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БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ӨҚЭ, 
0
se ,

0

2
aa

Х 




   

- өздігінен қармалған экситон 

ВУФ - вакуумды ультрафиолет 

РЛ - рентгендік люминесценция 

ТЛ - туннельді люминесценция 

ТСЛ - термостимульді люминесценция 

Х-сәлелену    - рентгендік радиациялық сәулелену 

СГК - сілтіліголоидты кристалл 

ЭҚ - электронды қоздыру 

α, 
a                                           - аниондық бос орын 

e  - электрон 
e                  - кемтік 



se , 










aa

Х
2

, KV         
- өздігінен қармалған кемтік 

0e                        - экситон 

F, ea  - аниондық бос орындағы электрон 

H,  02 a
X  , 

0

ai  - галоидтың түйін аралық атомы 

I, iX  ,


ai  - түйін аралық анион 

iM  ,   


ci  - түйін аралық  катион 

c
                           - катиондық бос орын 



ac  - қосарланған бос орын 

 

Құрылымдық формулаларды жазу кезінде төмендегі индекс осы 

орталықтың торында орналасқан жерді көрсетеді (a, c - аниондық және 

катиондық түйіндер, сәйкесінше i-түйін аралық), ал жоғарыдағы индекс 

торға қатысты заряд болып табылады. 
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КІРІСПЕ 

 

Тақырыптың өзектілігі. 

Сілтілігалоидты кристалдар әртүрлі материалдардағы физикалық 

процестерді зерттеуге арналған «модельдік нысандар»  болып табылады және 

олардың тартымдылығы көп функциялы мақсаттарға арналған материалдар 

ретінде маңызды техникалық қосымшалармен негізделген [1-5]. LiF және NaF 

кристалдары вакуумдық ультракүлгін сәуледен инфрақызыл аймаққа дейін (95-

1500 нм) кең спектрде жоғары оптикалық мөлдірлікке ие. СГК дәстүрлі түрде 

иондаушы радиацияның дозиметрлері және сцинтилляциялық детекторлар 

ретінде қолданылады, сонымен қатар оптикалық кванттық генераторлар мен 

оптикалық сақтау техникалық құрылғыларын жасауда үлкен қызығушылық 

тудырады. 

Қазіргі уақытта NaI кристалы жоғары кванттық люминесценция шығымы 

бар және реперлік сцинтиллятор ретінде пайдаланылады, сонымен қатар күңгірт 

материя бөлшектерінің энергиясын тіркеу кезіндегі аса өзекті эксперименттерде 

негізгі детектор ретінде де қолданылады [6-7]. 

СГК қолдану мен зерттеудің ұзақ тарихына қарамастан, осы жүйелерде 

сцинтилляциялық импульсті қалыптастыру механизмдері нақты анықталмаған 

[8-11]. Сцинтилляторлардағы энергия беру механизмдеріне сыртқы әсерді 

зерттеу сцинтилляциялық детекторлардың сапасын жақсартудың нақты 

жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Энергияны экситонмен беруге байланысты люминесценцияның шекті 

шығымын анықтау үшін экситондардың өздігінен қармалуға дейінгі еркін жүріс 

жолының ұзындығы маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты экситонның 

еркін жүріс жолының ұзындығына өздігінен қармалуға дейін әсер етуге 

мүмкіндік беретін физикалық параметрді орнату қажет. 

СГК электронды қозуының сәулелену релаксациясының тиімділігіне 

тікелей әсер ететін фактор - бұл бір осьті деформация, ол эксперимент 

көрсеткендей, экситондардың өздігінен қармалуға дейінгі және сәулелену 

аннигиляциясынан кейінгі еркін жүріс жолының ұзындығы айтарлықтай 

қысқартады. Нәтижесінде, тордың тұрақты түйіндерінде экситондардың 

өздігінен қармалу ықтималдығының күрт артуы және соның салдарынан СГК 

өзіндік (экситондық) люминесценциясының күшеюі күтіледі. Корреляцияланған 

электронды-кемтік жұптарының пайда болуына байланысты люминесценция 

центрлеріне энергия беру механизмі де жоққа шығарылмайды. 

СГК-да электрондық қозулардың (ЭҚ) пайда болуы мен эволюциясы 

процестеріне коптеген эксперименттік және теориялық зерттеулер жүргізілді 

[12-14]. ЭҚ ыдырауының сәулелену каналымен қатар (люминесценцияның әр 

түрлі түрлерінің пайда болуы) [15-17] кристалдық тордың F, H және , I –

Френкель жұбының нүктелік ақауларын қалыптастыру үшін теориялық 

тұрғыдан болжанбаған радиациялық емес ыдырау каналына ерекше назар 

аударылды [18-23]. 

СГК-дағы әр түрлі ЭҚ (аниондық экситондар, валенттік кемтіктер, 

электронды - кемтік жұптар) бейімділік жағдайына мақсатты деформация әсері 



6 
 

жоғарыда аталған ЭҚ - сәулелі релаксацияның аннигиляциясының 

(люминесценция) және радиациялық ақаудың тривиалды емес сәуле 

шығармайтын (жылу шығаруға қосымша) екі каналының өзара байланысын 

кешенді зерттеу бойынша ерекше эксперименттік нәтижелерді алуға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі тұжырымдамаларға сәйкес, СГК өздігінен қармалған экситон 

(ӨҚЭ) түзілуге сәйкес келеді, Х2
- квазимолекула галоиды кемтік копмонентінің 

құрылымына ие, екі негізгі аниондық тор түйіндерінде орналасқан және 

кристаллографиялық осьтер бойымен бағытталған <110> қыры центрленген 

СГК-да орналасқан.   

Кемтік компонентінің орналасуына қатысты тордың екі анион түйінінде  

ӨҚЭ конфигурациясы үш түрге бөлінеді: центрлік-симметриялық (on-centre), 

әлсіз-асимметриялық (weak off-centre) және Х2
-  қатты ығысуы жағдайындағы  

анионды түйіндерінінің біріне қарай, қатты-асимметриялық (strong off-centre). 

Бұл ӨҚЭ сипаттамаларының сезімталдығы (мысалы, Стокс ығысу 

шамасы) кристалл түзетін бөлшектердің жергілікті симметриясына жергілікті 

және серпімді деформация арқылы олардың жақын кристалды ортасының 

симметриясына әсер ету жағдайында ЭҚ ыдырауының әртүрлі арналарының 

эволюциясы/тиімділігін зерттеудің бастапқы идеясын тудырды. 

Біздің зерттеуімізде тордың жергілікті деформациясы негізгі тор 

катионынан едәуір аз (мысалы, NaCl-Li, KCl-Na) жеңіл катиондар-

гомологтармен, иондық радиустармен СГК-ны мақсатты түрде қосу арқылы 

жүзеге асырылады. 

ӨҚЭ СГК релаксация процестерін бұзушы факторлар саласында зерттеу 

физикалық сипаттамалары бар материалдарды (радиациялық сезімтал немесе 

радиациялық төзімді) құрудың, сондай-ақ иондаушы сәулеленудің әсерінен де 

мөлдірліктің кең саласы бар оптикалық материалдарды іздеудің өте 

перспективалы және өзекті бағыты болып табылады. 

Диссертацияның мақсаты-NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы 

экситон тәрізді электронды қозулардың алдын-ала радиациялық күйлеріне 

кристалды тордың симметриясын төмендететін жеңіл катион-гомолог пен 

серпімді деформацияның тікелей әсерін анықтау. 

Мақсатқа жету үшін келесі негізгі міндеттер қойылды: 

1. Төмен температуралы (85-95К) деформация жағдайында ЩГК-нің 5 

люминесцентті сипаттамаларын тіркеуге мүмкіндік беретін Spectrascan және 

ThermoScan спектр интервалында 200-850 нм (1÷50 нм/с) цифрлық технология 

негізінде арнайы бағдарламалармен басқарылатын, фотондарды есептеу 

режимінде жұмыс істейтін "Нamamatsu" фирмасының Н 8259 типті 

фотоэлектрондық көбейткіштермен спектрлік кешенді жаңғырту: рентгендік 

люминесценция спектрлері (РЛ), туннельді люминесценция (ТЛ), 

термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ), сондай-ақ туннельді 

люминесценцияны және интегралды термостимуляцияланған 

люминесценцияны уақыт бойынша қарап шығу. 
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2. NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарының люминесцентті және 

термоактивті сипаттамаларына жеңіл катионның және бір осьті төмен 

температуралы (82÷85 К) деформацияның әсерін кешенді зерттеу. 

3. NaCl, KI және RbI кристалдарының экситон тәрізді люминесценция 

конфигурациясына серпімді деформацияның әсерін зерттеу. 

4. Серпімді деформацияны RbI кристалды экситондарының өзіндік 

люминесценциясының табиғатын зерттеу үшін қолдану.  

5. KCl матрицаларында натрийге жақын экситон тәрізді люминесценцияның 

оптикалық құрылуы және рекомбинациялық қалыптасуы. 

Зерттеу нысаны - бір осьтік серпімді деформациямен, төменгі 

температурада (82 ÷ 85 K) NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы жеңіл 

гомологты катиондармен (Li, Na) экситон тәрізді электронды қозулар тордың 

симметриясының төмендеуімен.  

Зерттеу пәні - NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы экситон тәрізді 

электронды қозулардың люминесценциясының ерекшеліктері, жарық 

катиондары арқылы торлы симметрияның төмендеуі және төмен температурада 

(82-85 К) бір осьтік деформация. 

Зерттеу әдістері - NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарының торлы 

симметриясын төмендететін жергілікті және төмен температуралы серпімді 

деформацияларды қолданып фотонды санау режимінде спектрлерді жазуға 

негізделген люминесценция және термоактивация спектроскопиясының 

әдістері.  

Ғылыми жаңалық бұл жұмыста бірінші рет: 

1. <100> кристаллографиялық бағыты бойынша қолданылатын бір 

осьтік серпімді деформацияның NaCl кристалдарындағы өздігінен ұсталатын 

экситондардың асимметриялық конфигурациясының құрылымына тікелей әсері 

эксперименталды түрде анықталды, бұл интенсивтіліктің жоғарылауымен (7-10 

есе) тіркелді. π-люминесценциясы, максимумы 3,5 эВ кезінде жартылай ені 0, 75 

эВ кезінде 85К.  

