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БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 
СГК - сілтілі галоидты кристалдар  

М
+
, Х

-
 - катион, анион 

ББТ - бетке бағытталған текше  

КОТ - кӛлемді орталықтандырылған текше 

ЭҚ 

ЕЭ, 0e  

- электрондық қозу 

- еркін экситон 
e  - электрон 
e                  - тесік 

АЛЭ, 
0
se ,

0

2
aa

Х 




   

 

- ӛздігінен қармалған экситон 



se , 










aa

Х
2

, KV  
      

 
 

- ӛздігінен қармалған тесік 

α, 
a                                           - аниондық вакансия 

F, ea  - аниондық вакансия ӛрісіндегі электрон 

H,  02 a
X  , 

0

ai  - ішкі галоген атомы 

I, iX  ,


ai  - интерстициалды анион 

iM  ,   


ci  - ішкі катион 

c
                         

  
- катиондық вакансия 

a c  
 

- дивакансия
 

(X3
-
)aca

 
-  екі анионды және бір катионды тор түйіндерінде 

орналасқан үш галоидты орталық 

ВУФ - вакуумдық ультракүлгін 

РЛ - рентгенолюминесценция
 

ТЛ - туннельдік люминесценция
 

ТСЛ - термостимуляцияланған люминесценция
 

 

Құрылымдық формулаларды белгілеуде тӛменгі индекс осы орталықтың 

торындағы орынды анықтайды, мұнда а – анионды түйін, с – катионды түйін, i 

– интерод, s – автолокализация. Формуланың жоғарғы индексі торға қатысты 

зарядты кӛрсетеді. 
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КІРІСПЕ 

 

Тақырыптың ӛзектілігі. 

Сілтілі галоидты кристалдар (СГК) негізінде анионды торда электронды 

қозудың (ЭҚ) іргелі заңдылықтары құрылды, олар: құрылу, миграция, ӛздігінен 

қармалу және одан әрі сәуле шығару (ӛздігінен қармалған экситондардың 

(ӚҚЭ) - және - люминесценциялары), сәулелік емес релаксация (бастапқы 

радиациялық ақауларға ыдырау- F, H  және , I) [1-8]. Тордың симметриясын 

тӛмендету кристалдық тордың нүктелік бұзылыстарына байланысты мүмкін 

болады: әртүрлі мӛлшердегі және зарядтағы қоспаларды, дислокацияны, 

вакансиялық ақауларды, сондай-ақ пластикалық және серпімді деформацияны 

енгізу арқылы [9-18]. 

ӚҚЭ-ның ыдырау алды жағдайы, оның ядросы – молекулалық түзілуі 

( 2X  ) болып табылады, бұл қоршаған кристалл түзуші бӛлшектердің 

симметриясының ӛзгеруіне ӛте сезімтал, және СГК торының симметриясының 

тӛмендеуіне әкеледі. 

Белгіленген идеяларға сәйкес [19], электронды және кемтік ішкі 

жүйелерінің массалық орталықтарының ығысуына байланысты, СГК-ның 

меншікті люминесценциясын үш түрлі ӚҚЭ конфигурациясымен жіктеуге 

болады: I – тип (on), II – тип (weak off) және III – тип (strong off). 

Тордың симметриясын деформация арқылы тӛмендеткен кезде, СГК 

қасиеттерін кванттық шығуды күшейтудің [20-23] негізінде сцинтилляциялық 

детекторлар жасауға мүмкіндік беретін етіп ӛзгертуге болады. Бұл ретте 

радиациялық ақаудың түзілу тиімділігін күшейту СГК дозиметриялық 

материалдар ретінде қолдануға мүмкіндік берді 

Осыған байланысты, СГК-ға негізделген сцинтилляторларда 

люминесценцияның ең жоғары кванттық шығуы болатын жағдайлар жасау 

қажет болып табылады. Осындай жағдайлардың бірі – экситондардың еркін 

жолының ұзындығын едәуір қысқартатын бір осьті деформацияның әсері [24]. 

Бұл жағдайда олардың радиациялық жойылуымен тордың тұрақты түйіндерінде 

ӛздігінен қармалу ықтималдығы күрт артады және қоспалар центрінің жарық 

интенсивтілігі тӛмендейді. Біросьті деформацияны қолдану әдісінің ерекшелігі, 

сол жағдайда қоспаға электронды қозу энергиясын беру мүмкіндігі нашарлайды 

[24, б. 582]. 

Бағытталған тӛмен температуралы деформацияның әсері СГК-дың 

меншікті люминесценциясын күшейтуге ықпал етеді, бұл ӛз кезегінде берілген 

сцинтилляциялық сипаттамалары бар заманауи материалдарды ойлап табу 

технологияларын дамытуға ықпал етеді. 

Пластикалық деформация, ӛздеріңіз білетіндей [25-30], СГК-да әртүрлі 

процестердің (қайтымды және қайтымсыз) жүруін тудырады, нәтижесінде 

әртүрлі деформациялық ақаулар пайда болады. Пластикалық деформация 

кезінде дислокациялардың ӛзара әсерлесуі кезінде кристалда 

электробейтараптылығын сақтау үшін дивакансия пайда болады. Пластикалық 

деформацияның қоспалық және вакансиялық ақаулары галогенді радиациялық 
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ақауларды тұрақтандыруға арналған тұзақтардың рӛлін атқарады, нәтижесінде 

дивакансияға жақын түйінаралық атомдарды біріктіру процесінде 3X – 

орталықтардың пайда болу мүмкіндіктері артады. 

 Тӛмен температуралы серпімді бір осьті деформация вакансия ақауларын 

тудырмайды, тек тордың параметрлерін ӛзгертеді. Сонымен бірге, экситонның 

кемтіктік компонентіндегі элементтердің ( 2X  ) симметриялы орналасуына 

байланысты СГК-да экситондардың сәулелік аннигиляциялану процесіне 

айтарлықтай әсер етеді. 

CsI, RbI, KI және KCl кристалдары зерттеу объектісі ретінде мақсатты 

түрде таңдалды. Біріншіден, бұл бұрын жақсы зерттелген кристалдар, олар 

үшін қозу релаксациясының негізгі заңдылықтары толық зерттелген. 

Екіншіден, олар кӛптеген қасиеттерде айтарлықтай ерекшеленеді, олардың 

ішінде электронды қозулардың қозғалу, деформациялық ақауларды құру 

тиімділігі, радиацияның әсеріне сезімталдық және т. б. Біздің эксперименттік 

мүмкіндіктерімізге сәйкес келетін 80 К температурада CsI (350 а) →KI (235 а) 

→RbI (150 а) →KCl (2а) кристалдар қатарындағы ӛздігінен қармалғанға дейін 

аниондық экситондардың еркін жолының ұзындығы айтарлықтай 

ерекшеленеді, бұл люминесцентті қасиеттерді СГК радиациялық ақауларының 

пайда болу тиімділігімен зерттеу үшін ӛте маңызды (а- тор тұрақтысы). 

RbIKICsI кристалдарының қатарында экситондардың еркін жолының 

ұзындығы артады, бұл олардың люминесцентті процестерге қатысу 

ықтималдығын арттырады, бұл кристалдардың меншікті люминесценциясын 

оқшаулау үшін ӛте маңызды. Иондаушы сәулеленумен құрылған KCl (2а) 

кристалында экситондар торда кедергісіз ӛздігінен қармалады және ӚҚЭ 

люминесценциясы 2,3 эВ кезінде 80 К толығымен сӛндіріледі [31]. Мұндай 

кристалдарда тӛмен температуралы біросьті деформацияның әсерінен меншікті 

люминесценция интенсивтілігінің артуын күту қиын. 

Экситонның меншікті люминесценциясының интенсивтілігі серпімді 

деформация дәрежесінің ӛсуімен артуы тиіс, ал қоспалық люминесценцияның 

интенсивтілігі, керісінше, жойылғанға дейін тӛмендейді. Ӛйткені тордың 

тұрақты түйіндерінде олардың ӛздігінен қармалу механизмі есебінен 

экситондардың энергиясын қоспаға беру процесі нашарлайтын болады [24, p. 

582]. 

Серпімді деформацияның әсерінен экситондардың ӛздігінен 

қармалуының әсері СГК люминесценциясының меншікті сипатын орнатуға 

ғана емес, сондай-ақ ӚҚЭ конфигурациясына әсер етуге мүмкіндік береді [32]. 

Осылайша, зерттеу объектілерін осындай қарама-қарсы таңдау арқылы 

(CsI, RbI, KI және KCl) радиациялық релаксацияның ерекшеліктерін және 

тӛмен температуралы бір осьті деформациямен стимуляцияланған радиациялық 

ақаулардың пайда болуын анықтауға болады. 

Осыған байланысты таңдалған тақырыптың ӛзектілігінің негізгі ғылыми 

мәселесі – радиациялық ақаулардың пайда болуымен люминесцентті канал мен 

ӚҚЭ ыдырау арнасының тиімділігін мақсатты басқару үшін ӚҚЭ-ның алдын-

ала күйіне тікелей әсер ету жолдарын табу болып табылады. 
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Диссертациялық жҧмыстың мақсаты – люминесценттік, 

термоактивациялық және абсорбциялық спектроскопияның эксперименттік 

әдістерін қолдана отырып, тӛмен температуралы бір осьті деформация есебінен 

тор симметриясы тӛмен CsI, RbI, KI және KCl кристалдарында сәуле шығару 

табиғатының ерекшеліктері мен радиациялық ақаулардың пайда болу 

механизмдерін анықтау. 

Мақсатқа жету үшін келесі негізгі міндеттер қойылды: 

1. ТСЛ және ТЛ интегралдық және спектрлік параметрлерін бір мезгілде 

зерттеу үшін екі тәуелсіз тіркеу каналдарын сезімталдығы жоғары цифрлық 

технология негізінде синхронизациялау. 

2. Тӛмен температуралы бір осьті деформацияның тор симметриясын 

тӛмендету кезінде CsI, RbI, KI және KCl кристалдарындағы люминесценцияның 

табиғатын люминесценттік және термоактивациялық спектроскопиясының 

эксперименттік әдістерімен зерттеу. 

3. Абсорбциялық спектроскопияның эксперименттік әдісімен тӛмен 

температуралы бір осьті деформацияның тор симметриясын тӛмендету кезінде 

RbI, KI және KCl кристалдарында радиациялық ақаулардың пайда болу 

механизмдерін зерттеу. 

4. Бір осьті деформация кезінде RbI, KI, KCl және CsI кристалдары үшін 

H-түйіндік орталығының ӛлшеміне негізделген радиациялық ақау түзілу 

тиімділігін бағалаудың стехиометриялық моделін жасау. 

5. Сілтілі галоидты кристалдардағы электрон қозу релаксациясының 

заңдылықтарын талдау және олардың негізінде тор симметриясының 

тӛмендеуімен CsI, RbI, KI, және KCl кристалдарының спектроскопиялық 

қасиеттерінің ерекшеліктерін түсіндіру. 

Зерттеу нысаны – CsI, RbI, KI және KCl кристалдарында радиациялық 

ақаулардың қалыптасуымен, олардың торының симметриясының бір осьті 

тӛмен температуралы (85 К) деформациясымен аяқталатын электрондық 

қозулардың релаксация ерекшеліктері. 

Зерттеу пәні – бір осьті тӛмен температуралы (85 К) деформацияның тор 

симметриясын тӛмендету кезінде CsI, RbI, KI және KCl кристалдарында 

люминесценцияның табиғаты мен радиациялық ақаулардың пайда болу 

механизмдері. 

Зерттеу әдістері – тӛмен температуралы бір осьті деформацияны қолдану 

арқылы люминесценттік, термоактивациялық және абсорбциялық 

спектроскопияның эксперименттік әдістері, сондай-ақ CsI, RbI, KI және KCl 

кристалдарында радиациялық ақаулардың түзілуін бағалау үшін ЖЦК және 

КЦК галоген атомдарының ӛлшемдерін ( 0
aR ) түйінаралық ӛлшемдерімен                  

( maxR ) салыстыру арқылы H-түйіндік орталығын тұрақтандырудың тиімділігін 

болжау. 

Ғылыми жаңалығы – люминесценттік және абсорбциялық 

спектроскопияның алғаш рет мынандай эксперименттік әдістерін қолдануында: 

1. Симметриялық конфигурациялы (on) 4,27 эВ ӚҚЭ-мен бір мезгілде 

люминесценцияны басумен бірге тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді 
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деформациясы бар тор симметриясының тӛмендеуі кезінде CsI кристалдарында 

асимметриялық конфигурациясы (weak off) бар 3,67 эВ ӚҚЭ кезінде 

люминесценция интенсивтілігінің күшеюі белгіленген. 

2. RbI (3,1 эВ) және KI (3,05 эВ) кристалдарында тӛмен температуралы 

(85 К) бір осьті серпімді деформация дәрежесінің жоғарылауы кезіндегі Ex-

люминесценциясының табиғаты ӚҚЭ-ның меншікті σ,- және π-

люминесценцияларының әсерінен интенсивтілігінің корреляциялық артуы 

негізінде анықталды.  

3. RbI және KI кристалдарында Н-түйіндік орталығының ӛлшемі негізінде 

түсіндірілетін жағы центрленген (NaCl типті) және кӛлемі центрленген (CsCl 

типті) кристалдар үшін тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді 

деформацияның әсерінен тұрақты сәулелену ақауларының концентрациясының 

тӛмендеуінің әсері табылды. 

Практикалық маңызы. Сілтілі галоидты кристалдардың туннельдік 

люминесценция интенсивтілігінің уақыт пен спектрлік тәуелділігін синхронды 

тіркеудің бірегей әдісі әзірленді (22.10.2022, № 6563 ҚР пайдалы модельге 

патент).  

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне ақпарат енгізу туралы куәлік фотолюминесценция, 

рентгенлюминесценция, туннельдік люминесценция және сілтілі галоидты 

кристалдардың термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін тіркеудің 

сандық технологиясы бойынша алынды (26.10.2020, № 12826).  

Тор симметриясының тӛмендеуі кезінде CГК-да ЭҚ релаксациясын 

зерттеудің зияткерлік ӛнімдері CГК негізіндегі сцинтилляциялық 

детекторларды әзірлеу үшін ғылыми негіз болып табылады. СГК-

сцинтилляторға сіңірілген иондаушы сәулелену энергиясын люминесценция 

орталықтарына берудің негізгі тетігі экситон тәрізді қозулардың пайда 

болуымен байланысты, олардың миграциясы активаторларға ауысуы және 

сцинтилляцияның тиімді қозуына әкеледі. 

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер: 
1. Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформациялық тор 

симметриясының тӛмендеуі кезінде CsI кристалдарында симметриялық 

конфигурациялы (on-center) 4,27 эВ ӚҚЭ-мен бір мезгілде люминесценцияны 

бәсеңдетумен қатар, асимметриялық конфигурациялы (weak off-center) 3,67 эВ 

ӚҚЭ кезінде люминесценция интенсивтілігінің күшею эффектісі. 

2. RbI (3,1 эВ) және KI (3,05 эВ) кристалдарындағы симметрия 

тӛмендеуі кезінде тордың тұрақты түйіндерінде ӚҚЭ сәулелі релаксациясымен 

түсіндірілетін, бір осьті серпімді деформацияның әсерінен анықталған Ex-

люминесценциясының меншікті табиғаты туралы эксперименттік факт. 

3. Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформацияның 

әсерінен KI және RbI кристалдарындағы тұрақты радиациялық ақаулардың 

пайда болуын тӛмендетудің эксперименттік эффектісі, бұл эффект жағы 

центрленген (NaCl типті) және кӛлемі центрленген (CsCl типті) кристалдар 

үшін H-түйіндік орталықтың ӛлшемі негізінде түсіндірілді. 
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Диссертациялық жұмыста тұжырымдалған ғылыми ережелердің 

нәтижелері мен қорытындыларының сенімділігі эксперименттік нәтижелердің 

конденсацияланған күй физикасының іргелі ережелерімен абсолюттік 

келісімімен, сондай-ақ сілтілі галоидты кристалдардың туннельдік 

люминесценция интенсивтілігінің уақытқа және спектрлік тәуелділігін 

синхронды тіркеу тәсілін тӛмен температураларда кристаллдарды 

деформациялауға мүмкіндік беретін арнайы криостатпен үйлесімде (ҚР 

30.06.2004 ж. №14831, 03.08.2012 ж. № 26141, 19.06.2014 ж. № 28731 

патенттері) қолданумен расталады (№ 6563 пайдалы модельге патент, 

22.10.2021 ж.; авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың 

мемлекеттік тізіліміне ақпарат енгізу туралы куәлік № 12826, 26.10.2020 ж.; 

12980, 03.11.2020 ж.). 

Автордың жеке қосқан ҥлесі. Диссертацияны орындау кезінде автор 

осы диссертациялық жұмысқа қатысты әрбір ғылыми экспериментке, зерттеу 

нәтижелерін сынауға, бастапқы деректерді жинау мен талдауға, сондай-ақ 

орындалған жұмыс бойынша негізгі жарияланымдарды дайындау үшін алынған 

эксперименттік нәтижелерді графикалық ӛңдеуге және одан әрі түсіндіруге 

тікелей қатысты. Автордың тікелей қатысуымен жоғары сезімтал сандық 

технология негізінде ТСЛ және ТЛ интегралды және спектрлік параметрлерін 

зерттеу үшін фотондарды тіркеудің екі тәуелсіз арнасы синхрондалды. 

Жұмыстың негізгі бӛлігі Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

университетінің «Материалдардың радиациялық физикасы» ғылыми 

орталығының базасында жүргізілді. 

Талқылау және алынған эксперименттік нәтижелерді кейіннен 

интерпретациямен ӛңдеу Эстониядағы Тарту университетінің Физика 

институтының «Иондық кристалдар физикасы» зертханасында профессор 

Лущик А.Ч-тың тікелей басшылығымен ӛткізілді. 

Тақырыптың ғылыми жҧмыс жоспарларымен байланысы. 
Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі қаржыландыратын 2020-2022 жылдарға арналған ЖТН 

АР08855672 «Сілтілі галоидты кристалдар негізінде функционалдық 

материалдардың люминесцентті сипаттамаларын жақсарту мақсатында 

электрондық қозудың сәуле шығару релаксациясына бағытталған әсер ету», 

сондай-ақ 2021-2023 жылдарға арналған жас ғалымдардың ЖТН АР09057911 

«Гомологты катиондармен белсендіру және тӛмен температуралық деформация 

кезінде KI, RbI және CsI кристалдарының люминесценция механизмдерін 

тәжірибелік зерттеу» гранттық жобалары аясында орындалды. 

Жҧмысты апробациялау. Зерттеудің негізгі нәтижелері келесі 

конференцияларда баяндалып, талқыланды: 

 7
th
 International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE 2020 

(Томск, Ресей Федерациясы, 14-26 қыркүйек 2020); 

 13
th
 International conference Functional Materials & Nanotechnologies, FMNT 

2020 (Вильнюс, Литва, 23-26 қараша 2020); 
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 European Materials Research Society, E-MRS 2021 (Франция, Лион, 31 

мамыр - 3 маусым 2021); 

 11
th
 International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of 

Ionizing Radiation (12-17 қыркүйек 2021, Быдгощ, Польша). 

Диссертацияның қҧрылымы мен кӛлемі. Зерттеу мақсатына, 

міндеттеріне және орындалған жұмыс кӛлеміне сәйкес диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, бес тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшадан тұрады. Диссертациялық жұмыс 38 суреттен, 9 кестеден және 

111 атаудан тұратын библиографиядан тұрады. 

1. Shunkeyev K., Maratova A., Myasnikova L., Sagimbayeva Sh., Zhanturina 

N. The specificity intrinsic luminescence of a CsI crystal under the influence of low-

temperature elastic deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2021. – Vol. 

509. –  P. 1-6 (Web of Science, Q3, Scopus – процентиль 51). 

2. Shunkeyev K., Maratova A., Lushchik A., Myasnikova L. Effect of low-

temperature deformation on the Ex luminescence of KI single crystals // Integrated 

Ferroelectrics. – 2021. – Vol. 220. – P. 140-146 (Scopus – процентиль 26) 

3. Shunkeyev K., Aimaganbetova Z., Myasnikova L., Maratova A., Ubaev Zh. 

Mechanisms of radiation defect formation in KCl crystals under the influence of local 

and plastic deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 

Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2021. – Vol. 509. – P. 7-11 

(Web of Science, Q3, Scopus – процентиль 51). 

4. Zhanturina N., Myasnikova L., Shunkeyev K., Maratova A., Popov A. 

Efficiency of H center stabilization in alkali halide crystals at low-temperature 

uniaxial deformation // Low Temperature Physics. – 2020. – Vol. 46 (12). – P. 1165–

1169 (Scopus – процентиль 28).  

5. Myasnikova L.N., Maratova А.G., Shunkeyev K.Sh. The features of strain-

stimulated RbI luminescence // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. 

– 2021. – Vol. 5(4). – P. 218-228 (Scopus – процентиль 14).  

6. Shunkeyev K., Myasnikova L., Maratova A., Bizhanova K. Mechanisms of 

radiation defect formation in the KI crystal in the deformation field // Proceedings – 

2020 7
th

 International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE 2020. 

– 2020. – P. 1016–1020. 

7. Маратова А.Г., Убаев Ж. К., Шункеев К. Ш., Мясникова Л. Н. 

Цифровая технология сканирования люминесцентных характеристик 

щелочногалоидных кристаллов // Вестник Национальной инженерной 

академии. – 2021. – № 2 (80). – С. 55-61.  

8. Shunkeyev K., German А., Myasnikova L., Маrаtоvа А., Lickevich А., 

Kuanyshbek А. Automated luminescent unit for measuring thermostimulated 

luminescence of alkali-halide crystals // Вестник Актюбинского регионального 

государственного университета им. К.Жубанова. – 2020. – № 1. – P. 3-7.  

9. Shunkeyev K., Lushchik A., Maratova A., Tilep A., Sagimbayeva Sh., 

Myasnikova L. The features of spectroscopic properties of alkali halide crystals 

exposed to low-temperature uniaxial elastic deformation // Вестник Евразийского 
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национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Физика. Астрономия. 

– 2022. – T. 2. – C. 12-19. 

10. Маратова А.Г., Шункеев К.Ш., Сагимбаева Ш.Ж., Мясникова Л.Н. 

Сілтілігалоиодты кристалдардың туннельдік люминесценция интенсивтілігінің 

уақыт пен спектрге тәуелділігін бір мезгілде тіркеу тәсілі (пайдалы модельге 

патент № 6563 РК, 22.10.2021 ж.). 

11. Маратова А.Г., Убаев Ж.К., Шункеев К.Ш., Мясникова Л.Н. Ав. 

свидетельство: Цифровая технология регистрации спектров 

фотолюминесценции, рентгенолюминесценции, туннельной люминесценции и 

термостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллов. – 

№ 12826, 12.10.2020 ж. 

Диссертацияның қҧрылымы мен кӛлемі. Зерттеу мақсатына, 

міндеттеріне және орындалған жұмыс кӛлеміне сәйкес диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, бес тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшадан тұрады. Диссертациялық жұмыс 38 суреттен, 9 кестеден және 

111 атаудан тұратын библиографиядан тұрады. 
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1 СІЛТІЛІГАЛОИДТЫ КРИСТАЛДАРДАҒЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

ЖӘНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ АҚАУЛАР 

 

1.1 CsI, RbI, KI және KCl кристалдарының люминесценттік 

сипаттамасы 

Іргелі сіңіру саласындағы сілтілі галоидты кристалдардың оптикалық 

қасиеттері кӛптеген жұмыстарда әртүрлі әдістермен зерттелген: жұқа 

пленкалардағы оптикалық сіңіруді ӛлшеу, Кристалл бетінен шағылысуды бір 

және екі фотонды спектроскопия әдістерімен ӛлшеу және т. б. [31, р. 1551, 33]. 

Фундаментальды сіңіру шеттерінде валенттік аймақтан электрон ӛткізгіштік 

аймаққа ӛтетіні белгілі, ал экситонды сіңіру бриллюин аймағының Г нүктесінде 

тікелей ӛтуге байланысты сіңіру жиегінен тӛмен орналасқан [33, p. 906]. 

Барлық сілтілік галоидты кристалдар кіретін иондық байланысы бар кең 

аймақтық қосылыстарда радиациялық ақаулар кӛбінесе сысу механизмі (соққы 

механизмі) үшін шекті энергиядан едәуір аз энергиямен жасалады [34-37]. СГК 

ақаудың пайда болуының ең ықтимал механизмі энергиясы Eg диапазонының 

еніне жақын және Френкель ақауының пайда болу энергиясынан асатын тӛмен 

энергиялы экситондардың ыдырауы екені анықталды. Кристалдардың 

сәулеленуі кезінде іргелес тор түйіндерінде орналасқан екі галогендік иондағы 

тесік ұсталады (автолокализация). Бұл тесік галогендік иондарды 

квазимолекулаға (диатомдық ион) тартады, оны VK орталығы деп атайды. Бұл 

жағдайда галоид иондарының тор түйіндеріндегі қалыпты позицияларынан 

біршама сысуы орын алады [38]. 

Оптикалық сіңіру спектрлерін тіркеу СГК-да ЭҚ бар екенін 

эксперименталды түрде дәлелдеуге мүмкіндік берді [33, p. 898]. ЭҚ - ның одан 

әрі ӛзгеруін вакуумдық ультракүлгін (ВУК) - немесе рентген сәулелерімен қозу 

кезінде алынған СГК люминесценция спектрлері бойынша ғана зерттеуге 

болатынын ескеріңіз. 

СГК-дағы люминесценция екі түрге бӛлінеді: меншікті және қоспалы. 

Жұмыстарда [1, с. 69, 31, б. 1557] бос экситондар мен АЛЭ-нің эмиссиялық 

ыдырауы кезінде тордың тұрақты түйіндерінде ӛзіндік люминесценция 

байқалатыны анықталды. Сілтілік металл йодидтері мен бромидтеріндегі 

ӛзіндік люминесценцияны одан әрі зерттеу ЕЭ және ӚҚЭ қатар ӛмір сүретінін 

дәлелдеді [1, c. 95]. Алайда, EЭ және ӚҚЭ энергетикалық күйлері 

потенциалдық тосқауылмен бӛлінген және экситондарды автолокализациялау 

үшін активтендіру энергиясы қажет. Сілтілік металл хлоридтерінде ЕЭ және 

ӚҚЭ күйлерін бӛлетін әлеуетті тосқауыл жоқ екенін және олардағы 

автолокализация кедергісіз жүретінін ескеріңіз [1, б. 96].  

Таза NaI кристалдарының люминесценциясы туралы алғашқы бақылаулар 

жүргізілгеннен бері [39], негізгі сіңіру аймағында қозу кезінде СГК-ның 

меншікті люминесценциясы егжей-тегжейлі зерттелді [40-41]. [42] жұмысында 

KI кристалы үшін бұл кӛрсетілген люминесценция электрондардың тесіктермен 

рекомбинациясынан туындаған. Екінші жағынан, Коблер [43] тӛмен 

температурада СГК рентгенолюминесценциясы ӛткізгіш электрон VK 
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орталығымен рекомбинацияланған кезде пайда болатынын анықтады. VK-

орталығы – бұл ( 2X  )аа-молекуласының құрылымы бар және бетке бағытталған 

құрылымы бар кристалдарда <110> осьтер бойында орналасқан 

автолокализацияланған тесік (мұндағы Х – галоид ионы). 

Эксперименттік нәтижелерді талдай отырып, ультракүлгін және 

рентгендік сәулелену кезінде NaI, KI, RbI және CsI кристалдарында, сондай-ақ 

тӛмен температурада электронды сәулелену кезінде кристалдардың бірдей 

меншікті люминесценциясы байқалады деген қорытындыға келді [39, р.1182, 

42, р. 215, 43, р. 1298, 45-49]. Демек, біз қорытындыға келеміз [46, р.700, 50] 

сілтілі йодидтер үшін, кӛлемді центрленген құрылымы бар CsI-ден басқа, 

фундаментальды сіңіру аймағында фото қозу кезіндегі ӛзіндік люминесценция 

«VK+e» түзілуінің сәулелік ыдырауында да жүреді. ӚҚЭ оң зарядталған тесіктің 

және теріс зарядталған электронның кулондық тартылыс күштері арқылы 

түзіледі. ӚҚЭ бұл бейтарап квазибӛлшек, құрылымы бар X2
-
e

—
молекула бетке 

бағытталған <110> кристаллографиялық бағыттар бойында орналасқан 

молекула, ал кӛлем орталықтандырылған СГК үшін <100> [1, б. 85].  

Шығармаларда [23, б. 156, 51-52] кейбір хлоридтердегі люминесценция 

және жарқырау қозу спектрлері зерттелді. Авторлар бұл заттардағы 

люминесценция ӚҚЭ сәулеленуінің ыдырауымен де байланысты деген 

қорытындыға келді. ӚҚЭ жойылған кезде, яғни байланысқан электронның 

тесікпен рекомбинациясы кезінде VK-орталығының құрамына кіретін галоид 

атомдарының бірі интеродқа итеріліп, жұп ақаулардың пайда болуына әкеледі –

Н, F-орталықтар [1, б. 147]. Н-орталығы – бұл галоидтың интерстициалды 

атомы, ал F-орталығында аниондық бос орынды қоршап тұрған алты катионмен 

әрекеттесетін бір жұпталмаған s электроны бар.  

1.1-суретте [2, б. 148] жұмыстан 4,2-11 К температурада CsI, RbI, KI және 

KCl кристалдарының рентгендік сәулеленуімен және электрондарымен қозған 

кезде люминесценция спектрлері келтірілген. Үштік табиғаты бар 

люминесценция жолақтары Т- (үлкен поляризация), синглет S- (кӛлемді 

поляризация) арқылы белгіленеді [2, б. 157]. Синглеттік жарқыл ең тӛменгі 

қозған деңгейден 

u

1 -ден (n = 1) негізгі синглеттік күйге 

g

-ге ӛту 

процесінде қалыптасады, ал үштік жарқыл ең тӛменгі үш еселенген үштік 

деңгейден 

u

3 -тен негізгі синглеттік күйге 

g

-ке ӛту кезінде жүзеге 

асырылады. Люминесценцияның ӛмір сүру уақыты температураға тәуелді емес 

және наносекундтарда бағаланады, ал люминесценцияның ӛмір сүру уақыты 

сұйық гелий температурасында микро-миллисекундтарға дейін ӛзгереді. -

люминесценция үшін Еσ электр векторы ӚҚЭ ядросының осіне параллель, ал 

жоғары -поляризация кезінде Еπ ӚҚЭ ядросының осіне перпендикуляр екенін 

ескеріңіз [53]. 
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,  – экситондардың поляризациясы; S, T – сәйкесінше экситондардың 

синглеттік және үштік күйлері 

 

Сурет 1.1 – CsI, KI және KCl кристалдарының рентген сәулелерімен және 

электрондарымен қозу кезіндегі люминесценция спектрлері  

4,2-11 К температурада [2, б. 148] 

 

K. Teegarden [42, б. 215] жұмысында KI кристалының люминесценциясы 

егжей-тегжейлі зерттелген. Автор KI кристалында максимумы 3,31 эВ болатын 

екі жарқыл жолағы және 10 К-де KI  ультракүлгін сәулесімен қозған кезде 4,15 

эВ болатынын байқады. Алайда, [2, б. 148] жұмыста бірінші экзитонды сіңіру 

жолағы аймағында фотондармен қозған кезде максимум 3,01 эВ болатын тағы 

бір жарқыл жолағы тіркелді. Автор бұл қосымша жарқыл жолағының 

табиғатын сенімді түрде түсіндіре алмады және оның таза KI 

люминесценциясына да, Tl
+
-иондары сияқты әртүрлі қоспаларға да сәйкестігін 

ұсынды. 
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Тӛмен температурада (11 К) іргелі сіңіру аймағында (8,3 эВ) KCl 

монокристалын қоздыру кезінде 2,31 эВ максимуммен бір ғана сәулелену 

жолағы пайда болады [31, б.1554]. Температура жоғары мәндерге кӛтерілгенде, 

бұл сәулелену жолағы сӛндіріледі. Барлық кӛрсетілген люминесценция 

жолақтары Гаусс тәрізді екенін ескеріңіз. 

[31, б. 1556] жұмыста KI кристалы мен хлоридтердегі люминесценцияның 

табиғаты әртүрлі екендігі кӛрсетілген. Энергиясы 6,2 эВ фотондармен іргелі 

сіңіру аймағында қозу кезінде KI-де 3,31 эВ және 4,16 эВ шыңдары бар екі 

сәулелену жолағы тіркеледі, олар ӛткізгіш электрондардың VK орталықтарымен 

рекомбинациясына байланысты. 6,2 эВ-ден тӛмен меншікті сіңіру аймағындағы 

қозу 3,31 эВ-да үшінші жарқыл жолағының пайда болуына әкеледі [50, б.632]. 

