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      Жоба сілтілі-галоидты кристалдардағы электронды 

қозулардың (экситондар, кемтіктер, электронды-кемтіктер 

жұптары) сәуле шығару релаксациясына әсер етудің 

түпнұсқа әдісін ұсынады. Тордың симметриясы серпімді 

деформация мен нүктелік деформациялар тудыратын жеңіл 

катиондар арқылы төмендетіледі. 

      Авторлар тобының жұмыстарының нәтижелеріне 

сәйкес серпімді деформация сілтілі-галоидты 

кристалдардағы электрондық қозғыштардың кристалдар 

тор нүктелерінде өздігінен қармалу ықтималдығы 

арттырады. Бұл экситондардың еркін жолының 

ұзындығының қысқаруынан болады. Кристалдарды жеңіл 

катион-гомологтармен қоспалаған кезіндегі пайда болатын 

нүктелі деформация электронды-кемтікті жұптардың 

әсерлесуінің ұйтқысы болады. 

     Люминесценттік және термоактивация 

спектроскопиясымен бірге кристалдардың төмен 

температуралы (90К) серпімді деформациясының 

эксперименттік әдісі жүзеге асырылады. 

Өзектілігі Детекторлардың сцинтилляциялық сипаттамаларын 

жақсарту үшін кіші радиусты катион-гомологтармен 

белсендірілген ЩГК-да электронды-тесікті жұптардың 

рекомбинация әсерін қолдануға болады. Бұл ретте 

бақылануға тиіс қарқындылығын күшейту примесного 

свечения температураларда кезде меншікті жану қазір 

сөндірілген. Бұл әсер температураның жоғарылауымен 

тесіктің бос ұзындығын көбейту арқылы қол жеткізіледі. 

Осылайша, өзекті мәселелердің бірі-электронды тесік 

рекомбинациясы жарқылдың негізгі механизмі болып 

табылатын ЩГК негізіндегі сцинтилляторларды жасау 

технологиясын жасау. 

Мақсаты 

 

    СГК-дың сәуле шығару құбылысын арттыру мақсатында 

электрондық қозулардың (ЭҚ) ыдырау алды күйіне 

серпімді деформациямен тікедей әсер етіп, ЭҚ-дың ыдырау 

күйін негізінен сәуле шығаруға лықсытып жіберу болып 

табылады. 

     Бір осьті механикалық деформация <100>, <110> 

кристаллографиялық бағыттар бойынша жүзеге асырылса, 

ал нүктелік деформация – жеңіл катиондар мен 

вакансиялар енгізу арқылы жүзеге асырылады. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

- Кристалдардың люминесценттік сипаттамаларын (қозу 

және сәуле шығару) жоғары дәлдікпен тіркеуін қамтамасыз 

ету үшін 170-2100 нм спектрлер диапазонда өте жоғары 

тұрақтандырылған және қарқынды жарық ағынын 

шығаратын Hamamatsu EQ-99X LDLS лазерлік жарық 



көзімен СДЛ-2 спектрлік кешенін жаңғырту жүргізілетін 

болады. 

- NaCl, NaBr, KCl, KBr, KI, RbI, CsBr және CsI 

кристалдарының люминесценттік сипаттамаларын тіркеу 

арқылы электрондық қозудың қарқындата сәуле 

шығаруына серпімді деформацияның әсерін 

эксперименттік зерттеулер жүргізілетін болады. БҒССҚК 

ұсынған отандық басылымда бір мақала жариялау. 

- NaCl-Li, KCl-Li, KCl-Na, KCl-Sr және KCl-NO2. 

кристалдарының люминесценттік сипаттамаларын тіркеу 

арқылы электрон-кемтік жұптарының жеңіл катион-

гомологтар өрісінде қарқынды сәуле шығаруына әсерін 

эксперименттік зерттеу жүргізілетін болады. Web of 

Science базасындағы Q1,Q2 немесе Q3 кіретін немесе 

Scopus базасында Cite Score бойынша процентилі 50 кем 

емес рецензияланатын ғылыми басылымда бір мақала 

жариялау. 

- NaCl-Li, KCl-Li, KCl-Na, KCl-Sr және KCl-NO2 

кристалдарында люминесценттік сипаттамаларды тіркеу 

арқылы бірмезгілде электрон-кемтік жұптарының жеңіл 

катион-гомологтар өрісінде және серпімді деформация 

өрісінде қарқынды сәуле шығаруына әсерлерін 

эксперименттік зерттеу жүргізілетін болады. Web of 

Science базасындағы Q1,Q2 немесе Q3 кіретін немесе 

Scopus базасында Cite Score бойынша процентилі 50 кем 

емес рецензияланатын ғылыми басылымда бір мақала 

жариялау. 

- ЭҚ-дың сәуле шығару құбылысын қарқындатуға 

бағытталған серпімді және/немесе нүктелік деформациялар 

әсерінен СГК-дың люминесцентті сипаттамаларын 

арттыруға алып келген негізгі эксперименттік нәтижелерді 

жүйелеу, сондай-ақ сцинтилляциялық материалдардағы 

электрондық қозулардың сәуле шығару немесе 

радиациялық ақауларға ыдырауға әсерлерінің ғылыми 

негіздері жасақталатын болады. Коммерцияландыру 

жобасына өтінім беріледі. 
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