2. NaCl-Li кристалдарында төмен температуралы серпімді деформация 

кезінде термиялық ынталандырылған люминесценция спектрлерінде максимумы 

2,7 эВ болатын жаңа сәулелену диапазоны табылды, бұл жарық литий өрісінде 

экситон тәрізді люминесценциялардың пайда болуымен түсіндіріледі.  

3. Төмен температуралық серпімді деформацияны қолдана отырып, RbI 

кристалдарындағы Ех -люминесценцияның ішкі табиғаты меншікті σ-

люминесценциямен (3,89 эВ) АҚЭ синхронды Ех-люминесценция (3.1 эВ) 

қарқындылығының сызықтық жоғарылауы негізінде құрылды. серпімді 

деформация дәрежесінің жоғарылауы (ε = 0,5 ÷ 1,0%).  

4. Тәжірибе жүзінде ВУФ спектрлік аймағында фото-қоздыру кезінде 

оптикалық құру және натрийге жақын экситон тәрізді люминесценцияның 

рекомбинациялық түзілуі, максимум 2,8 эВ-те KCl-Na кристалдарында. 

Тәжірибелік маңыздылығы. Сілтілік галогенді кристалдардың 

термиялық стимуляцияланған люминесценция спектрлерін тіркеудің өте 

сезімтал әдісі әзірленді (өнертабысқа арналған патент 34978, 02.04.2021 ж.). 

Сілтілік галогенді кристалдардағы экситондардың орташа еркін жүруіне әсер 
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етудің ерекше әдісі әзірленді (ҚР 5978 пайдалы моделіне 09.04.2021 ж. Патент). 

Біз фотолюминесценцияны, рентгендік люминесценцияны, туннельдік 

люминесценцияны және термиялық ынталандырылған люминесценция 

спектрлерін жазудың цифрлық технологияларына арналған авторлық 

куәліктерді алдық, сонымен қатар интегралды туннельдік люминесценцияны 

және сілтіголоидты кристалдардың термиялық ынталандырылған 

люминесценциясын сканерледік (№12980, 03.11.2020). 

Қорғауға шығаруға арналған, негізгі қағидалар: 

1. Бір осьті серпімді деформацияның NaCl кристалдарындағы 

экситонды түзілімдердің асимметриялық конфигурациясына тікелей әсері, бұл 

π-люминесценция спектрі аймағында қарқындылығының жоғарылауымен 

тіркелген, максимум 3,5 эВ-те, ені 0,75. эВ 85К.  

2. Ex - люминесценцияның табиғатын максималды 3,1 эВ-те RbI 

кристалдарында рентгендік люминесценция спектрлерін қысу кернеулігі 

деңгейіне байланысты белгілеу үшін төмен температуралы серпімді 

деформацияны қолдану (ε = 0,5 ÷ 1,0%), 

3. Бөлу механизмін тәжірибелік көрсету  (3.3 эВ) және Ex (3.0 эВ) - 

деформация дәрежесіне байланысты рентгендік люминесценция спектрлерінен 

ұзақ сақталған КI кристалдарындағы ӨҚЭ люминесценциясы.  

4. ВУФ спектрлік аймағында фото қоздыру кезінде оптикалық құру 

және натрий эксцитонына ұқсас люминесценцияның рекомбинациялануымен, 

KCl-Na кристалдарында максимум 2,8 эВ. 

Сенімділік диссертацияда алынған нәтижелер және ғылыми ережелердің 

негізділігі эксперимент нәтижелерінің конденсацияланған заттар физикасының 

негізгі принциптерімен сәйкестігімен, сондай-ақ зерттелетін кристалдардың 

люминесценция сипаттамаларын тіркеу үшін заманауи эксперименттік әдістерді 

қолданумен расталады сандық технологияға негізделген, арнайы 

бағдарламалармен басқарылады SpectraScan және ThermoScan (Өнертабысқа 

арналған патент, 02.04.2021 ж., 34978 ҚР өнертапқышы, №12980, 03.11.2020) 

төмен температурада кристалдардың деформациялануына мүмкіндік беретін 

криостатпен біріктірілген (ҚР Патенттері №14831) 30.06.2004 ж., №26141 

03.08.2012 ж., №28731 18.06.2013 ж.). 

Автордың жеке үлесі. Диссертациялық жұмыс барысында автор барлық 

эксперименттерге, алынған мәліметтерді өңдеуге және оларды түсіндіруге 

тікелей қатысты. Жұмыс Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

«Материалдардың радиациялық физикасы» ғылыми орталығында жүргізілді. 

Оптикалық туындылармен байланысты төмен температурадағы (10 К) 

тәжірибелер фотон энергиясы 7,62 эВ болатын спектрдің ВУФ аймағындағы KCl-

Na кристалдарындағы натрийге жақын экситондар және олардың радиациялық 

релаксациясы Тарту университетінің физика институтының иондық кристалдар 

физикасы зертханасында орындалды. . 

Тақырыптың ғылыми жұмыстардың жоспарларымен байланысы. 
Диссертация Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

гранттық қаржыландыру жобасы бойынша «Направленное воздействие на 

излучательную релаксацию электронных возбуждений с целью улучшения 
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люминесцентных характеристик функциональных материалов на базе 

щелочногалоидных кристаллов» ИРН АР08855672, 2020-2022 жж. 

Жұмыстың апробациясы. Зерттеудің негізгі нәтижелері келесі 

конференцияларда баяндалды және талқыланды:  

– 12-ші Халықаралық конференция «Ядролық және радиациялық 

физика» (Алматы, 24-27 маусым, 2019);  

– 20th anniversary conference on radiation effects in insulators (Nur-Astana, 

August 19-23, 2019) 

– 13-ші Халықаралық конференция Функционалдық материалдар және 

нанотехнологиялар (Вильнюс, 23-26 қараша, 2020). 

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыс материалдары негізінде 10 

ғылыми еңбек жарық көрді, оның ішінде: Web of Science және Scopus мәліметтер 

базасына енгізілген рецензияланған ғылыми журналдарда 3 мақала, 2 мақала – 

КОКСОН МОН РК ұсынған тізімге енген журналдарда. ҚР, өнертабысқа және 

пайдалы модельге патенттер, 1 - авторлық куәлік, 2 мақала - Қазақстан 

Республикасының басқа журналдары. 

1. Luminescence of self-trapped excitons in alkali halide crystals at low 

temperature uniaxial deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2020.  Volume 464. 

 P. 95-99. (WoS, Q3). 

2. Deformation-stimulated Ех Luminescence in a RbI single crystal // Low 

Temperature Physics. – 2019. – Р. 1127-1130 (Scopus - процентиль-31). 

3. The nature of luminescence of KI and KI-Na crystals at low temperature 

deformation after natural decrease in the symmetry of the lattice // Eurasian Journal of 

Physical and Functional Materials, 2018, Vol. 2. N3. – P. 267-273. 

4. Рекомбинационная люминесценция радиационных дефектов в 

кристаллах NaCl и NaCl-Li при низкотемпературной упругой деформации // Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы журналы, Физика сериясы, №4 71 том (2019): 

Б. 75-81. 

5. Люминесценция матрицы NaCl при локальной и упругой деформации 

// Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Физика. Астрономия сериясы. - 2020. 

- № 4 (133). - Б. 49-54. 

6. Оптическое создание и рекомбинационное формирование 

околонатриевых электронных возбуждений в кристалле KCl-Na // ҚазҰТЗУ 

Хабаршысы - 2021. - №2 (143). – Б.77-84.  

7. Cпособ регистрации спектров термостимулированной 

люминесценции щелочногалоидных кристаллов (Өнертабысқа арналған патент 

34978 ҚР 02.04.2021 ж.). 

8. Cпособ воздействия на длину свободного пробега экситонов в 

щелочногалоидных кристаллах (Пайдалы модельге арналған патент, 5978 ҚР  

09.04.2021 ж.). 

9. Авторлық куәлік: «Цифровая технология сканирования интегральной 

туннельной люминесценции и термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов» - №12980. 03.11.2020 ж. жарияланған. 
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10. Автоматизированная  люминесцентная установка по измерению 

спектров рентгено- и туннельной люминесценции щелочногалоидных 

кристаллов //  Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ-нің Хабаршы журналы. - 2019. - № 2 

(56). - Б. 5-11. 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация 

кіріспеден, төрт бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер 

тізімінен тұрады. Диссертацияның жалпы көлемі 113 бет, 5 кесте, 42 сурет және 

139 атаудан тұратын библиография. 
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1 СІЛТІЛІГАЛОИДТЫ КРИСТАЛДАРДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ 

ҚОЗУДЫҢ СӘУЛЕЛЕНУ АННИГИЛЯЦИЯСЫ 

 

1.1 NaCl, KCl, KI және RbI сілтілігалоидты кристалдарындағы 

өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясы 

Сұйық гелий температурасында (4,2 К) сілтіліголоидты кристалдардағы 

өздігінен қармалатын экситондардың люминесценциясы спектрлік диапазонда 

2,0-ден 6,0 эВ-қа дейін тіркелді, бұл 206-дан 620 нм-ге дейінгі толқын 

ұзындығына сәйкес келеді [1, с. 17; 4, р.148].   Сілтіліголоидты кристалдардағы 

төмен температурадағы кең люминесценция жолақтары электрондардың 

өздігінен қармалатын саңылаулармен радиациялық рекомбинациясының 

нәтижесі екендігі дәлелденді [113, р.1297]. 

ӨҚЭ люминесценциясы меншікті  және қоспалы болып екіге бөлінетіндігі 

анықталды [24-30].  Өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясы 

кристалдық тордың меншікті люминесценциясына жатады. СГК ӨҚЭ 

люминесценция спектрлерінде электрондармен қоздырғанда және рентгендік 

сәулелерде қысқа толқынды жолақ -поляризацияланған (S - синглетті жарқыл), 

ал ұзын толқынды жолақ -поляризациялы (Т - триплетті жарқыл) болады.  

Электронды-кемтік жұбы құрылған аймақта - люминесценция, оның 

қызмет ету мерзімі іс жүзінде барлық сілтілік галоген қышқылдары үшін 

температураға тәуелді емес = 10-9 с. -поляризация дегеніміз электр векторы Еσ 

галоген молекуласының осіне параллель Х2
−(кемтік), ӨҚЭ ядросы деп аталады. 