Егер электрондар терең тұзақтардан жарықпен босатылса, онда пайда 

болған ӛткізгіш электрондар жарқыл орталықтарындағы тесіктермен 

біріктіріліп, люминесценцияның жарқылын тудыратынын ескеріңіз. Егер 

саңылаулар жарқыл орталықтарынан жарықпен босатылса, онда әдетте 

люминесценцияны сӛндіру жүреді, дегенмен сирек жағдайларда 

рекомбинациялық люминесценцияның жарқылы байқалады, ӛйткені фото 

жарықтандыру саңылауларды басқа орталықтарға үлкен тиімді рекомбинация 

қимасымен кӛшіруге әкеледі. Бірінші процесс әдетте оптикалық ынталандыру 

деп аталады, ал люминесценцияның әлсіреуі оптикалық сӛндіру деп аталады 

[31, б. 1558]. Әдетте, оптикалық ынталандыру да, оптикалық сӛндіру де 

инфрақызыл сәуленің әсерінен болады. Алайда, терең тұзақтары бар кең зоналы 

объектілерде, оларға барлық СГК кіреді, ынталандыру қысқа толқынды 

сәулеленумен сәулелену кезінде де тіркеледі. 

Алайда KI кристалында 3,04 эВ сәулелену 30 К-ден жоғары сӛнеді, ал 

оның орнына бірінші экзитонды сіңіру жолағында қозған 3,31 эВ сәулелену 

пайда болады. 6,0 эВ фотондармен қозған кезде 3,04 эВ және 3,31 эВ 

максимумдары бар сәулелену жолақтарының температураға тәуелділік 

формасы күрделі құрылымға ие және 1.2 а суретте кӛрсетілген [31, б. 1557]. 

KI монокристалындағы 3,04 және 3,31 эВ жарқыл қарқындылығының 

температураға тәуелділігі (күрделі жолақ Гауссианға ыдырағаннан кейін) 1.2 а 

суретте 6,0 эВ энергиясы бар фотондармен қозу жағдайы үшін кӛрсетілген. 11 

К кезінде 3,04 эВ кезінде сәулелену қарқындылығының 3,31 эВ кезінде 

сәулелену жолағына қатынасы шамамен 9-ға тең. 70 К кезінде 3,04 эВ 

сәулелену экситон аймағында ӛте әлсіз қозғалады. Бұл процесті экзитонның 

ыдырауының үш арнасын ескере отырып түсіндіруге болады. Сұйық азот 

температурасында 3,35 эВ сәулелену жолағы ӛзінің бүкіл сіңіру аймағында 

қозғалады және люминесценция үшін қозу спектрі [54] байқалғанға ұқсас. 

KI монокристалында максимумы 3,31 эВ болатын сәулелену жолағының 

ыдырау уақыты = 4,2 К температурада t = 4,4 мкс. бұл мән қозудың басқа әдісі 

қолданылатын жұмыс деректеріне сәйкес келеді [54, б. 23]. 
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Сурет 1.2 –  ӚҚЭ люминесценциясының температураға тәуелділігі 

 KI, KCl және RbI монокристалдарында [31, б. 1557] 

 

Экситонды сіңіру шыңында қозудан туындаған сәулеленудің ыдырау 

уақыты 3,7 мкс-тен 30 К температурадан 2,6 мкс-қа дейін тӛмендейді, мұнда 

3,31 және 3,04 эВ-де жарқыл қарқындылығының қайта бӛлінуі жүреді. 

8,3 эВ энергиясы бар фотондармен қозған кезде CsI монокристалындағы 

2,31 мэв сәулелену жолағының температураға тәуелділігі 1.2 б суретте 
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кӛрсетілген [31, б. 1558]. 1.2 в суреттен жолақты сӛндіру ӛте тез жүретінін және 

50 К температурада люминесценция байқалмайтынын кӛруге болады. 

RbI монокристалында 5,9 эВ энергиясы бар фотондармен қозған кезде 

максимумы 3,03 эВ және 2,3 эВ болатын сәулелену жолақтарының 

температураға тәуелділігі 1.2 в [7, б. 154] суретте кӛрсетілген. 

Люминесценцияны максимум 3,03 эВ-де сӛндіру үнемі жүреді, бірақ шамамен 

50 К температураға дейін тӛмендеу баяу, ал 50 К – ден кейін ол күрт 

тӛмендейді. Бұл автолокализацияланған экситонның 2s жарқылын термиялық 

сӛндіру нәтижесінде пайда болады. Бұл ретте максимумы 2,3 эВ болатын 

сәулелену жолағының қарқындылығы ӛте тӛмен температурадан 50 К-ге дейін 

ӛсті, ал 50 К ауданындағы температурадан кейін іс жүзінде 3,03 эВ кезінде 

максимуммен сәулелену жолағымен параллель тӛмендеді. 

Электрондық тесік жұптарының рекомбинациясы кезінде пайда болатын 

ӚҚЭ ыдырау процесі кӛп сатылы емес екенін ескеріңіз. ӚҚЭ құрылымы мен 

электронды құрылымын ескере отырып, ыдыраудың келесі нұсқалары мүмкін. 

Біріншісі-σ-люминесценцияның пайда болуымен, онда поляризацияланған 

жарықтың сәулеленуі экситон ядросының осі бойымен жүреді. Екіншісі π-

люминесценция, мұнда экзитон ядросының осіне перпендикуляр жартылай 

поляризацияланған жарықтың сәулеленуі. Үшіншісі-алғашқы радиациялық 

ақаулардың пайда болуымен радиациясыз ыдырау [1, б. 180]. 

4,2 К кезіндегі CsI, RbI, KI және KCl монокристалдарындағы эВ 

оптикалық сипаттамалары 1.1-кестеде келтірілген [2, б. 150, 10, б. 28], мұндағы 

Eg – жолақ ені, 

exE  – бар бос экситондардың максималды сіңіру жолағының 

орны n = 1, E
I
(π, σ) – максимум ӚҚЭ люминесценциясы, Н(π, σ)  - ӚҚЭ 

люминесценциясының жарты ені, τ – ӛмір сүру уақыты. 

[19, б. 392, 53, б. 43] жұмыстарда оптикалық түрде жасалған экситонның 

автолокализация кезеңдері сипатталған. 1 кезең – тесік компонентінің бір 

галоидты күйге (ядро-бір галоидты ион) орналасуына байланысты экситонның 

қозғалғыштығының жоғалуы. 2 кезең-экситонның автолокализациясы (ядро-екі 

галоидты автолокализацияланған тесік). Кристалдық тор дискретті 

болғандықтан, жоғарыда кӛрсетілген экситонның экстремалды күйлерінің 

арасында аралық күйлер де бар. 

Экситонның пайда болу орны мен оның автолокализация орны 

арасындағы қашықтық әдетте экситонның автолокализацияға дейінгі еркін 

жүру ұзындығы деп аталады [1, б. 87, 53, б. 44]. Автолокализацияға дейінгі 

экситонның еркін жүру ұзындығын анықтаудың классикалық тәсілі-қоспаның 

әртүрлі концентрациясымен толықтырылған кристалдардың люминесценция 

спектрлерінің қарқындылығын талдау. 

1.2-кестеде сұйық гелий температурасында (Т=4,2 К) және сұйық азот 

температурасында (Т=80 К) NaCl, KCl, KI, RbI, NaI, CsI, CsBr және CsCl 

кристалдарында автолокализацияға дейінгі экситонның еркін жүру ұзындығы 

кӛрсетілген. 

 



18 
 

Кесте 1.1 – CsI, RbI, KI және KCl монокристалдарындағы электронды қозудың 

оптикалық сипаттамалары 4,2 К [2, б. 150, 10, б. 28] 

 

Кристалл Eg (эВ) 
exE  (эВ) E

I
(π, σ) (эВ) Н(π, σ) (эВ)  Поляри-

зация 

τ (с) 

CsI 6,4 5,81 3,68 

4,27 

0,51 

- 

π 

σ 

1,8 х 10
-6

 

- 

 

RbI 

 

6,37 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

- 

0,49 

0,3 

π 

π 

σ 

1,1 х 10
-5 

2,2 х 10
-5 

3,1 х 10
-9 

 

KI 

 

6,3 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

0,39 

0,34 

0,34 

π 

- 

σ 

4,4 х 10
-6

 

- 

2,3 х 10
-9 

KCl 8,7 7,78 2,32 0,3 π 5 х 10
-3 

  

Кесте 1.2 – Экситонның KCl, KI, RbI, CsI (а – тор тұрақтысы) 

кристалдарындағы әртүрлі температурада автолокализацияға дейінгі еркін 

жүрісінің ұзындығы [1, б. 87, 53, б. 44] 

 

Кристалл Еркін жүгіру ұзындығы (а) 

Т=5 К Т=80 К 

CsI 1000 376 

KI 2000 235 

RbI 950-1000 100-120 

KCl 20 2 

 

1.2-кестеде әдеби деректерді ескере отырып, көрсетілген кристалдардағы 

автолокализацияға дейінгі экситондардың еркін жүруінің болжамды 

ұзындықтары [1, б. 87, 53, б. 44] және Cl → Br → I қатарындағы галогендердің 

иондық радиустары көрсетілген. 85 К кезінде өткізіледі. 

Қоздырғыш сәулеленудің әсерінен бөлінген электрон мен тесік пайда 

болған жағдайда, тесік өрісі арқылы электронды ұстап алу арқылы экситонның 

пайда болу ықтималдығы өте жоғары екенін ескеріңіз. Тесік квазибөлшек бола 

отырып, автолокализация процесінде жеткілікті терең тұзақтарды құрайды, бұл 

электронды ұстау кезінде көрсетеді. Электрон жылжымалы компонент болып 

табылады және оны ұстау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады, тесіктің 

автолокализация дәрежесі соғұрлым жоғары болады. Демек, 

автолокализацияның жоғары дәрежесі бар экситондар электронды тесікпен 

ұстау процесінде жасалады. Назар аударыңыз, электронды тесікпен ұстау 

уақыты өткізгіштік аймағындағы электрондардың концентрациясына тура 

пропорционалды. 

ОҚЭ бірнеше құрылымдық жағдайларда болады. [19, б. 389] жұмыста 

Кано геометриялық симметрияда кӛрсетілген салыстырмалы Стокс сдысуына 
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негізделген ОҚЭ-нің түпнұсқа классификациясын ұсынды. Салыстырмалы 

Стокс ауысымы формула бойынша: 

 

S
0

R = 1 - E
I
(π, σ)/ 


exE  .                                         (1.1) 

 

Естеріңізге сала кетейік, стокстықмещысу – бұл жарқыл центрін қоздыру 

үшін шығарылатын Жарық квантына қарағанда үлкен энергия кванты қажет 

болатын құбылыс. Эксперименттік жұмыстардың нәтижелері бойынша 

сәулелену жолағы активатордың сіңіру жолағына қатысты әдетте ұзын толқын 

ұзындығына ауысатыны анықталды. 

Салыстырмалы стокс қозғауы мәндеріне сәйкес, ӚҚЭ 1.3-кестеде 

кӛрсетілген үш құрылымдық күйде болуы мүмкін. 

 

Кесте 1.3 – Автолокализацияланған экситондардың шартты жіктелуі [19, б. 389] 

 

Автолокализацияланған экситон 

0,25 < S
0

R < 0,34 0,35 < S
0

R < 0,46 0,46 < S
0

R < 0,65 

on-center  weak off-center strong off-center 

   
 

On-center деп аталатын ӚҚЭ-автолокализацияланған екі галоидты 

орталық симметриялы экситон, яғни оның ӛрісінде локализацияланған 

электроны бар VK-орталығы. Strong off-center – бұл автолокализацияланған екі 

галоидты жоғары асимметриялық экситон, онда VK-орталығы кристалдық 

тордың екі іргелес аниондық түйіндерінің симметрия орталығына қатысты 

қатты сысады. Weak off-center деп аталатын автолокализацияланған экситондар 

on-center экситондары мен strong off-center типтері арасындағы аралық күй 

болып табылады. Оларда VK-орталығының ядросы шамалы, бірақ симметрия 

орталығына қатыстымещысқан. 

 1.1-кестенің деректерін пайдалана отырып, сондай-ақ (1.1) формула 

бойынша салыстырмалы стоксаысу мәндерін есептей отырып, зерттелетін CsI, 

RbI, KI және KCl монокристалдарындағы автолокализацияланған 

экситондардың конфигурация түрлерін анықтаймыз (1.4-кесте).
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Кесте 1.4 – CsI, RbI, KI және KCl ӚҚЭ конфигурация түрлері  

 

Кристалл 
exE  (эВ) E

I
(π, σ) (эВ) Жарқыл 

түрі 

0
RS  Конфигурация 

ӚҚЭ 

CsI 5,81 3,68 

4,27 

π 

σ 

0,367 

0,265 

weak off-center 

on-center 

 

RbI 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

Ex 

π 

σ 

0,601 

0,462 

0,322 

strong off-center 

strong off-center 

on-center 

 

KI 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

π 

Ex 

σ 

0,435 

0,419 

0,291 

weak off-center 

weak off-center 

on-center 

KCl 7,78 2,32 π 0,701 strong off-center 

 

1.4 - кестедегі мәліметтерден симметриялы конфигурация түрімен (on-

center) але жарқырауы σ-люминесценцияға сәйкес келеді. Алайда, π-

люминесценция үшін әлсіз асимметриямен (weak off) және күшті 

асимметриямен (strong off) але конфигурациялары мүмкін. Ex жарқырауы тек 

RbI және KI [55] кристалдарында байқалатынын ескеріңіз, бірақ сәйкесінше 

әртүрлі конфигурацияларда күшті ӛшіру және ояту. Біз зерттейтін CsI, RbI, KI 

және KCl монокристалдарында ӚҚЭ барлық түрлері тіркелген. 

ӚҚЭ-нің үш түрінің құрылымын талдай отырып, ӚҚЭ-нің одан әрі 

релаксациясы кристалл ӛрісінің симметриясына байланысты деп болжауға 

болады. Әдеби дереккӛздерден белгілі болғандай, бір активаторы бар және 

құрылымы бірдей СГК-да кристалдың негізгі торына байланысты спектрлік 

сипаттамалардың ӛзгеруін кӛрсететін заңдылық анықталды. Бұл заңдылыққа 

жауап беретін аниондар (катиондар емес) екенін ескеріңіз, ӛйткені 

активаторлар аниондарға жақын орналасқан. Мысалы, KF-Tl → KCl-Tl → KBr-

Tl → KI-Tl калий катионымен және таллиймен белсендірілген СГК қатарында 

люминесценция жолақтарының тӛменгі энергияларға (яғни спектрдің ұзын 

толқындық жағына) сысуы тіркелген. Тұзақтардың тереңдігінің тӛмендеуі де 

тіркелді. Анықталған заңдылықтарды активатор ионының қоршаған ортасының 

поляризациялануының жоғарылауымен түсіндіруге болады. Стокс шығыны бір 

уақытта ӛсуде, ал кейбір жағдайларда тіпті люминесценция жолағының ені, бұл 

потенциалды қисықтардың конфигурациясы мен ӛзара орналасуының ӛзгеруіне 

байланысты [56]. 

Демек, СГК-дағы әртүрлі ӚҚЭ конфигурацияларының қоршаған орта 

симметриясының ӛзгеруі люминесценция спектрлерінің ӛзгеруіне әкелуі 

мүмкін. Әр түрлі СГК конфигурацияларының айналасындағы кристалл ӛрісінің 

симметриясын бірнеше жолмен ӛзгертуге болады, бұл әртүрлі қоспаларды 

енгізу және бір осьтік деформация (серпімді де, пластикалық та). 
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1.2 Сілтілігалоидты кристалдардағы радиациялық ақаулар 

ЭҚ релаксациясының негізгі заңдылықтарын жүйелі зерттеу үшін СГК-да 

кристалдардың құрылымы мен тазалығы ӛте маңызды, олар ӛзіндік немесе 

қоспалық сипатқа ие сызықтық және нүктелік радиацияға дейінгі ақаулардың 

деңгейімен бағаланады. 

СГК – оң зарядталған сілтілі металл иондарының ( M  – катиондардың) 

және теріс зарядталған галоген иондарының ( X  – аниондардың) жабық 

электронды қабықшаларынан жасалған текше құрылымды иондық кристалдар, 

сондықтан олардың құрылымдары M X   немесе I VIIA B деп белгіленеді .  IA  – 

Д. И. Менделеев кестесіндегі элементтердің бірінші тобын, ал VIIB – сәйкесінше 

элементтердің жетінші тобын білдіреді [57]. 

СГК құрылымы бойынша екі топқа бӛлінеді: NaCl типті бетке 

бағытталған текше (HCC) және CsCl типті кӛлемді центрленген текше 

кристалдар (OCC). HCC – ге литий, натрий, калий және рубидий галогендерінің 

16 кристалы, ал цезий галогендерінің OCC-ге 4 кристалл жатады [1, 20, 53, 32-

бет]. 

Тор құрылымына қарамастан, барлық СГК-де электрондардың сілтілік 

металл атомдарынан галоген атомдарына ӛтуін қамтамасыз ететін бірыңғай 

электронды жүйе бар. Әдеттегідей, NaCl кристалының мысалында иондық 

байланыстың орындалуы кӛрсетілген. Оқшауланған күйде сілтілік металл 

атомы ( 0Na ) электронды конфигурацияға ие: 0Na  2 2 6 11 2 2 3s s p s , ал галоген 

атомы 0Cl  2 2 6 2 51 2 2 3 3s s p s p . СГК-да олар 3s
1 

натрий атомынан 3p
5
-ке валенттік 

электронның толық ауысуының арқасында иондарға айналады хлор атомдары. 

Нәтижесінде бізде келесі электрондық конфигурациялар бар Na  2 2 61 2 2s s p , 

Cl  2 2 6 2 61 2 2 3 3s s p s p . Атомның сыртқы электрондарды беру қабілеті оның 

иондану потенциалының шамасымен, ал электрондарды қосу қабілеті қосылу 

энергиясымен (немесе электронға жақындық деп аталады) анықталады. 

Нәтижесінде иондық байланыстар арасында Na және Cl  жүзеге асырылады, 

сондықтан тиісті қосылыстар кӛбінесе иондық кристалдар деп аталады. 

ЭҚ (аниондық экситондар, электронды тесік жұптары) релаксациясын 

зерттеу, СГК торының симметриясын тӛмендету кезінде алынған 

эксперименттік нәтижелерді түсіндіру кезінде ескеру қажет нүктелік ақаулар 

туралы ақпаратты ұсынады. 

СГК-да 1.3-суретте кӛрсетілген қарапайым нүктелік ӛзіндік ақаулардың 

бірнеше түрі бар [53, c. 33]: 

1. Анионды зарядталған френкель ақаулары, аниондық бос орындар  a
  

мен  iX   галоидтық интерстициалды иондардың тең саны. 

2. Анионды бейтарап френкель ақаулары, F- және H- орталықтарының 

( ea  и  02 a
X  , тең саны және сәйкесінше). 
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3.  Катиондық френкель ақаулары, (зарядталған және бейтарап), 

зарядталған ақаулар жағдайында катиондық бос орындар  c
  мен сілтілік 

металдың  iM   интерстициалды иондарының саны бірдей. 

4.  Шоттков ақаулары, яғни тең сан 
c
  және 

a
 . 

Кӛп энергия жұмсау қажеттілігіне қарамастан, СГК сәулелену кезінде 

негізінен Шоттки ақаулары емес, Френкель ақаулары пайда болуы мүмкін. 

Айта кету керек, катиондар мен аниондардан тұратын СГК-да тепе-теңдік 

термодинамикалық күйде тордың электронейтралдылығын сақтау үшін әр түрлі 

зарядталған ақаулардың концентрациясы тең болып қалады. Мысалы, 

аниондық  a
  бос орындар және  iX   галоидты интерстициалды иондар,  c

  

катиондық бос орындар және  iM   сілтілі металл интерстициалды иондар және 

т. б. 

СГК-да катиондық  c
  бос орындар оптикалық белсенді емес ақауларға 

жатады, сондықтан оларды сіңіру және люминесценция спектрлерінде анықтау 

әлі мүмкін болмады. Алайда, электр ӛткізгіштігін тіркеу бойынша СГК [58], 

катиондық бос жұмыс орындарының кӛші-қоны температураның кең 

интервалында иондаушы сәулеленудің болмауында да, әсерінен де жеткілікті 

егжей-тегжейлі зерттелген. СГК-да жалғыз с
  Т ≥ 250 К кезінде қозғалмалы 

болады. KCl және KBr кристалдарында секіру диффузиясының с
  активтену 

энергиясы 0,6÷0,7 эВ құрайды. 

СГК-да аниондық  a
  бос орындар, с


 керісінше, оптикалық белсенді 

тор ақаулары болып табылады және олар сіңіру (қозу) және сәулелену 

спектрлері бойынша жақсы зерттелген [59]. Мысалы, аниондық Бос орындар 

ӛрісіндегі KI және RbI ӚҚЭ кристалдарында сәйкесінше 5,2 эВ және 5,23 эВ 

сіңіру жолағы деп аталады. KI және RbI кристалдарында  -сәулелену, 

фотоқоздыру кезінде, сәйкесінше 2,23 эВ және 2,22 эВ максимумға ие.  

KCl және KBr кристалдарының иондық ӛткізгіштігін зерттеу кезінде 

дивакансиялардың диссоциациялануына  с а  
 байланысты активтендіру 

энергиясы шамамен 0,9÷1,0 эВ болатын ассоциативті ӛткізгіштіктер тіркелді 

[58, б. 453]. 

Сонымен қатар, мұндай қоспалардың ақаулары пайда болуы мүмкін, бұл 

кристалды тазарту ӛте қиын, ӛйткені олардың мұндай қоспаларды матрицаға 

енгізу коэффициенті бірлікке ӛте жақын [60]. Бұл иондық радиустағы қоспа 

ионының, катионның немесе анионның ӛз катионының немесе анионының 

радиусынан іс жүзінде айырмашылығы жоқ дегенді білдіреді. Әдетте, бұл 

катиондар мен аниондардың гомологтарының қоспасы. 1.3-суретте тор негізі 

ретінде қоспа ақауларының сыйымдылығын кӛрнекі түрде кӛрсету үшін 

катиондар мен аниондардың арақатынасын ескере отырып салынған KCl 

кристалы кӛрсетілген. 



23 
 

Интерстициалды галоид иондарының эксперименттік кӛріністері 

эксперименттік 4-бӛлімде сипатталатын болады. Шоттков пен Френкельдің тор 

ақаулары қозғалмалы электронды қозуды оқшаулау үшін тұзақ рӛлін атқаруы  

мүмкін. 

 

 
 

Сурет 1.3 – KCl матрицасындағы аниондық  ...a iX  , катиондық  ...c iM   

френкельдік ақаулар, Шоттки ақаулары  ...a c   , сондай-ақ қоспалы гомолог 

катиондары (Li, Na, Sr KCl -де) және гомолог аниондары (I, 2NO  в KCl -де) 

түзілу схемасы. 
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Жоғарыда айтылғандай, СГК-дағы сіңіру  -жолағы аниондық бос 

орындар ӛрісінде бір галоидты (бос) экситонның оптикалық құрылуына сәйкес 

келеді, ал  -люминесценция – аниондық бос орындар ӛрісінде 

локализацияланған ЭҚ сәулелік релаксациясына сәйкес келеді. 

Қазіргі уақытта СГК үшін ЭҚ релаксациясына қатысты олардың 

радиациялық жойылуымен (люминесценция) немесе бастапқы радиациялық 

ақаулардың пайда болуымен аяқталатын іргелі түсінік тұжырымдалды [61]: F, 

H-  және α, I-булар. 1.4-суретте олардың KBr кристалы үшін құрылымдық 

кӛріністері мен сіңіру спектрлері кӛрсетілген. 

 

 

 

Сурет 1.4 – 4,2 К рентген сәулесімен сәулеленген KBr кристалындағы 

индукциялық сіңіру спектрі [61, б. 65]. 

 

 aF e  – орталық, сәулеленген кристалдардың бояуын анықтайтын 

алғашқы радиациялық ақаулардың бірі, оның атауы неміс сӛзінен шыққан 

Farbenzentrum. F-орталығының құрылымы барлық СГК үшін бір және 

аниондық бос орын ӛрісінде локализацияланған электрон [53, б. 35, 62]. Барлық 

СГК үшін F-орталықтары 400 К жоғары күйдірілген термиялық тұрақты болып 

табылатынын ескеріңіз 

 
0

2 a
H X  - орталық, университет атауының бірінші әрпімен аталған 

Хопкинс Университеті, онда орталық ашылды. Бұл бетке бағытталған GHA 
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үшін < 110 > кристаллографиялық бағытқа бағытталған бір анионды тор түйінін 

алып жатқан интеродтық галоген атомы [53, б. 35]. Барлық СГК-дегі H-

орталықтар тӛмен температуралы радиациялық ақау болып табылады, ол 50 К-

ден тӛмен температурада күйіп кетеді.  

( )iI X  - орталық Interstitial – internodel сӛзінен шыққан және галоген 

интерод ионына сәйкес келеді [53, б. 35], сонымен қатар 20÷35 К аймағында 

барлық СГК-да күйдірілген тӛмен температуралы радиациялық ақауларды 

білдіреді. 

1.5-1.7 кестелерінде зерттелетін кристалдар үшін сіңіру жолақтарының 

максимумдары және меншікті радиациялық ақаулардың жойылу температурасы 

кӛрсетілген –  F, H,  α, I, VK, VF и V2 – орталықтар [1, б. 214, 53, б. 57]. 

 

Кесте 1.5 – RbI кристалдарындағы меншікті радиациялық ақаулардың сіңіру 

сипаттамалары [1, б. 214] 

 

Таңба Құрылымы 
Максималды сіңіру 

(эВ) 

Сыну температурасы 

(К) 

F 
a e   1,7 390-400 

H  2
a

I   3,5 45-59 

α 
a
  6,1 - 

I iI
  5,4 27 

VK  2
aa

I


  3,05 110 

VF  2
aca

I   3,3 235-240 

V2  3
aca

I   4,6 360-370 

 

Температураның жоғарылауынан [53, C. 60] жоғарыда аталған бастапқы 

радиациялық ақауларды күйдіру (F, H, және I – орталықтар) келесі 

заңдылықтарды ұстанады: 

Біріншіден, тұрақты радиациялық ақаулардың максималды 

концентрациясы тӛмен температурада (4,2 К) байқалады, бұл қозғалмалы 

иондар мен галоген атомдарының тиімді тұрақтануына байланысты; 

Екіншіден, Кристалл температурасының жоғарылауымен қозғалмалы 

иондар мен галоген атомдарының тұрақтану процесі нашарлайды, бұл 

жоғарыда аталған барлық радиациялық ақаулардың (F, H, және I – орталықтар) 

күйіп кетуіне әкеледі. 
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Кесте 1.6 – KI кристалдарындағы меншікті радиациялық ақаулардың сіңіру 

сипаттамалары [1, б. 214, 53, б. 57] 

 

Таңба Құрылымы 
Максималды сіңіру 

(эВ) 

Сыну 

температурасы (К) 

F 
a e   1,88 380 

H  2
a

I   2,23; 2,78 55 

α 
a
  5,2 - 

I 
iI
  4,4 >50 

VK  2
aa

I


  3,1; 2,12 105 

VF  2
aca

I   3,35 235-240 

V2  3
aca

I   4,65 360-370 

 

Кесте 1.7 – KCl кристалдарындағы меншікті радиациялық ақаулардың сіңіру 

сипаттамалары [1, б. 214, 53, б. 57] 

 

Таңба Құрылымы 
Максималды сіңіру 

(эВ) 

Сыну 

температурасы (К) 

F 
a e   2,3 ≈400 

H  2
a

Cl  3,69; 2,38 43; 54 

α 
a
  6,92 - 

I iCl  6,35 28,5; 35 

VK  2
aa

Cl


  3,39; 1,73; 1,59 210; 173 

VF  2
aca

Cl  3,43; 1,65 235-240 

V2  3
aca

Cl  5,32 380-420 

 

Жылжымалы галогендік ақаулардың рекомбинациялық процестерінің 

нәтижесінде барлық СГК үшін жоғары температураға (400 К дейін) тӛзімді F 

орталықтары да күйдіріледі. 

Осылайша, F-орталығының ӛздігінен жойылу температурасынан тӛмен 

температурада (< 400 К), оның концентрациясының ӛзгеруі жылжымалы 

радиациялық ақауларға, ең алдымен галоген иондары мен атомдарына және 

мүмкін кейбір бос орындарға байланысты рекомбинациялық процестерге 

байланысты. 

Осыған байланысты иондаушы сәулеленудің F-орталықтарын құру 

тиімділігінің температураға тәуелділігі 1.5-суретте кӛрсетілген F-
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орталықтарымен жылжымалы галогендік ақаулардың рекомбинациясының 

индикаторы болып табылады. 

1.5-суреттен F-орталықтарын радиациялық құрудың тиімділігі 

температура аймағында жоғары екендігі шығады (5÷20 дейін I кезең), мұнда 

интерстициалды иондар (I-орталықтар) және атомдар (H-орталықтар) 

термиялық тұрақты. Алайда, сәулеленген кристалды 20-50 К дейін термиялық 

күйдіру тордағы интерстициалды иондар мен атомдардың секіру 

диффузиясының басталуына әкеледі (II кезең). Нәтижесінде олардың басқа 

галогендік ақаулармен немесе комплементарлы ақаулармен рекомбинациямен 

ӛзара әрекеттесуі белсендіріледі. Жылжымалы ішкі иондар мен атомдарды F 

орталықтарымен рекомбинациялау процесінде тұрақты F орталықтарын құру 

тиімділігі күрт тӛмендейді. 

 

 
 

Сурет 1.5 – F-орталықтардың жинақталу тиімділігінің эВ/см
3
с 

сәулеленудің сіңірілген дозасының қуатына тәуелділігі [53, б. 60]. 

 

Галогендік ақаулардың ӛзара әрекеттесу сәтінде оларды F-

орталықтарымен рекомбинациялауға жол бермейтін белгілі бір температура 

аралығында неғұрлым тұрақты тесік орталықтарына айналдыруға болады. F-

орталықтың термиялық күйдірілуінің кӛп сатылы сипаты галогендік 

радиациялық ақаулардың рекомбинациясына, қайта зарядталуына, 
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тұрақтануына және түрленуіне байланысты кӛптеген реакциялардың 

күрделілігімен түсіндіріледі. 

1.5-суреттен 40÷100 К температуралық диапазонында F-орталықтарын 

радиациялық құрудың байқалған тӛмен тиімділігі кристалдық тордың қалпына 

келуіне әкелетін F-орталықтарымен галогендік радиациялық ақаулардың 

рекомбинациясымен байланысты (II кезең). 

100÷200 К (III кезең) температура диапазонында тұрақты F-орталықтарын 

құру тиімділігі бірнеше есе артады. Бұл әсер, әрине, галогендік радиациялық 

ақауларды температураға тӛзімді галогендік ақауларға айналдыру арқылы 

тұрақтандыру процесімен байланысты. 

Қазіргі уақытта орнатылған деп санауға болады [37, б. 131, 38, б. 361, 63] 

жоғары температуралық радиациялық ақаулар бір-бірімен 50 К-ден жоғары 

температурада делокализацияланған қозғалмалы галоген атомдарының ӛзара 

әрекеттесуі арқылы пайда болады. 

Бұл жағдайда 1.6-суреттегі келесі схема бойынша кристалдық тордың бір 

катионды және екі анионды түйіндерін алып жатқан тұрақты үш галоидты 

 
aca

X 
3 молекулалар түзіледі. 

Жұмыста [1, б. 211] экситондардың ыдырауы кезінде құрылған екі H-

орталықтың ӛзара әрекеттесуі кезінде торда жергілікті қайта құру орын алып, 

реакция бойынша орталық пен жұп интерод иондары пайда болуы мүмкін деген 

 
aca

X 
3 -орталықтардың пайда болу механизмі ұсынылған: 

 

 
0

0 0
2 2 3( ) ( )a a i i

aca
X X X M X       .   (1.2) 

 

Поскольку 3X 
-молекулы и междоузельные диполи i iM X 

 рождаются в 

одном акте, то можно ожидать образования  
0

3 i i
aca

X M X   -центров. Наиболее 

реально ожидать осуществления этого механизма вблизи различных дефектов 

решетки. 

Реакция (1.2) может осуществляться с большей эффективностью, если 

ассоциация Н-центров будет происходить около катионов меньшего радиуса, 

чем основной катион (KCl-Li, KBr-Li и т.д.), а также в случае, если заранее 

созданы дивакансии ( 

cz
 ) (например, или пластической деформации) и на их 

базе возможна перестройка кристаллической решетки с образованием  
0

3
aca

X  -

центров [1, с. 211]. 

Таким образом, необходимы целенаправленные исследования 

механизмов формирования  
0

3
aca

X  -центров при взаимодействии двух 

междоузельных атомов галогена (Н-центров) в поле локальной деформации, 

вызванной легкими катионами-гомологами и дивакансиями, созданными 

пластической деформацией. 
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Тордың негізгі катионынан кіші радиусы бар гомолог катиондары арқылы 

жүзеге асырылатын жергілікті деформация HA (Li) және HA (Na) орталықтары 

түріндегі жылжымалы интеродтық галоген атомдарын тұрақтандыру үшін ӛте 

маңызды, бұл олардың h орталықтарының делокализация температурасынан 

жоғары температурада ӛмір сүру тиімділігін айтарлықтай арттырады. 

