жарқыл 

орталығына беріледі, сондықтан СГК негізіндегі 

сцинтилляторларда люминесценцияның ең жоғары 

кванттық шығысы болатын жағдайлар жасау қажет. 

Осындай шарттардың бірі осьтік деформацияның әсері, бұл 

экситондардың бос жүрісінің ұзындығын едәуір 

қысқартады. Бір осьті деформация әдісін қолданудың 

ерекшелігі - электронды қоздыру энергиясын қоспаларға 

өткізбеуінде. 

Тор симметриясын төмендету арқылы KI, RbI және 

CsI кристалдарының қасиеттерін өзгертуге болады, 

осылайша люминесценция шығуының күшеюі олардың 

негізінде сцинтилляциялық детекторлар құруға мүмкіндік 

береді, ал радиациялық ақаудың пайда болу тиімділігін 

арттыру дозиметриялық материалдарды алу үшін 

қолданылады. 

Мақсаты 

 

Жобаның мақсаты - қазіргі заманғы сцинтилляциялық 

детекторларды құрудың ғылыми негізін жасауға мүмкіндік 

беретін, сілтілі иодид металдарындағы рентген және 

ультракүлгін радиация әсеріндегі рентгенолюминесценция, 

фотолюминесенция, туннельді және 

термоынталандырылған люминесценция спектрлерін 

тіркеу арқылы катион-гомолог және серпімді деформация 

өрісінде электронды қозуды қалыптастыру механизмдерін 

анықтау 

  цифрлық технология негізінде KI, RbI және CsI 



Күтілетін нәтижелер 

 

кристалдарының рентгенолюминесценция, 

фотолюминесценция, туннельді және 

термоынталандырылған люминесценция спектрлерін 

автоматты тіркеу үшін люминесцентті және 

термоактивациялық спектроскопияның эксперименттік 

қондырғылары жаңартылатын болады; 

 KI, RbI және CsI кристалдарындағы 

рентгенолюминесценция, фотолюминесценция, туннельді 

және термоынталандырылған люминесценция спектрлері 

катион-гомологтармен белсендіру және төмен 

температуралы деформацияның (100 К) әсері арқылы 

эксперименталды түрде зерттеледі; 

 катион-гомологтардың қатысуымен локалды 

деформация және КІ, RbI және CsI кристалдарындағы 

серпімді деформация кезінде электрондық қозулардың 

(экситондардың, электрон-кемтік жұптардың) 

люминесценциясын қалыптастырудың негізгі тетіктері 

анықталатын болады.  
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