Максимум -люминесценция спектрдің ультракүлгін аймағында орналасқан 

және 1÷3 эВ аралығында сілтілік галогенді кристалдар қатарындағы Стокс ығысу 

мәніне ие. Радиациялық қосылыс сызбасы 𝑆 → 𝑆0 -люминесценцияны келесі 

түрде ұсынуға болады: 

 

𝑆𝑖 → 𝑆1 → 𝑆0 + ℎ𝜈 ≡ 𝑆0 + 𝐸𝜎                                   (1.1) 

 

-люминесценция, өз кезегінде, экситонды сіңіру спектрі аймағында 

қозғалады және бір уақытта шығарылады = 10-6-10-3 с сұйық гелий 

температурасында. Стокс ауысымы -сілтілік галогендегі люминесценция 1,5 

эВ-тен 5 эВ-ге дейін өзгереді. Триплеттік  жарқыл -поляризацияланған, демек 

электр векторы Е𝜋 ӨҚЭ молекулалық ядросының осіне перпендикуляр [10-16]. 

ӨҚЭ-дың ең аз сәулеленген үштік күйінде құру уақыты NaCl-да 50 пс, ал 4 К-де 

КI-та 210 пс құрайды. Тәжірибелер көрсеткендей, люминесценцияның жоғары 

шығымы ауыр галогенді және жеңіл металмен сілтілік галоген кристалдарында 

байқалады. ӨҚЭ радиациялық релаксациясы 𝑇 − 𝑆0 ретінде ұсынылуы мүмкін:  

 

𝑇𝑗 → 𝑇1 → 𝑆0 + ℎ𝜈 ≡ 𝑆0 + 𝐸𝜋                                     (1.2) 
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4,211 К  [4, p.148] кезінде NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы ӨҚЭ 

сәулелену спектрлері кристалдардың электрондармен және рентгендік сәулелену 

кезі 1.1-суретте көрсетілген  

 

 
, - экситондардың поляризациясы; S, T - экситондардың синглетті және 

триплеттік күйлерін білдіреді. 

1.1 сурет - 4,211 К температурадағы NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарының 

электрондық және рентгендік қозуда  өздігінен қармалған экситондардың 

люминесценция спектрлері [4, p.148] 

 

1-кестеде NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарының меншікті 

люминесценциясының параметрлері туралы ақпарат берілген: жолақ 

саңылауының мәндері (Е𝑔); бос экситондардың жұтылу жолақтары 

максимумдарының орналасуы (𝐸ex
𝜒

) n = 1; люминесценцияның максимум 

позициялары; люминесценцияның жарты ені; поляризация; ӨҚЭ түрі; 4.211 К -

де экситондардың конфигурациясы. 

Сілтілік галогенді кристалдардың ішкі люминесценциясы, әдетте, үш 

конфигурациядан тұратын ӨҚЭ-ның радиациялық релаксациясы ретінде 

түсіндіріледі [24, p. 388]. ӨҚЭ көрсетілген конфигурациялары салыстырмалы 

түрде Стокстың шығындарының мәндерімен ерекшеленеді 𝑆𝑅
0 люминесценция, 

келесідей анықталады:  

 

𝑆𝑅
0 =

𝐸ex
𝜒

−𝐸(𝜎,𝜋)
𝐼

𝐸ex
𝜒 ,                                              (1.3) 
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Кесте 1.1 - 4.2 К температурада  NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы 

электронды қозудың оптикалық сипаттамасы [4, p.151] 
 

Кристалл Eg 

(эВ) 


exE  

(эВ) 

ӨҚЭ 

люминес- 

ценция 

максимумы 

(эВ) 

Люминес-

ценцияның 

жартылай  

ені (эВ) 

Поляри-

зация 

Тип Экситон 

конфигу-

рациясы 

NaCl 8,6 7,97 3,4 

5,35 

0,68 

0,59 

π 

σ 

II 

I 

weak off 

on 

KCl 8,7 7,78 2,32 0,3 π III strong off 

KI  

6,3 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

0,39 

0,34 

0,34 

π 

- 

σ 

II 

- 

I 

weak off 

- 

on 

RbI  

6,37 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

- 

 

0,49 

π 

 

σ 

III 

II 

I 

strong off 

weak off 

on 

 

Мұндағы 𝐸ex
𝜒  - бос экситондардың сіңіру жолақтары максимумдарының 

позициялары n = 1; сәйкесінше 𝐸𝜎
𝐼  және 𝐸𝜋

𝐼  - люминесценция максимумының 

синглеттік () және триплеттік (). ӨҚЭ конфигурациясының шартты бөлінуі 

салыстырмалы Стокстың шығындарының мәндеріне сәйкес 1.2-кестеде 

көрсетілген. 

Кесте 1.2 – ӨҚЭ жіктелуі стокстық шығындарының салыстырмалы 

мәндеріне сәйкес [24, p. 388] 

 

Стокстың салыстырмалы 

шығындарының мәні 𝑆𝑅
0 

Түр Экситон конфигурациясы 

0,25 ÷ 0,34 I 

 

on орталықтан симметриялы 

0,35 ÷ 0,46 II 

 

weak off 

 

сәл асимметриялы 

0,46 ÷ 0,65 III strong off қатты асимметриялы 

 

ӨҚЭ 𝑒𝑠
0 СГК - бұл құрылым 𝑋2

−𝑒−, бар тесік компоненті (𝑋2
−)aa

0 - екі 

аниондық тор учаскесінде орналасқан және көптеген СГК-ға (CsI, CsBr, CsCl 

қоспағанда) кристаллографиялық осьтер бойымен бағытталған <110> молекула. 

1.2 суретте ӨҚЭ өзегін құрайтын екі галогенидтің симметриялы орналасуына 

байланысты ӨҚЭ конфигурациясының барлық үш түрі көрсетілген (on, weak off, 

strong off). Жоғарыдағы электрон бұлтының симметриялы орналасуы (𝑋2
−)aa

0 - 

молекула сәйкес келеді - ӨҚЭ орталықтан симметриялық конфигурациясы. 

Электрондық бұлттың орын ауыстыруы симметрияның бұзылуына және соның 

салдарынан әлсіз асимметриялық ӨҚЭ конфигурациясына әкеледі. Екі галоген 

ядросы бір учаскеде орналасқан, ал электрон мен анионның бос орны жақын 
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жерде орналасқан, олар әлі байланысқан күйде болса, ӨҚЭ қатты асимметриялы 

конфигурацияға әкеледі [24, p. 388, 31-35]. 

 

ӨҚЭon 

 

ӨҚЭWeak off 

 

ӨҚЭstrong off 

 

 
 

1.2 сурет – СГК-дардағы экситондардың әр түрлі конфигурациясы[24, p. 388] 

 

[21] -де айтылғандай, экситон өзін құрған жерден өзін-өзі ұстап қалуға дейін 

белгілі бір қашықтыққа бара алады. Экситонның өздігінен қармалғанға дейінгі 

жол ұзындығын енгізілген люминесценция орталықтарымен кристалдардың 

люминесценция интенсивтілігінің енгізілген қоспаның концентрациясына 

тәуелділігінен анықтауға болады. Экситонның өздігінен қармаланғанға дейінгі 

жол ұзындығы сынаманың температурасына байланысты екені белгілі. 1.3 

кестеде экситонның NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарында әр түрлі 

температурада әртүрлі қоспалармен өзін-өзі қармамас бұрын жол 

ұзындықтарының мәндеріне мысал келтірілген. 
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1.3-кесте – Экситонның  әр түрлі температурада өздігінен қармалғанға 

дейінгі еркін жол жүру ұзындығы, мұндағы а – тұрақты тор [5, c. 44]. 

 

Кристалл Еркін жол жүру ұзындығы (а) Т, К 

NaCl 16 80 

KCl 2 80 

KCl – Тl 2 80 

KCl – Тl 20 4,2 

KCl – Ag 20 4,2 

KI – Тl 235 80 

KI – Тl 2000 5 

KI – In 10 000 5 

RbI 100-150 80 

 

СГК-дардағы спектрлік зонаны сипаттау үшін әдетте оның максималды 

және жартылай енінің орны келтіріледі. Стокс ығысуы сәулелену спектрлерінің 

конъюгат сіңіру жолақтарымен салыстырғанда төменгі энергияларға қарай 

жылжуын сипаттайды. 

ӨҚЭ люминесценциясы кристалл температурасына байланысты. 1.3 суретте 

KI, NaCl және KCl кристалдарының температураға тәуелділігі көрсетілген. 

Температура диапазонында бос экситондардың люминесценция қарқындылығы 

төмендеген кезде ӨҚЭ қарқындылығы артады. Демек, еркін және өздігінен 

қармалатын экситон күйлері арасында биіктігі біртіндеп төмендейтін ықтимал 

тосқауыл бар (1.4-сурет). Температураның одан әрі жоғарылауымен барлық СГК 

үшін ӨҚЭ люминесценция қарқындылығының төмендеуі байқалады. Бұл ӨҚЭ 

анниляция каналдары арасында соңғы каналдың доминантты болатындығын 

көрсетеді. Бұл жағдайда ӨҚЭ люминесценциясының температурасын 

сөндірумен бір мезгілде ӨҚЭ сәулеленбейтін алғашқы ыдырау ақауларына (F, H 

- жұптар) ыдырау тиімділігі артады. 

ӨҚЭ люминесценциясының СГК-дағы температуралық тәуелділігі үлгінің 

температурасының жоғарылауымен олардың қарқындылығы сөндірілетінін 

көрсетеді. 

4,2 К ӨҚЭ жарқылының KI кристалдарында максимумы 4,15 эВ () және 

3,31 эВ () болатын екі жолақтан тұрады. Жарқылдың қарқындылығы 60 К және 

80 К-ден кейін ғана 3 есе азая бастайды, ал жарқыл 90 К-ден жоғары 

температурада ғана сөндіре бастайды (1.3-сурет). 