Нәтижесінде қозғалмалы галоген (Н-орталықтар) атомдарының 

локализацияланған HA(Li) және HA(Na) орталықтарымен ӛзара әрекеттесу 

тиімділігі артады (1.6-сурет). Бұл әсер (1.2) реакцияға сәйкес тордың тұрақты 

түйіндерінде екі жылжымалы галоген атомының кездесу ықтималдығы 

қозғалмалы галоген атомдарының (Н орталықтарының) локализацияланған HA 

(Li) және (Na) орталықтарымен әрекеттесуіне қарағанда айтарлықтай тӛмен 

болатындығына байланысты (1.6-сурет): 
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Осылайша, жеңіл гомолог катиондарының интеродтық галоген 

атомдарының Ассоциация процесіне әсер ету мүмкіндігін ерекше атап ӛтуге 

болады. 

Реакция (1.2.) интеродтық галоген атомдарының ӛзара әрекеттесуінің 

ассоциативті механизмі бойынша тұрақты галогендік радиациялық ақаулардың 

пайда болу мүмкіндігін болжайды. Оптикалық сіңіру 3X  -орталықтарында 

тіркелуі мүмкін интерстициалды иондардың жанындағы iX  -орталықтардың 

пайда болу жағдайларын зерттеу. 

СГК-да пластикалық деформация дислокацияның әртүрлі түрлерін 

тудыратыны белгілі, олардың ӛзара әрекеттесуі нәтижесінде торда бос ақаулар 

пайда болады [13, б. 1258, 17, б. 1387, 59, б. 307]. Зерттеулер кӛрсеткендей, 

СГК-да электронейтралдылықты сақтау үшін бос ақаулар жұптасып 

қалыптасады, яғни жұптар a c    және 2[ ]a c    квартеттер белгіленген және 

сәйкесінше бос орындар. 

ӚҚЭ ыдырау кезінде пайда болған меншікті радиациялық ақаулар тӛмен 

температурада тұрақты болады (1.5-суреттегі I кезең). Кристалл 

температурасының жоғарылауымен (1.5-суреттегі II кезең) бастапқы 

радиациялық ақаулар делокализацияланады және нәтижесінде олар бір-бірімен 

де, басқа қозғалмайтын радиациялық ақаулармен де белсенді әрекеттеседі. 

Негізгі катионмен салыстырғанда жеңілірек гомолог катиондары (Li, Na) 

қосылған сілтілі галоидты кристалдарда тордағы бос кеңістік ұлғаяды, онда 

жылжымалы радиациялық ақаулар локализациялануы мүмкін – 

интерстициалды иондар мен атомдар, жылжымалы тесіктер. 
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Сурет 1.6 – СГК-дегі радиациялық ақаулардың модельдері 
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1.6-суретте HA, IA, VK және VK орталықтарының құрылымдары 

кӛрсетілген. Қосымша кристалдарда, тазалардан айырмашылығы, жылжымалы 

интерстициалды иондар мен атомдарды жеңіл қоспа катиондарының ӛрісіне 

локализациялау арқылы тұрақтандыру процесі жақсарады. Бұл жағдайда біз F-

орталықтардың жинақталу тиімділігінің графигінде (1.5-суреттегі II кезең) күрт 

депрессияны байқамауымыз керек. 

Жылжымалы интерстициалды иондар мен галоген атомдарын 

локализациялау және оларды неғұрлым тұрақты галоген түзілімдеріне 

айналдыру арқылы тұрақтандыру 200 К-ге дейін жалғасады (1.5-суреттегі III 

кезең), содан кейін рекомбинациялық процестер басталады, нәтижесінде 

тұрақты галоген түзілімдерінің жойылуына әкеледі-орталықтар [53, б.60]. Бұл 

ретте тұрақты F-орталықтардың жинақталу тиімділігі тӛмендейді (1.5-суреттегі 

IV кезең). 200-250 К температуралық диапазонында аниондық және катиондық 

бос жұмыс орындарының секіру диффузиясы басталады, бұл радиациялық 

ақауларды жоғары температурада (250-300 К) тұрақтандыру процестерін одан 

әрі қиындатады, дегенмен F-орталықтарының ӛздері 400 К дейін термиялық 

тұрақты болып қалады (1.5-суреттегі IV кезең). 

Осылайша, СГК-да тұрақты F-орталықтарын радиациялық құру 

тиімділігінің температуралық тәуелділігін талдау галогендік радиациялық 

ақаулардың кең температуралық интервалда ӛмір сүру механизмдерінің кӛп 

қырлы екендігін кӛрсетеді: туылғаннан бастап термиялық қозғалғыштық, 

тұрақтандыру, рекомбинация және күрделі түзілімдерге айналу процестері 

арқылы және ақырында тұрақты кристалдық тордың қалпына келуімен 

термиялық ыдырау. 

 

1.3 Сілтілігалоидты кристалдарды деформациялау технологиясы 
Заманауи технология жан-жақты және бір осьті қысу арқылы кең 

температура диапазонында кристалдардың деформациясын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді [26, б. 310, 64-66]. 

Кристалдардың жан-жақты деформациясы гидростатикалық деп аталады, 

ӛйткені бұл деформация әдісімен матрицаның тор константасы азаяды. Айта 

кету керек, жан-жақты қысу кезінде тор симметриясының тӛмендеуі 

байқалмайды [67]. 

Бір осьтік деформация жағдайында, керісінше, СГК торының 

симметриясының тӛмендеуі байқалады. Бір осьті қысу нәтижесінде кристалл 

торының симметриясының тӛмендеуі экситондардың (және тесіктердің) еркін 

жүру ұзындығының олардың автолокализациясына дейін азаюына және 

нәтижесінде тордың тұрақты түйіндеріндегі ЭҚ автолокализациясының 

ықтималдығының артуына әкеледі [24, б. 582]. Осының нәтижесінде, бір 

жағынан, қоспаларға ЭҚ энергиясын беру тиімділігінің тӛмендеуі және ӚҚЭ 

люминесценциясының қарқындылығының жоғарылауы, яғни екінші жағынан, 

СГК-нің ӛзіндік люминесценциясы эксперименталды түрде байқалады. 

Осылайша, бір осьті және гидростатикалық қысулардың СГК-дағы ЭҚ 

автолокализациясының тиімділігіне әртүрлі әсері қабылданады. Кем дегенде екі 
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жағдайда да асимметрияның жоғары дәрежелі конфигурациясы (strong off) 

Экситон тәрізді түзілімге тән π-люминесценциямен ең аз тұрақты болады [32, 

б.534]. 

Сонымен, СГК кристалдық торының кеңістіктік заңдылығының 

бұзылуына әкелетін сыртқы әсерлер кӛші-қон процестеріне, автолокализацияға 

және ЭВ-ның ыдырау алдындағы күйлеріне әсер етуі мүмкін [23, 155-бет]. 

Мұндай физикалық процестерді зерттеу үшін келесі талаптарды қатаң 

орындау қажет: біріншіден, кристалға серпімді деформация әсер етуі керек, ол 

аниондар арасындағы қашықтықты ӛзгертеді және сонымен бірге кристалда 

пластикалық деформация жағдайындағыдай бос ақаулар тудырмайды; 

екіншіден, бір осьті серпімді деформация тӛмен температурада толық болу 

үшін жүргізілуі керек ерекшеліктер пластикалық деформацияның ЭҚ 

релаксация процестеріне әсері. 

Егер бір осьтік деформация 85 К температурада жасалса және сол 

температурада серпімді деформация ӛрісінде экситон тәрізді түзілімдердің 

сәулелік релаксациясы талданса, бұл екі жағдайға эксперименталды түрде қол 

жеткізуге болады, олар келесі бӛлімдерде толығырақ талқыланады. 

<100 > кристаллографиялық бағыты бойынша жүзеге асырылатын бір 

осьтік деформация СГК кристалдық құрылымының симметриясын тӛмендетеді, 

нәтижесінде Симметрияның нүктелік тобы Oh-дан D4h-ге дейін тӛмендейді. 

сонымен қатар, қысу бағыттарымен қатар созылу бағыттары да бар. Алайда, 

абсолютті шамада қысу әлдеқайда кӛп созылу болып табылады, сондықтан 

тордың симметриясы тӛмендеген кезде бір осьті Сығылған монокристалда 

СГК-да ЭҚ-нің кӛші-қонына және автолокализациясына ықпал ететін жақын 

аниондардың жұптары пайда болады. 

Салыстырмалы деформация дәрежесі ε мен қолданылатын кернеу мәні τ 

арасындағы байланыс NaCl кристалының мысалында 4,2 К (1 қисық), 80 К (2 

қисық) және 300 К (3 қисық) температуралар үшін кернеу-деформация қисығы 

(1.7-сурет) түрінде берілген. СГК деформация процесі кӛп сатылы күшейту 

қисығымен сипатталады (1.7-суреттің 1, 2 және 3 қисықтары) және пайда 

болған деформация шамасының (%- да) қолданылатын кернеуге тәуелділігін 

кӛрсетеді [23, 156 б.]. 

1.7-суреттен кристалдардың деформациясы Гук заңына белгілі бір шекті 

мәнге бағынады, ол деп аталады аққыштық шегі немесе критикалық аққыштық 

(τс).1.7-суреттен мынаны кӛруге болады сызықтық тәуелділік τ ~ f (ε), кернеу 

температурасына байланысты салыстырмалы деформация дәрежесінің кіші 

мәніне ауысатын кристалдың аққыштық шегіне дейін орындалады. 
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Сурет 1.7 – Пайда болған деформация шамасының (ε, %) қолданылатын 

кернеуге тәуелділігі (τ, МРа) NaCl кристалдарға; 1 – 4,2 К, 2 – 80 К және 3 – 300 

К [23, б. 156] 

 

τ ~ f(ε) тәуелділігінің сызықтық учаскесін сипаттайтын Гук заңы А 

нүктесіне дейін орындалады, содан кейін деформацияның пластикалық бӛлігі 

басым болады.Біздің жағдайда кристалдардың деформациясы 80 К 

температурада жүзеге асырылады, бұл салыстырмалы деформацияның шекті 

мәніне сәйкес келеді (ε = 1,0 %). Біздің жағдайда кристалдардың деформациясы 

80 К температурада жүзеге асырылады, бұл салыстырмалы деформацияның 

шекті мәніне сәйкес келеді (ε = 1,0 %). 

Тӛмен температуралық деформацияда (80 К) кристалдардың 

люминесценция қарқындылығын тіркеу кезінде біз ұқсас эксперименттік 

тәуелділікті аламыз, яғни i ~ f(ε) тәуелділігі. Бұл туралы алынған 

эксперименттік нәтижелерді талқылау кезінде толығырақ айтылады. 

[68-69] деректерінен кристалдардың кеңею коэффициентінің 

температураға тәуелділігі катионның мӛлшеріне байланысты кейбір 

заңдылықты кӛрсетеді. Біз әртүрлі катион ӛлшемдері бар сілтілі металдардың 

йодидті (CsI, NaI, KI және RbI) және хлоридті (LiCl, NaCl, KCl және RbCl) 

кристалдарын әдейі таңдадық. 

1.8-суреттен сілтілі металл хлоридінің кристалдары үшін бӛлме 

температурасына сәйкес келетін А нүктесінен 112 К температураға сәйкес 

келетін В нүктесіне дейін катион мӛлшерінің тӛмендеуімен (rLi< rNa< rК< rRb) 

температураның кеңею коэффициенті жоғарылайтынын кӛруге болады (αLi> αNa 

> αК > αRb). В нүктесінде 112 К температурада сілтілік металдардың барлық 
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хлорид кристалдары (LiCl, NaCl, KCl және RbCl) B = 27,5·10
-6

 К
-1 

сәйкес 

келетін кеңею коэффициентінің бір мәніне ие. В нүктесінен кейін кері сурет 

байқалады, яғни. катион мӛлшері неғұрлым үлкен болса (rLi< rNa< rК< rRb), 

температураның кеңею коэффициенті соғұрлым үлкен болады (αLi < αNa < αК < 

αRb). 

Біздің аппаратураның функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес 1.8-суретте 

NaCl және KCl кристалдары кеңею коэффициентінің мәніне ие болатын 85 К-ге 

тең С нүктесі эксперименталды түрде анықталған С = 22·10
-6

 К
-1

. 

 

 
 

Сурет 1.8 – α сызықтық кеңею коэффициентінің кристалдардың LiCl, 

NaCl, KCl, RbCl температурасына тәуелділігі [68, б. 4] 

 

Ұқсас тенденция CSI, nai, KI және Bi сілтілі металл йодид 

кристалдарымен байқалады. Ерекшелік-бетке бағытталған құрылымы бар nai, 

KI және Bi кристалдарынан айырмашылығы, кӛлемді орталықтандырылған 

торы бар CsI кристалы. 

1.9-суреттегі графиктен А нүктесімен кӛрсетілген бӛлме 

температурасынан кеңейту коэффициентінің мәні B = 28,9·10
-6

 К
-1 

болатын 71 

К сәйкес келетін В нүктесіне дейін сызықтық шарт орындалады. Біздің 

жағдайда, кристалды 85-ке дейін салқындату кезінде кристалдың 

температуралық сығылу дәрежесі С = 32·10
-6

 К
-1 

мәніне сәйкес келеді және 

1.9-суреттегі С нүктесімен белгіленеді. 

85 К температураға дейін салқындаған кезде сызықтық қысу арқылы 

кристалдардың деформациясының сапалық бағасы кристалдардың 

механикалық бір осьті деформациясымен (  = 0,9÷1,5%) салыстырғанда бұл 

шамалы екенін кӛрсетеді. 
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Сурет 1.9 – Α сызықтық кеңею коэффициентінің CsI, NaI, KI, RbI 

кристалдарының температурасына тәуелділігі [70] 
 

Осылайша, СГК бетке бағытталған торлары үшін тор катиондарының 

мӛлшеріне байланысты температураның кеңею коэффициентінің ӛзгеруінің 

анықталған заңдылығы жалпы қабылданған ереже болып табылады. 

Басқаша айтқанда, 85-ке дейін салқындаған кезде температураның 

қысылуына байланысты кристалдардың салыстырмалы деформациясы ( T )  

дәрежесінің мәні механикалық бір осьтік деформацияға ұшыраған кезде елеусіз 

қалдыруға болатын шамалы үлесті құрайды.   

СГК деформация процесі негізінен үш сатылы қатаю қисығымен 

сипатталады. Бұл қисықтың әрбір бӛлімі NaCl типті құрылым үшін сырғанау 

кристаллографиясының ӛзгеруімен сипатталады (1.10-сурет). 

Ең жақсы сырғанау жазықтықтары {100} жазықтықтарымен 

салыстырғанда {110} типті жазықтықтар екені белгілі. NaCl кристалы үшін 

{100} және {110} жазықтықтарындағы сырғанауды белсендіру энергиялары 

сәйкесінше 1,310
-1

 эВ және 1,610
-2

 эВ құрайды [69, б. 435]. Температура 

тӛмендеген кезде {100} жазықтықтарында сырғанау қатып қалады, ал ӛте тӛмен 

температурада тек {110} жазықтықтарында сырғанау байқалады. Сырғанаудағы 

бұл айырмашылықтар [10, б. 75] деректері бойынша 1.10-суреттегі кӛптеген 

СГК үшін кӛрсетілген. 

1.10 а-суреттен 300-ден тӛмен барлық кристалдар үшін {100} жазықтықта 

сырғанау қиынға соғады: температура неғұрлым тӛмен болса, соғұрлым кернеу 

қажет болады. 
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Сурет 1.10 – Жазықтықтар үшін NaCl типті құрылымы бар кристалдардағы 

критикалық напряжысу кернеуінің c температураға а) {100}, б) {110} 

[10, б. 75] 

 

Сонымен қатар, жалпы заңдылықты ажыратуға болады: галогеннің 

мӛлшері неғұрлым аз болса, соғұрлым {100} жазықтықта сырғанау үшін кернеу 

қажет болады. Мысалы, 180-230 К температуралық диапазондағы NaCl және 

KCl кристалдары үшін 15-20 МРа кернеу мӛлшері қажет [69, б. 436], KbR 

кристалы үшін – 170 К, KI кристалы үшін – 80 К. 

Салыстырмалы талдау кӛрсеткендей, сілтілі металл йодидтерінде {100} 

жазықтықта сырғанау бромидтер мен сілтілі металл хлоридтерінің 

кристалдарымен салыстырғанда жақсы жүзеге асырылады (1.10 а-сурет). 
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1.10 б-суреттен 80-ге дейінгі барлық кристалдар үшін {110} 

жазықтықтарындағы сырғанау аз әсер ететін кернеуде (3 МРа) жүзеге 

асырылады, дегенмен {110} бойынша сырғанау кезінде табылған галогендік 

Ӛлшем заңдылықтары сақталады. Галогендік ӛлшемдерге қарамастан, сілтілі 

металдарда кристалдардың жақсы ӛтімділігі {110} бойынша сырғанау кезінде 

50 К дейін сақталады, содан кейін 1.10 в сызбасының қисықтарына сәйкес одан 

әрі деформация үшін 20-30 МРа қажет. 

Пластикалық деформациядан туындаған бос ақаулар ӛрісіндегі ЭҚ 

релаксациясын зерттеу жұмыстарда толығырақ зерттелген [58, б. 454, 71-72]. 

Бір анионды бос жұмыс орны (α, еα), дивакансия (еd) және бос жұмыс квартеті 

(еq) ӛрісінде экситондарды оптикалық құрудың негізгі бұзушы факторы бос 

жұмыс ақауының заряды, ал бір анионды бос жұмыс орны (α, еα) ӛрісінде ЭҚ 

сәулелік релаксациясында дивакансиялар мен бос жұмыс квартеті – бос жұмыс 

ақауының мӛлшері болып табылатыны анықталды. 

Біздің тәжірибелеріміз негізінен тӛмен температурада (85 К) және 

деформацияның аз дәрежесінде жүргізілді, бұл деформацияның серпімді 

бӛлігіне сәйкес келеді, бұл пластикалық деформация жағдайынан 

айырмашылығы бос ақауларды тудырмайды. 

 

1.4 Бірінші бӛлім бойынша қорытындылар 
Люминесценция табиғатының қазіргі жағдайын және ЩГК-де 

радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдерін талдау келесі негізгі 

заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік береді: 

1. СГК - дағы ӛзіндік люминесценция және бастапқы радиациялық 

ақаулар аниондық экситонның автолокализацияланған күйі арқылы бос 

электронды қозуды релаксациялау кезінде бір актіде туады, оның ыдырау 

алдындағы күйі eX 2 түзілуіне сәйкес келеді. 

2. Сәулелік ыдырау пайда болатын ӚҚЭ eX 2  құрылымының жергілікті 

симметриялы тәуелділігі кристалға тӛмен температуралы бір осьтік 

деформация әсер еткенде люминесценцияның ӛзіндік сипатын дәлелдеу үшін 

бірегей негіз болып табылады. 

3. Бастапқы радиациялық ақаулар (F, H,   және I орталықтар ) туатын 

СГК торындағы ӚҚЭ ( eX 2 ) құрылымының жергілікті-симметриялық 

тәуелділігі кристалға тӛмен температуралы бір осьтік деформация әсер еткенде 

радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдерін зерттеу үшін бірегей база 

болып табылады. 

4. KI, RbI, CsI және KCl кристалдары үшін люминесценцияның 

салыстырмалы деформация дәрежесіне температуралық тәуелділігі туралы 

деректер жүйеленген, олардың негізінде серпімді механикалық кернеу аймағы, 

сондай-ақ сыртқы әсер болмаған кезде сызықтық қысу (кеңейту) 

коэффициентінің температуралық тәуелділігі орнатылған.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ НЫСАНДАРЫ 

 

2.1 Люминесценттік және абсорбциялық спектроскопияның 

эксперименттік қондырғысы 
Рентгенолюминесценция (РЛ), туннельдік люминесценция (ТЛ), 

термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ) спектрлерін, сондай-ақ 

туннельдік люминесценция мен интегралды термостимуляцияланған 

люминесценцияның уақытша сканерлеуін тіркеуге мүмкіндік беретін 

люминесценттік спектроскопияның эксперименттік қондырғысының схемасы 

2.1-суретте кӛрсетілген [73]. 

Монокристалды РЛ спектрлері 3 мА және 100 кВ режимінде жұмыс 

істейтін РУП-120 (Антикатод W) қондырғысынан рентген сәулесімен қозған 

кезде ӛлшенеді.  Бұл рентгендік қондырғы зерттелетін кристалдың бүкіл 

қалыңдығына енетін және сипаттамалық сәулеленуден айырмашылығы 

радиациялық ақауларды тудыратын тежегіш сәуле шығарады. "Тежегіш 

сәулелену" деп рентген түтігінің антикатодымен электрондарды тежеу кезінде 

фотондардың үздіксіз спектрінің пайда болуы түсініледі. Антикатодқа түсетін 

электрондардың энергиясы неғұрлым кӛп болса, спектрдің қысқа толқындық 

шекарасы соғұрлым қысқа толқындарға ауысады және заттың табиғатына 

тәуелді емес. Тежегіш рентген сәулесі рентген сәулесінің қатты компоненті 

немесе қатты рентген спектрі деп те аталады. 

Эксперименттік флуоресцентті қондырғының функционалдығына сәйкес 

кристалды сәулелену екі арна арқылы ыдырайды: спектрлік арна 

рентгенолюминесценция, туннельдік люминесценция, термостимуляцияланған 

люминесценция спектрлерін, ал интегралды арна жалпы сәулелену 

қарқындылығын және кристалдардың термостимуляцияланған 

люминесценциясын тіркейді. 

Кристалл сәулеленуінің спектрлік компоненттерге ыдырауы келесі 

траектория бойынша жүзеге асырылады (2.1-сурет): кристалдың интегралды 

сәулеленуі монохроматордың екі жағында орналасқан литий-фтор терезесі мен 

кварц линзалары арқылы ӛтеді, содан кейін MSD-2 монохроматорының кіріс 

саңылауына түседі. MSD-2 монохроматоры екі блоктан тұрады: оптикалық-

механикалық және басқару блогы. Бұл жағдайда монохроматордың спектрлік 

диапазоны 1,5÷6,3 эВ, кері сызықтық дисперсия 4,6 нм/мм құрайды. 

Монохроматор ӛткеннен кейін интегралды сәулеленудің спектрлік 

компоненті "Hamamatsu" фирмасының H 8259 типті фотоэлектрондық 

мультипликаторымен тіркеледі, ол схемаға сәйкес 2.1-суретте 

монохроматордың шығу саңылауында орналасқан. Корпусқа Кіріктірілген 

жоғары вольтты қуат кӛзі бар feu модулі ӛте әлсіз жарық ағындарын дәл және 

жылдам ӛлшеуге мүмкіндік береді. 1,45÷6,6 эВ диапазонындағы ҚЭҚ жоғары 

аппаратуралық сезімталдығының арқасында сәулеленудің әлсіз 

қарқындылығын тіркеу кезінде ӛлшенетін сәулеленудің толқын ұзындығына 

жоғары кванттық тиімділік қамтамасыз етіледі. 
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РУП - 120-рентген аппаратының пульттік басқаруы, 

МБ-моноблок, криостат, кристалл, МСД - 2-монохроматор, ФЭУ - 

"Hamamatsu" фирмасының фотоэлектрондық мультипликаторы, ФЭУ 

қоректендіру блогы, монохроматор контроллері, термопара контроллері, 

вакуумдық жүйе (ВИТ - 2-вакуумметр), басқару жүйесі (SpectroScan және 

ThermoScan),LiF – (литий-фторлы терезе), Л-кварц линзасы, бериллий терезесі 

 

Сурет 2.1 – Рентгенолюминесценция, туннель және 

термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін тіркеуге, сондай-ақ 

сілтілік галоидты кристалдардың ТЛ және интегралды ТЛ-ны уақытша 

сыпыруға арналған эксперименттік қондырғының схемалық схемасы. 

 

ФЭУ қуат кӛзі зерттелетін кристалдағы сәулеленуге байланысты 

фотокатодтарға кванттардың түсуі нәтижесінде ФЭУ-де пайда болатын 

сигналдарды күшейту үшін қажетті 5В тұрақтандырылған кернеуді қамтамасыз 

етеді. 

Фотосигналдарды одан әрі қалыптастыру монохроматордың 

дифракциялық торының орнын басқаратын дербес компьютерге қосылған 

монохроматор контроллерінің кӛмегімен жүзеге асырылады (2.1-сурет). Демек, 

арнайы Spectroscan бағдарламасы арқылы монитор экранында РЛ спектрі 
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кристалдың сәулелену қарқындылығының оның спектрлік құрамына тәуелділігі 

графигі түрінде кӛрсетіледі. 

Криостаттың ішіндегі кристалдың сәулеленуін тіркеу үшін спектрді 

ӛлшеу диапазонын қанағаттандыратын мӛлдір терезелер мен линзалар қажет, 

яғни 2,0÷6,0 эВ. Мұндай терезелер ретінде 0,82÷11,5 эВ сәулеленудің кең 

диапазоны бар LiF кристалы қолданылды. MSD-2 монохроматорының екі 

жағына орнатылған кварц линзалары да кең спектрлік мӛлдірліктің арқасында, 

әсіресе 0,49÷6,6 эВ спектрінің ультракүлгін бӛлігінде орнату талаптарын 

қанағаттандырады. 

Осылайша, түсетін сәулелену траекториясы литий-фтор терезесі, кварц 

линзасы, MSD-2 және feu сияқты объектілер арқылы ӛтеді, олардың ӛткізу 

қабілеті спектрлік дәліздің жұмыс аймағынан 2,0-ден 6,0 эВ сәулеленуді 

тіркеуге дейін кеңірек. 

Тӛмен температурадағы спектрлерді ӛлшеу 2,66·10
-3

 Па деңгейіндегі 

Жоғары техникалық вакуумның болуымен қамтамасыз етіледі. Вакуумды 

алудың барлық процесі 2.2-тармақта егжей-тегжейлі сипатталған. 

ТЛ интенсивтілігінің интегралды уақыт сканерлеуі (0÷1000 с) рентгендік 

сәулелену тоқтатылғаннан кейін 50 НМ/с жылдамдықпен (2,0÷6,0 эВ) кең 

аралықта ТЛ кристалының спектрлік құрамымен бір мезгілде тіркеледі (2.2-

сурет) [74]. Бұл ретте жоғары техникалық вакуум жағдайындағы кристалл 

тӛмен температураға (83 К немесе -190°С) дейін салқындатылады және осы 

тұрақты температурада белгілі бір уақыт (30 мин.) туннельдеу радиациялық 

ақауларының концентрациясын жинақтау үшін рентген сәулесімен сәулеленеді. 

Уақыт ӛте келе TЛ қарқындылығы тез тӛмендейтіндіктен, Thermoscan 

компьютерлік бағдарламасы арқылы TЛ уақытына тәуелділікті және spectrascan 

компьютерлік бағдарламасы арқылы туннельдік люминесценцияның спектрлік 

тәуелділігін синхронды сканерлеуге мүмкіндік беретін бірегей әдіс әзірленді 

және патенттелді [75-76]. 

Сондықтан, мұндай тіркеу кезінде сезімталдығы спектрлерді дәстүрлі 

фотоэлектрлік тіркеуден 100 есе жоғары фотонды санау режимінде жұмыс 

істейтін жоғары сезімтал жабдық қажет. 

ТЛ спектрі, әдетте, тӛмен температура жағдайында (4,2 К-ден бастап) 

зерттелетін кристалдың рентген сәулесімен ұзақ сәулеленуін тоқтатқаннан 

кейін, яғни радиациялық ақаулардың туннельдік жұптарының жеткілікті 

концентрациясы пайда болғаннан кейін ӛлшенеді (2.2-сурет). "Туннельдік 

люминесценция" термині тӛмен температурада рентген сәулелерінің әсерін 

тоқтатқаннан кейін пайда болатын және радиациялық ақаулардың туннельдік 

шамадан тыс зарядталуынан туындайтын сәулеленуді білдіреді, оның 

қарқындылығы туннельдік жұптардағы ақаулар арасындағы қашықтыққа 

байланысты. Люминесценцияның бұл түрі әлі күнге дейін фосфоресценция деп 

аталады, оның ұзақтығы t = 10-6 ÷10
-1

 с. 
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Сурет 2.2 – а) туннельді флуоресценцияны уақытша сканерлеу  

б) 3 мА және 100 кВ режимінде рентген сәулелерімен 30 минут Сәулеленген ki 

кристалының 83 к кезінде ТЛ спектрлік сыпыру 

 

Сигнал стационарлық сипаттағы рентгендік люминесценциядан 

айырмашылығы, ТЛ қоздырғыш фактор болмаған кезде тез сӛнетін кейінгі 

жарық болып табылады.  

Осыған байланысты ТЛ тіркеу 50 нм/с сканерлеудің максималды 

жылдамдығымен жүзеге асырылды. Температура аралығындағы TSL 

кристалдарының спектрлері (100÷460 К) TL спектрлері сияқты максималды 

жылдамдықпен ӛлшенді (2.3-сурет). 



42 
 

 
 

Сурет 2.3. – 128 К, 172 К, 220 К және 360 К температура саласында 

ӛлшенген интегралды термостимуляцияланған люминесценция және ТСЛ 

спектрлері, 100 к кезінде изодоздық режимде Сәулеленген RbI кристалы 

 (30 минут) 
 

Бүкіл процесс белгілі бір ретпен жүзеге асырылады: алдымен кристалл 

тӛмен температураға (85 К) дейін салқындатылады және осы тұрақты 

температурада ұзақ уақыт (60 мин.) қарама-қарсы зарядталған радиациялық 

ақаулардың жеткілікті концентрациясын жинақтау үшін рентген сәулесімен 

сәулеленеді. 
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Сәулелену тоқтағаннан кейін кристалл пайда болған радиациялық 

ақаулар жойылатын температураға дейін қызады. Арнайы пеш түріндегі 

қыздыру құрылғысы кристалды 0,15 градус/сек тұрақты жылдамдықпен 450 К 

дейін қыздыруды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде 2,0÷6,0 эВ спектрлік дәлізде 

тіркелген люминесценцияның пайда болуындағы радиациялық ақаулардың 

рекомбинациясы жүреді, рекомбинациялық люминесценцияның күшеюі кезінде 

кристалдың температурасының (0,9 К) минималды ӛзгеруімен максималды 

жылдамдықпен (50 нм/с) сканерлеу жүзеге асырылады. 

"Термостимуляцияланған люминесценция" термині тӛмен температурада 

(85 К) рентген сәулесімен алдын ала Сәулеленген кристалды қыздыру 

процесінде радиациялық ақаулардың рекомбинациясына байланысты сәулелену 

пайда болатынын білдіреді, оның қарқындылығы температураға байланысты [1, 

c. 117]. Люминесценцияның бұл түрін "термолюминесценция" немесе 

"термиялық жарықтандыру" деп те атайды, бірақ бұл терминология 

"термостимуляцияланған люминесценция"термині пайда болғанға дейін пайда 

болды. 

Кристалдағы радиациялық ақаулардың белгілі бір түрінің бұзылу 

температурасы TСЛ шыңының максимумына сәйкес келеді. Сәулеленген 

кристалдардың TСЛ тіркеу процесінде біз қарқындылығы температураға 

байланысты болатын шыңдар сериясын байқаймыз, ал олардың жарты ені 8÷20 

К аралықта болады.TSL шыңының максимумында оның қарқындылығы қысқа 

уақыт ішінде тұрақты болады (температураға тәуелді емес) және TСЛ спектрін 

тіркеуге қолайлы жағдайлар пайда болады. Бұл жағдайда сканерлеу 

жылдамдығы максималды (50 нм/с) болуы керек және оның шыңдарында TСЛ 

спектрлерін тіркеуді қамтамасыз етуі керек. Осылайша, берілген параметрлері 

бар TSL кристалдарын автоматтандырылған сканерлеу ThermoSCAN 

бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады, ал TСЛ шыңдарындағы спектрлер 

SpectraSCAN болып табылады. 

Осылайша, РЛ, ТЛ, ТСЛ спектрлерін сканерлеу, сондай-ақ ТЛ және 

интегралдық ТСЛ уақытша сканерлеу <100> және <110> бағыттары бойынша 

рентген сәулелерінің және кристалдардың серпімді немесе пластикалық 

деформациясының әсерінен кең температура интервалында (85 400 к) жүзеге 

асырылады. 

Американдық "Thermo Scientific" фирмасының "Evolution-300" 

спектрофотометрінің негізінде құрылған эксперименттік қондырғы кең 

спектрлік диапазондағы кристалдардың сіңіру спектрлерін (оптикалық 

тығыздығы 4 – ке дейін) талдауға мүмкіндік береді-190÷1100 нм (6,5÷1,1 эВ). 

"Evolution-300" кюветтік алаңында рентген түтігі мен криостат 

орнатылған, бұл радиациялық ақаулардың концентрациясын және оларды 

жергілікті және бір осьті (серпімді/пластикалық) деформацияға алдын ала 

ұшыраған ЩГК-да термиялық күйдіруді зерттеуге мүмкіндік береді. 

Жүйеге енгізілген "VISION 32 PRO" компьютерлік бағдарламасы 

спектрлерді берілген спектрлік интервалда әртүрлі жылдамдықпен 

сканерлеуді қамтамасыз етеді.
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2.2 Кристалдардың тӛмен температуралы бір осьті деформациясы 

Деформация әсерінен кристалдардың люминесцентті (РЛ, ТЛ, ТСЛ) және 

абсорбциялық (сіңіру спектрлері) сипаттамаларын ӛлшеу үшін люминесцентті 

қондырғының орталық бӛлігі болып табылатын арнайы металл криостаты 

жасалды [77-79]. 

