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Жоба люминофорлар мен жаңа фотоэлектрлік 

құрылғылар ретінде пайдалану үшін Ln2+, Ln3+ (2+ және 

3+ қышқылдану күйіндегі лантан иондары) қоспаланған 

перовскиттер мен гранаттардың люминесценттік 

қасиеттерін синтездеуге және одан әрі зерттеуге 

бағытталған. Кең спектроскопиялық сипаттамаларды – 

сәулелену, қозу спектрлерін, жоғары қысымды 

спектроскопияны, уақыт бойынша ажырататын 

спектроскопияны, фотоөткізгіштікті тіркеу жоспарлануда. 

Ферми статистикасын ескере отырып, флуоресцентті 

процестерді талдау әдетте назардан тыс қалатын жаңа 

ақпаратты ұсынуы керек. Атап айтқанда, p-n өтпелі 

қасиеттері бар диэлектриктердің екі қабатты құрылымдары 

жаңа электролюминесцентті немесе фотоэлектрлік 

құрылғыларды қамтамасыз ете алады. Диэлектриктерде 5-

10 эВ шамасында тыйым салынған аймақ болғандықтан, p-

n-ауысулармен байланысты электролюминесценция кең 

энергетикалық және спектрлік аймақтарды қамтуы мүмкін. 

Өзектілігі Жоба люминофорлар мен жаңа фотоэлектрлік құрылғылар 

ретінде пайдалану үшін Ln2+, Ln3+, Ln4+ (2+, 3+, 4+ 

қышқылдану күйіндегі лантан иондары) қоспаланған 

перовскиттер мен гранаттардың люминесценттік қасиеттерін 

синтездеуге және одан әрі зерттеуге бағытталған. Кең 

спектроскопиялық сипаттамаларды – сәулелену, қозу 

спектрлерін, жоғары қысымды спектроскопияны, уақыт 

бойынша ажырататын спектроскопияны, фотоөткізгіштікті 

тіркеу жоспарлануда. Ферми статистикасын ескере отырып, 

флуоресцентті процестерді талдау әдетте назардан тыс қалатын 

жаңа ақпаратты ұсынуы керек. Атап айтқанда, p-n өтпелі 

қасиеттері бар диэлектриктердің екі қабатты құрылымдары жаңа 

электролюминесцентті немесе фотоэлектрлік құрылғыларды 

қамтамасыз ете алады. Диэлектриктерде 5-10 эВ шамасында 

тыйым салынған аймақ болғандықтан, p-n-ауысулармен 

байланысты электролюминесценция кең энергетикалық және 

спектрлік аймақтарды қамтуы мүмкін. 

Мақсаты 

 

Жобаның мақсаты - Ln2+, Ln3+ иондарымен легирленген 

перовскиттер мен гранаттар негізінде функционалдық 

материалдардың синтезін, олардың спектроскопиялық 

сипаттамаларын зерттеу, одан әрі жарқыл орталықтарының 

табиғатын талдау және оларды жарықтандыру мен 

фотогальваника үшін пайдалану мүмкіндігін қарастыру. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

 қатты фазалы реакция (SSR) және сұйық фазалы 

эпитаксиямен алынған әртүрлі тотығу күйлері бар Ln 

иондарымен легирленген гранаттардың, перовскиттердің 

монокристалды қабықтарының синтезі; 

 - алынған материалдардың сипаттамасы, оның 

ішінде құрылымдық және спектроскопиялық зерттеулер; 



 - диэлектрлік матрицалардағы 2+, 3+ және 4+ (Ln2 

+, Ln3 + және Ln4+) тотығу күйлерінде лантанид 

иондарымен байланысты жарқыл орталықтарының пайда 

болуын түсіну; 

 - зерттелетін материалдардағы Ферми энергиясына 

сілтілік және өтпелі металдар иондарының басқа бір 

валентті катиондармен бірге легирлеудің әсерін зерттеу; 

 - өткізгіштік диапазонына қатысты қоздырылған 

иондар мен Ln тұзақтарының орналасуын анықтай 

отырып, фотоөткізгіштікке тәжірибелер жүргізу; 
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гранаттарының үлгілері синтезделді; сұйық фазалық 

эпитаксия әдісімен перовскит пленкалары алынды. 

Алынған материалдардың сәулелену, жұтылу спектрлері 

тіркелген. Компьютерлік бағдарламалар арқылы иттрий 

алюминий гранаттарының құрылымдық сипаттамаларын 

модельденді 

Ғылыми 

басылымдардағы 

жарияланымдары 

 

 