4,2 к кезінде АЛЭ жарқылының NaCl кристалдарында энергиясы 8,6 эВ және 

7,9 эВ фотондармен тиімді қозғалатын, электронды-тесікті жұптар мен 

экситондар құруға сәйкес келетін 5,35 эВ () және 3,36 эВ () максимумы бар екі 

жолақтан тұрады. Температураның жоғарылауымен екі жолақтың да 

люминесценция қарқындылығы күрт сөніп, 100 К кезінде 4,2 К-ге қатысты екі 

ретке жетеді (1.3-сурет). Дегенмен, 80 К кезінде біздің аппараттық 

мүмкіндіктеріміз олардың қарқындылығын тіркеуге мүмкіндік береді. 
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1.3 сурет – 4.2  К кезіндегі KI, NaCl және KCl кристалдарындағы ӨҚЭ 

люминесценциясының температураға тәуелділігі [16, p. 1554]  

 

4,2 К KCl кристалдарында ӨҚЭ жарқылы максимумы 2,3 эВ бір қос 

жолақтан тұрады, ол 40 К температурада сөндіріледі (1.3-сурет).  

Радиациялық ақаулардың пайда болуымен экситондар кедергісіз 

автолокацияланатын KCl (2а) сияқты кристалдарда 80 К (немесе 300 К) кезінде 

өзінің люминесценция қарқындылығының күшеюін күту қиын, өйткені ол 40 К-

да сөндірілген, алайда, люминесценция көрінісінің экситондық механизмін 

жоққа шығаратын мұндай жағдай тор симметриясының жеңіл катиондармен 

(KCl-Na) торлы Симметрияның төмендеуі кезінде ӨҚЭ-да электрондық 

қозулардың қалыптасуының баламалы механизмдерін зерттеу үшін бірегей 

мүмкіндік туғызады. 

Кристалды қыздыру заңға сәйкес температураның жоғарылауымен ӨҚЭ 

шығарылу қарқындылығының төмендеуіне әкеледі:  

 

𝐼(𝑇) = 𝐼0𝜏 (𝑇) 𝜏𝑟⁄ ,                                                   (1.4) 

 

Мұндағы, 𝜏𝑟 - температураға тәуелді емес ӨҚЭ (T) сәулелену мерзімі; 𝜏(𝑇) - 

берілген температурада ӨҚЭ үштік күйінде өмір сүру уақыты; 𝐼0, 𝐼(𝑇)- гелийдегі 

люминесценция қарқындылығы және сәйкесінше берілген температура. Мұндай 

тәуелділіктің мысалы 1.3-суретте көрсетілген. 

ӨҚЭ ең төменгі үштік күйінің сипаттамалық қыздыру уақытының 

температураға тәуелділігі формуланың теңдеуімен сипатталады 

 

𝜏(𝑇) = [1 𝜏𝑟⁄ + 𝜐exp(−𝐸/kT)]−1,                                          (1.5) 

 

Мұндағы, 𝑘 – Больцман  тұрақтысы, E – қыздыру процесінің активтендіру 

энергиясы, 𝜐 – жиілік коэффициенті [18]. 
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Соңғы формуладағы екінші мүше ӨҚЭ-ның радиациялық емес релаксация 

процесін сипаттайды. Сәулеленбейтін арна сәулеленуге қосылу кезінде 

салыстырмалы болғанда, ӨҚЭ өмірінің температураға тәуелділігі және, демек, 

радиациялық өту қарқындылығы байқалады. 

NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы ӨҚЭ синглетті (σ) және триплет 

(π) күйлеріне сәйкес келетін адиабаталық потенциалдардың диаграммасы 1.4 

суретте көрсетілген [1]. NaCl кристалында σ-люминесценцияға сәйкес I 

минимум π-люминесценцияға қатысты екінші минимумнан кішігірім 

тосқауылмен бөлінетіні анық көрінеді. KCl кристалында бір ғана сәулелену 

шыңы бар, соның салдарынан адиабаталық потенциал диаграммасында бір 

минимум III болады. KI кристалында минимум-люминесценцияға жауапты 

минимум I минимум-люминесценциясы бар минималды II-ден жеткілікті 

жоғары тосқауылмен бөлінеді. Үш сәулелену диапазоны бар RbI кристалында 

сонымен қатар үш минимум бар. Бұл жағдайда синглетті күйі тұрақсыз, өйткені 

ол ең жоғарғы нүктеде (минимум I) және энергияның кез келген өзгеруі 

минималды энергиямен энергетикалық тұрғыдан анағұрлым тұрақты аймақтарға 

көшуге ықпал етеді. II және III аймақтар потенциалды тосқауылмен бөлінетініне 

назар аударыңыз. 

 

 



18 
 

 
 

1.4 сурет - [1] бойынша NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы ӨҚЭ 

синглетті (σ) және триплеттік (π) күйлеріне сәйкес келетін адиабаталық 

потенциалдардың сызбасы. 
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1.2 NaCl, KCl, KI және RbI сілтілігалоидты кристалдарындағы 

өздігінен қармалған экситондардың радиациялық ақауларға ыдырауы 

СГК-да радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдері құрылды, оның 

нәтижесі тұрақты торлы жерлерде ӨҚЭ-ның Френкель ақауларына ыдырауы 

болып табылады (1.5-сурет). 

 

 
 

1.5-сурет – F және H - орталықтарының (а), сондай - ақ α-және I-

орталықтардың (б) пайда болуымен ӨҚЭ СГК-де ыдырау схемасы [36] 

 

1.5 суретте ӨҚЭ ыдырауының сызбасы көрсетілген F және H-жұбы, -а (а) 

және α жұптары, -жұптар (б). ӨҚЭ моногалидті күйден екі галогендік күйге өту 

кезінде молекула ығыстырылады 𝑋2
−

 туылуға сәйкес келетін екі анионды 

учаскеден екіншісіне  𝐻((𝑋2 
−)𝑎

−) -орталықтар, өз кезегінде, электрон 

аниондық вакансияда қалады, бұл құрылуға сәйкес келеді 𝐹(𝜐𝑎
+𝑒−)-орталық. Егер 

экситонды тордың бір аниондық орнына өздігінен ұстаса, молекула 

ығысады  𝑋2 
−𝑒−, содан кейін түйін бос қалады. Молекуланың одан әрі 

трансформациясы  𝑋2 
−𝑒−аралық ионның пайда болуына әкеледі - 𝐼(𝑋𝑖

−)-орталық.  

 

I
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Сурет 1.6 – СГК-дағы радиациялық  ақаулардың модельдері [37-41] 

 

 



21 
 

Н-орталықтар (голоидтың түйінаралық атомы) – бұл <110> 

кристаллографиялық бағыт бойымен бағытталған аниондық тор торын алып 

жатқан интерстициалды галоген атомы [42, 43]. Құрылым Н-орталықтар ЭПР 

және абсорбциялық дихроизм әдістерімен зерттелді. Н-орталықтар айқын сіңіру 

жолақтары бар. Мысалы, КI  кристалда максимум 2,23 эВ және 2,78 эВ, KCl-де - 

3,69 эВ және 2,38 эВ жұтылу жолағы бар (кесте 1.4). Салыстырғанда 𝐹және Н- 

орталықтар – бұл төмен температуралы радиациялық ақау (мысалы, сыну 

температурасы KCl-да 43 К және 54 К, КI-та ол 55 К). CГК-да радиусы негізгі 

катионға қарағанда аз гомологты катиондардың болуы НА- орталықтар.  Бұл 

орталықтар жылу тұрақтылығына ие, мысалы, Е сыну температурасы 

температураға қарағанда жоғары орталықтар.  

 

Кесте 1.4 - NaCl, RbI, KI және KCl кристалдарындағы түс центрлерінің 

символдық белгіленуі, модельдері, сіңіру жолақтары максимумдарының 

орналасуы және температурасы [1, б. 74-44] 
 

Кристалл Символ Модель Максималды  

сіңіру жолағы, эВ 

Жойылу 

температурасы, К. 

 

 

NaCl 

  
2.7 410 

 
,  

3.7 26-40 

 
 

7.09 30 

 
,  

5.35 40 

 

 

RbI 

  
1.7 390 

 
,  

3.5 45-59 

 
 

6.1 - 

 
,  

5.4 27 

 

 

KI 

  
1.88 380 

 
,  

2.23; 2.78 55 

 
 

5.2 - 

 
,  

4.4 50 

 

 

KCl 

  
2,3 400 

 
,  

3.69; 2.38 43; 54 

 
 

6.92 - 

 
,  

6.35 28,5; 35 
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𝐹-орталық, бұл аниондық бос орын саласында локализацияланған электрон. 

𝐹-орталықтар термиялық тұрақты орталықтар болып табылады, өйткені олар 

миграция мен иондану үшін жоғары активтену энергиясына ие. Мысалы, KCl 

кристалында миграция үшін активтендіру энергиясы 1,35 ÷ 1,64 эВ, ал иондану 

энергиясы 2,88 эВ құрайды. 1.4-кестеде абсорбция жолақтарының 

максимумдары мен бұзылу температурасы туралы мәліметтер келтірілген 𝐹- 

NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы центрлер. 

 орталығы анионның вакансиясына жақын орналасқан галоген 

иондарының сіңуіне сәйкес келеді.  орталығы түстердің орталықтарына 

жатады, өйткені аниондық бос орындардың болуы оптикалық сіңіруді 

анықтайды. Мысалы, КI кристалында α-сіңіру жолағы максимум 5,2 эВ, KCl - 

6,92 эВ құрайды (кесте 1.4). Сондай-ақ, 1.4 кестеде α-центрдің бұзылу 

температурасының мәндері көрсетілген. 
I -орталық - бұл интерстициалды галоген ионы [47]. Сіңіру жолақтары -

орталықтар электронды интерстициалды галоген ионының р-күйінен көрші 

катиондардың толқындық функцияларынан құралған s-күйлеріне ауыстырумен 

байланысты. Алдыңғы түстердің орталықтарына ұқсас, 1.4-кестеде сіңіру 

жолақтарының мәндері және бұзылу температурасы көрсетілген - барлық 

зерттелген кристалдардың орталығы. 

СГК KV -орталықтар (1.6-сурет) төмен температура аймағында шамамен 210 

К дейінгі диапазонда термиялық тұрақты, ал олардың кейінгі қозғалғыштығы 

бірқатар дәйекті қайта бағдарлау секірулері түрінде түсіндіріледі. Термиялық 

бұзылу процесінде олардың рекомбинациясы қозғалмайтын электронды KV

орталықтармен жүреді, олар көптеген СГК-да 400 К-ге дейін тұрақты болатын 

орталықтар болып табылады. 