Металл криостаты-бұл екі бӛліктен тұратын құрылым (2.4-сурет), олар 

бір-біріне конус тәрізді тегістеу арқылы бӛлінеді (1). Криостаттың жоғарғы 

бӛлігі кристалды ұстағыштан (2), ковар қорытпасынан жасалған резервуардан 

(3) тұрады, ол кең температура аймағында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

кеңею коэффициентіне ие және тұтқалары бұралған бастар (4). 

Кристалл ұстағыштың дизайны қысқыш щектері (5), кристалл (6) және L-

тәрізді қысқыш бұрандасы (7) 1 мм жіп қадамымен орналастырылған ойықтан 

тұрады. 

"Ramsay" маркалы ұнтақтау арқылы жағылған вакуумдық майлау (1) 

криостат ішіндегі герметикалықты және вакуумды сақтауға мүмкіндік береді, 

сондай-ақ оның жоғарғы бӛлігінің ӛз осінің айналасында бекітілген тӛменгі 

бӛлікке қатысты тегіс айналуын қамтамасыз етеді, осылайша кристалдың тӛмен 

температурада (85 К) деформациясын жүзеге асырады. Кристалдардың 

салқындауына сұйық азотты (3) криостат резервуарына құю арқылы қол 

жеткізіледі. 

Қысқыш щектер (5) кристалдың механикалық бұралуын болдырмау үшін 

қажет, ал олардың криостаттың жоғарғы бӛлігін Тегістеу арқылы айналдыру 

кезінде олардың алға қозғалысы кристаллографиялық бағытта <100> немесе 

<110> кристалдың бір осьті қысылуын қамтамасыз етеді. 

Криостаттың тӛменгі бӛлігі-литий-фтор және бериллий терезелерімен 

жабдықталған металл шыны. LiF терезелері кристалдардың сәулеленуін 

спектрлік және интегралды арналар арқылы бір уақытта тіркеу үшін қажет, be 

терезесі кристалды рентген сәулелерімен сәулелендіру үшін қажет. Криостат 

кристалдың температурасын 85 к-ден 500 К-ге дейін сақтайды, онда бір осьтік 

деформация жүзеге асырылады. 

Кристалдың деформациясы L-тәрізді қысу бұрандасы (7) мыс Кристалл 

ұстағышын (2) Металл тұтқаларды (4) пайдаланып айналдырған кезде (9) 

стопорға тиген сәттен басталады. Диэлектрлік тығыздағышпен (10) криостат 

корпусынан оқшауланған қысқыш l-бұрандасы (7) мен стопор (9) арасындағы 

байланыс кристалдың деформациясының бастапқы нүктесіне сәйкес келетін 

омметрмен (11) бақыланады. Криостаттың жоғарғы бӛлігінің одан әрі айналуы 

кристалдың қысылуына әкеледі. 

Тӛмен температурада, жоғары техникалық вакуум жағдайында 

кристалдың деформация дәрежесі келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                
0

0 0

100% 100%
l l l

l l


 
    ,                                                              (2.1) 
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1-тегістеу; 2-мыс кристалды ұстағыш; 3-сұйық азот құюға арналған 

резервуар; 4-криостат басын айналдыруға арналған металл тұтқалар; 5-арнайы 

қысу щектері; 6-монокристалл; 7-қысу бұрандасы; 

8-LiF терезелері; 9-стопор; 10-фторопласт тӛсемі; 

11-омметр; 12-нониус шкаласы 

 

Сурет 2.4 – Бір кристалды деформацияға арналған криостаттың егжей 

тегжейлі дизайны 85÷500 К 
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мұндағы l0-деформацияға дейінгі монокристалдың бастапқы ұзындығы, 

микрометрмен немесе микроскоппен ӛлшенеді, l-деформациядан кейінгі 

монокристалдың ұзындығы. 

Криостат дизайнының ерекшелігі 2.5-суретте кӛрсетілген градирлеу 

қисығы бойынша l мәнін анықтау арқылы кристалдың деформациясының 

қажетті дәрежесін (ε, %) эксперименталды түрде орнатуға мүмкіндік береді. 

 

 
Сурет 2.5 – Эксперименттік бойынша бітіру қисығы 

 кристалдардың салыстырмалы деформациясының дәрежесін анықтау 

 

Градуирлеу қисығы Кристалл ұстағыштың (5) түбінен бұралған L – 

тәрізді қысу бұрандасының (7) қадамын ескере отырып салынған, оның толық 

айналымы L = 1 мм ӛлшеміне сәйкес келеді. L-бұранданың трансляциялық 

қозғалысы оның стопормен жанасуынан кейін криостаттың жоғарғы бӛлігінің 

тегістеуіш бойымен айналу арқылы жүзеге асырылады, оның шеңбері (L) 

нониус арнайы шкаласымен басқарылады (12). 

Ең алдымен, кристалдың деформацияға дейінгі ұзындығы микрометрмен 

анықталады, мысалы, l0 = 6 мм. Әрі қарай, эксперименттің тапсырмасына 

байланысты салыстырмалы деформация дәрежесін таңдау керек, яғни. серпімді 

немесе пластикалық. Мысалы, біз Гук заңы орындалатын аймақта объектіні 

деформациялауымыз керек, яғни ε=1%. Кристалды деформациялау 

технологиясы 2.3-тармақта егжей-тегжейлі қарастырылады. 

(2.1) формуласына сәйкес Δl = 0,06 мәнін анықтаймыз. 
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2.5-суреттің градуирлеу қисығын қолдана отырып, кристалдың l0 

бастапқы ұзындығын біле отырып, ординат осінде 2.1 формуласымен 

есептелген Δl мәнін табамыз.Әрі қарай, біз криостаттың жоғарғы бӛлігін қандай 

l мәніне бұру керектігін білуіміз керек. Криостат ішіндегі 85 к кезінде 

монокристалдың салыстырмалы деформациясының қажетті шамасы (ε, %) Δl 

есептік анықтамасымен жүзеге асырылады, оның мәні градуирлеу қисығына 

сәйкес (2.5-сурет) эксперименталды түрде криостаттың жоғарғы бӛлігін арнайы 

нониус шкаласы (L) бойынша бұру арқылы беріледі. Демек, кристалдың 

бастапқы ұзындығы l0 = 6 мм, Δl = 0,06 және деформация дәрежесі ε = 1% 

болатын біздің жағдай үшін L = 3 см криостаттың жоғарғы бӛлігін айналдыру 

қажет эксперименттік мән. 

Айта кету керек, криостат қажет болған жағдайда криостаттың жоғарғы 

бӛлігін айналдыру арқылы әртүрлі температурада кристалдың үстінен 

механикалық кернеуді алып тастауға және қайтадан шығаруға мүмкіндік 

береді. 

Әмбебап криостат қажет болған жағдайда <100> және <110> бағыттары 

бойынша кристалдардың серпімді немесе пластикалық деформацияларын 

температураның кең интервалында (85 РФ 400 К) жүзеге асыруға және осындай 

жағдайларда РЛ, ТЛ спектрлерін, сондай-ақ ТЛ және интегралдық ТСЛ-ді 

уақытша сыпыруды тіркеуге мүмкіндік береді. Монокристалды 

деформациялауға арналған жоғарыдағы криостат дизайны патенттелген [77, c. 

1-5; 78, c. 1-4]. Монокристалдардың люминесценттік сипаттамаларын тіркеу 

2.1-тармақта егжей-тегжейлі сипатталған. 

Жоғарыда аталған криостат конструкциясын қолдана отырып, 

деформацияның тӛмен температуралық әсерімен BHA-дағы ЭВ сәулелік 

релаксациясын зерттеу үшін вакуумдық жүйені құру қажет (2.6-сурет). 

Зерттелетін кристалл криостаттың алынбалы жоғарғы бӛлігінің кілем 

түтігіне тӛменнен дәнекерленген мыс Кристалл ұстағышының бетіне бекітіледі. 

Бекіту кезінде Кристалл жазықтығын сақтау және механикалық бұралуды 

болдырмау үшін екі жақтағы қысым щектері кристалды белгілі бір 

кристаллографиялық бағыттар бойынша қысады. Криостатты кристалмен 

толтырғаннан кейін, жоғарғы алынбалы бӛлік тӛмен түсіп, тӛменгі бекітілген 

бӛлікке қатысты ӛз осінің айналасында тегіс айналады. Осылайша, кристалдың 

геометриялық орны анықталады, ол рентгендік қозуды да, кристалдың 

интегралды және спектрлік люминесценттік сипаттамаларын тіркеуді де 

қанағаттандырады. Криостат ішіндегі жоғары техникалық вакуумды сақтайтын 

криостаттың жоғарғы бӛлігінің мұндай тегіс айналуы "Ramsay"маркалы алдын 

ала Тегістеу арқылы қолданылатын вакуумдық майлау арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

Кристалдың тӛмен температуралы деформациясының міндетті шарты-

жоғары техникалық вакуумды құру. Вакуумдық пост арқылы криостатты 

вакуумдаудың барлық процесі 2.6-суретте кӛрсетілген. 
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АН-адсорбциялық сорғы, ФН - форвакуумдық сорғы, ВЛ-вакуумдық шам, 

К1, К2-крандар, Л1, Л2 – азот тұзақтары, З1, З2, З3-қысқыштар 

 

 Сурет 2.6 – Люминесцентті эксперименттік қондырғының вакуумдық 

жүйесінің схемасы 
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Ең алдымен, криостатты 2НВР-5ДМ типті форвакуум сорғысымен алдын 

ала айдау керек. тұтқаны оңға бұру арқылы ауаның сыртқа шығуын қамтамасыз 

ететін крандарды (K1) және (K2) жабыңыз, ал криостат қысқышы (З1) ашық 

және жүйеге қосылуы керек. Форвакуумдық сорғының арнайы қысқыштары 

(З2) және (З3) жабылуы тиіс, содан кейін қысқышқа (З2) дейін ауаны айдауды 

бастайтын 2НВР-5ДМ типті форвакуумдық сорғы қосылады. Қысқыштың 

дәйекті ашылуы (З2) айдау траекториясын қысқышқа (З1) және кранға (К2) дейін 

кеңейтеді. 

Жүйедегі вакуум деңгейін бақылау вакуумдық қондырғыға салынған пмт-

2 типті термопаралық вакуумдық шам арқылы ВИТ-2 вакуумметрімен 

қамтамасыз етіледі. Вакуумдық жүйенің тазалығын сақтау үшін бірінші кезеңде 

криостат пен форвакуум сорғысы арасында арнайы азот тұзағы (Л1) 

қарастырылған. 

Сұйық азотты (Л1) құю техникалық майдың буын ұстауды қамтамасыз 

етеді, нәтижесінде вакуум деңгейі жоғарылайды. Вакуум деңгейінің мәні 6-7 

Па-ға жетеді және бұл жағдайда алдын ала вакуумдаудың бірінші кезеңі 

аяқталды деп саналады. Осылайша, криостатты Вакуумдаудың I сатысы 

бойынша алдын-ала айдау жүзеге асырылады, ол схемада кӛрсеткі арқылы 

кӛрсетіледі. 

Жоғары техникалық вакуумға жетудің екінші кезеңі - жұмысқа 

дайындалған адсорбциялық сорғыны қосу. Ол үшін қысқышты (З2) жауып, 

содан кейін кранды (K2) ашу керек, ал қысқыш (З1) ашық қалады. 

Осылайша, инемен кӛрсетілген траекторияға сәйкес жүйені 

вакуумдаудың II кезеңі басталады. Мұндай траекторияда алдын-ала қалпына 

келтірілген, сұйық азотқа батырылған адсорбциялық сорғы криостатты тікелей 

сорып алады. Тӛмен температураға дейін салқындатылған активтендірілген 

кӛмірдің адсорбциялық қасиеттері (77 К немесе-196
о
С) барынша артады. 

Сонымен қатар, вакуум ӛлшегіш вакуум деңгейінің жоғарылауын кӛрсетеді. 

Вакуум деңгейінің жоғарылағанына кӛз жеткізгеннен кейін, сұйық азотты 

екінші кезеңде криостат пен адсорбциялық сорғы арасында қарастырылған азот 

тұзағына (Л2) құю керек. 2,66·10
-3

 Па жоғары вакуум деңгейіне жеткенде, 

криостатты вакуумдаудың екінші кезеңі аяқталды деп саналады. Екінші кезең 

электр тізбегіне қосылмай жүзеге асырылатынын ескеріңіз. 

Оптикалық жұқа эксперименттер жүргізу үшін жеткілікті жоғары вакуум 

алудың барлық процесін 15-20 минут ішінде жасауға болады. 

Әрі қарай, сұйық азотты криостат резервуарына құю арқылы зерттелетін 

монокристалдың температурасын тӛмендету процедурасын бастауға болады. 

Кірістірілген мыс-тұрақты термопара арнайы ThermoScan бағдарламасы 

арқылы контроллер арқылы компьютер экранына шығарылатын Кристалл 

температурасының ӛзгеру барысын бақылауға мүмкіндік береді. 

Криостаттағы жоғары техникалық вакуумға жетудің екінші кезеңі 

адсорбциялық сорғының дайындық кезеңіне сәйкес келетін кӛрсеткі кӛрсеткен 

адсорбциялық сорғының алдын ала регенерациясынан кейін ғана жасалады. 
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Молибден әйнегіне тығыздалған престелген белсендірілген кӛмірден 

тұратын адсорбциялық сорғының регенерация процесі келесі ретпен жүзеге 

асырылады. 

Алдымен қысқышты (З1), қысқышты (З3) жабу арқылы криостатты ӛшіру 

керек. Крандарды жабыңыз (K1) және (K2). Осыдан кейін форвакуумдық сорғы 

қосылып, кран (К2) біртіндеп ашылады. Мұндай айдау траекториясында 

адсорбциялық сорғы 0-инеге сәйкес диаграммада кӛрсетілген форвакуум 

сорғысына тікелей қосылады. 

Осылайша, ауа үнемі форвакуумдық сорғымен сорылады, 10-15 минут 

ішінде вакуум деңгейі жоғарылайды және максималды 6-7 Па белгісіне жетеді. 

Әрі қарай, адсорбциялық сорғыны 2.6-суретте схемалық түрде 

кӛрсетілген, бірақ 150-200
о
С жоғары емес арнайы пешпен біртіндеп жылыту 

жүзеге асырылады, ӛйткені одан әрі қыздыру адсорбциялық сорғы жасалған 

Молибден әйнегінің балқуына әкелуі мүмкін. Температураның жоғарылауы 

шамамен 5-10 минуттан кейін 2,66·10
-3

 Па вакуумның минималды мәніне 

әкеледі. Мұндай десорбция әсері температура жоғарылаған сайын, кеуекті зат 

болып табылатын адсорбциялық сорғыдағы белсендірілген кӛмір оның 

құрамынан атмосфералық ауаны белсенді түрде шығара бастайды. 

150-200
о
С температураға дейін қыздырылған адсорбциялық сорғыдағы 

белсендірілген кӛмір одан әрі форвакуумдық айдауға ұшырайды, бұл вакуум 

деңгейінің бұрынғы 6-7 Па мәніне дейін біртіндеп артуына әкеледі. Вакуум 

деңгейінің жоғарылауы белсендірілген кӛмірдің атмосфералық ауа 

молекулаларынан мүмкіндігінше босатылғанын кӛрсетеді. 

Осыдан кейін ғана адсорбциялық сорғының шүмегі (К2) жабылуы керек. 

Регенерацияланған сорғы бӛлме температурасына дейін салқындағаннан кейін 

оны тӛмен температураға (77 К немесе-196
о
С) дейін салқындатылған сұйық 

азотты резервуарға батыру керек, нәтижесінде белсендірілген кӛмірдің 

адсорбциялық қасиеттері барынша артады. Бұл кезеңде адсорбциялық 

сорғының регенерация процесі аяқталды деп саналады, яғни адсорбциялық 

сорғы одан әрі жұмыс істеуге дайын. Мұндай адсорбциялық сорғыны қалпына 

келтіру процедурасы вакуум ӛлшегіш арқылы вакуум деңгейін бақылай 

отырып, 5-6 экспериментте бір рет жиілікте жүргізілуі керек. 

Зерттелетін кристалды ауыстыру жағдайында криостатты вакуумдау 

қажет, бұл процесс келесі ретпен жүзеге асырылады. Кранның жабылуы (К2) 

адсорбциялық сорғыны ӛшіреді, яғни криостаттағы ауаны сору тоқтайды. 

Максималды мәні 2,66·10
-3

 Па болатын вакуум деңгейі біртіндеп тӛмендей 

бастайды, содан кейін криостаттың жоғарғы бӛлігін ашып, зерттелетін 

кристалды ауыстыруға болады. 
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2.3 Зерттеу объектілері және оларды термиялық ӛңдеу 

Тӛмен температуралы деформациямен тор симметриясын тӛмендету 

кезінде СГК-дағы ЭВ релаксация процестерін зерттеу үшін сыналған 

технология бойынша синтезделген ерекше таза кристалдар қажет [60, б. 75, 80]. 

Бұл, біріншіден, фотондарды санау режимінде жұмыс істейтін жоғары сезімтал 

флуоресцентті әдістерді қолданумен, екіншіден, автолокализацияға дейін 

йодидтерде сілтілі металдар (KI, CsI және RbI) жеткілікті еркін жүгіріс 

ұзындығы (100÷400а 80 К) бар ЭЭ табиғатын зерттеумен байланысты. Бұл 

бақыланбайтын қоспалардың іздерін анықтауға немесе тордың заңдылығының 

бұзылуына ықпал ететін бос экситондардың жоғары қозғалғыштығы. 

Зерттеу нысандары ретінде сілтілі металл йодидтері мен хлоридтерінің 

кристалдары пайдаланылды. 

Ki, RbI, CsI және KCl монокристалдары Тарту университетінің физика 

институтында (Эстония) Гелий атмосферасындағы Киропулос әдісімен немесе 

вакуумды ампуладағы стокбаргер әдісімен келесі ретпен алдын ала тазалауды 

қамтитын технология бойынша ӛсірілді: "ерекше таза" маркалы ұнтақ 

шикізатты кептіру; галоген тогындағы балқыманы ӛңдеу; бірнеше аймақтық 

балқыту. 

Тазарту мен ӛсірудің осындай кешенді әдісін әзірлеу нәтижесінде 

катиондар мен гомолог аниондарының (Na, Br, I) қоспасының тӛмен 

концентрациясы бар KI, RbI, CsI және KCl кристалдары, сондай– ақ 10
-6

 

молярлық лоб деңгейінде оттегі бар қоспалар, 10-7 молярлық лоб деңгейінде 

OH – иондары және поливалентті катиондар (Pb2
+
, Fe3

+
, Al3

+
 және CO2

+
) 10

-8
 

молярлық лоб деңгейінде, бұл эВ релаксациясын спектроскопиялық зерттеу 

үшін қажет. 

Жоғары тазалық пен кемелдікке ие ki, RbI, CsI және KCl 

монокристалдарынан басқа "Harshaw" және "Korth" фирмаларының 

кристалдары да пайдаланылды. Фундаменталды сіңіру, люминесценция және 

қозу спектрлерін тіркеу арқылы "Harshaw" және "Korth" фирмаларының 

кристалдарында бақыланбайтын қоспалардың концентрациясы жоғарыда 

аталған технология бойынша тартуда ӛсірілген кристалдармен салыстырғанда 

жоғары екендігі анықталды. Мысалы, KI, RbI және CsI кристалдарында гомолог 

катиондарының (Na
+
) концентрациясы 10

-4
 ÷ 10

-6
 молярлық лоб деңгейінде 

болады, бұл тарту кристалдарына қарағанда бір реттік жоғары. 

Тәжірибелер алдында кристалдар беттік ластануды және мүмкін ылғалды 

кетіру үшін термиялық ӛңдеуден ӛтті. Кристалды термиялық ӛңдеу дегеніміз 

қатты ерітіндінің біртектілігін қамтамасыз ететін Кристалл түзетін 

бӛлшектердің біркелкі таралуын жақсарту үшін термиялық әсер ету 

процестерін (қатаю және күйдіру) білдіреді. 

Зерттелетін кристалдарды сӛндіру "Ugin-Dentaire" француз 

компаниясының "Programix TX 25" электромуфельді пешінде жүзеге 

асырылды. Бұл пеш алдын ала, біркелкі 4 жақты қыздыру және объектілерді 

кейіннен қыздыру үшін бағдарламаланады (2.7-сурет). Қыздыру камерасының 
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тӛменгі жағында орналасқан электронды дисплей таңдалған кристалды қатайту 

үшін қажетті бағдарламалау параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. 

Барлық СГК-нің балқу температурасы әр түрлі болғандықтан, 

кристалдардың белгілі бір топтары үшін әр түрлі режимдер мен сӛндіру 

параметрлері бағдарламаланады: йодидтер үшін - №1 Бағдарлама, хлоридтер 

үшін-сәйкесінше № 2 бағдарлама. Әр бағдарлама 3 деңгейден тұрады, онда 

температура, қыздыру жылдамдығы және экспозиция уақыты бӛлек 

орнатылады. 

Әдетте, кристалдарды қатайту кем дегенде балқу температурасынан 

жоғары қыздыру және осы температурада 15-20 минут ұстау арқылы жүзеге 

асырылады, содан кейін бӛлме температурасына дейін күрт салқындатылады. 

 

  
 

 
 

Сурет 2.7 – "Programix TX 25"электромуфельді пештің қыздыру камерасы 

және электрондық панелі 

 

KI, RbI, CsI және KCl кристалдарын қатайту бағдарламалау режимі 

15С/мин жылдамдықпен орнатылды, 550
о
С дейін қыздырылды, 15 минут 

ұсталды және кварц субстратында бӛлме температурасына дейін күрт 

салқындатылды. 

Осылайша, бағдарлама режиміне байланысты бір кристалды сӛндіру 

циклінің жалпы уақыты 1,5-2 сағатты құрайды. 

Кристалдардың люминесценттік сипаттамаларының барлық ӛлшемдері 

ауданы = 7х7 м
2
 және қалыңдығы 1,1=1,3 мм пластиналарда жүргізілді. 
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2.4  Екінші бӛлім бойынша қорытындылар 

1. Фотондарды санау режимінде жұмыс істейтін кӛпфункционалды 

спектрлік кешен кристалдың тӛмен температуралы бір осьті деформациясын 

жүзеге асыруға болатын арнайы криостатпен бірге рентгенолюминесценция, 

туннельдік люминесценция, термостимуляцияланған люминесценция 

спектрлерін, сондай-ақ туннельдік люминесценция мен интегралды 

термостимуляцияланған люминесценцияны уақытша сканерлеуге мүмкіндік 

береді. 

2. Аппаратураның спектрлік аймағы (2,0÷6,0 эВ) тордың тұрақты 

тораптарында да, жергілікті және тӛмен температуралы деформация ӛрісінде де 

орналасқан ЩГК-дағы автолокализацияланған экситондардың люминесценция 

диапазонына толық сәйкес келеді. 

3. "Evolution-300" спектрофотометрінің негізінде кең температура 

интервалында (85-400 К) бір осьті (серпімді/пластикалық) деформация мен 

радиацияға ұшыраған кезде кристалдардың сіңіру сипаттамаларын тіркеу 

бойынша эксперименттік қондырғы әзірленді. 

4. Криостатта жоғары техникалық вакуумды (2,66·10
-3

 Па) алудың 

түпнұсқа жүйесі әзірленді, бұл техникалық майдың буын ұстау үшін арнайы 

азот тұзақтарымен жабдықталған форвакуумды және адсорбциялық 

сорғылармен дәйекті айдау арқылы тӛмен температурада (85 К) кристалдардың 

деформациясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
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3 ТӚМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫ БІР ОСЬТІ ДЕФОРМАЦИЯ ӘСЕРІНЕН 

CSI КРИСТАЛЫНЫҢ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

3.1 Тӛмен температуралы бір осьті деформация әсерінен CsI 

кристалының люминесценциясының ерекшеліктері 
Тор симметриясының тӛмендеуімен СГК-да ЭҚ релаксациясы бойынша 

кӛпжылдық эксперименттік зерттеулер тӛмен температуралы бір осьті серпімді 

деформация кезінде ЭҚ тұрақты тор түйіндерінде автолокализация 

ықтималдығы артып, олардың кейінгі сәулелік релаксациясымен [10, Б. 322, 20, 

р. 825, 21, р. 96, 23, р. 156, 24, р. 582, 25, р. 75, 27, р.2310, 32, р. 535, 61, Р. 65]. 

Бір осьтік деформацияға ұшыраған кезде кристалдардың меншікті 

люминесценциясын күшейту құбылысы дәстүрлі сцинтилляторлардағыдай 

қоспа жарқылдарын емес, экзитондардың меншікті жарқылдарын пайдалана 

отырып жұмыс істейтін γ-сцинтилляторларды зерттеуге мүмкіндік береді. 

Кристалдардың ӛзіндік жарқырауына негізделген дәстүрлі сцинтилляциялық 

есептегіштердің кӛрнекті ӛкілдерінің бірі-CsI монокристалы. Себебі CsI барлық 

СГК арасында ең жоғары, бірлікке жақын кванттық люминесценция шығымына 

ие. Басқаша айтқанда, CsI кристалындағы жарықты қоздыратын фотон 

энергияны жоғалтпай толығымен дерлік люминесценция квантына айналады. 

Сондықтан CsI монокристалы сцинтилляциялық детекторлар ретінде дәстүрлі 

объект болып табылады. 

ЭҚ релаксациясының эмиссиялық арнасына бағытталған әсер бізді 

серпімді деформация ӛрісінің сцинтилляциялық есептегіштер ретінде сенімді 

жұмыс істейтін CsI кристалдарының кванттық люминесценция шығысына 

әсерін егжей-тегжейлі зерттеуге ынталандырды [81-82]. Таллий мен натриймен 

белсендірілген CsI кристалдарына негізделген сцинтилляциялық детекторлар 

иондаушы сәулелену энергиясын тіркеу үшін сенімді түрде ӛзін дәлелдеді [83-

85]. 

Айта кету керек, CsI кристалы басқа СГК-мен салыстырғанда кӛлемді 

орталықтандырылған кристалдық торға ие, ал олардағы автолокализацияланған 

экситондар кристаллографиялық бағытқа бағытталған <100>. Сондықтан CsI 

монокристалын але осінің бағыты бойынша қысу процесінде Экситон 

компоненттерінің созылуы байқалуы керек, бұл олардың асимметриялық 

конфигурациясына әкеледі. Бұл жағдайда қысу емес, тордың созылуы басым 

болады деп саналады [86]. 

4,2 К температурадағы CsI кристалының меншікті люминесценциясы 4,27 

эВ және 3,67 эВ максимумдары бар екі жолақтан тұрады, сәйкесінше 0,32 эВ 

және 0,37 эВ жарты ені бар але σ және π поляризациясының сәулелік 

релаксациясы ретінде түсіндіріледі [2, 148].Әдетте, 80 К-де максимум 3,67 эВ 

болатын жарқыл ғана қалады. Шамасы, Кристалл температурасына байланысты 

CsI люминесценциясының спектрлік құрамының ӛзгеруі экситондардың 

сәулелену күйінің конфигурациясындағы ӛзгерістерді кӛрсетеді. 

Қазіргі заманғы түсініктерге сәйкес [19, б. 390], CsI монокристалында 

4,27 эВ максимумы бар люминесценция, салыстырмалы стоквигысуы бар 
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SR=0,26 орталық симметриялы конфигурациясы (on-center) бар алені 

сипаттайды, ал 3,67 эВ стоквигысуы бар люминесценция SR=0,37-але орталық 

асимметриялы конфигурация (weak off-center). 

4,2 К-де CsI монокристалында 4,27 эВ-де люминесценция жолағының 

қарқындылығы 3,67 эВ-де люминесценция жолағының қарқындылығында 

айқын басым болады және олардың температуралық тәуелділіктерінде β-тәрізді 

инсульт кинетикасы бар, яғни 4,27 эВ-де люминесценция жолағын сӛндіру 5÷12 

к температуралық интервалда 3,67 эВ-де люминесценция қарқындылығының 

мүлдем синхронды ӛсуімен қатар жүреді. 

3,67 эВ-де люминесценция жолағының қарқындылығы 25÷90 К 

температуралық интервалда максималды мәнге жетеді, ал 90 К-ден 200 К-ге 

дейін сӛндіруден ӛтеді, ол 4,27 эВ-де люминесценция жолағының 

қарқындылығының қайта ӛсуімен қатар жүреді, бұрын 25 К-ге дейін 

сӛндірілген. CsI кристалдары ӛзара түрлендіру заңдылығы туралы айтады-4,25 

эВ сәулелену жолағының сӛнуі 3,67 эВ люминесценция жолағының 

қарқындылығының ӛсуімен қатар жүреді және керісінше. 

Шамасы, CsI кристалдарындағы 4,27 эВ және 3,67 эВ флуоресценцияның 

спектрлік құрамындағы ӛзара түрлендіретін ӛзгерістер үлгінің термиялық 

серпімділігіне тәуелді АЛЭ конфигурациясының әртүрлі түрлерін кӛрсетеді. 

Осыған байланысты рентгендік және ВУФ-қозу кезіндегі CsI 

кристалының люминесценциясының спектрлік құрамын зерттеу арқылы ӚҚӘ-

нің әртүрлі конфигурацияларына деформациялық ынталандырылған әсерді 

зерттеген жӛн. 

3.1 а-суретте CsI кристалының рентгенолюминесценция спектрлері жоқ 

кезде 83 к (қисық 1) және бір осьтік деформация кезінде (қисық 2) (ε = 

0,8÷1,0%) кӛрсетілген. 

[87] сәйкес, біздің эксперименттік шарттарымызға сәйкес келетін 80÷83 к 

температура диапазонында біз ең кӛбі 3,67 эВ болатын бір ғана люминесценция 

жолағын тіркеуіміз керек еді. Алайда, кезінде қатты рентген сәулелері 83 К-де 

CsI кристалының бүкіл қалыңдығына енеді, біз бастапқыда 4,27 эВ және 3,67 

эВ-де екі люминесценция жолағын тіркедік. 

Кейбір жұмыстарда [88-89] ұқсас люминесценция спектрлері және 80 

К.шамасы, мұндай айырмашылық 4,27 эВ максимуммен люминесценция 

жолағы бойынша эксперименттік деректер оның температураның ӛзгеруіне 

және үлгінің механикалық кернеуіне жоғары сезімталдығын кӛрсетеді. 

Деформация дәрежесінің ӛсуімен сәулелену жолақтарының 

қарқындылығын қайта бӛлуге жауапты деформацияның серпімді бӛлігі 3.1 б 

суретте кӛрсетілген эксперименттік нәтижелерден қорытынды жасауға болады. 
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Сурет 3.1 – a) 83 К кезінде CSI монокристалды РЛ спектрлері 

деформацияға дейін (1), бір осьті серпімді деформация кезінде  

ε = 0,5% (2), (2') – 2 спектрінің қалдық үлесі; 

б) 3,67 эВ (1) және 4,27 эВ (2) кезіндегі сәулелену жолақтарының 

қарқындылығының 83 К-дегі салыстырмалы деформация дәрежесіне тәуелділігі 

 

Осылайша, CsI монокристалл РЛ спектрлерін талдау 83 К кезінде 

серпімді деформацияның әсерінен асимметриялық конфигурациясы бар (weak 

off-center) максимумы 3,67 эВ аледе люминесценция айқын кӛрінетінін және 

бұл ретте on-center конфигурациясы максимумы 4,27 эВ болатын 

автолокализацияланған экситонның сәулеленуі жойылатынын кӛрсетеді. 3,67 

эВ кезінде сәулеленуді күшейту әсері 4,27 эВ кезінде сәулеленуді бір мезгілде 

сӛндірумен қатар жүреді процесс ε = 0,9% дейін сызықты, содан кейін 

салыстырмалы деформация дәрежесіне тәуелсіз учаске (Үстірт) пайда болады. 



57 
 

Бос экситондардың түзілуіне сәйкес келетін 5,85 эВ Фотон энергиясымен 

ВУФ-сәулелену арқылы CsI монокристалын қоздыру кезінде алынған 

эксперименттік нәтижелер. Бұл ретте 83 К кезінде CsI монокристалының 

деформациясы (3.2 а суреттің 1 қисығы) болмаған сәулелену спектрінде 

рентгендік қозу жағдайындағыдай максимумы 4,27 эВ және 3,67 эВ болатын екі 

жолақ тіркелген (3.1 а суреттің 1 қисығы), алайда соңғы сәулелену басым 

болып табылады. 

3.2 a (2-қисық) суреттен кӛріп отырғанымыздай, серпімді деформация (ε = 

0,7 %) рентгендік қозу жағдайына ұқсас әсерге әкелді (3.1 а – суреттің 2-

қисығы-4,27 эВ максимуммен сәулелену жолағының жоғалуына байланысты 

3,67 эВ максимуммен сәулелену жолағының қарқынды ӛсуі. Радиациялық 

жолақтардың астындағы аудандар (1) болмаған кезде және серпімді 

деформация кезінде (2) сақталады, бұл автолокализацияланған экситонның 

ыдырау алдындағы күйінің неғұрлым тұрақты конфигурацияға ауысуын 

кӛрсетеді – on-center weak off-center. 