СГК-да жеңіл катионды қоспалардың болуы олардың жанында орналасқан 

орталықтарды тудырады, нәтижесінде орталықтар деп аталады (1.6 - сурет). А 

индексі тордың негізгі катионына қарағанда кіші радиусты катион-гомологтың 

болуын білдіреді, біз оларды KCl-Na кристалындағы Na сияқты жеңіл катиондар 

деп атаймыз. KAV  - орталық бұзылу температурасы  KV -орталығынан жоғары 

екенін ескеріңіз (сәйкесінше KCl-250 К және 200 К). 

Осылайша, СГК-да шағын радиустағы катиондар-гомологтар өз өрісіндегі 

тесіктерді орталық түрінде автолокациялауға қолайлы жағдай жасайды. СГК 

тізбегінде KV ,  KAV Na   және
  KAAV Na  орталықтарда орталық орналасқан бос 

кеңістік артады. Нәтижесінде оларды тұрақтандыру температурасы көтеріледі, 

мысалы, KCl кристалында KV -орталықтар 200 К температурада термиялық 

бұзылады, ал KCl-Na кристалында  KAV Na -орталықтар 250 К температурада 

термиялық бұзылады, ал  KAAV Na орталықтар 320 К-де (1.6-сурет) [48]. 

Егер СГК-да кемтіктерді автолокализациялау процесі бір катиондық бос 

орын өрісінде жүрсе, онда KAV -орталықтарға ұқсас FV  орталықтар пайда болады. 

1.6-суретте KV , KAV  және FV  құрылымдар мен орталықтар көрсетілген, олардың 

барлығы 2X молекулаларға жатады. Сондықтан олардың спектрлік, 

I

I
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термоактивті және құрылымдық сипаттамалары өте жақын. Әр түрлі мөлшердегі 

гомологтар анионды белсендірілген СГК-да гетеронуклеарлы KV орталықтар 

пайда болады. 

Термостимуляцияланған процестерді тіркеу кезінде F'-орталықтарының 

термиялық бұзылуы туралы ақпарат болуы өте маңызды (1.6-сурет), олардың 

құрылымы тордың бір аниондық түйінінде локализацияланған және F центрімен 

салыстырғанда төмен сыну температурасы бар екі электронға сәйкес келеді. 

Мысалы, KCl кристалында F орталығы термиялық түрде 400 К, ал F' орталығы 

110 К температурада бұзылады. 

Қысқа мерзімді және тұрақты ақаулардың пайда болу процестерінің 

айырмашылығы олардың иондаушы сәулелену арқылы пайда болуының 

температураға тәуелділігінің ерекшеліктерінен көрінуі мүмкін. KCl кристалы 

үшін тұрақты F- орталықтарын радиациялық құру тиімділігінің температураға 

тәуелділігі 1.6 суретте көрсетілген. Температура диапазонында тиімділік жоғары 

(5-20 К), мұнда интерстициальды иондар мен атомдар, сәйкесінше I- және H- 

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

қыздыру кристаллдың үстіндегі иондар мен атомдардың секіргіш диффузиясына 

және олардың бірін-бірі толықтыратын ақаулармен рекомбинациясына әкеледі. 

Жылжымалы интерстициальды иондар мен атомдарды F орталықтарымен 

рекомбинациялау нәтижесінде тұрақты F орталықтарын құру тиімділігі күрт 

төмендейді. 100-200 К температура аралығында тұрақты F орталықтарын құру 

тиімділігі бірнеше есе артады. Бұл құбылыстың сандық талдауын Лисицын және 

оның әріптестері жүргізді [49]. Кристалды 200-250 К дейін қыздыру 

диффузиясының басталуына және бос катиондардың пайда болуына әкеліп 

соқтырады, бұл жоғары температуралық (250-300 К) радиациялық ақауларды 

тұрақтандыру процестерін одан әрі қиындатады, дегенмен F өздерін сілтілерге 

айналдырады галогенді кристалдар 500 К дейін термиялық тұрақты болып 

қалады. 

80-300 К температура диапазонындағы радиациялық ақаулардың 

тұрақтануын көптеген авторлар сілтілік галоген кристалдарының рентген 

сәулеленуімен зерттеді және олардың нәтижелері монографияларда 

көрсетілген[3 б. 396]. Жоғары тазалықтағы сілтілі галогенді кристалдарда 

жылжымалы интерстициалдардың (интерстициальды иондар мен атомдардың) 

350-450 К температураға дейін тұрақтануы олардың бір-бірімен жұптасып, үш 

еселенуінің нәтижесінде және бос орындарда болатындығы көрсетілген. Бұл 

жағдайда кристалдық тордың бір катионды және екі аниондық учаскелерін алып 

жатқан тұрақты үш галогенді молекулалар түзіледі -(𝑋3
−)aca. 
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1.7 сурет - Сәйкес әр түрлі сіңірілген доза жылдамдықтарындағы KCl 

кристалдарындағы тұрақты F-орталықтарының жинақталу тиімділігінің 

температуралық тәуелділігі [49]. Дозаның мөлшерлемесі эВ.см-3с-1. 

бірліктерінде көрсетілген 

 

1.3 Тор симметриясының төмендеуі кезіндегі сілтілігалоидты 

кристалдардағы люминесценция және радиациялық ақаулар 

СГК ӨҚЭ люминесценциясын зерттеу нысандарға гидростатикалық 

сығымдау әсерінен жүргізілді [50-53].  КІ кристалына гидростатикалық әсер ету 

өлшемінің 0-ден 1,69 ГПа-ға дейін өсуімен люминесценция интенсивтілігінің 

жалпы төмендеуі байқалды. Өлшеу температурасы 78 К болғанын ескереміз. 

[3, б. 322; 54-58] СГК төмен температуралы серпімді деформация әсерінен 

ӨҚЭ люминесценциясын зерттеу жүргізілді. Серпімді деформацияның әсері 

СГК-да ӨҚЭ люминесценция қарқындылығының күрт өсуіне ықпал ететіндігі 

анықталды (1.8-сурет). 
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1 - деформацияға дейін; 2 - 100 К температурада 1% дейін кристалдардың бір осьтік 

сығылуымен. 
 

1.8 сурет - 100 К-де өлшенген NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарының 

рентгендік люминесценция спектрлері. 

 

NaCl кристалы үшін 4,2 К температурадағы ӨҚЭ люминесценциясы 

максимумдары 5,35 эВ болатын екі жолақтан тұрады () және 3.36 эВ (), олар 

8,6 эВ және 7,9 эВ энергиялары бар фотондармен қоздырылатын, электронды 

тесік жұптары мен экситондарының құрылуына сәйкес келеді (1.1-сурет) [1].  

Қозу температурасының жоғарылауымен екі жолақтың да люминесценция 

қарқындылығы күрт сөнеді [33] және 100 К кезінде ол 4,2 К-ге қатысты екі реттік 

деңгейге жетеді (1.3-сурет). Деформациядан бұрын спектралды құрамда 

люминесценциялар пайда болады, олар ӨҚЭ люминесценциясына сәйкес келеді, 

шамасы, бром қоспасының иондары - (3,9 эВ) және  (5.25 эВ) (сурет 1.7, қисық 

1), ал серпімді деформация кезінде ТСЛ меншікті люминесценциясының 

қарқындылығы 30 есе артады -  (3.3 эВ) және  (5.35 эВ) (1.7-сурет, 2-қисық). 

Бұл жүйелі тор учаскелерінде ЭЭ-нің өзін ұстау ықтималдығының артуына 

әсер етеді. Демек, деформация экситондардың орташа бос жолының азаюына 
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байланысты қоспалардың жанында экситондардың радиациялық босаңсуынан 

туындаған әр түрлі люминесценцияның қарқындылығын төмендетеді. 

4.2 К кезінде KCl-дегі ӨҚЭ люминесценциясы бірден тұрады - максимум 

2,3 эВ жолақтар (1.1-сурет). 100 К кезінде бұл жарқыл шамамен 3 реттік 

сөндіріледі (1.3 сурет), сондықтан деформацияланбаған KCl кристалының 

рентген люминесценция спектрінде нашар көрсетілген. Сондай-ақ, спектрде 

максимум 3.1 эВ шамасында сәулелену болады. Бір осьтік қысуды қолдану 3.1 

эВ шығарындысының бірнеше есе артуына және әлсіз өсуіне әкеледі - 

жарқырау. Алайда, деформацияланбаған KCl кристалының рентгендік 

люминесценциясында болмаған, максимум 3.88 эВ шамасындағы 

люминесценция осы спектрде басым болады (1.7-сурет, 2-қисық). Бұл 

шығарынды F' және жердегі күйлер арасындағы туннельдік люминесценция 

ретінде түсіндірілді 𝑉𝐾- орталықтар. Туннельдік люминесценцияның 

деформацияланған KCl кристалының рентгендік люминесценциясына үлесінің 

артуы F' көп мөлшерімен де байланысты 𝑉𝐾-орталықтар, және туннельдеу 

ықтималдығының жоғарылауымен, бір осьтік сығымдаудың бағдарлау әсерінен. 

Максимум 3.0 эВ шамасындағы люминесценцияны электрондардың 

рекомбинациясынан шыққан сәулеленуге жатқызды 𝑉𝐾- орталықтар. Жақын 

аймақта, сондай-ақ, KCl-де дивакансияның жанында жарқырау бар. 

Қоздырылған F*-орталықтары мен H-орталықтарының заряд алмасуымен 

жүретін KCl-де 3.0 эВ люминесценциясы табылды. Х-сәулелену   KCl-да 3.1 эВ 

сәулелену сипаты туралы әлі күнге дейін біржақты пікір жоқ. Шамасы, бұл KBr-

дағы 2.75 эВ сәулеленуіне ұқсас және KCl-дағы радиациялық ақаулар 

арасындағы рекомбинациялардың нәтижесі. Бұны сондай люминесценцияның 

ТСЛ спектрлерінде KCl байқалатындығы да растайды. 

4.2 К температурасындағы КІ кристалындағы ӨҚЭ сәулелену спектрі екі 

компоненттен тұрады: - максимум 4.15 эВ және - максимум 3.31 эВ шамымен 

жарқыраңыз (1.1-сурет). Сонымен қатар, экситонның синглеттік күйі сәйкес 

келеді - люминесценция және үштік - - люминесценция. Электронды-

саңылаулы жұптардың оптикалық құрылуымен және интенсивтілікпен - қызған 

кезде жарқыл тек 60 К және 80 К-нен кейін сөне бастайды, ол тек 3 есе азаяды, 

ал -90 К жоғары температурада ғана жарқырайды [39]. Бұл дегеніміз, егер ӨҚЭ 

құрылатын болса, онда 100 К кезінде оларды сенімді түрде жазуға болады (1.3-

сурет). Кристалдың рентгендік люминесценция спектрінде, әлсізді қоспағанда - 

және - жарқырау, максимум шамамен 3.02 эВ шамалы қарқынды жарқыл 

көрінеді (1.1-сурет). 

Бір оксиалды қысу кернеуін қолдану ӨҚЭ люминесценциясының қатты 

өсуіне әкеледі. Оның үстіне - және - ӨҚЭ люминесценциясы дәл осылай өседі. 

3.02 эВ-тық эмиссия тиімділігі аз болса да, қысу кезінде өседі. 

RbI-та 4.2 К кезінде ӨҚЭ сәулеленуі үш жолақта көрінеді: -3,92 эВ-те, EX 

- 3,06 эВ-де және -2,26 эВ кезінде жарқырайды (1.1-сурет). Температура 80 К 

дейін көтерілгенде, қарқындылық - жарқырау шамамен 7 есе азаяды және -

жарқырау - шамадан үлкен тәртіп. Eх -люминесценцияның қарқындылығы таза 

RbI кристалдары X-сәулелену интенсивтіліктен аз болады - және - 4,2 К 
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температурасында жарқырайды, ал 80 К кезінде ол шамадан әлдеқайда азаяды. 

Бір осьтік қысуды қолдану RbI кристалындағы меншікті люминесценция 

интенсивтілігінің өте күшті өсуіне әкеледі (1.9-сурет). Әсіресе әсері керемет - 

люминесценция белдеулерінде, шамамен 16 есе өсу байқалады. - жарқырау аз 

қарқынды жоғарылайды; нақты объект үшін 1,5 еседен артық емес. 

Тәжірибелік мәліметтерден бағытталған деформация торлы симметрияның 

төмендеуіне әкеліп соқтырады, ал бұл өз кезегінде аниондық экситонның 

квазисіз және өздігінен ұсталатын күйлері арасындағы потенциалдық 

тосқауылдың төмендеуіне әсер етеді [62-65]. ).  

 

  
 

1 - деформацияға дейін, 2 - бір осьтік деформациямен (= 2%). D, S - 

сәйкесінше аниондық экситонның квазисіз және өздігінен ұсталатын күйлері. Еа, 

Еаu - сәйкесінше, бір оксиалды деформацияға дейін және одан кейін 

экситондардың өздігінен қармалуы үшін потенциалдық тосқауыл мәні. 

 

1.9 сурет - KI және KCl кристалдарындағы анионды экситонның адиабаталық 

потенциалының беттері [62, c. 80] 

 

Осы себептен үздіксіз модель негізінде [63, б. 97] экситондардың өздігінен 

қармалуы үшін потенциалдық тосқауылдың шамасы сілтілік галогенді 

кристалдардың деформациялану дәрежесі функциясы ретінде талданды. Бұл әдіс 

өздігінен қармалатын күйдің қалыптасу критерийлерін анықтауға, сондай-ақ 

аниондық экситонның квазисіз және өздігінен қармалатын күйлерін бөлетін 

потенциалдық тосқауылдың биіктігін есептеуге көмектеседі. Алғаш рет [62, c 

105] бір оксиалды және универсал сығылған сілтілі галогенді кристалдардағы 

электронды қозуды өздігінен қармаудың үздіксіз моделі жасалды. Нәтижесінде, 

экситон-фонондық өзара әрекеттесудің күшеюіне байланысты торды серпімді 

бір осьтік қысу кезінде экситон үшін өзін-өзі қармайтын тосқауылдың биіктігі 
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төмендейтіндігі анықталды. Өздігінен қармалатын бөгеттің биіктігінің 

есептелген мәндері (𝐸𝑎) 1s-экситон үшін KI кристалы үшін бір октикалық 

деформацияға дейінгі және одан кейінгі экситондар 1.9 суретте көрсетілген [62 

б. 80]. 

KBr кристалында ӨҚЭ радиациялық релаксациясына төмен температуралы 

бір осьтік деформацияның әсері зерттеледі. 1.10 а суретте 80 К-дегі сығылу 

дәрежесіне тәуелді KBr кристалының рентгендік люминесценция спектрлері 

көрсетілген, өздігінен қармалатын экситонның ішкі люминесценциясының KBr 

спектрінде 4,2 К екі жолақ бар: -4,42 эВ және - 2.28 эВ-те жарқырайды. 

Температураның жоғарылауымен бұл жарқырау 80 К температурада сөнеді  -

жарқырау 30 есе әлсіреді, және  - шамамен 300 рет жарқырайды [51]. Алайда, 

1.9 а-суреттегі 1-қисықтан көрініп тұрғандай, кернеусіз KBr рентгендік 

люминесценциясында екі люминесценция да 80 К-де айтарлықтай өлшенеді. - 

және - люминесценция сызықтық түрде шамамен 1% қысылуға дейін артады 

(сурет 1.9 б, 1-2 қисықтары), содан кейін ол біртіндеп қанығуға өтеді, ал 2,75 эВ 

және 3,58 эВ люминесценция қарқындылығы қанықпастан 4% деформацияға 

дейін артады (1.9 сурет) b, қисықтар 3-4). Қарқындылықтың сызықтық өсуі - 

және -рентгендік люминесценция спектрінде жарқырау, сығылу дәрежесіне 

байланысты, сапалы түрде NaCl типіндегі кристалдар үшін кернеу-деформация 

қисығындағы 80 К сызықты қимасымен сәйкес келеді. 80 К температурасындағы 

деформацияның 1% шегінде СГК кристалдық торының деформациясы серпімді, 

ал үлкен деформация кезінде ол пластикалық болады. Құру - және -жарқырау, 

шамасы, деформацияның серпімді бөлігімен байланысты, өйткені тәуелділіктің 

сызықтық қимасы аяқталғаннан кейін баяулайды (). 1.9 б суретіндегі 1-2 қисық 

бойынша қанықтыруға біртіндеп көшу (12% аралығында байқалады), жүктің 

кристалл бойынша біркелкі емес бөлінуімен байланысты екені анық. 
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а) КBr кристалының 80 К кезіндегі (1) дейін және 0,5% (2), 1% (3), 2% (4) және 4% (5) дейін 

сығылған кезде рентгендік люминесценция спектрлері.  

б) 4,42 эВ (1), 2,28 эВ (2), 3,58 эВ (3) және 2,75 эВ (4) кезіндегі KBr рентген 

люминесценциясының сәулелену қарқындылығының 80 К кезіндегі механикалық сығылу 

дәрежесіне тәуелділігі.  

 

Сурет 1.10 - КBr кристалының 80 К кезінде бір осьтік қысудың 

рентгендік люминесценция спектріне әсері 

 

СГК-де люминесценция қарқындылығының артуының себебі орташа 

еркін жүру ұзындығының қысқаруы есебінен тордың тұрақты тораптарында 

экситондардың автолокализациясы ықтималдығының артуымен байланысты 

болуы мүмкін; [70-72]. 

Бұл күрделі мәселені шешу үшін төмен температуралы деформацияның 

люминесценцияға әсерін және СГК-да радиациялық ақаулардың пайда болуын 

зерттеуге жүйелі көзқарас қажет.  
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1.4 Диссертация тапсырмасының қойылымы 

Радиацияның, температураның және қолданылатын деформацияның 

әсерінен ЩГК торының симметриясының төмендеуі кезінде люминесценция 

және радиациялық ақаулардың пайда болуы туралы әдеби шолуды талдаудан 

диссертациялық зерттеудің мақсаты тұжырымдалған. 

Сілтілік-галоидты кристалдардағы электронды қозудың релаксация 

процестерін зерттеу физикалық сипаттамалары бар материалдарды 

(радиациялық сезімтал немесе радиациялық төзімді) құру, сондай-ақ иондаушы 

сәулеленудің әсерінен кең спектрлі мөлдірлік аймағы бар оптикалық 

материалдарды іздеу үшін өте перспективалы бағыт болып табылады. 

KСl, NaCl, KI және RbI кристалдары арнайы зерттеу нысаны ретінде 

мақсатты түрде таңдалды. Бір жағынан, бұл бұрын зерттелген кристалдар, олар 

үшін тек жалпы мағынада ғана емес, сонымен қатар кристалл торындағы қозу 

релаксациясының негізгі заңдылықтары жиі егжей-тегжейлі зерттелген. Екінші 

жағынан, олар көптеген қасиеттерде айтарлықтай ерекшеленеді, олардың ішінде 

электронды қозулардың көші-қон тиімділігі, деформациялық ақаулардың пайда 

болу тиімділігі, радиацияның әсеріне сезімталдық және т. б. 

KСl, NaCl, KI және RbI кристалдарында аниондық экситондардың 

автолокализацияға дейінгі бос жүрісінің ұзындығы айтарлықтай ерекшеленеді, 

бұл радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігімен бір уақытта 

люминесцентті сипаттамаларды зерттеу үшін өте маңызды. Мысалы, біздің 

эксперименттік жағдайымызға сәйкес келетін 80 К температурада КСl, NaCl, KI 

және RbI кристалдарындағы автолокализацияға дейінгі экситондардың орташа 

ұзындығы сәйкесінше 2а, 80а, 235а және 100÷120 а құрайды (а – тор тұрақтысы). 