Деформация болмаған кезде CsI монокристалының люминесценция 

спектрінде бӛлінген электронды тесік жұптарын құруға сәйкес келетін 6,45 эВ 

энергиясы бар фотондармен қозған кезде, 3,67 эВ-де жарқыраумен қатар, 

қоспалық сипаттағы 2,0÷3,4 эВ аймағында сәулелену де тіркеледі(3.2 б-суреттің 

1 қисығы). Бұл жағдайда серпімді деформация кезінде бос экситондардың 

миграциясының әлсіреуіне байланысты жарқырау қарқындылығы тӛмендеуі 

керек. 

Жұмыста [24, б. 582], рентгендік люминесценция спектрлері тӛмен 

температуралы деформацияның KI-Tl кристалында 3,3 эВ және 4,1 эВ кезінде 

алэ люминесценциясының қарқындылығына әсерін кӛрсетті және серпімді 

деформация орташа мәнді (70 еседен астам) қысқарту арқылы тұрақты тор 

түйіндеріндегі аниондық экситондардың автолокализация ықтималдығын 

арттыратынын анықтады автолокализацияға дейінгі анионды экситондардың 

еркін жүру ұзындығы. 

Тұрақты тор түйіндеріндегі аниондық экситондардың автолокализация 

ықтималдығының жоғарылауына әкелетін осы механизмге сәйкес, 

бақыланбайтын қоспалармен байланысты және 6,45 эВ фотондарымен қозған 

2,0÷3,4 эВ спектр аймағындағы люминесценция қарқындылығының серпімді-

деформацияланған CsI монокристалдарындағы әлсіреу әсерін түсіндіруге 

болады. аймақаралық ӛтулерде электронды тесік жұптары (2 қисық сурет 3.2 б). 
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а) бос экситондар жасайтын 5,85 эВ энергиясы бар фотондармен қозған 

кезде (1) болмаған кезде және (2) ε = 0,7 % дейін деформацияланған кезде; 

б) деформация болмаған кезде (1) және деформация кезінде (2) ε = 0,7 % 

дейін электронды тесік жұптарын жасайтын 6,45 эВ энергиясы бар 

фотондармен қозған кезде  

 

Сурет 3.2 – 83 К температурада CsI кристалының фотолюминесценция 

спектрлері при 83 К 
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4,27 эВ максимуммен люминесценцияның жоғалуы CsI монокристалды 

торының симметриясын тӛмендететін серпімді деформация әсерінен ӚҚЭ 

конфигурациясының on-center тұрақтылығын жоғалту мүмкіндігіне де, осы 

люминесценцияның ықтимал қоспалық сипатына да сәйкес келеді. 

Қоспаның қатысуымен люминесценция жағдайында оның қарқындылығы 

KI-Tl кристалының мысалында кӛрсетілгендей, тұрақты тор түйіндерінде 

экситондардың автолокализациялану ықтималдығының жоғарылауына әкелетін 

серпімді деформация ӛрісіндегі бос экситондардың миграциясының әлсіреуіне 

байланысты тӛмендейді [24, б. 582]. 

4,27 эВ максимумы бар люминесценция қоспаның қатысуымен 

люминесценция емес екенін келесі эксперименттік нәтижелер дәлелдейді. 

Біріншіден, 6,45 эВ энергиясы бар фотондармен қозған кезде, барлық 

бақыланбайтын қоспалар 2,0÷3,4 эВ спектрлік диапазонында айқын кӛрінгенде, 

4,27 эВ сәулелену жолағы болмайды (3.2 б суреттің 2 қисығы). Екіншіден, 

рентген сәулесімен қозған кезде, 4,27 эВ сәулелену қарқындылығының негізгі 

үлесі жоғалған кезде, серпімді деформацияланған CsI монокристалындағы РЛ 

спектрінде одан тағы 10÷15% қалады (қисық 2
/
 сурет 3.1 а). Үшіншіден, CsI 

аймақтық тазартылған кристалында натрий концентрациясы 10-5 моль 

деңгейіне дейін тӛмендегенін еске саламыз.%. 

4,27 эВ-де люминесценция жолағының табиғаты туралы болжамды 

пайымдаулардың сенімділігі үшін тӛмен температуралы (83 К) деформацияның 

әсерінен CsI-Na кристалдарының РЛ спектрлері зерттелді (3.3-сурет). 

Жалпы, таза CsI кристалына ұқсас үлгі бар – сәулелену қарқындылығы 

3,67 эВ максимуммен 3 еседен астам артады. Сонымен қатар, 4,27 эВ сәулелену 

әлсірейді, бірақ ішінара сақталады, ал 2,95 эВ сәулелену толығымен жоғалады. 

Серпімді қысу кезінде CsI-na кристалында 2,95 эВ сәулеленудің жоғалу әсері 

KI-Tl кристалының таллий жарқырауы сияқты, автолокализацияға дейін 

экситонның еркін жүгірісінің күрт тӛмендеуімен түсіндіріледі [24, б. 582]. 

Бұл ретте 3,67 эВ кезінде сәулелену жолағының қарқындылығының 

артуымен тордың тұрақты тораптарында ӚҚЭ сәулеленуінің жойылу 

ықтималдығы артады. 

Шамасы, 4,27 эВ сәулелену жолағы экситон конфигурациясының on-

орталығына, яғни Экситон ядросының екі галоид бойынша орталық 

симметриялы таралуына жатады, сондықтан Тор симметриясын тӛмендететін 

бір осьті серпімді деформацияға сезімтал деп болжауға болады. 

Деформациялық кернеуді кристалдан термиялық күйдіру арқылы алып 

тастағаннан кейін 4,27 эВ жолағы ішінара қалпына келтіріледі. 

Әр түрлі қозуларда CsI кристалының деформациясы болмаған кезде 

максимум 4,27 эВ болатын люминесценция жолағының қарқындылығының 

байқалған тұрақсыздығы оның термиялық және механикалық серпімділіктің 

ӛзгеруіне де, иондаушы сәулелену кӛздеріне де сезімталдығын 

кӛрсетеді(салыстырыңыз, 3.1 а, 3.2 а және 3.2 б суреттеріндегі 1 қисықтар). 
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Сурет 3.3 – CsI-na монокристалды РЛ спектрлері (10
-3

 моль.%) дейін (1) 

және деформация кезінде ε = 1,5% 100 К (2) кезінде, 2 ' - 4,27 эВ кезінде 

сәулеленудің қалдық үлесі, 3-200 К кезінде CsI-Na монокристалл РЛ спектрі 

 

Жолақ рентгендік қозу кезінде анағұрлым қарқынды (3.1 а-суреттің 1-

қисығы), Фото қозу кезінде әлдеқайда әлсіз (3.2 а-суреттің 1-қисығы) ЭҚ (5,85 

эВ) құрумен және ақырында фото қозу кезінде іс жүзінде жоғалады (3.2 б-

суреттің 1-қисығы) электронды тесік жұптарын (6,45 эВ) қалыптастыру. 

Деформацияланбаған CsI монокристалында 4,27 эВ сәулелену жолағына 

әр түрлі қозу түрлерінің әсер етуінің мүмкін себептерінің бірі кристалға ену 

тереңдігінде үлкен айырмашылық болуы мүмкін. Егер рентген сәулелерінің 

әсерінен (кванттық энергия 100 кэВ) кристалдың барлық қалыңдығы шамамен 5 

мм-ге дейін қозса, онда ВУФ-сәулелену кезінде (фотондар 6,45 эВ және 5,85 

эВ) қалыңдығы шамамен 10 мкм болатын үлгінің беткі қабаты ғана қозады. 

ВУФ және рентгендік қозулардың айырмашылығының тағы бір ықтимал 

себебі ЭВ энергиясының айырмашылығы болуы мүмкін. Фото қозу кезінде (6,0 

эВ және 7,7 эВ) тӛмен энергиялы экситондар мен электронды тесік жұптары 

жасалады, ал рентген сәулелену кезінде ЭВ энергиясы әлдеқайда жоғары және 

тікелей Фото қоздыру үшін қол жетімді емес алыс ВУФ-аймақтарды қамтиды. 
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3.2 Серпімді деформацияланған CsI кристалының 

рентгенолюминесценциясының температураға тәуелділігі 
CsI монокристалл люминесценциясының деформацияға сезімталдығының 

әсері серпімді тӛмен температуралық деформацияға дейін де, әсер еткенде де 

РЛ спектрлерінің температураға тәуелділігін зерттеу қажеттілігін тудырады. 

Мотт моделіне сүйене отырып, але люминесценциясын 

люминесценцияның қоспалық орталықтарымен ұқсастығы бойынша тор 

тербелістерімен экситондардың жергілікті ӛзара әрекеттесуі ретінде 

қарастыруға болады [21, б. 97, 86, б.3]. 

Флуоресценция тиімділігінің сандық кӛрсеткіші кванттық шығыс болып 

табылады, ол анықтама бойынша Сәулеленген Жарық кванттарының санының 

қозғандар санына қатынасына тең. Бұл ретте уақыт бірлігіндегі кванттардың 

қуаты немесе Саны сәулелену бағыттары бойынша және люминесценция 

спектрі бойынша қосылуы тиіс екенін ескереміз. Ӛлшеу стационарлық 

режимде, яғни қоздыру кӛзінің тұрақты қуатында жүргізіледі. 

Флуоресценцияны сӛндіру процесі-энергия деңгейлері арасындағы 

радиациясыз ӛтулерді жүзеге асыру кванттық Шығыс шамасының тӛмендеуіне 

әкеледі. Люминесценция шығысының қозу қарқындылығына тәуелділігі 

сызықтық емес процестерді кӛрсетеді. 

Содан кейін біз Моттың белгілі формуласын люминесценцияны 

термиялық сӛндіру үшін активтендіру энергиясын есептеу үшін қолданамыз: 
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мұндағы )(TI  –-белгілі бір температурада ӚҚЭ жарқырауының қарқындылығы 

Т; 0I  – температуралық сӛндіру басталғанға дейін ӚҚЭ сәулеленуінің 

қарқындылығы; k = 0,86·10-4 эВ/К – Больцман тұрақтысы. 

Біз тӛмен температуралық деформацияға дейін және одан кейін CSI 

монокристалды АЛЭ рентгенолюминесценция спектрінің температураға 

тәуелділігін ӛлшедік. Айта кету керек, барлық эксперименттер аймақтық 

тазартылған кристалдарда немесе бақыланбайтын қоспалардың минималды 

концентрациясы бар кристалдарда жүргізілді. Кристалдардың бұл таңдауы 

қоспадағы қозу энергиясының берілуін жою үшін қажет, осылайша тек ӛзінің 

але жарқылының қарқындылығының ӛзгеруін тіркеу қажет. 

4,27 эВ және 3,67 эВ кезінде CsI монокристалдарының РЛ спектрлерінде 

деформация болмаған кезде 3.4 а суреттегі 1-7 қисық динамикасына сәйкес 90 

к-ден 300 К-ге дейінгі температуралық интервалда сӛндіріледі.  

Әр 5 градус сайын тіркелген шамдардың температураға тәуелділігінің 

егжей-тегжейлі барысы 3.4 с суретте кӛрсетілген.4,27 эВ және 3,67 эВ 

сәулелену жолақтарының ыдырау процесін талдаудан олар әр түрлі 
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жылдамдықпен сӛнетіні анық. 83 К-де максимум 3,67 эВ сәулелену басым, ал 

200 К - де максимум 4,27 эВ сәулелену басым болады. 

Аррениус координаттарында салынған мәліметтер негізінде Мотт 

формуласы бойынша есептелген 4,27 эВ және 3,67 эВ сәулеленуді сӛндіруді 

белсендіру энергиялары сәйкесінше 219,8 мэВ және 50 мэВ мәндеріне ие(3.4 б-

сурет). 

[90] - да алынған эксперименттік мәліметтерге сәйкес, импульстік ЭВ 

кезінде CsI монокристалындағы екі АЛЭ конфигурациясының жарқылын 

сӛндіру үшін белсендіру энергиясы 50 мэВ және 220 мэВ құрайды. 

CsI монокристалында тӛмен температуралық деформацияда (ε = 0,7 %) 

сәулеленудің негізгі үлесі максимум 4,27 эВ-де жоғалады, ал РЛ спектрінде 

басым сәулелену максимум 3,67 эВ-де қалады (3.5 а-суреттің 1-қисығы). 

Серпімді деформацияланған CsI монокристалдарының РЛ 

температурасына тәуелділігін зерттеу үлгі температурасының жоғарылауымен 

3,67 эВ сәулелену қарқындылығы күрт тӛмендейтінін кӛрсетеді (3,5 А суреттегі 

1-3 қисықтар) және сонымен бірге алдымен (3,5 А суреттің 2 қисығы) пайда 

болады, содан кейін деформация кезінде жоғалып кеткен 4,27 эВ сәулеленуі 

күшейеді, оның қарқындылығы тең болады сәулелену қарқындылығы 3,67 эВ 

(3.5 а суреттің 3 қисығы). 

170÷175 к температура диапазонында 4,27 эВ сәулелену қарқындылығы 

максималды мәнге жетеді (қисық 3, сурет 3.5 а), ал температураның одан әрі 

ӛсуімен жарқырау 3,67 эВ жолағына қарағанда баяу сӛнеді және нәтижесінде 

350 К-ге дейін жалғыз басым люминесценция жолағы болып қалады. 

4,27 эВ кезінде сәулеленудің жоғалу әсері тек серпімді деформациямен 

байланысты, ӛйткені кристалды 110 к ÷ 175 К қыздыру арқылы деформациялық 

кернеуді кристалдан біртіндеп алып тастау кезінде қарқындылық біртіндеп 

ӛсіп, 180 К-де максималды мәнге жетеді (3.5 с-суреттің 2-қисығы). 

4,27 эВ және 3,67 эВ кезінде сәулеленудің температуралық тәуелділіктері 

Аррениус координаттарында кӛрсетілген (3.5 б-сурет), 3,67 эВ кезінде 

сәулелену 66 мэВ активтендіру энергиясымен, ал 4,27 эВ кезінде сәулелену 223 

мэВ активтендіру энергиясымен сӛндіріледі. 

Серпімді деформацияның әсерінен сәйкесінше 3 мэВ және 16 мэВ үшін 

4,27 эВ және 3,67 эВ сәулеленуді сӛндіру үшін активтендіру энергиясы 

артқанын ескеріңіз. 4,27 эВ максимуммен сәулелену қарқындылығының ӛсу 

кӛлбеуі бойынша есептелген активтендіру энергиясы 8 мэВ құрайды (3.5 б-

сурет). 
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Сурет 3.4 – а) Деформация болмаған кезде CSI монокристалды РЛ спектрлері 

90 к (1), 140 К (2), 170 К (3), 200 К (4), 230 К (5), 260 К (6) және 300 К (7) 

ӛлшенеді; 

б) Аррениус координаттарында деформация болмаған кезде 3,67 эВ және 4,27 

эВ CSI кристалындағы сәулеленудің температураға тәуелділігі; 

c) деформация болмаған кезде CSI кристалының 3,67 эВ (1) және 4,27 эВ (2) 

кезіндегі сәулеленудің температураға тәуелділігі 
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Сурет 3.5 – а) Спектры РЛ монокристалла CsI при одноосной упругой 

деформации до ε = 0,7 % и измеренные при 90 К (1), 140 К (2), 170 К (3), 200 К 

(4), 230 К (5), 260 К (6), 300 К (7); 

б) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ и 4,27 эВ кристалла CsI 

при одноосной упругой деформации ε = 0,7 % в координатах Аррениуса; 

c) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ (1) и 4,27 эВ (2) кристалла 

CsI при одноосной упругой деформации ε = 0,7 % 

 

4,27 эВ сәулелену жолағының қарқындылығы 175 К - де максималды 

мәнге ие және температураның одан әрі ӛсуі 223 мэВ активтендіру 

энергиясымен біртіндеп сӛндіруге әкеледі (3.5 а-сурет). 
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Осылайша, CsI кристалы үшін қызықты эксперименттік факт анықталды-

4,27 эВ флуоресценцияны сӛндіруді белсендіру энергиясы бір осьтік 

деформацияға қарамастан іс жүзінде тұрақты болып қалады және шамамен 220 

МэВ ÷ 223 мэВ жоғары мәнге ие. Бұл CsI кристалында экситондардың 

эмиссиялық және радиациясыз ыдырау арналары арасындағы тор 

тосқауылының биіктігі соншалықты үлкен екенін білдіреді, сондықтан барлық  

ӚҚЭ радиациялық ақауларды тудырмай радиациялық түрде жойылады.  

 

3.3 Тӛмен температуралы бір осьтік деформация әсерінен CsI 

кристалының люминесценция заңдылықтары 
СГК-дағы ЭҚ фонондармен күшті ӛзара әрекеттесуіне байланысты торлар 

еркін және автолокализацияланған экситондар арасындағы энергия кедергісін 

еңсеру арқылы автолокализацияланған күйге ӛтуі мүмкін екені белгілі [1, c. 96, 

90, C. 643]. 

Nai→KI→RbI→CsI йодид кристалдарының гомологиялық қатарында бос 

экситондарға арналған автолокализациялық тосқауыл 40 МэВ-тан 8 мэВ-қа 

дейін тӛмендейтіні анықталды, сілтілі металл бромидтерінде ол 15÷10 мэВ 

аралығында қалады, ал сілтілі металл хлоридтерінде экситондардың 

автолокализациясына тосқауыл жоқ, яғни бос экситондар кедергісіз болуы 

мүмкін автолокализациялау. 

CsI монокристалы үшін бос экситондардың автолокализациясының 

энергетикалық кедергісі 8 мэВ құрайды. 

СГК-дағы алэ-нің одан әрі сәулелену релаксациясы [19, 390-бет] сәйкес әр 

түрлі конфигурациялардан туындауы мүмкін немесе бұл орталық симметриялы 

конфигурация (on-center), әлсіз асимметриялық (weak off-center) және ақырында 

күшті асимметриялық (strong off-center) ӚҚЭ ядросының қатты сысуы 

жағдайында, 
2X   квазимолекулалар аниондық түйіндердің біріне қарай.  

Бұл сенімді сцинтилляциялық детектор CsI монокристалдарының бір 

осьті серпімді деформациясының әсерінен ӚҚЭ сәулелік релаксациясының 

ерекшеліктерін зерттеуге негіз болды. 

Бір осьті серпімді деформацияның және жан-жақты гидростатикалық 

қысымның СГК-дағы ӚҚЭ флуоресцентті сипаттамаларына әсерін зерттеу 

нәтижелерін талдау келесі қорытындыға әкелді. 

Бір осьті серпімді деформация кезінде экситондардың 

автолокализациялану ықтималдығы артады, содан кейін кристалдық тордың 

тұрақты түйіндерінде сәулеленудің жойылуы [20, б. 825, 23, б. 156]. Бұл ретте, 

біріншіден, кристалдардың меншікті люминесценциясы күшейтіледі, 

екіншіден, экситондардың еркін жүру ұзындығының күрт қысқаруына 

байланысты, қоспаларға бос экситондардың энергия беруі нашарлайды және 

нәтижесінде қоспалық люминесценцияның бір мезгілде әлсіреуімен ӚҚЭ 

сәулеленуінің қарқындылығы артады (мысалы, KI-Tl кристалындағы таллий 

жарқырауы [24, p. 582]). 

Екінші жағынан, жан-жақты гидростатикалық қысу кезінде 

экситондардың автолокализациялану ықтималдығы тӛмендейді, содан кейін 
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кристалдық тордың тұрақты түйіндеріндегі сәулелік релаксация [22, б.46, 91]. 

Бұл жағдайда, біріншіден, кристалдың ӛзіндік люминесценциясы 

әлсірейді,екіншіден, қоспаларға экситондардың энергия беруі жақсарады, (KI-

Tl-да таллий люминесценциясының қарқындылығы артады [24, б. 582]). 

Эксперименттер сериясы бойынша негізгі қорытынды [22, б. 46, 91, б. 289] 

мыналардан тұрады: гидростатикалық қысу кезінде бос экситондардың ӛмір 

сүру уақыты қысқарады, тұзақтардағы экситондардың локализациясының 

тиімділігі артады (қоспалар, ақаулар) және олардың тұрақты тор түйіндерінде 

автолокализация ықтималдығы азаяды. Бұл гидростатикалық қысу арқылы 

ынталандырылған ЕЭ күйінің тұрақтануы бос және автолокализацияланған 

экситон күйлері арасындағы энергия тосқауылының жоғарылауымен 

байланысты [1, c. 96, 90, C. 643]. 

Бір осьті және жан-жақты қысудың әсері бойынша эксперименттік 

нәтижелерді салыстыру кезінде қысымның мӛлшеріне де назар аудару қажет. 

Кристалдың гидростатикалық қысылуында қысым 0,2÷1,22 ГПа [22, б. 46, 91, б. 

289], ал бір осьті деформация кезінде 4÷6 Мпа шегінде болды, яғни 100 есе аз 

мәндер. Сонымен қатар, біздің барлық тәжірибелеріміз тек серпімді бір осьті 

деформация саласында және 83 К-де жүргізілді.бұл жағдайда кристалға нақты 

бір осьтік кернеу 4÷6 МПа деңгейінен де тӛмен. 

CsI монокристалындағы алэ люминесценциясына бір осьті серпімді 

деформацияның әсері бойынша эксперименттік нәтижелерді талдау 3.6-суретте 

кӛрсетілген адиабаталық потенциал негізінде талқыланады. 

CsI монокристалының РЛ спектрлерінде деформация болмаған жағдайда 

83 к сәйкесінше симметриялы конфигурациясы (on-center) және асимметриялық 

конфигурациясы (weak off-center) бар алэ сәулеленуінің ыдырауы ретінде 

түсіндірілетін 4,27 (σ) эВ және 3,67 (π) эВ максимумдары бар сәулелену 

жолақтары (3.1 а-суреттің 1 қисығы) тіркелген (3.6 а сурет). 

83 К кезінде жүзеге асырылған CsI кристалының бір осьті серпімді 

деформациясы (ε = 1 %) люминесценцияның негізгі бӛлігінің 4,27 эВ 

максимуммен жоғалуына әкеледі (3.1 а-суреттің 2-қисығы) және сонымен бірге 

3,67 эВ максимуммен люминесценция қарқындылығының 3 есе артуына әкеледі 

(3.6 б-сурет). Бұл айырмашылықтар нүктелі (4,27 эВ) және қалың (3,67 эВ) 

кӛрсеткілермен кӛрсетілген. 

Бұл нәтижені түсіндіруге болады бір уақытта екі ықтимал тосқауыл 

азаяды – еркін және ӚҚЭ күйлері арасында  және ӚҚЭ конфигурацияларының 

on-center және weak off-center сәулелену күйлері арасында (∆2). Бұл жағдайлар 

3,67 эВ максимуммен сәулелену қарқындылығының жоғарылауына ықпал 

етеді, ӛйткені 3.6 б-суретте кӛрсетілгендей. 
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Сурет 3.6 – CsI монокристалындағы бос және автолокализацияланған 

экситондардың энергетикалық диаграммасы болмаған кезде а) және 

деформацияның әсерінен 1% б) 85 к, с) 175 К, д) 300 К 
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Серпімді деформацияланған CsI кристалының температурасының (Т > 85 

К) жоғарылауымен 3,67 эВ сәулелену қарқындылығы күрт тӛмендейді (3.5 a-

суреттегі 1-3 қисықтар) және деформация кезінде жоғалып кеткен 

қарқындылық, 4,27 эВ сәулелену, 3,67 эВ сәулелену қарқындылығына жеткенге 

дейін күшейеді (3-қисық 3.5 a-сурет). 83÷175 К температура диапазонында 4,27 

эВ сәулелену қарқындылығының ӛсуі бойынша есептелген активтендіру 

энергиясы (3.5 c-сурет) 8 МэВ құрайды және on-center (4,27 эВ) мен weak off-

center (3,67 эВ) арасындағы потенциалдық тосқауылдың биіктігін алэ 

конфигурацияларымен сипаттайды (3.6 с-сурет). 175→350 К температураның 

одан әрі ӛсуі 4,27 эВ сәулеленудің баяу сӛнуіне (3,67 эВ сәулелену жолағымен 

салыстырғанда) және максимумның тӛмен энергияға қарай тұрақты сысуына 

әкелді (3.4 а-суреттегі 1-7 қисықтар, 3.5 а-суреттегі 3-7 қисықтар). Нәтижесінде, 

бӛлме температурасында максимум 4,1 эВ болатын жалғыз сәулелену жолағы 

тіркелді (3.4 a және 3.5 a суреттеріндегі 7 қисықтар), бұл екі фотонды 

спектроскопия режимінде алынған эксперименттік нәтижелермен (3.6 d сурет). 

Қорытындылай келе, біздің зерттеуіміздің негізгі нәтижесі on-center (4,27 

эВ) және weak off-center (3,67 эВ) алэ конфигурацияларының серпімді бір осьті 

деформацияға сезімталдығы және CsI кристалындағы екі түрлі АЛЭ 

конфигурациясы үшін сәулелену күйлерін бӛлетін потенциалды тосқауылдың 

эксперименталды түрде анықталған биіктігі (¡2=8 мэВ) болып табылатынын 

атап ӛтеміз. 

 

3.4 Ҥшінші бӛлім бойынша қорытындылар 

1. Флуоресцентті спектроскопия әдістері тӛмен температуралы (83 К) бір 

осьті серпімді деформацияның (ε = 0,5÷0,7%) тор симметриясы тӛмендеген 

кезде CsI кристалдарындағы автолокализацияланған экситондардың сәулелік 

релаксациясының ерекшеліктерін зерттеді және серпімді деформацияға және 

иондаушы сәулелену кӛздеріне ӛзіндік люминесценцияның (4,27 эВ және 3,67 

эВ) сезімталдық әсері анықталды. 

2. Серпімді деформацияланған CsI кристалдарының люминесценция 

қарқындылығының ӛсуі симметриялы конфигурациямен (on-center) АЛЭ-мен 

байланысты 4,27 эВ-де люминесценцияның әлсіреуімен асимметриялық 

конфигурациямен (weak off-center) ӚҚЭ-нің ыдырауына байланысты 3,67 эВ-де 

люминесценцияның күшеюі есебінен жүретіні анықталды. 

3. Серпімді деформациядағы CsI флуоресценциясының температураға 

тәуелділігін зерттеу on-center (4,27 эВ) және weak off-center (3,67 эВ) але 

күйлері арасындағы ауысу үшін активтендіру энергиясын (Δ2=8 мэВ) анықтауға 

мүмкіндік берді. 
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4 ТӚМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫ БІР ОСЬТІ ДЕФОРМАЦИЯ 

ӘСЕРІНЕН RBI ЖӘНЕ KI КРИСТАЛДАРЫНЫҢ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

4.1 Тӛмен температуралы бір осьті деформация әсерінен RbI 

кристалының люминесценциясының ерекшеліктері 
Ӛзінің люминесценциясының пайда болуының сенімді белгіленген 

тетіктері ӚҚЭ күйлері арқылы жүзеге асырылады [1, б. 69, 2, б.148, 92]. 

Кристалдық тордың деформациясының осы күйлерге әсері тор симметриясы 

тӛмендеген кезде экситон тәрізді түзілімдердің радиациялық релаксациясын 

одан әрі зерттеуге кең мүмкіндіктер ашады. СГК торының симметриясын 

тӛмендететін факторлар ретінде дәстүрлі түрде жергілікті деформация 

аниондық және катиондық қоспалардың-гомологтардың ӛлшемдерінің 

айырмашылығына немесе нүктелік Бос орындар мен басқа радиациялық 

ақаулардың болуына, сондай-ақ бір осьті серпімді деформацияға байланысты 

қолданылды [93-99]. 

Тӛмен температуралы бір осьті серпімді деформация KI және RBI 

монокристалдарындағы Ех-люминесценцияның ӛзіндік немесе қоспалық 

табиғаты туралы шешілмеген сұрақты түсіндіру үшін тор симметриясын 

тӛмендететін сыртқы бұзушы фактор ретінде қолданылды [100-101]. Әдетте, 

экситондық табиғаттың меншікті люминесценциясының күшеюі серпімді 

деформация дәрежесінің жоғарылауымен байланысты, ал қоспалық табиғаттың 

люминесценциясының қарқындылығы, керісінше, экситондардың қоспаларға 

энергияның берілуінің нашарлауына байланысты жойылуға дейін 

азаяды.олардың тұрақты тор түйіндерінде автолокализация механизмі [24, б. 

582]. 

Осылайша, аниондық экситондардың ыдырау алдындағы күйіне 

бағытталған әсер берілген оптикалық сипаттамалары бар материалдарды 

әзірлеу мақсатында, мысалы, СГК негізіндегі жылдам әсер ететін 

сцинтилляциялық детекторлар ретінде ЭҚ сәулелік релаксациясын зерттеу 

мүмкіндіктерін ашады [14, б. 700, 39, б. 1181, 80, б. 478]. 

Рентген және фотолюминесценция спектрлерінде RbI монокристалдары 

үшін 4,2 К температурада максимумның үш жолағы тіркелгені белгілі, олар 3,9 

эВ (σ-ӚҚЭ) және 2,3 эВ (π- ӚҚЭ), сондай-ақ 3,1 эВ (бұрынғы тігіс) [1, б. 164, 2, 

б. 148]. σ және π таңбалары ӚҚЭ сәулеленуінің поляризациясын білдіреді. 

Осы уақытқа дейін Bi және ki монокристалдарындағы Ех- 

люминесценцияның табиғаты қызу талқылануда, кем дегенде екі кӛзқарас бар. 

Зерттеушілердің кӛпшілігі экс-люминесценцияны але-нің weak off-center 

конфигурациясымен меншікті люминесценциясы деп санайды [7, б. 154, 102], 

бірақ Ех -люминесценция RbI торындағы жеңіл натрий катионының жанындағы 

ЭҚ сәулеленуіне қатысты деген пікір бар [103-105]. 

4.1-суретте бір осьті серпімді деформацияның 85 К-де BI монокристалл 

РЛ спектрлеріне әсері кӛрсетілген. 
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Сурет 4.1 – а) Деформация болмаған кезде (қисық 1) және бір осьті 

серпімді деформацияда ε = 0,5% (қисық 2), ε = 0,7% (қисық 3), ε = 1,0% 

(қисық 4) тіркелген RbI монокристалды РЛ спектрлері. Спектрдің 

ыдырауынан алынған қарапайым Гауссиандар нүктелі сызықтармен 

белгіленеді; 

б) ӚҚЭ - нің σ - және Ех-люминесценция қарқындылығының 85 К кезінде 

деформацияның RbI кристалына қолданылатын дәрежесіне тәуелділігі 

 

4.1 а-суреттен RbI РЛ спектрлерінде деформация болмаған жағдайда 85 К 

кезінде 4,2 К қарқындылығымен салыстырғанда алэ σ-люминесценциясына 

қатысты максимум 3,9 эВ болатын сәулелену жолағы (қисық 1 4.1 а-сурет) 

айтарлықтай сӛндірілгені тіркелгені шығады. Бұл ретте температуралық 

сӛндіруге байланысты 4,2 К кезінде оңай тіркелетін 3,1 эВ (Ex) және 2,3 эВ (π-

ӚҚЭ) максимумдары бар люминесценция жолақтарының қарқындылығы әлсіз 

(аппаратураның сезімталдық шегінде). 

4,2→85 К температураның жоғарылауымен барлық СГК-да але 

люминесценциясы температураның сӛнуіне ұшырайтыны белгілі, нәтижесінде 

люминесценцияның кванттық шығымы күрт тӛмендейді және сәйкесінше 

сәулелену қарқындылығы реттен азаяды. 

4.1 а-суреттен 85 К RbI кристалында серпімді деформацияланған 

жағдайда σ-люминесценция (3,9 эВ) қарқындылығы 8 еседен астам артады, 
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сонымен қатар Ex (3,1 эВ) және π-люминесценция қарқындылығының ӛсуі 

тіркелген. 

σ - және Еx-люминесценция қарқындылығының RbI кристалының 

деформация дәрежесіне тәуелділігінің сызықтық учаскесі серпімді (Гук заңы 

орындалады) және пластикалық деформация шекарасын анықтайды (4.1 б-

суретті қараңыз). онда Гук заңы орындалады. 

Серпімді деформацияланған RbI монокристалында 

автолокализацияланған экситондардың қарқынды люминесценциясының пайда 

болуы рекомбинациясы экситондық күй арқылы ӛтуі мүмкін рентгендік 

сәулелену нәтижесінде пайда болатын электронды тесік жұптарының 

релаксациясының дәйекті кезеңдері кезінде мүмкін болады. Кейінгі релаксация 

кезінде жоғары тиімділігі бар бос экситондар тордың тұрақты түйіндерінде 

автолокализацияланып, содан кейін люминесценцияға тән люминесценция 

беретіні эксперименталды түрде кӛрсетілген: 

 

е
-
 + е

+
  еf

0 ес
0
  h (σ, Ех,).                                (4.1) 

 
Ұсынылған схема бойынша СГК-да автолокализацияланған 

экситондардың люминесценция қарқындылығының жоғарылауы еркін жүру 

ұзындығының қысқаруына және олардың тордың тұрақты түйіндерінде 

автолокализация ықтималдығының артуына байланысты [24, б. 582]. Тұрақты 

(ақаусыз) тор түйіндеріндегі экситондардың автолокализациясының пайдасына 

кристалдардың ӛзіндік люминесценциясымен сәйкес келетін сәулеленудің 

спектрлік құрамы куәландырады [101, б.13]. 