Бұдан шығатыны, KCl (2а) кристалында иондаушы сәулеленумен құрылған 

экситондар торда кедергісіз автолокализацияланады, ал ӨҚЭ люминесценциясы 

2,3 эВ-да 80 К-ге дейін толығымен сөндіріледі, мұндай кристалдарда біздің 

төмен температуралы деформациямыздың әсерінен меншікті люминесценция 

қарқындылығының артуын күту қиын. Алайда, экситонды люминесценцияны 

тіркеуді болдырмайтын мұндай жағдай төмен температуралы деформация 

торының симметриясын төмендету кезінде ЩГК-да электрондық қозулардың 

радиациялық релаксациясын ынталандырудың басқа балама тетіктерін зерттеуге 

бірегей мүмкіндік жасайды.  Мүмкін болатын нұсқалардың бірі-энергияны 

қоспалар орталықтарына, мысалы, KCl-Na кристалдарына тиімді тасымалдауға 

қабілетті ұқсас форма туралы экситонның рекомбинациялық қалыптасуы. 

Экситон тәрізді люминесценцияны қалыптастырудың мұндай механизмі үшін 

негізгі фактор-бұл ашылмаған тесіктің бос жүгірісінің ұзындығы, өйткені KCl 

кристалында барлық бос экситондар (2а) бірден дерлік автоматтандырылған 

күйге өтеді. Температураның жоғарылауымен автолокализацияға дейінгі бос 

экситонның ұзындығы қысқаратыны белгілі (мысалы, KCl-де 4,2-ден 80-ге дейін 

l-ге дейін азаяды: 20а-дан 2а-ға дейін), ал жетілмеген тесіктердің бос жүгірісінің 

ұзындығы (λ) [2, б. 70] 80 К-де λ = (60÷90) а мәні бар, температураның 

жоғарылауымен жоғарылайды және бөлме температурасында 1000а жетуі 

мүмкін. 
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Салыстырмалы талдау Экситон тәрізді люминесценцияның қалыптасуына, 

әсіресе, экситондардың ( KCl-Na кристалдары) қатысуынсыз процестерді зерттеу 

үшін эксперименттік жағдайлар жасалған жағдайда, жақсармаған тесіктердің 

үлесін ескеру қажет екенін көрсетеді. 

Бірқатар NaCl кристалдарында KI-ге тең болады-RbI-дің экситондардың бос 

жүгіріс ұзындығы артады, бұл олардың люминесцентті процестерге қатысу 

ықтималдығын арттырады, бұл әсіресе кристалдардың өзіндік жарқылын 

шығару үшін өте маңызды.  

Төмен температурада (4,2 К) электронды қозу энергиясын қоспаларға беру 

(мысалы, Tl және Na) бір галоидты анионды экситондардың автолокализацияға 

дейін еркін жүруіне байланысты жүзеге асырылады деп болжанады, өйткені 

экситондардың бос жүрісінің ұзындығы мен қоспалар орталықтарының 

люминесценциясының кванттық шығуы арасында байланыс бар. 

Осылайша, сілтілі металл хлоридтерінде (KCl, RbCl) оптикалық түрде 

құрылған бір галоидты экситондар торда лезде автолокацияланады және 

осылайша энергияны қоспалар орталықтарына бере алмайды, ал 4,2 К-де 

йодидтерде (KI, NaI) бір галоидты экситондар автолокализацияға дейін 

мыңдаған тұрақты торларға көшеді. Автолокализацияға дейін экситонның бос 

жолының ұзындығы неғұрлым көп болса, қоспаның люминесценциясының 

кванттық шығымы соғұрлым көп болады. 

KI-Tl (3×10-3моль%) кристалының мысалында автолокализацияға дейін 

экситонның бос жүрісінің ұзындығына төмен температуралы бір осьті 

деформацияның тікелей әсері эксперименталды түрде көрсетілді. [73] сығымдау 

коэффициентінің жоғарылауымен қарқындылықты қайта бөлу жүретіні 

анықталды: Tl+ - сәулеленудің әлсіреуі (2,85 эВ) және экситонның бос жүрісінің 

ұзындығын тордың тұрақты түйінінде автолокализацияға дейін азайту арқылы 

ӨҚЭ люминесценция қарқындылығының бір мезгілде жоғарылауы. Бұл әсер 

СГК люминесценция жолақтарын түсіндіру үшін төмен температуралы Серпімді 

деформацияны қолдану мүмкіндігін ашады: олардың өзіндік немесе қоспалық 

сипаты бар. 

Басқаша айтқанда, экситондық табиғаттың өзіндік люминесценциясының 

қарқындылығы серпімді деформация дәрежесінің өсуімен өсуі керек, ал 

қоспалық табиғаттың люминесценциясының қарқындылығы, керісінше, 

жойылғанға дейін төмендейді, өйткені тордың тұрақты түйіндерінде олардың 

автолокализация механизмін қосу арқылы экситондардың энергиясын 

қоспаларға беру нашарлайды. 

Серпімді деформация әсерінен экситондарды автолокализациялау әсері 

СГК люминесценциясының өзіндік сипатын ғана емес, сонымен қатар 

люминесценцияның салыстырмалы стокстік ысыраптары (SR) негізінде де 

люминесценциялаушы экситонның конфигурациясын үш түр бойынша 

анықтауға мүмкіндік береді: орталық-симметриялық (on), әлсіз-ассиметриялық 

(weak-off) және қатты-ассиметриялық (strong-off) [24, б. 388]. 

Сонымен, жетілдірілмеген электронды қозудың айналасындағы жақын 

ортаны өзгерту арқылы Кристалл түзетін бөлшектердің орналасу симметриясына 
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сезімтал экситонның көші-қон және автолокация процестеріне әсер етуге 

болады. 

СГК негізіндегі сцинтилляторларды (мысалы, NaI-Tl, CsI-Tl) пайдалану 

барысында конструкциялық бөлшектердің жанама кернеулерінің есебінен 

тальдік сәулеленудің негізгі жарқылы әлсіреп, өзінің люминесценциясы күшеюі 

әбден мүмкін. Бұл сцинтиллятордың люминесценциясының кванттық 

шығуының әлсіреуіне және анықталатын сәулеленудің спектрлік құрамының 

өзгеруіне әкеледі. 

Осыған байланысты, біз бөлме температурасында ұзақ уақыт сақтау 

есебінен табиғи төмен торлы симметриясы бар сцинтиллятор кристалдары үшін 

де осындай өзгерістерді жоспарладық. 

Детекторлардың сцинтилляциялық сипаттамаларын жақсарту үшін кіші 

радиусты катион гомологтары іске қосқан СГК-да электронды кемтік 

жұптарының рекомбинациясын қолдануға болады. Бұл ретте бақылануға тиіс 

қарқындылығын күшейту  температураларда кезде меншікті жану қазір 

сөндірілген. Бұл әсер температураның жоғарылауымен тесіктің бос ұзындығын 

көбейту арқылы қол жеткізіледі. Өзекті және перспективалы мәселелердің бірі-

СГК негізінде сцинтилляторларды жасау технологиясын жасау, онда электронды 

тесік рекомбинациясы жарқылдың негізгі механизмі болып табылады. 

Осылайша, зерттеу объектілерін осындай қарама-қарсы таңдау арқылы 

(KCl, NaCl, KI және RbI) радиациялық релаксацияның және төмен 

температуралы (83 К) деформациямен ынталандырылған Экситон тәрізді 

түзілімдердің пайда болуының өзіндік ерекшеліктерін анықтауға болады. 

Жоғарыда аталған заңдылықтар тұрақты сыртқы әсер болмаған кезде 

релаксацияланған Кристалл торында орнатылғанын атап өткен жөн. Біздің 

ойымызша, СГК электронды қозуының релаксациясын тек материалдардың 

жұмыс режиміне жақын жағдайларда зерттеу жеткіліксіз. Қосымша әдістердің 

бірі, біздің ойымызша, төмен температурада кристалға тұрақты әсер ететін 

серпімді бір осьтік деформация.  

Материалдардағы экситон тәрізді түзілудің радиациялық релаксациясын, 

оның ішінде СГК-да, төмен температуралы бір осьті деформацияның тікелей 

әсері кезінде зерттеу материалтану саласындағы және экситонды 

сцинтилляциялық детекторларды әзірлеу кезіндегі перспективалы бағыт болып 

табылады. 

 

 

1.5 Бірінші бөлім бойынша қорытындылар  

Сілтілік галоидты кристалдардағы электронды қозулардың радиациялық 

және радиациялық емес жою материалдары бойынша әдеби шолуды талдау 

келесі негізгі заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік береді: 

1. NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарындағы өздігінен қармалған 

экситондардың (ӨҚЭ) люминесценция спектрлері 6,0-ден 2,0 эВ-қа дейінгі 

спектрлік диапазонда болады. СГК – дағы ӨҚЭ люминесценциясының  қысқа 

толқынды бөлігі  -поляризацияланған (S-синглетті жарқыл), ал ұзын толқынды 

бөлігі ішінара -поляризацияға (T - триплетті жарқыл) ие. СГК-да ӨҚЭ 
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конфигурациясын салыстырмалы стокстық шығындар мәндері бойынша 

жіктеуге болатындығы анықталды. Зерттеу үшін таңдалған объектілерде, атап 

айтқанда NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарында ӨҚЭ барлық үш түрі тіркеледі: 

орталық-симметриялы (on), әлсіз асимметриялық (weak off) және қатты 

асимметриялық (strong off). ӨҚЭ синглеттік және триплеттік күйлер арасындағы 

өтулерді түсіндіру үшін адиабаталық потенциалдар схемасы зерттелді. 

Температураның жоғарылауымен СГК-да экситондардың люминесценциясы 

қарқындылығының төмендеуі байқалады, бұл экситондардың бос жүрісінің 

ұзындығының өздігінен қармалуға дейін қысқаруымен байланысты болды. 

Негізінен, экситондардың люминесценция қарқындылығының максималды мәні 

өте төмен температурада (4,2 К) тіркелетінін айтып кету жөн. 

2. Өздігінен қармалған экситондардың СГК ыдырауы екі канал бойынша 

жүреді: сәулелену және радиациялық емес бастапқы радиациялық ақаулардың 

пайда болуымен (F - және H-орталықтар, α және I-орталықтар). ӨҚЭ бір 

галоидтан екі галоид күйіне ауысуы зерттелді. Ақаулардың пайда болу 

температурасын білу өмір сүру уақытын анықтауға яғни, қысқа мерзімді және 

тұрақты екендігін бағалауға мүмкіндік береді:. 100-ден 200 К-ге дейінгі 

температуралық диапазонда тұрақты F-орталықтарын құру тиімділігі бірнеше 

есе артатыны анықталды. 