Осыған байланысты 85 К-де жүзеге асырылатын бір осьті серпімді 

деформация сілтілі галоидты кристалдардың люминесценциясын ӛзінің немесе 

қоспаның табиғатымен бӛлудің ӛте жемісті эксперименттік әдісі болып 

табылады. 

Біз спектрлік құрамы бойынша РЛ спектрімен сәйкес келетін 85 к (қисық 

2, 4.2-сурет) кезінде серпімді деформацияланған RbI монокристалының ТЛ 

спектрін тіркедік (4.1 а-сурет). Деформацияланбаған RbI кристалында жоқ σ(3,9 

эВ)- және Ex(3,1 эВ)-люминесценция максимумдары айқын ерекшеленеді. 

Әдетте, ТЛ тӛмен температурада (4,2 К) туннельді қайта зарядтауға қабілетті 

жақын зарядталған радиациялық ақаулар пайда болған кезде зерттеледі. Ол 

үшін Иондаушы сәулеленуді ұзақ уақыт сәулелендіру арқылы радиациялық 

ақаулардың туннельдік жұптарының жеткілікті концентрациясын құру қажет. 

Біздің жағдайда, деформацияланбаған және серпімді деформацияланған RbI 

кристалдары 30 минут ішінде 85 к изодоздық режимде рентген сәулелерімен 

сәулеленді. 
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Сурет 4.2 – Деформация болмаған кезде ТЛ (қисық 1) және бір осьті 

серпімді деформация кезінде ε = 0,8÷1,0% (қисық 2) 85 К-де 30 минут бойы 

рентген сәулелерімен Сәулеленген RBI кристалы 

 

Серпімді деформацияланған RbI монокристалының РЛ және ТЛ спектрлік 

құрамының сәйкес келуі эмиссиялық релаксацияның соңғы сатысы F
/
, Vk 

жұптарын туннельді қайта зарядтау кезіндегі реакцияға (4.1) ұқсас але күйі 

екенін кӛрсетеді: 

 

F
/
, VK а

-
е

-
е

- 
+ es

+
 F…… (e

-
+es

+
) es

0
 h (σ, Ех,).               (4.2) 

 

F
/
-центр әлсіз байланысқан электронға ие болғандықтан, тордың бір 

аниондық түйінінде бірден 2 электрон локализацияланған, содан кейін F
/
, VK-

жұптарының жоғары концентрациясында электронды F
/
-орталықтан VK-

орталыққа (автолокализацияланған тесік) туннельдеу әбден мүмкін. 

Нәтижесінде рекомбинациялық жолмен але түзіледі, сәулелік жойылу кезінде σ 

(3,9 эВ)- және Ex (3,1 эВ)-люминесценция береді. 

Демек, серпімді деформация кезінде радиациялық ақаулардың туннельдік 

жұптарының концентрациясы жоғарылайды, ал деформация болмаған кезде 

мұндай люминесценция жолақтары тӛмен қарқындылыққа байланысты 

тіркелмейді. 
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4.2 RbI кристалының деформациялық термостимуляцияланған 

люминесценциясы 
Деформация болмаған кезде люминесценцияның қарқындылығы ӛте әлсіз 

болғандықтан, интегралды термостимуляцияланған люминесценцияны және 

серпімді деформацияланған RbI кристалдарының TСЛ спектрлерін зерттеген 

жӛн. 

4.3-суретте деформация болмаған кезде (қисық 1) және 85 К (қисық 2) 

кезінде жүзеге асырылған бір осьті серпімді деформацияда (ε = 0,8÷1,0%) RBI 

монокристалл TСЛ қисықтары кӛрсетілген. Эксперименттік нәтижелерді дұрыс 

салыстыруды қамтамасыз ету үшін кристалдар рентген сәулелерімен изодозды 

сәулеленген (экспозициясы 30 минуттан) 85 К. 

 

 
 

Сурет 4.3 – Тӛмен температуралы деформацияға дейінгі (1 қисық) және (2 

қисық) интегралды термостимуляцияланған люминесценция, сондай-ақ 85 к 

рентген сәулелерімен Сәулеленген RbI кристалының TСЛ (а, б, в, г) спектрлері 

(30 минут). 

а, б, в, г - тиісінше 113 КБ 128 Кб 148 К және 360 Гб TSL спектрлері 

4.3-суреттен деформация болмаған жағдайда 113 К (F
/
), 128 к (H), 148 К 

(VA), 178 К (VKA) және 360 К (I3
-
) максимумдары бар TCЛ шыңдары тіркелгені 

шығады. Жақшада кӛрсетілген температурада термиялық бұзылатын тиісті 

радиациялық ақаулардың белгілері бар.  
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Деформация болмаған жағдайда, тӛмен температуралы радиациялық 

ақаулардан басқа (F
/
, Н және VK-отбасылар), жылжымалы интеродтық галоген 

атомдары (Н-орталықтар) қауымдастығы кезінде I3
-
 - орталықтар да тиімді 

құрылады. Тӛмен температуралы серпімді деформация TСЛ-дің басым 

шыңдарының арақатынасын түбегейлі ӛзгертеді: біріншіден, TСЛ-дің 360 к 

жоғары температуралық шыңы, I3
-
  орталықтарының термиялық бұзылуына 

сәйкес келеді, екіншіден, жоғарыда аталған радиациялық ақаулармен 

байланысты қарқынды тӛмен температуралық шыңдар пайда болады (4.3-

суреттегі 1 және 2 қисықтарды салыстырыңыз) [106]. 

Осылайша, TСЛ шыңдарының қарқындылығын (4.3-суреттегі 1-қисық) 

тӛмен температураның пайдасына қайта бӛлу анықталды (2-қисық 4.3-сурет), 

бір тесік (Vk және VKA) және электронды (F
/
) - бояу орталықтарының ілеспе 

тиімді қалыптасуымен байланысты, ал I3
-
 орталықтарының жоғары 

температуралық шыңы күрт әлсіреді. Бұл әсер серпімді деформацияланған RBI 

монокристалдарындағы үш галоидты радиациялық ақауларды – I3
-
  

орталықтарын қалыптастыру үшін жылжымалы галоген атомдарының ұзақ 

мерзімді ӛзара әрекеттесу ықтималдығының тӛмендеуімен байланысты сияқты. 

Басқаша айтқанда, эксперименттік жоспарда серпімді деформацияланған 

монокристалдардың интенсивті интегралды TСЛ спектрлерін тіркеу үшін 

ерекше жағдай жасалады. 

TСЛ қисықтарын салыстырмалы талдау (4.3-суреттегі 1 және 2 қисықтар) 

тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформация кезінде F
/
-

орталықтарының шыңының қарқындылығы 8 еседен астам, VK және VKA 

орталықтарының деформацияланбаған RbI монокристалымен салыстырғанда 4 

еседен астам ӛсетінін кӛрсетеді. F
/
-орталықтардың (113 К) термиялық 

бұзылуымен одан босатылған электрондар экситон тәрізді түзілімдердің пайда 

болуымен автолокализацияланған тесіктермен (VK-орталықтармен) 

рекомбинацияланатындығына байланысты F
/
-орталықтармен салыстырғанда 

VK-орталықтардың қарқындылығының салыстырмалы түрде тӛмен ӛсуі. 

Нәтижесінде, бұзылу температурасына жеткенге дейін, қазірдің ӛзінде 113 к-да 

қозғалмайтын VK-орталықтарының концентрациясы олардың F/-

орталықтарынан босатылған электрондармен рекомбинациясы арқылы азаяды. 

Яғни, 113 К кезінде F
/
-орталықтардың диссоциациясы бос электрондарды 

(е-) және F-орталықтарды келесі схема бойынша түзеді: 

 

F
/
( a e e   ) F( a e  )….. e .                                      (4.3) 

 

Бұл ретте кристалда ӛткізгіштік аймағындағы термиялық тұрақты F-

орталықтар мен электрондардың 400 К-ге дейінгі концентрациясы артады, олар 

келесі схема бойынша VK-орталықтармен қайта біріктіріледі: 

 

e… se (VK-центр)  0
se h(σ, ).                                (4.4) 
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Ӛткізгіштік аймағынан электрондар VК орталықтарымен қайта 

біріктірілгендіктен, ең кӛбі 3,85 эВ болатын σ-але люминесценциясының пайда 

болуын күту орынды. Шынында да, 113 К-де TСЛ шыңының спектрлік құрамы 

(F/-орталықтар жойылады) σ-люминесценцияға сәйкес келетін максимум 3,85 

эВ болатын бір сәулелену жолағынан тұрады (А кірістіру, 4.3-сурет). π-ӚҚЭ 

люминесценциясының болмауы, максимумы 2,3 эВ, оның 113 К 

температуралық сӛндірілуіне байланысты, ӛйткені ол 75 К температурада 

бұқтырылған. 

120-130 К температуралық интервалда ТСЛ шыңы тіркелген, оның 

спектрлік құрамы 3,05 эВ, 2,8 эВ және 2,2 эВ максимумдары бар үш сәулелену 

жолағынан тұрады. Соңғы жолақты RbI монокристалындағы α-

люминесценциямен (аниондық бос орын ӛрісіндегі экситонның 2,22 эВ 

жарқырауы) байланыстырған дұрыс, ӛйткені кӛрсетілген температура 

аралығындағы але (2,3 эВ) π-люминесценциясы сӛндірілген. 

RbI монокристалының РЛ (4.1 а-сурет) және ТЛ (4.2-сурет) спектрлерін 

талдау серпімді деформация кезінде сәйкесінше 3,9 эВ және 3,1 эВ 

максимумдары бар меншікті σ - және Ex-люминесценция күшейетінін кӛрсетеді. 

Егер деформация болмаған кезде ұқсас TСЛ спектрлері тіркелмегенін ескерсек, 

онда 3,05 эВ максимуммен сәулелену серпімді деформацияланған RbI 

монокристалдарындағы деформацияланған ынталандырылған 

рекомбинациялық люминесценцияның нәтижесі деп болжауға болады. TСЛ 

спектрлерінде максимум 2,8 эВ болатын сәулелену табиғаты әлі анықталған 

жоқ. 

TСЛ 145-148 К температуралық интервалда VK орталықтарының 

термиялық делокализациясына сәйкес келеді. Бұл ретте F-орталықтары бар 

жылжымалы тесіктердің рекомбинациясын және схема бойынша аниондық бос 

орын ӛрісінде экситон тәрізді люминесценцияның түзілуін күту керек: 

 

e + a e   0
s ae  

 α –люминесценция.                            (4.5) 

 

Шынында да, кӛрсетілген температура диапазонындағы TSL 

спектрлерінде α-люминесценция деп аталатын максимум 2,25 эВ болатын сәуле 

тіркелген.Α - және жоғары люминесценция жолақтары сәйкесінше 2,22 эВ және 

2,26 эВ болатын ӛте жақын максимумдарға ие екені белгілі. Демек, КО 

спектрлеріндегі F-орталықтары бар жылжымалы тесіктерді рекомбинациялау 

кезінде аниондық бос орын ӛрісіне тәуелді қарапайым сәулелену жолағы емес 

( a
 ). 

Егер VK және F орталықтарының рекомбинация процесіне a
  әсер етпесе, 

онда біз ӚҚЭ π-люминесценциясын тіркеуіміз керек: 

 
0......a a se e e        -люминесценция.                           (4.6) 
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Егер біз VK және F орталықтарының рекомбинация процесіне a
  әсерін 

ескеретін болсақ, онда біз α-люминесценцияны тіркейміз: 

 

 е
+
+ a e   0

s ae     α-люминесценция.                                 (4.7) 

 

Шамасы, VK орталығының термиялық бұзылуымен TСЛ спектрлерінде 

максимум 2,25 эВ болатын сәулелену тіркеледі. Ұқсас сәулелену VKA (Na) 

орталықтары бұзылған кезде 180 к температуралық диапазонда TСЛ шыңында 

да тіркелді. 

VK - және VKA(Na) орталықтарының делокализациясындағы ТСЛ 

спектрлерінің ұқсастығы екі жағдайда да F-орталықтарымен 

рекомбинацияланатын босаңсымаған тесіктердің қозғалғыштығымен 

түсіндіріледі. Бұл жағдайда натрий қоспасының катиондарының рекомбинация 

процестеріне әсері байқалмайды. 

Жоғарыда айтылғандай, рентген сәулесінің әсерінен деформацияланбаған 

RbI монокристалдарында қозғалмалы галоген атомдарының (Н-орталықтардың) 

бір-бірімен байланысу механизмі бойынша орталықтар тиімді құрылады. RbI 

монокристалында жылу орталықтарының бұзылуы 360÷365 К-де тиімді, мұнда 

тиісті TCЛ шыңы жазылады (4.3-суреттегі 1 қисық). Термиялық диссоциация 

орталықтарының ӛнімдері температураның кӛрсетілген аймағында жылжымалы 

және олар қозғалмайтын F-орталықтарымен белсенді түрде 

рекомбинацияланады. 

KCl монокристалдарының мысалында кристалды 3X   центрлік сіңіру 

жолағының максимумына сәйкес келетін энергиясы бар фотондармен 

ынталандыру кезінде 3X   центрлік диссоциация ӛнімдері эксперименталды 

түрде орнатылды [107]. 

Қызықты эксперименттік әдістің алгоритмі келесідей: кристалл 180÷200 

К температурада 1÷2 сағат бойы рентген сәулелерімен сәулеленеді және 

нәтижесінде 3X   цент орталықтарының максималды концентрациясы жасалады 

(оларды толықтыратын F-орталықтары сияқты). Содан кейін кристалл 305÷310 

K дейін қызады (TСЛ шыңының максимумына 360-қа жақын) X2
- 

мен 

байланысқан тӛмен температуралы шыңдарды күйдіру үшін 2 молек 

молекулаларға (VK, VKA, VF орталықтарында)..  

Осыдан кейін, 3X   центрлік диссоциацияның потенциалды ӛнімдері 

қозғалмайтын кезде кристалл 80 К-ге дейін салқындатылады және осы 

температурада 3X   центрлік фотодиссоциация кристалды фотондармен 

ынталандыру арқылы 3X   центрлік фотодиссоциацияға әкеледі, бұл 3X   

центрлік фотодиссоциацияға әкеледі. 

Осындай кристалды ӛңдеуден кейін 3X  -орталықтардың 

фотодиссоциация ӛнімдерін анықтау үшін TСЛ тіркеледі. [106, 224-б.] 

мәліметтеріне сәйкес, СГК-дегі 3X  -орталықтардың фотодиссоциациясының 
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ӛнімдері VK, VF және Н–орталықтар болып табылады. Барлық аталған тесік 

орталықтары келесі схемалар бойынша экситон тәрізді люминесценцияны 

шығаратын F- орталықтарымен қайта біріктіріледі: 

 

VK + F → е
+
+ a e   0

s ae    α-люминесценция             (4.8) 

немесе 

VF + F → c e  + a e   0
s a ce     d -люминесценция.          (4.9) 

 

RbI кристалында α-люминесценция максимум 2,22 эВ құрайды. 

Н және F орталықтарының рекомбинациясы кезінде кристалдық тордың 

қалпына келуі жүреді, процесс радиациясыз жүруі мүмкін. 

360 к шыңындағы TСЛ спектрі 2,5 эВ максимуммен сәулелену жолағын 

қамтиды (4.3-суреттегі г кірістіру). [25, p. 75] мәліметтеріне сәйкес, максимум 

2,52 эВ сәулелену дивакансия ӛрісіндегі Экситон тәрізді түзілуді білдіреді 

(байланысты экситон). 

Эксперименттік нәтижелерге сүйене отырып, біз 360 К температурада 

TCЛ шыңына жауап беретін ақауларды термиялық диссоциациялау процесінде 

VF-орталықтары шығарылады деп болжаймыз, олар 4.9 реакциясына сәйкес 

дивакансия ӛрісінде Экситон тәрізді люминесценциясы бар F-орталықтарымен 

қайта біріктіріледі. 

Осылайша, TСЛ тіркеу нақты радиациялық ақаулардың бұзылу 

температурасын анықтайды және олардың табиғаты сәулеленген 

кристалдардың тиісті TСЛ шыңының спектрлік құрамымен сипатталады. 

Сонымен қатар, TСЛ шыңдарының белсендіру энергиясын анықтау да 

маңызды, ол спектрлік құраммен және TСЛ шыңының максимумымен бірге 

тиісті термоактивация процесін тұтас сипаттайды. 

TСЛ қисықтарын люминесценция қарқындылығы максималды болатын 

TM температурасымен және δ = T2-Tm шыңының жарты енімен сипаттауға 

болады, мұндағы T2 – TСЛ қисығының тӛмендейтін тармағындағы температура, 

онда қарқындылық J2=0,5 Jm шамасына жетеді. 

Түсіру орталықтарының бір түрі үшін TСЛ қисығын шамамен теориялық 

тұрғыдан есептеуге болады. Рекомбинация ықтималдығы қайталанатын 

локализация ықтималдығынан едәуір жоғары болған жағдайда, түсіру 

орталықтарында есептелген TСЛ қисығы келесі форманы алады: 

 

2

1

0
0 0 ,

Et EtT
kT kT

T

p
J n p e e dt



  
  

 
                                             (4.10) 

 

0n  – кристалды қыздыру басталғанға дейін иондалған жарқырау 

орталықтарының концентрациясы локализацияланған зарядтардың 

концентрациясына тең; 0p  - жиілік факторы;  - түсіру орталықтарының 
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тереңдігін белсендіру энергиясы; β – үлгіні қыздыру жылдамдығы; k = 8,63·10
-5

 

эВ/К – Больцман тұрақтысы. 

Et басып алу орталықтарының тереңдігін анықтау әр түрлі әдістермен 

мүмкін: Рендал-Уилкинсон, Парфианович, ч. Лущик, Урбах, Антонов-

Романовский [1, б.116]. Әдістердің бір бӛлігі TСЛ қисығының жеке 

элементтерін пайдаланады, ал басқалары бүкіл қисықты пайдаланады, осыған 

байланысты әдістер әр түрлі дәлдікке ие. Алайда, әр түрлі қыздыру 

жылдамдығын пайдаланбай, бір экспериментте активтендіру энергиясын 

бағалауға болады. 

Et түсіру орталықтарының активтендіру энергиясын (жату тереңдігін) 

Лучик әдісімен бағалаймыз. Біздің жағдайда WH рекомбинациясының 

ықтималдығы Wp түсіру ықтималдығынан едәуір асып түседі, сондықтан 

арақатынас орындалады: 
 

2

m
t

kT
E


                                                            (4.11) 

 

Кестеде серпімді деформацияға ұшыраған кезде RbI кристалды түсіру 

орталықтарының параметрлерінің алынған мәндері келтірілген. 

 

Кесте 4.1 – Серпімді деформацияға ұшыраған кезде RBI кристалды ұстау 

орталықтарының параметрлерінің мәндері 
 

Радиациялық 

ақау 

Tm – бұзылу 

температурасының 

максимумы, К 

Et – түсіру орталықтарының 

пайда болу тереңдігін 

белсендіру энергиясы, эВ 

F
/
 115  0,210 

НA 128  0,321 

VK 148  0,413 

VKА 178  0,531 

I3
-
 360  0,822 

Кесте деректерін талдай отырып, түсіру орталықтарының бұзылу 

температурасының жоғарылауымен олардың белсендіру энергиясы артады 

деген қорытындыға келуге болады. 

 

4.3 Тӛмен температураның деформациясының KI кристалдарының 

Ex-люминесценциясына әсері 
KI кристалында еркін және автолокализацияланған экситондардың қатар 

ӛмір сүруі эксперименталды түрде дәлелденді [1, б. 95]. Рентген және 

фотолюминесценция зерттеулері сұйық азоттың (85 К) температурасында KI 

монокристалды алэ люминесценция спектрі үш жолақтан тұратынын кӛрсетті, 

олардың максимумдары 4,16 эВ (σ - поляризация), 3,31 эВ (π-поляризация) 

және 3,05 эВ (Ех-жолақ) [2, б. 148]. Ex-жарқылдың табиғатын анықтау бойынша 

кӛптеген зерттеулер жүргізілді, бірақ ғалымдар ортақ пікірге келмеді. Бұрынғы 

жарқылдың табиғатын анықтау үшін біз тордың симметриясының тӛмендеуіне 
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әкелетін тӛмен температуралы бір осьті серпімді деформация әдісін қолдандық 

[100, 142 б]. 

Ех жарқырауы күрделі температураға тәуелділікке ие (мысалы, [31, 1557 

Б.] қараңыз). [2, б. 148] 11-де кӛрсетілген дейін Ех -жолақ қарқындылығының π-

жарқылға қатынасы 9-ға тең. Алайда, 70 К температурада айтарлықтай 

сӛндірілген экс-жолақ кӛрінеді. KI монокристалындағы Ех-люминесценциясы 

4,2 К-де қарқынды, ал Кристалл температурасының жоғарылауымен оның 

термиялық сӛнуі басталады және жарқыл шамамен 70 К-ге дейін жоғалады. 

сұйық азот температурасында 3,31 эВ сәулелену жолағы ӛзінің бүкіл сіңіру 

аймағында қозғалады, люминесценцияның қозу спектрі [31, б. 1557]. 

ЭҚ-нің кӛші-қонына, автолокализациясына және жойылуына байланысты 

процестерге тор симметриясының тӛмендеуі айтарлықтай әсер етеді, мысалы, 

бір осьтік деформация (серпімді, пластикалық), сондай-ақ гидростатикалық 

қысу кезінде. Бұл жағдайда деформация жүзеге асырылатын температура 

маңызды рӛл атқарады. Температура жеткілікті тӛмен болуы керек, онда 

кристалда алэ сәулелену күйлері әлі де болады. [24, б. 582] СГК-да тор 

симметриясы тӛмендеген кезде люминесценция жолақтарының алэ-нің ӛзінің σ 

және жоғары люминесценциясының пайдасына қайта бӛлінуі байқалғаны 

анықталды.В качестве экспериментальной методики исследования природы Ex-

люминесценции в монокристалле KI применена низкотемпературная одноосная 

упругая деформация [100, б. 142]. 

Жоғарыда айтылғандай, KI кристалын 6,05 эВ энергиясы бар 

фотондармен қоздыру кезінде, 4,2 К-де, 4,16 эВ (σ), 3,05 эВ (Ex) және 3,31 эВ (π) 

максимумдары бар ӚҚЭ сәулелену жолақтары тіркелген [2, б. 148]. 

4.4-суретте KI кристалдарындағы әртүрлі салыстырмалы деформация 

дәрежелеріне (2-3 қисықтар) дейін деформацияланбаған (1 қисық) және бір 

осьті қысу арқылы деформацияланған 93 к сәулелену спектрлері берілген. 

4.4-суреттен кӛріп отырғанымыздай, деформацияланбаған үлгінің спектрінде 

максимум 3,05 эВ болатын Ex - люминесценция але жолағы сәйкесінше 3,31 эВ 

және 4,16 эВ максимумдары бар кең және σ-жарқылдардан басым болады. 

Салыстырмалы деформация дәрежесінің жоғарылауымен жарқылдың 

үлесі жарқылға қатысты максимум 3,31 эВ жетеді (қисық 3, 4.4-сурет). 

Жоғарыда келтірілген эксперименттік нәтижелерден кристалдың 

салыстырмалы деформациясының дәрежесі 0-ден 1%- ға дейін ӛскен кезде 

жарқыл мен жарқыл жолақтарының қарқындылығының қайта бӛлінуі 

байқалады (4.4-суреттің 2, 3 қисықтары). 

Жарқыл қарқындылығының KI монокристалы үшін салыстырмалы 

деформация дәрежесіне тәуелділігі 4.5-суретте кӛрсетілген. I=f(ε) қисығындағы 

бірінші кезең, Гук заңы әділ болатын сызықтық бӛлімді бейнелейді, ε = 0,5% 

дейінгі диапазондағы кристалдың серпімді деформациясын анықтайды. Үлкен 

кернеулерде кристалдың пластикалық деформациясын сипаттайтын I=f(ε) 

тәуелділігінің қанықтылығы бар сызықтық емес аймақ бар. 
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Сурет 4.4 – Деформация болмаған кезде (қисық 1) және серпімді бір осьті 

деформацияда ε = 0,5% (қисық 2), ε = 1% (қисық 3) ӛлшенген KI 

монокристалды рентгенолюминесценция спектрлері. Нүктелі сызықтар 

деформацияланған Кристалл спектрінің элементар компоненттерге ыдырау 

компоненттерін кӛрсетеді 

 

Эксперименталды түрде орнатылған тәуелділіктің табиғаты i=f(ε) барлық 

тіркелген люминесценция жолақтарының деформация дәрежесіне 

қарқындылығының ε = 0,5% серпімді деформация шегіне дейін жоғары 

сезімталдығын кӛрсетеді. 

4.5-суретте сонымен қатар ε = 0÷1,5% бір осьтік деформацияның 

салыстырмалы дәрежесінің әсер ету нәтижелері келтірілген. жарқыл жолағына 

максимум 3,05 эВ (Ех) кезінде. Ε шамасының ӛсуімен 3,05 эВ-де 

люминесценция жолағының қарқындылығы ε = 0,5% - ға дейін сызықтық 

ӛсетіні анық кӛрінеді, содан кейін ki монокристалл але π-люминесценциясы 

сияқты, жарықтың қанықтылығына сәйкес келетін i = f(ε) тәуелділіктің 

сызықтық емес бӛлімі байқалады. 

Қазіргі уақытта ғалымдар KI кристалдарындағы экс-люминесценцияның 

табиғаты туралы ортақ пікірге келген жоқ. Бұрын атап ӛткеніміздей, кейбір 

зерттеулерде экс-жолақ кристалдың меншікті люминесценциясы ретінде 

сипатталады (weak off-center конфигурациясы бар тұрақты тор түйіндеріндегі 

екі галоидты але люминесценциясы), басқаларында оны байланысты 

экситондардың жарқылына жатқызады (тамаша иондық радиусы бар қоспа 

ӛрісінде локализацияланған екі галоидты экситонның люминесценциясы 

(мысалы, Na немесе na). BR) немесе кристалдық тор ақауының жанында). 
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Сурет 4.5 – Қарқындылықтың тәуелділігі σ(4,16 эВ) -,  (3,31 эВ) - және Ex (3,04 

эВ)-люминесценция 90 К-да KI монокристалына қолданылатын бір осьтік 

деформация дәрежесіне сәйкес келетін Гаусстың ең жоғары қарқындылығы 

белгілі бір жарқыл жолағының ӛлшемі ретінде пайдаланылды 

 

KI-дегі Ex-люминесценция қарқындылығының қоспалардың немесе тор 

ақауларының концентрациясына тәуелділігі эксперименталды түрде 

анықталмағанын ескеріңіз. 

KI-дегі Ex-люминесценция қарқындылығының енгізілген/бар 

қоспалардың немесе тор ақауларының концентрациясына тәуелділігі де 

эксперименталды түрде анықталмаған. Кӛптеген эксперименттік зерттеулерге 

сәйкес, әртүрлі бақыланбайтын қоспалар немесе гетерогенділік әрқашан нақты 

KI монокристалды торында болады. Балқымадан (бастапқы шикізатты бірнеше 

рет балқыту әдісімен қосымша тазартқаннан кейін) немесе сулы ерітіндіден 

ӛсірілген "ӛте таза" монокристалдармен арнайы тәжірибелер де бұрынғы 

люминесценция сипатына қатысты бір мәнді нәтижеге әкелмеді. 

Гидростатикалық қысу KI кристалына әсер еткенде, 3,05 эВ (Ex) және 3,31 

эВ (π) және 4,16 эВ (σ) люминесценция жолақтары арасында қарқындылықтың 

қайта бӛлінуі тіркелді: π және σ жарқылының қарқындылығы әлсіреген кезде Ex 

-люминесценция күшейе түсті. Бұл ретте гидростатикалық қысу шамасының 

ұлғаюымен барлық люминесценция жолақтарыныңмещысуы тіркелді [91, б. 

289]. 

Бір осьті сығымдаудың кристалға әсері кристалдық тордың 

симметриясын тӛмендетеді, ал ЭҚ энергетикалық күйлері салыстырмалы түрде 

әлсіз ӛзгереді. Бір осьті серпімді деформацияның нәтижесі бос экситондардың 

люминесценциясының да, әртүрлі қоспа жарқылдарының да бір мезгілде 

әлсіреуімен але люминесценциясының жоғарылауы болуы керек. 



82 
 

Естеріңізге сала кетейік, әсердің негізгі себебі Ex(3,05 эВ)- және π(3,31 

эВ)- жарқырауға жауапты энергия күйлері арасындағы ықтимал тосқауылдың 

тӛмендеуі болып табылады. Рентгенолюминесценция спектрінде тіркелген 93 

К-де серпімді бір осьті қысудың KI монокристалына қолданылған кезде π-

люминесценция қарқындылығының айтарлықтай ӛсуі экситон-фонондық ӛзара 

әрекеттесудің әлсіреуімен байланысты болып кӛрінеді, бұл экситондардың 

эмиссиялық жойылу ықтималдығының жоғарылауына әкеледі [21, б. 98]. 

Сондай-ақ, кристалдың жан-жақты гидростатикалық қысылуы тордың 

симметриясын ӛзгертпестен әртүрлі ЭҚ энергиясының ӛзгеруіне әкеледі. Бұл 

жағдайда қоспалар мен бос экситондық жарқылдардың жоғарылауы байқалады, 

ал але люминесценциясы жалпы жағдайда әлсірейді. 

Біз KI монокристалының мысалында бір осьті тӛмен температуралы 

серпімді деформация ЭҚ - ның еркін жүру ұзындығының олардың 

автолокализациясына дейін қысқаруына әкелетінін кӛрсеттік, нәтижесінде 

флуоресценция қарқындылығын қайта бӛлудің негізгі әсері ӛзінің σ және Але 

жарқыл жолақтарының пайдасына тіркелді. Бұл KI торының тұрақтысының 

ӛзгеруіне және сәйкесінше Рабин-Клик параметрінің ӛзгеруіне әкеледі, мұнда 

ең жақын екі анион арасындағы қашықтықты олардың ең тығыз орау 

бағытында <110>, ал RH галоген атомының диаметрі [153, б. 62]. 

Осылайша, бір осьті серпімді деформацияның (93 К) үздіксіз әсерінен 

ЭВ-ның еркін жүріс ұзындығының автолокализацияға дейін қысқаруы 

нәтижесінде стихиялық қоспалар немесе тордың нүктелік ақаулары (олардың 

салыстырмалы түрде тӛмен концентрациясында) "қол жетпейтін нүктелерге" 

айналады. Басқаша айтқанда, тӛмен температуралы бір осьтік деформацияға 

ұшыраған кезде, байланысты экситондардың (қоспалардың жанында) пайда 

болуы және олармен байланысты люминесценцияның пайда болуы қиынға 

соғады, ал тордың тұрақты түйіндерінде ЭҚ автолокализациясының 

ықтималдығы айтарлықтай артады. 

Жалпы алғанда, мұндай әдістемелік әдіс қолданылды, онда 

кристалдардың ӛзіндік люминесценциясын бӛлуге болатын тӛмен 

температуралы серпімді бір осьті деформацияға әсер етілді. π және Ex 

жарқылдарының қарқындылығын бір мезгілде күшейту негізінде бұл әдіс 

оларды кристалдардың меншікті люминесценциясына, мүмкін қоспа 

иондарының әсерінен жарқылдың қоспасына емес, қолданылатын 

деформациямен бұзылған тор аймағындағы ӚҚЭ сәулеленуінің жойылуына 

жатқызуға мүмкіндік берді. 

Тӛмен температуралы деформация болмаған кезде де, әсер еткенде де ТЛ 

спектрлерін ӛлшеудің эксперименттік мүмкіндігі бар (2 бӛлімді қараңыз). KI 

монокристалының ТЛ спектрі 85 К-де серпімді деформацияға дейін де, әсер 

еткенде де ӛлшенді (4.6-сурет), спектрлік құрамы бойынша ол РЛ спектріне 

ұқсас болды (4.4-суретпен салыстырыңыз). 
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Сурет 4.6 – KI кристалының туннельдік люминесценция спектрлері, 

деформация болмаған кезде (қисық 1) және серпімді бір осьті деформация 

кезінде 500
о
С температурада қатаюдан кейін 80 К-де ӛлшенеді ε=1% (қисық 2) 

 

Бұл ретте KI кристалының серпімді деформацияланған спектрінде σ-

люминесценцияға сәйкес келетін 4,2 эВ аймағында жолақ және π-

люминесценцияға сәйкес келетін 3,35 эВ аймағында жарқырау тіркелгенін 

ескеріңіз. 

Серпімді деформация әсерінен KI монокристалының РЛ және ТЛ 

спектрлік құрамдарының анықталған ұқсастығы RbI кристалына ұқсас 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді, туннельді қайта зарядтау кезінде 

радиациялық релаксацияның соңғы сатысы F
/
, VK-бу схемада кӛрсетілген 

аниондық ӚҚЭ күйі болып табылады (4.1). 

4.7-суретте TСЛ және оның ki кристалдары үшін спектрлері деформация 

болмаған кезде (қисық 1) және бір осьті серпімді деформацияға ұшыраған кезде 

(ε = 1%) (қисық 2) кристалдардың изодозды рентгендік сәулеленуінен кейін 30 

минут ішінде 83 к. 

Деформацияланбаған KI кристалында (сурет. 4.7, қисық 1) 103 к (F/), 139 

К (VK), 170 К (VF), 220 К (VKA) және 340 К максимумдары бар TСЛ шыңдары 

тіркелді. Кӛрсетілген температура мәндерінде термиялық түрде жойылатын 

тиісті радиациялық ақауларды белгілеу жақшада кӛрсетілген. 4.7-суретте TСЛ 

шыңдарының максимумдарының орналасу кӛрсеткі де кӛрсетілген. 
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Сурет 4.7 – Рентген сәулелерімен сәулеленген KI кристалының 

интегралды термостимуляцияланған люминесценциясы (125 В және 3мА) 83 к 

изодоздық режимде 500
о
С қатаюдан кейін 30 минут ішінде деформация 

болмаған кезде (қисық 1); серпімді деформация кезінде (ε = 1%) (қисық 2) және 

TСЛ спектрлері (а, б, в, г, д). 

а, б, в, г, д – тиісінше 103 к, 139 К, 170 К, 220 К, 368 к тсл спектрлері 
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Тӛмен температуралы серпімді деформацияға ұшыраған кезде (ε = 1%) KI 

кристалында кейбір ӛзгерістер байқалады (4.7-суреттің 2-қисығы).  
0

3
aca

I  -

орталықтардың термиялық бұзылуына сәйкес келетін және деформация 

болмаған кезде тіркелген 340 К жоғары температура аймағында шыңның 

жоғалуын атап ӛтеміз. Бұл деформация кезінде  
0

3
aca

I   орталықтың пайда 

болуына әкелетін Н орталықтары арасында байланыс жоқ екенін кӛрсетеді. KI 

кристалына тӛмен температуралы серпімді деформация әсер еткенде, Басқа F
/
, 

VK, VF, VKA ақауларының концентрациясы едәуір артқанын ескеріңіз. 

Мысалы, деформацияға ұшыраған кезде F/-орталықтарының бұзылуына 

сәйкес келетін 103 к аймағындағы термостимуляцияланған люминесценцияның 

қарқындылығы 2,75 есе ӛсті (4.7-суреттегі 1 және 2 қисықтарды 

салыстырыңыз). Сонымен қатар, температураның осы аймағында (103 К) 3,3 эВ 

жарқырау 1,4 есе ӛсті (1 және 2 қисықтарды салыстырыңыз, 4.7 а-сурет), ал 4,2 

эВ жарқырау айтарлықтай аз ӛсті. 

Деформация әсерінен кейін 139 к (VK-орталықтар) ауданында TСЛ 

қарқындылығының 7,2 есе артуы тіркелді. алайда, жарқыраудың спектрлік 

құрамы (3,3 эВ, 4.7 б-сурет) іс жүзінде ӛзгерген жоқ. 

Әдеби деректерден KI кристалында VF-орталығы 170 к ауданында 

жойылатыны белгілі, біз аталған ауданда температураның 2 есе жоғарылауын 

тіркедік (4.7-сурет, 1 және 2 қисықтар). Деформацияға дейінгі 170 К TСЛ 

спектрінде максимумдар 3,15 эВ және 2,6 эВ - де айқын бӛлінеді, бірақ 

деформацияға ұшыраған кезде TСЛ спектрінде тек 2,8 эВ жолақ қалады, ал 

оның қарқындылығы 6 еседен астам ӛсті (4.7 в сурет, 1 және 2 қисықтар). 

KI кристалындағы VKA орталықтарының жойылуының максимумы 

серпімді деформацияға ұшырағанға дейін де, одан кейін де 220 К аймағында 

тіркеледі. Деформация әсерінен кейін TСЛ қарқындылығы 2 есе артқанын 

ескеріңіз (4.7-суреттегі 1 және 2 қисықтар). 

Деформацияға дейін термостимуляцияланған люминесценцияның 

спектрлік құрамын ӛлшеу максимумы 3,15 эВ және 2,55 эВ болатын екі айқын 

жолақтың болуын кӛрсетеді(қисық 1 сурет 4.7 г). Бір осьті деформацияны 

қолдану 220 К аймағындағы TСЛ спектрлік құрамын айтарлықтай ӛзгертеді-

бізде 2,75 эВ максимуммен бір күрделі люминесценция жолағы бар, оның 

қарқындылығы 2,7 есе ӛсті (4.7 г сурет, 1 және 2 қисықтар). 

Деформацияға дейінгі термостимуляцияланған люминесценция 

қисығында біз  
0

3
aca

I  -орталықтардың термиялық бұзылуына сәйкес келетін 340 

к аймағында шыңды байқаймыз (4.7-сурет, 1-қисық). 340 К кезінде кӛрсетілген 

TСЛ шыңының спектрлік құрамы 4.7 d суретте кӛрсетілген, онда 3,0 эВ және 

2,35 эВ жолақтары айқын емес, бірақ әлі де ерекшеленеді. Деформация әсерінен 

кейін термостимуляцияланған люминесценцияны ӛлшеу 340 К температура 

аймағында шыңды анықтаған жоқ, бұл екі Н-орталықтың Ассоциация 

процесінің жоқтығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
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4.4 Тӛртінші бӛлім бойынша қорытындылар 

1. CsI - ден айырмашылығы (3-бӛлімді қараңыз), RbI және KI 

кристалдарында 85 К-де серпімді деформацияға байланысты тор симметриясы 

тӛмендеген кезде рентгенолюминесценция жолақтарының күшеюі 

эксперименталды түрде тіркелді: σ-ӚҚЭ (сәйкесінше 3,9 эВ және 4,16 эВ 

Максимум) және π- ӚҚЭ жарқылдары (2,3 эВ және 3,3 ev) және Ex-жарқыл деп 

аталатын (3,1 ev және 3,05 ev). 

2. Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформация 

дәрежесінің ӛсуі кезінде ӚҚЭ люминесценциясының корреляцияланған экс-

жарқыл күшейту және екі компоненті (σ және π) негізінде RbI (максимум 3,1 

эВ) және KI (максимум 3,05 эВ) кристалдарындағы экс-люминесценцияның 

ӛзіндік табиғаты анықталды. 

3. Тұрақты тор түйіндерінде аниондық экситондардың 

автолокализациялану ықтималдығын арттыратын кристалға бір осьті серпімді 

деформациямен әсер ету әдісі RbI (3,1 эВ) және KI (3,05 эВ) кристалдарындағы 

экс-люминесценцияның табиғаты туралы тарихи даулы мәселені ӛзінің 

люминесценциясына жататындығының пайдасына шешуге мүмкіндік берді.
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5 ТӚМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫ БІР ОСЬТІ ДЕФОРМАЦИЯНЫҢ 

ӘСЕРІНЕН KI ЖӘНЕ RBI КРИСТАЛДАРЫНДАҒЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ 

АҚАУЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

5.1 Тӛмен температуралы серпімді деформация кезінде KI және RbI 

кристалдарындағы ақаулардың пайда болу ерекшеліктері 
Диссертацияның 3 және 4-бӛлімдерінде кӛрсетілген эксперименттік 

мәліметтерге сүйене отырып, тӛмен температуралы серпімді деформация 

кристалдардың ӛзіндік люминесценциясын, негізінен але люминесценциясын 

күшейтеді деген пікірге келеміз. Осыған байланысты, тор симметриясының 

тӛмендеуі, KI, RbI және KCl кристалдарындағы радиациялық ақаулар 

жағдайында зерттеулер жүргізген жӛн. Бұл эмиссиялық және радиациясыз 

ыдырау процесі (ақаулардың пайда болуымен) экситондардың 

автолокализацияланған күйінен туындайтындығына байланысты. Басқаша 

айтқанда, тор симметриясының тӛмендеуі кезінде люминесценцияның 

жоғарылауы радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдері мен 

тиімділігіне әсер етуі керек. 

Осыған байланысты тӛмен температурада (85 К) кристаллографиялық 

бағыт бойынша деформацияланбаған және серпімді деформацияланған 

кристалдардың изодоздық режимде сіңіру спектрлерін тікелей тіркеуге 

мүмкіндік беретін абсорбциялық спектроскопия әдісімен 

деформациясыз/деформациясыз радиациялық ақауларды жасаудың тиімділігін 

салыстыру қажет болды <100>. 

Шынында да, серпімді деформацияланған RbI, KI және CsI 

кристалдарындағы люминесценция қарқындылығының жоғарылауының 

эксперименталды түрде анықталған әсері радиациялық ақаулардың пайда болу 

тиімділігінің тӛмендеуімен бірге жүруі мүмкін, ӛйткені СГК-дағы ЭҚ 

релаксациясы аниондық ӚҚЭ күйінен туындайды. 

Бұл болжам KI кристалдары үшін абсорбциялық спектроскопия әдісімен 

эксперименталды түрде сыналған. KI кристалдарының сіңіру спектрлерінде 

деформация болмаған жағдайда (1-қисық, 5.1 - сурет), сәйкесінше 5,2 эВ, 3,6 эВ 

және 1,87 эВ максимумымен тән сіңіру жолақтарын беретін α-, 
2V - және F - 

орталықтар сияқты радиациялық ақаулар туралы ақпарат бар. α-центр - 

аниондық бос орынға жақын орналасқан галоид- iCl  иондарының сіңіру 

жолағы. V2-орталығы екі анионды және бір катионды тор-  3
aca

I   түйіндерінде 

орналасқан үш галоидты молекуланы білдіреді. 

5.1 а суреттен кӛріп отырғанымыздай, серпімді деформацияланған KI 

кристалындағы радиациялық ақаулардың саны (2-қисық) деформация болмаған 

кезден гӛрі тӛмен (1-қисық). Радиациялық ақаулардың концентрациясын (α, V2 

және F- орталықтары) дұрыс салыстыру үшін деформацияға дейінгі және 

деформацияланған кристалдар 85 К-де изодоздық режимде рентген 

сәулелерімен сәулеленді [108]. 
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Сурет 5.1. – а) 85К кезінде KI кристалын сіңіру спектрлері: рентген 

сәулелерінен бұрын: 1'- деформация болмаған кезде; 2 ' - деформация кезінде (ε 

= 1,5%); және 80 К кезінде изодоздық режимде (3 сағат ішінде) рентген 

сәулелерінен кейін: 1 - деформация болмаған кезде; 2 - деформация кезінде (ε = 

1,5 %). b) 80 К (2) кезінде 100 центр бойынша (1) болмаған кезде және 

деформация кезінде (1,0% үлес) KI кристалында F-орталықтардың жинақталу 

қисықтары. 

 

Сәулелену дозасын ұлғайта отырып, 1,0%-ға дейін серпімді 

деформацияны қолдану кезінде (1 қисық) және тұрақты F-орталықтарының ӛсу 

кинетикасы 5.1 б суреттің кірістіруінде кӛрсетілген. серпімді деформацияға 

қосымша әсер еткенде радиациялық дефектация жылдамдығының тӛмендеуі 

айқын кӛрінеді (5.1 а суреттің кірістіруіндегі 1 және 2 қисықтарды 

салыстырыңыз.) 

Тӛмен температуралы серпімді деформация KI кристалының негізгі сіңіру 

спектрін ӛзгертетінін ескеріңіз. Бастапқы деформацияланбаған кристалдың 

іргелі сіңіру жиегі (5.1 а суреттегі 1
/
 қисық) бір осьті қысу қолданылған кезде 

спектрдің тӛмен энергетикалық жағына ауысады (5.1 а суреттегі 2
/
 қисық). 

Осылайша, KI кристалында бір осьті қысуды қолдану кезінде тұрақты 

радиациялық ақаулардың радиациялық түзілуінің байқалған әлсіреуі оның 

нүктелік симметриясын C-ден тӛмендететін серпімді деформацияға 

байланысты деп санауға болады . 
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Негізінде радиациялық ақаулардың тиімділігін тӛмендетудің ұқсас әсері 

RbI кристалдары үшін де анықталды. 

 

 
 

Сурет 5.2 – Тӛмен температуралы серпімді деформацияның рентген сәулесімен 

изодозды cәулеленген RbI монокристалдарының сіңіру спектрлеріне әсері  

(3 сағат ішінде) 85 К: 1-деформация болмаған кезде, 

2 - тӛмен температуралы (85 к) деформация кезінде ( = 1,2 %) 

 

Әдістемелік әдіс ретінде натрий қоспасының іздері бар RbI кристалы, 

шамамен 10 ppm немесе 10
-5

 м.д. немесе 10
-3

 моль%арнайы таңдалды. Негізгі 

катионнан (Rb+) иондық радиустан 1,5 есе кіші жеңіл натрий катиондары (Na
+
) 

85 К жоғары температурада қозғалмалы иондар мен галоген атомдарын IA(Na)- 

және HA(Na)-орталықтары түрінде тұрақтандыру арқылы радиациялық ақаудың 

пайда болуына ықпал етеді деп болжанады. 

На рисунке 5.2 приведены спектры поглощения кристалла RbI до 

деформации (кривая 1) и при воздействии (кривая 2) одноосной упругой 

деформации (=1,2%). В отсутствие деформации четко выделяются полосы 

поглощения (кривая 1) следующих радиационных дефектов: 

– α- центров, полоса поглощения с максимумом при 5,1 эВ; 

– IA(Na)-центров, полоса поглощения с максимумом при 4,43 эВ; 

–  3
aca

I  -центров, полоса поглощения с максимумом при 3,2 эВ; 

– HA (Na)-центров, имеющие две полосы поглощения с максимумами при 2,5 

эВ и 2,0 эВ; 
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– F -центров, полоса поглощения с максимумом при 1,85 эВ. 

Серпімді деформацияға ұшырағаннан кейін ( =1,2%) бірдей RbI 

кристалдарында жүргізілген тәжірибелер барлық радиациялық ақаулардың (α-, 

IA(Na)-, 3I
 -, HA (Na)- және F-орталықтарының) саны бірнеше есе аз екенін 

кӛрсетеді (қисық 1) жоқ деформациялар (5.2-суреттегі 2-қисық). 

Деформацияға дейін және деформация кезінде F-орталықтарының сіңіру 

жолағының максимумдары негізінде алынған радиациялық ақаулардың 

жинақталу концентрациясының ӛзгеруінің сандық қатынасы 4 есеге дейін 

жетеді. 

Осылайша, деформацияланған KI және RbI кристалдарындағы 

ақаулардың тӛмендеуінің себебін экситондардың сәулесіз ыдырау арнасының 

серпімді торлы деформация ӛрісіндегі радиациялық ақауларға тиімділігінің 

тӛмендеуімен түсіндіруге болады. 

Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформацияның тор 

симметриясы тӛмендеген кезде зерттелген KI және RbI кристалдарында 

тұрақты радиациялық ақауларды жасау тиімділігінің тӛмендеуіне кем дегенде 

екі себеп болуы мүмкін: 

Біріншіден, анионды ӚҚЭ-нің бастапқы радиациялық ақауларға 

ыдырауының радиациясыз арнасы – F,H -жұптары энергетикалық тұрғыдан 

мүмкін болмайды, бұл ӚҚЭ ыдырауының эмиссиялық арнасының күшеюінен 

кейін болады; 

Екіншіден, бастапқы F-, H -орталықтарының жұптарында бӛліну 

қиындықтарына байланысты кері рекомбинация ықтималдығы артады немесе 

жылжымалы интеродтық атомдар ассоциациясының тиімділігі тӛмендейді. Екі 

жағдайда да ӚҚЭ радиациялық жою арнасының күшеюі байқалады. 

RbI кристалдарындағы радиациялық ақауларды азайтудың 

эксперименттік әсері бастапқы интерстициалды ақаулар қауымдастығының 

тиімділігінің ӛзгеруімен байланысты емес. Бұл KI-Nа және Rb-Na 

кристалдарында таза KI және RbI кристалдарындағыдай радиациялық 

ақаулардың тиімділігі тӛмендейтіндігімен расталады. 

Осылайша, абсорбциялық спектроскопия әдісімен тӛмен температуралы 

серпімді деформацияға ұшыраған кезде KI және RbI кристалдарында тұрақты 

радиациялық ақаулардың (α-, IA(Na)-, 3I
 -, HA(Na)- және F-орталықтарының) 

түзілу тиімділігін тӛмендету әсері анықталды. 

Кернеулі KI және RbI кристалдарындағы ақау түзілу тиімділігінің 

тӛмендеуінің жалғыз түсіндірмесі экситондардың сәулесіз ыдырау арнасының 

серпімді торлы деформация ӛрісіндегі радиациялық ақауларға тиімділігінің 

тӛмендеуі болып қала береді. 

Серпімді деформация әсерінен KI және RbI кристалдарындағы 

радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігін тӛмендету әсерін түсіндіру 

үшін біз галоген, (f,n-жұптан) және интерстициальды бос атомдардың 

ӛлшемдерін салыстырдық, осылайша СГК-дағы ақаулар процесінің тиімділігін 

жартылай сандық талдау үшін стехиометриялық модель әзірледік.
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5.2 Бір осьтік деформация кезінде сілтілі галоидты кристалдардағы Н-

орталықтарды тҧрақтандыру тиімділігі 
KI және RbI 85 к кристалдарында алдын ала серпімді деформацияланған 

абсорбциялық спектроскопия бойынша алынған эксперименттік нәтижелерге 

сүйене отырып, оларда тұрақты радиациялық ақауларды - α, 
2V - және F -

орталықтарды қалыптастыру тиімділігі әлсіреді деп қорытынды жасауға 

болады. 

СГК-дағы ЭҚ релаксациясы негізінен екі арна арқылы ӚҚЭ күйінен пайда 

болатыны белгілі: сәулеленуді жою (люминесценция) және бастапқы 

радиациялық ақауларды жасау. 

Шынында да, серпімді деформацияланған RbI және KI кристалдарындағы 

радиациялық ақаудың әлсіреуінің эксперименталды түрде анықталған әсері 

люминесценцияның жоғарылауымен бірге жүреді (диссертацияның алдыңғы 4 

және 5 бӛлімдерін қараңыз). 

Люминесценция қарқындылығының адиабаталық барысын (күшейту) 

түсіндіру және серпімді кернеулі KI және RbI кристалдарында радиациялық 

ақаудың пайда болу тиімділігін тӛмендету (азайту) үшін бетке бағытталған 

(NaCl типі) және кӛлемді орталықтандырылған (CsCl типі) СГК үшін серпімді 

деформация параметрлерін ескеретін стехиометриялық модель жасалды [109-

110]. 

Серпімді деформацияланған йодидтердегі (RbI, KI) және KCl 

кристалындағы ЭҚ радиациялық және радиациясыз релаксациясының 

айырмашылықтарын түсіндіргенде, алдымен бетке бағытталған СГК үшін 

стехиометриялық модель қолданылады (5.2 а, б-сурет). 

Серпімді деформацияланған йодидтердегі (RbI, KI) және KCl 

кристалындағы ЭҚ радиациялық және радиациясыз релаксациясының 

айырмашылықтарын түсіндіргенде, алдымен бетке бағытталған СГК үшін 

стехиометриялық модель қолданылады (5.2 а, б-сурет). 

СГК моделіне сәйкес, тор ( X  ) аниондары сыртқы орбитальдар есебінен 

"серпімді", ал катиондар ( M  ) және галоидтық атомдар ( 0X ) 5.2 б суретте 

кӛрсетілгендей деформацияланбайтын қатты сүйектермен қабылданады. 

Радиациялық ақаудың пайда болу тиімділігін бағалау үшін торда 

тұрақтандыру кезінде бастапқы радиациялық ақауды (Н-орталықты) 

орналастыру үшін интерстициалды қуыстың мӛлшерін (радиусын) анықтау 

қажет.  

Сондықтан, Н-центр орналасуы керек интеродтың мүмкін болатын ең 

үлкен радиусы ( maxR ) аниондардың икемділігімен анықталады. Н-центрінің 

мӛлшері галоген атомының радиусының шамасымен анықталады ( 0
aR ). 

Егер maxR > 0
aR  болса, онда торда Н-орталықтың пайда болуы үшін 

қолайлы жағдай жасалады, бұл бетке бағытталған сілтілі галоидты 

кристалдардағы радиациялық ақаудың жоғарылауымен бірге жүруі керек [111]. 
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Егер, керісінше, maxR < 0
aR  болса, онда галоид атомы (яғни Н-центр) 

интерстициалды бос орынға сыймайды, бұл БЦК СГК-де радиациялық 

ақаулардың пайда болу тиімділігінің тӛмендеуіне әсер етеді. 

 

 
 

Сурет 5.2 – а) Бетке бағытталған кристалды тордың 3D моделі  

б) <100 > бағыты бойынша қысу кезінде бетке бағытталған СГК есептеу үшін 

Н-орталықтың құрылымы 
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5.2 б суреттен Rmax мәнін табу керек. Мұны істеу үшін үшбұрышты 

қарастырыңыз АВС, одан келесідей АВ = ААʹ + АʹВ. Ұсынылған белгілердің 

негізінде АВ = maxcR R  . Осы жерден: 
 

max cR AB R  .                                                        (5.1) 
 

АВС-дан мыналар шығады: 
 

     
2 2 2

BC AC AB   немесе    
2 2

AB BC AC  .               (5.2) 

 

ВСО-дан мыналар шығады:  
 

 
2 2 2

2 0cos

4 4

L L
ВС


  .                                           (5.3) 

 

5.2 суреттен: 
 

0cos

2 2

а L
АС


   немесе  

2
2 0cos

2 2

а L
АС

 
  
 

.                   (5.4) 

 

Осы жерде a - тор тұрақтысы, L - интервалда орналасқан Н-орталықтағы 

байланыс ұзындығы 0 02a a aR R L R    , cR - катион радиусы (сурет 5.2 б). 

Осылайша, біз (5.1) сәйкес Rmax анықтау үшін барлық қажетті 

параметрлерді табамыз. Әрі қарай, (5.2), (5.3) және (5.4) ескере отырып, біз Rmax 

табамыз (А қосымшасын қараңыз): 
 

2 2
max 0

1
2 cos

2
cR a L aL R     .                                      (5.5) 

 

Егер бір осьті қысу (немесе созылу) аниондардың кристаллографиялық 

бағыттағы икемділігінің арқасында <100> жүзеге асырылады деп есептесек, 

онда серпімді кернеу дәрежесіне байланысты деформацияның кристалға әсер 

етуінің кӛрсеткіші болып табылатын 0-ші бұрыш мәні ӛзгереді. 

АВС- дан 5.2 б суреттен мыналар шығады: 
 

0cos
'

AO

OO
  .                                                          (5.6) 

 

Физикалық параметрлерді ескере отырып (тұрақты тор – а): 
 

2

а
АО  , 

2 21
' '

2
OO a a  .                                            (5.7) 

 

Нәтижесінде біз аламыз: 
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0
2 2 2

12cos
' '

1
2

a

a a a

a

  
  

  
 

.                                             (5.8) 

 

СГК торындағы серпімді деформацияның әсерін толығырақ 

қарастырайық. Ол үшін біз белгіні енгіземіз: 
 

'
1

a

a
  ,                                                                (5.9) 

 

Осы жерде ε – серпімді деформация дәрежесі. 

 Деформация болмаған жағдайда (ε = 0, 'а  = a): 
 

0

1
cos

2
  .                                                            (5.10) 

 

Бір осьті қысу деформациясына ұшыраған кезде ( 'a a , 
'

1 )
a

a
  : 

 

 
1 0

2

1
cos cos

1 1

 


 

 

.                                          (5.11) 

 

Созылатын бір осьті деформацияға ұшыраған кезде ( 'a a , 
'

1 )
a

a
  : 

 

 
2 0

2

1
cos cos

1 1

 


 

 

.                                           (5.12) 

 

Біздің люминесценция бойынша эксперименттік нәтижелеріміз 

кристалдардың сығылатын бір осьті серпімді деформациясының әсеріне 

негізделген және осыған байланысты деформацияның дәл осы түрінің СГК-дегі 

радиациялық дефектация процестеріне әсерін егжей-тегжейлі қарастырамыз. 

Тор қысылған кезде, оның негізгі бӛлігі аниондардың серпімді қабаты 

арқылы қысылады, бірақ бұл басқа бағыттар бойынша созылу болуы мүмкін. 

Алайда, тор бір осьті серпімді деформацияның қысу бағытында созылу емес, 

негізінен қысуды бастан кешіреді деп сену керек. 

Сондықтан торды (5.11) (5.5) ішіне қысу үшін табылған мән және Rmax 

табамыз: 

 

 

2 2
max

2

1 2

2 1 1
c

aL
R a L R



   

 

.                    (5.13) 
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5.2 б суреттен мынадай 0
max2 2aL R R  . Бұл дегеніміз, бос ӛлшем Н-

центрінің ӛлшеміне толығымен сәйкес келеді ( 0
max aR R ). 

Басқаша айтқанда, формуладан (5.13), max2L R  А қосымшасында 

сипатталған кейбір түрлендірулерден кейін біз табамыз maxR : 

 

 

 

2
2

max

2

4

4
8

1 1

c

c

a R
R

a
R












 

.                                        (5.14) 

 

Осылайша, бос ӛлшем ( maxR ) серпімді бір осьті деформацияның (ε) қысу 

кернеуінің дәрежесіне тәуелділігі алынады. Н-орталықтарды орналастыру үшін 

болжанған тордың бір осьті қысылуындағы интерстициалды галоген атомының 

( 0
aR ) ӛлшемдерін және максималды қуыс ӛлшемін ( maxR ) сәйкестендірудің бұл 

бірегей тәсілі радиацияға ұшыраған кезде деформацияланған СГК-да 

радиациялық ақаудың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. 

Бұл стехиометриялық модель Rmax-ті барлық БЦК СГК үшін бір осьтік 

деформация болмаған кезде де, әсер еткенде де есептеуге мүмкіндік береді. 

Тордың деформациясы болмаған жағдайда (ε = 0%) (5.14) теңдеуінен Rmax 

сандық мәнін аламыз (5.1 кестені қараңыз): 

 

 
 

2
2

max

4

2 4 2

c

c

a R
R

R a









.                                                (5.15) 

 

Егер Н-центр радиусы ( 0
aR ) қуыстың максималды радиусына ( maxR ) 

сәйкес келеді деп есептесек, онда деформацияланған СГК-да радиациялық 

ақаудың шекаралық жағдайын сипаттайтын серпімді бір осьтік деформацияның 

(εmax) мәнін бағалауға болады. 

Формулаға түрлендіруді енгізейік (5.14) бұл болжамды ескере отырып 
0

max aR R , анықтайық ε = εmax: 
 

 

2

0

max 2
2 0

4
1 1

4 8

a

c c a

aR

a R R R


 

 
   
 

   

.                              (5.16) 

 

Зерттелетін СГК кристалдары үшін Rmax және εmax  ( % ) есептеулерінің 

нәтижелері 5.1-кестеде келтірілген 
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Кесте 5.1 – ГЦК және ОЦК СГК торларының параметрлері: a  – тор тұрақтысы, 
0
aR  – атом радиусы, maxR   – Н-орталықты орналастыру үшін интеродтың мүмкін 

болатын ең үлкен радиусы, ( maxR / 0
aR ) – тордың анионды торабы мен Н-

центрінің радиустарының арақатынасы, max  – Н-центр торға сыйатын 

деформацияның максималды мәні (%- бен) ( 0

aтах RR  ). 
 

Монокристалл a (Å) 0
aR  (Å) maxR (Å) 

0

a

тах

R

R
 

 %max  

кезінде 
0

aтах RR   

RbI 7,342 1,4 1,377 0,983 -5,13 

KI 7,066 1,4 1,399 0,999 -0,16 

KBr 6,597 1,15 1,243 1,081 24,41 

KCl 6,293 1,0 1,143 1,143 43,18 

CsI 4,57 1,4 1,1 0,79 -13,6 

CsBr 4,3 1,15 0,98 0,85 -8,7 

CsCl 4,11 1,0 0,905 0,905 -5,2 

 

5.1-кестеден RbI және KI кристалдары үшін бастапқыда (деформация 

болмаған кезде) галоидтың (Н-центр) интерод атомын тұрақтандыру тиімсіз, 

ӛйткені оның мӛлшері интерод ӛлшемінен үлкен ( 0
aR  > maxR ). 

KBr және KCl кристалдары үшін, керісінше, жағдай орындалады maxR > 0
aR  

жоғары деформацияға дейін - сәйкесінше 24,41% және 43,18%. Бұл KBr және 

KCl кристалдарында RbI және KI-ден айырмашылығы радиациялық 

ақаулардың тиімділігі тӛмендемеуі керек дегенді білдіреді. 

Осылайша, KCl және KBr монокристалдарынан айырмашылығы, серпімді 

кернеу дәрежесінің жоғарылауымен KI және RbI кристалдарындағы H-

орталықтарының тұрақтандыру тиімділігін тӛмендету әсері интеродтық галоид 

( 0
aR ) атомы мен интерод ( maxR ) ӛлшемдерін сәйкестендіру арқылы 

түсіндіріледі. 

Серпімді деформация кезінде CsI кристалдарының РЛ спектрлерін 

тіркеудің эксперименттік нәтижелері сонымен қатар 3,7 эВ-де жоғары 

конфигурациямен weak off-center кӛмегімен алэ люминесценциясының 

жоғарылауын кӛрсетеді (3.1-сурет). 

Демек, серпімді деформацияланған CsI кристалында KI және RbI 

кристалдарына ұқсас радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігі тӛмендеуі 

керек, ӛйткені электронды қозудың релаксация арналары экситон күйінен пайда 

болады. 
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CsI монокристалы (CsCl типі)-бұл кӛлемді орталықтандырылған тор 

немесе бір-біріне салынған екі қарапайым текше тор (5.3 а сурет). 

5.3 б суретке сәйкес тұрақтандырылған интерстициалды атом, Н 

орталығы деп аталатын, <100 > сәйкес келетін бағытқа ие. Сондықтан 5.3 а 

және б суреттеріне сәйкес CsI типті CsCl торын қарастырыңыз, ол 

кристаллографиялық бағытта қысылады немесе созылады <100>: 

 
'

1
a

a
   .                                                    (5.17) 

 

5.3 б суреттен 2 aa R  және '
max2aa R R  , шағады, осы жерде a және aʹ 

деформация болмаған және болған кезде тордың тұрақтысы. 

a және aʹ значения мәндерін ескере отырып, кристаллографиялық бағыт 

бойынша бір осьтік кернеудің әсерінен салыстырмалы деформация дәрежесін 

анықтаймыз <100>: 

max2
1

2

a

a

R R

R







  .                                            (5.18) 

 

Егер жағдай қарастырылса деформацияның болмауы 0  , содан кейін біз 

аламыз: 

 

max2
1

2

a

a

R R

R






 .                                                   (5.19) 

 

Келесі (5.19) формуласына кейбір алгебралық түрлендірулерді қолдану: 

 

max
2

aR
R



 .                                                           (5.20) 

 

және мұны ескере отырып 0
max aR R , max   табамыз: 

 
0

max

1

2

a

a

R

R



  .                                                      (5.21) 
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Сурет 5.3 – а) 3D кӛлемді орталықтандырылған кристалдық тор моделі;  

б) CsCl типті монокристалдағы H-орталық моделі  
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Rmax және εmax (%) есептеулерінің нәтижелері 0
max aR R  зерттелетін OCC 

үшін 5.1-кестеде келтірілген, олардан CSI, CsBr және CsCl кристалдары үшін 

RbI және KI кристалдары сияқты ұқсас жағдай қалыптасады, яғни H-центрінің 

радиусы ( 0
aR ) максималды радиусынан үлкен ( 0

maxaR R ). Бұл жағдайларда, 

тіпті CsI, CsBr және CsCl кристалдарының торлы деформациясы болмаса да, 

кеңістіктің тығыздығына байланысты радиациялық ақаулардың пайда болу 

мүмкіндіктерімен шектелмейді (5.1-кесте). 

Алайда, CsI→CsBr→CsCl қатарында интеродтың кеңею динамикасы 

байқалады. Бұл әсер CsI, CsBr және CsCl кристалдарындағы кванттық 

люминесценция шығысының бір мезгілде тӛмендеуімен F – орталық 

генерациясының кванттық шығысының ӛсуімен сапалы корреляцияланады.  

Сонымен қатар, CsI кристалы CsBr және CsCl кристалдарына қарағанда жақсы 

люминесцентті.  

Осылайша, стехиометриялық модель негізінде бір осьтік деформация 

болмаған кезде де, әсер еткенде де зерттелетін HCC және OCC үшін мүмкін 

болатын максималды интерод радиусы ( maxR ) есептеледі. Салыстырмалы 

деформация дәрежесінің максималды мәндері 0
max aR R  анықталды (εmax%) . 

Мәндерді ( maxR  және 0
aR  ) салыстыру нәтижелері қысу немесе созу 

кернеуі болмаған кезде де, әсер еткенде де СГК-да радиациялық ақаудың 

тиімділігін болжауға мүмкіндік береді. 

Алынған сандық мәндерді талдау maxR және олардың негізінде СГК-дегі 

радиациялық ақаулардың тиімділігін бағалау материалдардың радиациялық 

беріктігі эволюциясының жалпы қабылданған заңдылықтарымен байланысты. 

Сәулелік аннигиляция (люминесценция) және бастапқы радиациялық 

ақаулардың (F-, H- және α-, I-булар) қалыптасуы болып табылатын СГК-дағы 

ЭҚ жойылуының екі бәсекелес арналарын зерттеу үшін тор симметриясын 

тӛмендететін факторларды және радиациялық ақаулардың пайда болу 

механизмдерін модельдеу үшін маңызды факторларды ескеру қажет. 

Тұтастай алғанда, деформацияның әртүрлі түрлері арқылы тордың 

симметриясын тӛмендету арқылы ӚҚЭ-нің ыдырау алдындағы күйіне мақсатты 

түрде әсер етуге болады және осылайша люминесценциямен сәулеленудің 

жойылу арналарын және ӚҚЭ радиациясыз ыдырауын басқара отырып, СГК-да 

бастапқы радиациялық ақаулардың пайда болуымен басқаруға болады 

Осылайша, бетке бағытталған (NaCl типі) және кӛлемді 

орталықтандырылған (CsCl типі) СГК үшін бір осьті серпімді деформациядағы 

Н-орталықтарының ӛлшеміне негізделген радиациялық ақаудың тиімділігін 

бағалаудың стехиометриялық моделі әзірленді. 
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5.3 Серпімді, жергілікті және пластикалық деформация торының 

симметриясы тӛмендеген кезде KCl кристалдарының люминесцентті және 

абсорбциялық қасиеттері 

Стехиометриялық критерийлерге сәйкес (5.2-бӛлім) F-орталықтарымен 

генетикалық байланысқан тұрақты галоген атомдарының (Н-орталықтарының) 

түзілуі, хлоридтердегі (KCl) радиациялық ақаудың тиімділігі йодидтерге (RbI 

және KI) қарағанда айтарлықтай жоғары болуы мүмкін деп болжауға болады. 

Есептеулер кӛрсеткендей, әсіресе қарама-қарсы әсер KCl кристалдарында 

күтіледі, онда радиациялық ынталандырылған Н орталықтарын құру 

жеңілдетіледі, ӛйткені maxR > 0
aR . Тағы да еске сала кетейік, йодидтерде (RbI 

және KI) радиациялық ақаулардың пайда болуы қиын, ӛйткені Н-орталығы 

интерстициалды бос орынға сәйкес келмейді - maxR < 0
aR  (5.1 - кесте). 

Осы дәстүрлі түрде біз қабылдаған флуоресцентті және абсорбциялық 

әдістерге байланысты біз тордың жергілікті және бір осьті (серпімді, 

пластикалық) деформациясы тӛмендеген кезде KCl кристалдарының спектрлік 

ерекшеліктерін зерттейміз. СГК-дағы пластикалық деформация бос ақауларды, 

негізінен тордың электронейтралдылығын сақтау үшін дивакансияларды 

тудырады деп болжануда. 

Температураның жоғарылауымен (4,2→85 К) барлық СГК-да ӚҚЭ 

люминесценциясы температураның сӛнуіне ұшырайтыны белгілі, нәтижесінде 

люминесценцияның кванттық шығымы күрт тӛмендейді және сәйкесінше 

сәулелену қарқындылығы 4,2 К қарқындылығымен салыстырғанда ретке 

азаяды. 

Таза KCl кристалында 4,2 К кең жолақты але люминесценциясы 

максимум 2,3 эВ құрайды, бірақ оның қарқындылығы температураның 

жоғарылауымен күрт тӛмендейді және 1.2-суретте кӛрсетілгендей, 30÷40 К 

температурада жарқырау толық термиялық сӛндіруден ӛтеді [31, б. 1558]. 

Осы тұрғыдан алғанда, рентген сәулелерімен қозған кезде KCl 

кристалдарындағы экситон тәрізді түзілімдердің радиациялық релаксациясы 

және ӛзінің люминесценциясы сӛнген кезде 85 к тӛмен температуралы бір осьті 

деформациямен тор симметриясының тӛмендеуі туралы зерттеулер ӛте 

қызықты. 

5.4-суретте деформация болмаған кезде 85 К KCl кристалының РЛ 

спектрлері (қисық 1), бір осьті (<100>) деформацияға ұшыраған кезде (ε = 1,5%, 

қисық 2), сондай-ақ серпімді деформацияланған KCl РЛ спектрін (қисық 3) 

тіркегеннен кейін ӛлшенген 85 К кезіндегі ТЛ спектрі кӛрсетілген. 

Деформация болмаған кезде 85к KCl кристалының РЛ спектрінен (қисық 

1) 2,6 эВ және 3,1 эВ-де кӛрінбейтін максимумдары бар ӛте әлсіз және 

элементар емес люминесценция жолағы тіркелгені шығады. KCl кристалының 

РЛ спектрлерінің қарқындылығы (1-қисық) RbI, KI және CsI кристалдарының 

алэ люминесценциясының қарқындылығынан екі реттік әлсіз екенін ескеріңіз 

(3.1, 4.1 және 4.3-суреттер), бұл тұрақты Н-орталықтарының қалыптасуының 

стехиометриялық критерийлеріне сәйкес күтілетін эксперименттік нәтиже 

болып табылады. 
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Сурет 5.4 – Спектры РЛ и ТЛ кристаллов KCl при 85 К: 

1 – до деформации; 2 – при воздействии одноосной деформации <100> 

при 85 К; 3 – ТЛ при воздействии одноосной деформации <100> (ε=1,5 %) при 

85 К и после регистрации кривой 2 

 

ӚҚЭ (2,3 эВ) люминесценциясына сәйкес келетін спектрлік аймақта π-

люминесценцияның температуралық сӛндірілуін растайтын максимумы жоқ 

фон тіркелген (1.2-сурет). Люминесценцияның элементар емес жолағы 

кристалдық тордың бақыланбайтын бұзылыстарымен байланысты болып 

кӛрінеді, нәтижесінде α-люминесценция (2,6 эВ), F*H (3,0 эВ) қайта зарядтау 

кезінде жарқырау сияқты белгілі бәсекелес ақаулар пайда болады.-жұп және т. 

б. (қисық 1). 

Қызықты эксперименттік нәтижелер 85 к қысу кернеуімен KCl 

кристалдарының кристаллографиялық бағыттар бойынша бір осьтік 

деформациясы жүзеге асырылғаннан кейін алынды <100> (2-қисық 5.4-сурет) 

[107, 10 б.]. 

Біріншіден, люминесценция қарқындылығы жоғарылайды, бұрын 

тіркелген жолақтардан басқа, максимумы 3,1 эВ және 2,6 эВ, жаңа жолақ 

байқалады, максимумы 3,88÷3,9 эВ (2-қисық 5.4-сурет). 

Екіншіден, 3,88÷3,9 эВ жаңа жолақ ТЛ спектрлерінде де кӛрінеді, оның 

қарқындылығы радиациялық ақаулардың туннельдік жұптарына тән рентгендік 

экспозиция уақытының ұлғаюымен ӛсе бастайды. 
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Үшіншіден, серпімді деформацияланған KCl кристалдарының РЛ 

спектрлерін тіркеу кезінде біз РЛ және ТЛ-дан тұратын интегралды 

люминесценциямен айналысамыз. 

Осылайша, 3,88÷3,9 эВ, 3,1 эВ және 2,6 эВ жоғары РЛ спектрлерінде 85 К 

KCl кристалында серпімді деформацияланған кезде пайда болатын барлық 

люминесценция жолақтары табиғаты бойынша жасалған радиациялық 

ақаулардың негізгі күйлерімен байланысты туннельдік люминесценция болып 

табылады.  

3,88÷3,9 эВ максимуммен TЛ күшейту әсері серпімді деформацияланған 

kcl кристалдарындағы F
'
-, және VK-орталықтарының концентрациясының 

жоғарылауымен байланысты болып кӛрінеді. Ең кӛбі 3,1 эВ болатын 

люминесценцияның табиғаты туралы [1, б.131] жұмысында қозғалған F
*
- және 

Н-орталықтары (F*H-жұптары) қатысатын жарқылдың рекомбинациялық 

табиғаты туралы айтылған болжаммен келісуге болады. 

Басқаша айтқанда, тіркелген люминесценция жолақтары жанама түрде 

әртүрлі бұзылулар (бос орындар, қоспалар) ӛрісіндегі ЭҚ люминесценциясы 

ретінде емес, туннельдік люминесценция ретінде кӛрінетін радиациялық 

ақаулардың концентрациясының қаншалықты жоғарылағанын кӛрсетеді.  

Осыған байланысты KCl кристалдарының оптикалық сіңіру спектрлерін 

зерттеу 85 К кезінде жүзеге асырылған салыстырмалы деформация дәрежесіне 

байланысты қажет. 

1.5-суретте келтірілген KCl кристалы үшін тұрақты F-орталықтарының 

түзілу тиімділігінің температуралық тәуелділігіне сәйкес тиімділігі 5÷10 к 

диапазонында тӛмен температурада жоғары, мұнда интерстициалды иондар (I-

орталықтар) және атомдар (H-орталықтар) термиялық тұрақты. Бұл ақаулар 

сәйкесінше 30 К және 50 К-да ұтқырлыққа ие болады және қосымша 

ақаулармен, негізінен F-орталықтарымен біріктіріледі. Нәтижесінде 30 К-ден 

жоғары температурада кристалды сәулелендіру кезінде тұрақты F-

орталықтарын құру тиімділігі күрт тӛмендейді (1.5-сурет). 

150÷200 К температуралық диапазонында тұрақты F-орталықтарын 

құрудың тиімділігі бірнеше есе артады, бұл F-орталықтарымен 

толықтырылатын  3 aca
Cl -орталықтарды құра отырып, бір-бірімен 

интерстициалды атомдардың (H-орталықтарының) ӛзара әрекеттесуі 

нәтижесінде 

Осылайша, интерстициалды атомдардың (H-орталықтарының) 

ассоциациясы нәтижесінде бір катионды және екі анионды кристалдық тор-

 
aca

X 
3  түйіндерін алып жатқан және F-орталықтарымен бір уақытта 350÷450 

К температурада күйдірілген тұрақты үш галоидты молекулаларды 

қалыптастыру үшін кристалдық тор қайта құрылады. 

Сондықтан, 5.5-суретте кӛрсетілгендей, ультра таза KCl кристалының 

сіңіру спектрлерінде сәйкесінше 5,2 эВ және 2,3 эВ максимумдары бар тән 

сіңіру жолақтары бойынша  3 aca
Cl және F-орталықтары да бір уақытта 

тіркеледі. 
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Сурет 5.5 – 85 К-де рентген сәулелерімен оверлокгемоглобиннің изодикалық 

(сұйық және 3 сағат) KCl кристалдарының кӛбірек спектрі 

1-деформациясіз, 2-деформацияға ε = 0,4%, 3-деформацияға  

 ε = 0,8%, 4-деформация ε =1,2%. 

 

KCl кристалдарының сіңіру спектрлері деформация болмаған кезде де (1 

– қисық 5.5-сурет) және әр түрлі қысу коэффициенттерімен <100> 

кристаллографиялық бағыт бойынша алдын-ала бір осьтік деформациядан 

кейін 85 К-де тіркелді  = 0,4 % (2-қисық, 5.5-сурет),  = 0,8 % (3-қисық) және 

=1,2 % (4 қисық). Сіңіру спектрін әрбір тіркеу 85 К рентген сәулесімен 

изодозды сәулеленген "жаңа" кристалл үшін жүргізілді. 

5.5-суреттен тӛмен температуралы серпімді деформация радиациялық 

ақаудың тиімділігіне іс жүзінде әсер етпейді, яғни F- және 


3
Cl -орталықтардың 

концентрациясы ӛзгермейді. Шағын радиусты (Li
+
, Na

+
) қоспа катион-гомолог 

ӛрісінде галоген (HA-орталықтар) интеродтық атомдарының тұрақтануына 

байланысты радиациялық ақауларды сіңірудің қосымша жолақтары 

тіркелмегенін ескеріңіз. Бұл аймақтан тазартылған KCl кристалдарында литий 

мен натрий іздерінің жоқтығын кӛрсетеді. 

Сондықтан, жылжымалы галоген атомдарын (H-орталықтарын) 

тұрақтандыруға арналған тұзақтары жоқ таза KCl кристалдарында F-

орталықтары бар қосымша радиациялық ақаулар  3 aca
Cl - орталықтар болып 

табылады, олар келесі схема бойынша тордың тұрақты түйіндерінде екі H-

орталықтың ӛзара әрекеттесуінен пайда болады. 

 

     2 2 3 .i i
a a aca

Cl Cl Cl K Cl                                     (5.22)
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Алынған үш галоидты ақау  3
aca

Cl , екі анионды (а) және бір катионды 

(с) KCl торының түйіндерінде және интеродтық катион мен анионнан ( i iK Cl  ) 

тұратын диполь ӛрісінде орналасқан. Сәулелену температурасына байланысты 

таза  3
aca

Cl - орталықтар (әдетте жоғары температурада шамамен 200К) және 

 3
aca

Cl  - орталықтар i iK Cl   (тӛмен температурада 80К) ішкі диполь ӛрісінде 

құрылуы мүмкін. 

Осы уақытқа дейін KCl кристалы үшін V2- және V4 -орталықтары ретінде 

Дорендорфпен жіктелген галогендік радиациялық орталықтардың құрылымы 

орнатылды. KCl кристалдарындағы V2-орталықтары  3
aca

Cl -молекуласының 

құрылымына ие, олар бір катионды және екі анионды кристалдық тор 

түйіндерін алады, 5,3 эВ-да тән сіңіру жолағы бар. KCl кристалдарындағы V4-

орталықтары интеродтық катион мен анионнан i iK Cl    тұратын диполь ӛрісінде 

бір катионды және екі анионды кристалдық тор түйінін алатын  3
aca

Cl  

молекулалық құрылымға ие, яғни V4-орталықтары  3 i i
aca

Cl K Cl    құрылымға ие 

және 4,9 эВ тән сіңіру жолағына ие. KCl кристалы литий немесе натрий сияқты 

жеңіл катиондармен легирленген жағдайда, осы орталықтың құрылымы қоспа 

катиондарының мӛлшеріне байланысты ӛзгеруі мүмкін. 

Сонымен, абсорбциялық спектроскопия әдісімен KCl кристалдарында 

радиациялық ақаулардың концентрациясы (V2 , V4 - және F- орталықтары) 

тӛмен температуралы бір осьтік деформация дәрежесіне тәуелді емес екендігі 

анықталды. 

Кристалдық торды қайта құру (5.21) схемасына және 5.1-кестеде 

кӛрсетілген есептеулерге сәйкес, егер екі H-орталығының ӛзара әрекеттесуі 

жеңіл катион ӛрісінде, KCl-литийде жүзеге асырылса, тиімдірек болады. 

KCl-Li кристалдарында негізгі тор катионын (K
+
) емес, жеңіл литийді 

(Li
+
) интеродқа шығару үшін жеңілдік күтуге болады. 

Осыған байланысты біз тұрақты тор түйіндеріндегі (KCl) немесе жеңіл 

литий катионы (KCl-Li) ӛрісіндегі интеродтық галоген атомдарының 

ассоциациясы арқылы радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігін 

салыстыру мақсатында 85 К-де бірдей дозалы рентген сәулелерімен 

Сәулеленген KCl және KCl-Li кристалдарының сіңіру спектрлерін тіркедік. 

5.6-суреттен таза KCl кристалындағы V2-орталықтары 5,3 эВ (қисық1), ал 

KCl-Li-дегі V2А-орталықтарында 5,1 эВ және 6,4 эВ (қисық 2) максимумдары 

бар екі сіңіру жолағы бар екендігі шығады. 
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Сурет 5.6 – KCl (1) және KCl-Li (2) сіңіру спектрлері 4 сағат ішінде 85 К 

рентген сәулелерімен сәулеленеді. KCl-Li кристалдарында  3 i i
aca

Cl Li Cl   -

центр түзе отырып, кешендер ӛрісіндегі екі түйінаралық галоген атомдарының 

(H-орталықтарының) ӛзара әрекеттесу схемасы 

 

Максимум 6,4 эВ-де анықталған ультракүлгін сіңіру жолағы (2-қисық) 

таза KCl кристалдарында 6,35 эВ-де сіңіру максимумы бар I-центрге ( iCl ) 

ұқсастық бойынша V2А-центр құрамында интеродтық галоген ионының 

(құрамында i iK Cl  ) болуын кӛрсетеді. 

Осылайша, KCl-Li кристалында 85 К радиацияның әсерінен KCl (1 қисық) 

кристалындағы V2А-орталықтарымен салыстырғанда 5,1 эВ және 6,4 эВ (2 

қисық) максимумдары бар сіңіру жолақтарын беретін V2-орталықтары 

тиімдірек құрылатыны эксперименталды түрде анықталды. 

Реакцияға (5.22) ұқсас KCl-Li кристалдарында V2А-орталықтарының 

түзілу механизмі ретінде жылжымалы интеродтық галоген атомының Liic
+
υс

-

диполь кешенінің ӛрісінде локализацияланған екінші интеродтық галоген 

атомымен ӛзара әрекеттесуі қарастырылады, келесі схема бойынша кӛрсетілген 

(H,HA -ассоциация): 

 

 

     2 2 3 .ic c i i
a a aca

Li Cl Cl Cl Li Cl                                 
 
(5.23) 

 

Бұл процесс тордың тұрақты түйіндеріндегі Н орталықтарының 

ассоциациясына ұқсас, бірақ энергетикалық тұрғыдан тиімдірек, ӛйткені литий 

ионы реакцияға дейін тордың катиондық түйінінен ішінара итерілген. 
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Айта кету керек, KCl-Li кристалындағы литий тордың катиондық 

түйінінде Орталықтан тыс орналаспайды, бірақ калий мен литий мӛлшерінің 

айтарлықтай айырмашылығына (2 есе) байланысты [111] бағытына ауысады. 

Электрон-парамагниттік резонанс бойынша KCl-Li кристалындағы  AH Li -

центр осі [100] бағытынан 26-ға ауытқидысал Н-центрі, яғни  
0

2
a

Cl  тұрақты 

тордағы молекула қатаң түрде [110] бағытына ие. 

Реакцияны жүзеге асырған кезде (5.23) KCl-Li кристалында 6,4 эВ 

аймағында сіңіру жолағының пайда болуын күту керек, онда I-тәрізді 

орталықтың сіңіру спектрі, яғни  3 i i
aca

Cl Li Cl    құрамына кіретін  iCl   

хлордың интерод ионы болуы керек (2-қисық, 5.6-сурет). 

KCl-Li кристалында литийдің тордың катиондық түйінінде центральды 

емес орналасуына байланысты жартылай литий катиондық түйінінен және 

«ішінара» катиондық бос орыннан тұратын i сLi    дипольдік ақау пайда болады 

деп болжануда. 

Жоғарыда келтірілген эксперименттік нәтижелер KCl-Li кристалындағы 

V2А-орталығы 5,1 эВ және 85 К кезінде 6,4 эВ максимумдары бар тән сіңіру 

жолақтары бар  3 i i
aca

Cl Li Cl    құрылымға ие деген қорытындыға әкелді. 

KCl-Li кристалында таза KCl кристалынан айырмашылығы, ic cLi    диполь 

кешені құрған жергілікті деформация ӛрісінде жылжымалы интеродтық галоген 

атомдарының (Н-орталықтарының) ӛзара әрекеттесу механизмі бойынша 

V2A =  3
aca

Cl  i iLi Cl 
 галогендік радиациялық ақаулардың тиімдірек 

қалыптасуы байқалады. 

Бос орын сипатындағы ұқсас нүктелік ақаулар бір осьті пластикалық 

деформация арқылы СГК-да жасалуы мүмкін. Бұл идея V2-орталық типті 

галогендік радиациялық ақауларды және пластикалық деформацияланған таза 

KCl кристалдарын қалыптастыру тиімділігі туралы зерттеулерді кеңейтуге негіз 

болды. 

Әдебиет деректеріне сәйкес [71, б. 190, 72, б. 157], бӛлме 

температурасында (295 К) ӛндірілген бір осьті пластикалық деформация 

(ε=1,0÷4,0%) СГК матрицасында бос орын ақауларының пайда болуына әкеледі 

деп болжануда. 

Эксперименттер келесі ретпен жүргізілді: 

1. кристалл бӛлме температурасында жоғары техникалық вакуум 

жағдайында (2,66·10
-3

) криостаттағы бір осьті қысу арқылы алдын ала 

пластикалық деформацияланған (ε = 4-5 %); 

2. содан кейін деформацияланған кристалл тӛмен температураға (85 

К) дейін салқындатылды және осы температурада рентген сәулесімен (t = 90 

мин) изодозды (деформацияланбаған кристалға қатысты)сәулеленді; 

3. соңғы кезең 85 К-де сіңіру спектрлерін тіркеу болды. 
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Пластикалық деформация болмаған кезде және одан кейін 85 к рентген 

сәулелерімен изодозды сәулеленген KCl кристалдарының оптикалық сіңіру 

спектрлері 5.7-суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

Сурет 5.7 – Рентген сәулелерімен изодозды Сәулеленген таза KCl 

кристалдарының сіңіру спектрлері (t = 90 мин). Сәулелену және ӛлшеу 85 К 

1 – деформацияланбаған, 2 – 300 К-ден 3,0% - ға дейін 

деформацияланған. Дивакансия ӛрісіндегі екі интеродтық галоген 

атомдарының (H –орталықтарының) a c   ӛзара әрекеттесу схемасы  

(V2 = (Cl3
-
)aca) – таза KCl кристалындағы орталықтар. 

 

5.7-суреттен пластикалық деформацияланған KCl монокристалында 

рентген сәулелері V2 = (Cl3
-
)aca-орталықтарымен (2 қисық) байланысты 5,3 эВ 

айқын сіңіру жолағына 85-те бағытталғанын кӛруге болады. Спектрде диполь 

орталықтарына тән максимум 6,4 эВ болатын қосымша жолақ жоқ екенін 

ескеріңіз  3 i i
aca

Cl Li Cl   . Бұл пластикалық деформацияланған KCl кристалында 

деформацияланған кристалмен салыстырғанда 3 есе тиімдірек екенін кӛрсетеді 

(қисық 1) V2 = (Cl3
-
)aca-орталықтары (қисық 2) жасалады. 6,4 эВ-дағы кӛрсеткі 

пластикалық деформацияланған KCl кристалында  iCl  жоқ (2-қисық, 5.5-

сурет), бірақ KCl-Li кристалында тіркелген (5.6-суреттегі 2-қисық) 

интерстициалды хлор ионының максималды сіңіру орнын кӛрсетеді.  

Айта кету керек, монокристалл бӛлме температурасында (300 К) 3,0%-ға 

дейін пластикалық деформацияланған, ал рентген сәулеленуі және сәйкесінше 

V2 = (Cl3
-
)aca -орталықтарының сіңіру спектрлерін тіркеу 85 К-де жүзеге 

асырылды. пластикалық деформацияланған (қисық 2) KCl монокристалы, 
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үлгілер 80 К-де рентген сәулелерімен (90 минут) изодозды сәулеленді, содан 

кейін 80 К-де сіңіру спектрлері тіркелді. 

5.7-суреттегі 1 және 2 қисықтарды талдау пластикалық деформация aca 

орталықтарының (Cl3
-
)aca-концентрациясын 3 еседен астам арттырады деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Осы эксперименттік нәтижелерден V2 = (Cl3
-
)aca-орталықтарының 

радиациялық құрылу тиімділігінің артуы KCl матрицасындағы υa
+
υс

-
 

диваканстарының концентрациясының жоғарылауына байланысты деп 

қорытынды жасауға болады. 

Осылайша, таза KCl кристалдарында, бұрын дивакансияның пластикалық 

деформациясымен жасалған, υa
+
υс

-
, келесі реакцияға сәйкес V2 = (Cl3

-
)aca 

орталықтарын қалыптастыру үшін ӛздеріне жақын орналасқан екі жылжымалы 

интерстициалды галоген атомдарының ӛзара әрекеттесу процесін 

ынталандырады: 

 

      2 2 3... ...a c a
a a aca

Cl Cl Cl Cl                               (5.24) 

 

Бұл процесс 5.6-суреттің оң жақ бұрышында схемалық түрде кӛрсетілген. 

Осылайша, абсорбциялық спектроскопия әдісімен галогендік 

радиациялық ақауларды радиациялық құрудың тиімділігі зерттелді: KCl 

кристалындағы V2-, V4-орталықтар және KCl-Li кристалдарындағы V2A-

орталықтар серпімді, жергілікті және пластикалық деформацияның тікелей 

әсерінен, бұл экстремалды техникалық жағдайларда материалдарды пайдалану 

кезінде ӛте маңызды. 

 

5.4 Бесінші бӛлім бойынша қорытындылар 

 Флуоресцентті және абсорбциялық спектроскопияның эксперименттік 

әдістерін, сондай-ақ галоген ( 0
aR ) және интерод ( maxR ) атомдарының 

ӛлшемдерін сәйкестендіру үшін H-орталықтарының тұрақтандыру тиімділігін 

бағалаудың жартылай сандық әдісін қолдана отырып, келесі негізгі 

заңдылықтар анықталды: 

1. 85 К кристалға қолданылатын бір осьті серпімді деформация KI 

және RbI кристалдарында радиациялық ақауларды (V2- және F-орталықтар) 

жасау тиімділігін тӛмендетеді, сонымен бірге KCl кристалдарындағы 

радиациялық ақаулардың (V2-, V4- және F-орталықтар) концентрациясы тӛмен 

температуралы бір осьті деформация дәрежесіне тәуелді емес. KI және RbI 

кристалдарында тұрақты радиациялық ақауларды жасау тиімділігінің тӛмендеуі 

H-орталықтарын тордың ішкі қуыстарына орналастырудың мүмкін .стігімен 

түсіндіріледі ( 0
maxaR R ). 

2. KCl матрицасында жеңіл литий қоспа катионын (Li) табу аймағындағы 

тордың жергілікті деформациясы KCl-Li кристалдарында радиациялық 

ақауларды (V2- және F- орталықтары) жасау тиімділігінің артуына әкеледі. 
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3. Нүктелік бос ақауларды тудыратын пластикалық деформация ( a c   ) 

таза KCl кристалдарында V2- и V4-орталықтарының аниондық радиациялық 

ақауларын жасау тиімділігін арттыруға кӛмектеседі. 

4. Бір осьті серпімді деформация кезінде радиациялық дефектацияның 

тиімділігін бағалаудың жартылай сандық әдісі бетке бағытталған (NaCl типі) 

және кӛлемді орталықтандырылған (CsCl типі) СГК-дағы Н-орталықтардың 

ӛлшемдерін салыстыру негізінде жасалды.  

5. Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді және пластикалық 

деформация, сондай-ақ жергілікті деформация (Li иондарымен допинг кезінде) 

есебінен тор симметриясының тӛмендеуі кезінде KI, RbI және KCl 

кристалдарындағы радиациялық ақаудың пайда болуындағы екі интеродтық 

галоген атомдарының (Н-орталықтарының) ӛзара әрекеттесу механизмінің рӛлі 

талданды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Люминесцентті және абсорбциялық спектроскопияның эксперименттік 

әдістерін қолдана отырып, CsI, RbI, KI және KCl монокристалдарында және тор 

симметриясын тӛмендететін тӛмен температуралы бір осьті деформациямен 

бірге келесі нәтижелер алынады: 

1. Люминесценттік спектроскопия әдісімен серпімді 

деформацияланған CsI монокристалдарының люминесценция 

қарқындылығының ӛсуі симметриялы конфигурациясы бар алэ сәулеленуінің 

ыдырауынан туындаған 4,27 эВ-де люминесценцияның бір мезгілде әлсіреуімен 

асимметриялық конфигурациямен (weak off-center) ӚҚЭ-мен байланысты 3,67 

эВ-де люминесценцияның күшеюі есебінен жүретіні анықталды (on-center). 

2. Серпімді деформацияға ұшыраған CsI кристалының 

люминесценциясының температураға тәуелділігін зерттеу on-center және weak 

off-center конфигурациялары бар ӚҚЭ күйлері арасында ауысу үшін 

активтендіру энергиясын (2 = 8 мэВ) анықтауға мүмкіндік берді. 

3. CsI-ден айырмашылығы, серпімді деформацияға 85-те 

қолданылатын тор симметриясы тӛмендеген RbI және KI кристалдарында 

рентгенолюминесценция жолақтарының күшеюі эксперименталды түрде 

тіркелді: σ-але (сәйкесінше 3,9 эВ және 4,16 эВ максимумдар) және π-але 

жарқылдары (2,3 эВ және 3,3 эВ) және т. б Ex-жарқыл деп аталады (3,1 эВ және 

3,05 эВ). 

4. Тӛмен температуралы (85 К) бір осьті серпімді деформация 

дәрежесінің ӛсуі кезінде алэ люминесценциясының Корреляцияланған экс-

жарқыл күшейту және екі компоненті (σ және π) негізінде RbI (максимум 3,1 

эВ) және KI (3,05 эВ) кристалдарындағы экс-люминесценцияның ӛзіндік 

табиғаты анықталды. 

5. RBI және KI кристалдарында TSL қисықтары мен спектрлерін 

тіркеу бойынша автолокализацияланған саңылаулардың ( - орталықтар, TSL 

шыңы 108 К) және-орталықтардың (105 К) жоғары концентрациясы белгіленді, 

сонымен бірге үш галоидты орталықтармен байланысты TSL шыңы әлсіреді 

(370-390к). 

6. 85 К температурада қолданылатын бір осьті серпімді деформация 

KI және RbI кристалдарында радиациялық ақауларды (V2 және F орталықтары) 

жасау тиімділігін тӛмендетеді, ал KCl кристалдарында радиациялық 

ақаулардың концентрациясы (V2, V4 және F орталықтары) тӛмен температуралы 

бір осьтік деформация дәрежесіне тәуелді емес. 

7. Бір осьті серпімді деформацияға ұшыраған шекаралас (NaCl типі) 

және кӛлемді орталықтандырылған (CsCl типі) СГК-дегі Н-орталықтардың 

ӛлшемдерін салыстыру негізінде радиациялық дефектацияның тиімділігін 

бағалаудың жартылай сандық әдісі әзірленді. KI және RbI кристалдарында 

тұрақты радиациялық ақауларды жасау тиімділігінің тӛмендеуі H-

орталықтарын тордың ішкі қуыстарына орналастырудың мүмкін стігімен 

түсіндіріледі. 
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8. Жергілікті (Li иондарымен допинг кезінде) және пластикалық 

деформация KCl матрицасында радиациялық ақауларды (V2 және F 

орталықтары) құру тиімділігінің артуына ықпал етеді. 

Қойылған міндеттердің шешімдерінің толықтығын бағалау. 

Диссертациялық жұмыста қойылған міндеттер толық кӛлемде орындалды, 

барлық жоспарланған эксперименттік зерттеулер және алынған нәтижелерге 

салыстырмалы талдау жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелерін нақты пайдалану бойынша ұсыныстар. Алынған 

эксперименттік нәтижелерді әрекеті қоспаларға электронды қозу энергиясын 

тасымалдауды қажет етпей, ӛзінің α-люминесценциясына негізделген жылдам 

әрекет ететін сцинтилляциялық детекторларды әзірлеу кезінде пайдалануға 

болады. Алғаш рет KI және RbI кристалдарындағы экс-люминесценцияның 

табиғатын анықтау үшін тӛмен температуралы бір осьті серпімді деформация 

қолданылды. 

Осы саладағы үздік жетістіктермен салыстырғанда орындалған 

жұмыстың ғылыми деңгейін бағалау. Диссертациялық жұмыстың жоғары 

ғылыми деңгейі Science Citation Index expanded индекстелетін Web of Science 

деректер базасында және (немесе) Scopus базасында citescore бойынша кемінде 

25 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда және ҚР БҒМ 

КОКСОН ұсынған ғылыми журналдарда, сондай-ақ пайдалы модельге 

патентпен және авторлық құқықпен қорғалған 11 жарияланған жұмыстармен 

қамтамасыз етілген. куәлік. Диссертациялық зерттеудің нәтижелері тӛрт 

халықаралық ғылыми конференцияда егжей-тегжейлі талқыланды. 

Қорытындылай келе, ӛзімнің ғылыми кеңесшім, физика-математика 

ғылымдарының докторы, профессор, Қ.и. Сәтбаев атындағы сыйлықтың 

лауреаты Қуанышбек Шункеевичке терең ризашылығымды білдіремін, ол мені 

осы диссертациялық зерттеуді жүзеге асыруда қолдады. 

Тарту университетінің физика институтында ғылыми зерттеулердің 

эксперименттік нәтижелерін егжей-тегжейлі талқылағаны үшін шетелдік 

ғылыми кеңесшім, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 

Лущик Александр Чеславовичке шын жүректен алғысымды білдіремін. 

Екінші ғылыми кеңесшім, физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Людмила Николаевна Мясниковаға 

диссертациядағы жұмыста жанашыр басшылық, кеңестер мен құнды 

ескертулер үшін ерекше алғысымды білдіремін. 

"Материалдардың радиациялық физикасы" ғылыми орталығының барлық 

қызметкерлері мен докторанттарына бірлескен жұмысы үшін Алғыс айту 

жағымды міндет деп санаймын. 

Сондай-ақ Ақтӛбе ӛңірлік университетінің ұжымына алғысымды 

білдіремін. Қ. Жұбанова мені барлық жылдар бойы қоршап тұрған жылы 

атмосфераны құрған түсіністік пен қолдау үшін. 
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А ПРИЛОЖЕНИЕСІ  
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6. Және 1Q    
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