3. Серпімді деформацияның СГК-ға әсері ӨҚЭ люминесценция 

қарқындылығының айтарлықтай өсуіне әкеледі. Белгілі бір кристаллографиялық 

бағыттағы серпімді деформация тордың симметриясын төмендетеді, сондықтан 

экситонның квази-еркін және өздігінен қармалған күйлерін бөлетін ықтимал 

тосқауылдың биіктігінің төмендеуіне әкеледі. ӨҚЭ люминесценциясының 

қарқындылығының артуы ақаулардың радиациялық пайда болуына жауап 

беретін арнаның әлсіреуіне байланысты болады. KBr кристалының мысалында 

рентгенолюминесценцияның сәулелену қарқындылығының 80 К механикалық 

сығылу дәрежесіне тәуелділігі көрсетілген. Деформацияның серпімді бөлігін 

сипаттайтын сызықтық бөлім, сондай-ақ, деформацияның пластикалық бөлігін 

көрсететін толық қанығу аймағы айқын байқалады. 

4. СГК-ның әдеби шолуын талдау негізінде диссертациялық жұмыстың 

міндетін анықтау анықталды. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК АППАРАТУРА ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 

ОБЪЕКТІЛЕРІ 

2.1 Рентгендік, туннельдік және термостимульдік люминесценция 

спектрлерін тіркеудің цифрлық технологиясы 

Қазіргі идеяларға сәйкес, CГК-дың меншікті люминесценциясы – бұл 

кристалдық тордың тұрақты түйіндеріндегі автоматты анионды экситондар 

түрінде электронды қозулардың радиациялық релаксациясы. 

Люминесценттік спектроскопия CГК-да электрондық қозулардың пайда 

болу, миграция, автолокализация және рекомбинация процестерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Диссертацияның міндетіне сәйкес төмен температуралы деформация 

жағдайында цифрлық технология негізінде тіркеуді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін спектрлік кешен жаңғыртылды (2.1-сурет): рентгендік люминесценция 

(РЛ), туннельді люминесценция (ТЛ), термостимульді  люминесценция (ТСЛ) 

спектрлері, сондай-ақ туннельді люминесценция мен интегралды 

термостимуляцияланған люминесценция спектрлері. 

Кристалдардың рентгенолюминесценция спектрлері (2.1 – сурет) 85-

400 К температураның кең диапазонында 3 мА және 125 В режимінде жұмыс 

істейтін РУП-120 рентген қондырғысын қолдана отырып, үлгінің бүкіл 

қалыңдығына енетін қатты рентген сәулесін шығаратын, сәулелену спектрін 

бұрмалайтын радиациялық ақаулар жасамай-ақ тіркелді. 

KСl кристалында автолокализацияланған экситонның (2,3 эВ) максималды 

сәулелену F-орталықтарының (2,3 эВ) сіңіру спектрінің максимумымен дәл 

сәйкес келетіні белгілі. Бұл рентгендік сәулелену нәтижесінде пайда болатын F 

орталықтарының концентрациясының жоғарылауымен F орталықтарының 

реабсорбциясына байланысты сәулелену спектрінің бұрмалануы байқалады. KСl 

және KCl-Na кристалдарында рентгенолюминесценция спектрлерін тіркеу 

уақытына сәйкес келетін рентген сәулесі кезінде F-орталықтарының оптикалық 

жұтылу тығыздығы эксперименталды түрде тіркелмеген. 

"Рентгендік люминесценция" термині кристалдардың люминесценция 

спектрлерін рентген сәулелерімен тікелей қоздырған кезде, әдетте, 

экспозициядан кейін – температура, деформация, сондай-ақ әртүрлі қоспалар 

мен тордың өзіндік ақауларын тіркеуді білдіреді. 

Кристалдардың туннельдік люминесценция спектрлері, әдетте, төмен 

температураларда (4,2 К) және иондаушы сәулеленуді өшіргеннен кейін 

тіркеледі (2.1-сурет). Төмен температура жақын орналасқан радиациялық 

ақаулардың пайда болуына ықпал етеді, ал сәулелену ұзақтығы олардың 

концентрациясын арттырады, соның арқасында электронды және тесік 

радиациялық ақаулардың негізгі күйлері арасында, мысалы, F' және VK 

орталықтары арасында туннельдеу жүреді. 
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Л-линза, ФЭУ – "Hamamatsu" фирмасының фотоэлектрондық көбейткіші, МСД-2 – 

монохроматор, ВИТ-2 – вакуумметр, РУП-120 – рентген аппаратының басқару пульті, МБ – 

моноблок, LiF – (литий-фтор терезесі), Ве – бериллий терезесі, МУМ – шағын габаритті 

әмбебап монохроматор. 

 

2.1-сурет – Рентген, туннельдік және термостимуляцияланған 

люминесценция спектрлерін тіркеуге арналған эксперименттік қондырғының 

блок-схемасы, туннельдік люминесценцияны және сілтілі галоидты 

кристалдардың интегралды термостимуляцияланған люминесценциясын 

уақытқа байланысты көрсету 

. 

Сілтілі галоидты кристалдардың туннельді люминесценциясы алғаш рет 

80-90 К серпімді деформациядан кейін анықталды [60, б. 158]. Тәжірибелер 

көрсеткендей, 80-90 К кезінде СГК-да серпімді деформация кезінде F' және VK 

орталықтарының концентрациясы күрт артады. Бұл сұйық гелий 

температурасына (4,2 К) қарағанда жоғары температурада (80-90 К) туннельді 

люминесценцияның пайда болуын түсіндіреді. 

Туннельді люминесценция спектрлері болып табылатын өте әлсіз 

сигналдарды тіркеу кезінде аппараттық сезімталдық өте маңызды. Мысалы, 

фотонды санау режимінде спектрлерді сканерлеу дәстүрлі фотоэлектрлік 

спектрлерді тіркеуге қарағанда 100 есе сезімтал. 

Термостимуляцияланған люминесценция спектрлері (2.1-сурет) 85 К 

(рентген сәулелері, РУП-120) кезінде иондаушы сәулелермен ұзақ сәулеленуді 

сөндіргеннен кейін және туннельді люминесценцияны сөндіргеннен кейін де 
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термостимуляцияланған люминесценция шыңдарында сканерлеудің ең жоғары 

жылдамдығымен тіркелді. Уақытша сыпыруды өлшей отырып, біз туннельді 

люминесценцияның сөндірілуін қадағалаймыз және уақытқа тәуелсіз 

практикалық қарқындылықтың минималды мәніне қол жеткізгеннен кейін біз 

тіркеуді тоқтатамыз және термостимуляцияланған люминесценцияны және оның 

спектрін тіркеуге көшеміз [54, P. 505; 55, P. 825; 57, P. 73; 58, P. 2313]. 

Барлық аталған процедуралардан кейін криостат пеші қосылады және 85 – 

тен 400 К дейін сәулелендірілген кристалл - 0,15 0/с тұрақты жылдамдықпен 

қызады. Мұндай кристалды қыздыру нәтижесінде төмен температуралы тесік 

бояу орталықтарының (мысалы, KV , FV , KAV -орталықтар) термиялық 

бұзылуына байланысты олар кезек-кезек делокализацияланады, содан кейін 

электронды F-орталығы рекомбинацияланады, ол люминесценциямен бірге 

жүреді. Нәтижесінде біз белгілі бір температура мәндерінде максималды 

люминесценция жолақтарын тіркейміз, олардың жартысы 8÷20 К температура 

аралығында болады. 

2,0 эВ-дан 6,0 эВ-ға дейінгі спектрлік аймақтағы ТСЛ-ның әр спектрін 

сканерлеу кезінде үлгінің температурасы 1,5-тен 2,0 К-ге өзгерді, яғни ТСЛ 

интегралдық қарқындылығы стационарлық сәулелену жағдайындағыдай қалады. 

"Термостимуляцияланған люминесценция" деп иондаушы сәулелермен 

сәулеленуді тоқтатқаннан кейін тұрақты жылдамдықпен қызған кезде 

кристаллдың сәулеленуін тіркеу түсініледі. Табиғаты бойынша 

"термостимуляцияланған люминесценция" әдетте 4,2 К немесе 80 К 

температурамен, яғни сәулеленген кристалдардың толық термиялық 

түссізденуіне сәйкес келетін сәулелендіру температурасынан бөлме 

температурасына дейін (300 К) немесе жоғары температураға дейін (500 К) 

ынталандырылған радиациялық ақаулардың рекомбинациялық 

люминесценциясы болып табылады. 

Эксперименттік қондырғының бірегейлігі оның бір мезгілде 

термостимуляцияланған люминесценцияны, яғни тұрақты жылдамдықпен 

қыздыру температурасына байланысты радиациялық ақаулардың 

люминесценциясын да, термостимуляцияланған люминесценцияның спектрін де 

тіркеуге мүмкіндік беретіндігінде. 

Кристалдардың рентген-, туннельді және термостимуляцияланған 

люминесценция спектрлерін сканерлеу 85 К температурада 200÷850 нм спектр 

аралығында SpectraSCAN арнайы бағдарламасымен басқарылатын, фотондар 

есебі режимінде жұмыс істейтін, "Нamamatsu" фирмасының монохроматор 

МСД-2 және Н 8259 типті фотоэлектрондық көбейткішпен [Ав. Куәлік, Патент] 

(2.1-сурет). 

Бұл барлық СГК үшін электронды қозулардың люминесценциясының 

спектрлік құрамы көрсетілген спектр интервалында болатындығына және 

температура неғұрлым төмен болса, соғұрлым қарқынды болады, мысалы, 80 К 

люминесценция қарқындылығы ӨҚЭ екі ретке дейін төмендейді, ал 300 К-де ол 

толығымен сөндіріледі. 
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Экситондар мен электронды кемтік жұптарының пайда болуына сәйкес 

келетін спектрдің вакуумдық-ультракүлгін аймағында қозу кезінде 

кристалдардың фотолюминесценциясы Тарту университетінің физика 

институтында профессор А.Ч. Лущиктің басшылығымен ВМР-2 вакуумдық 

монохроматорында орындалды. 

"Фотолюминесценция" термині энергиясы электрондық қозу (экситондар 

мен электронды-тесікті булар, қоспалар немесе бос орын ақаулары) жасауға 

сәйкес келетін фотондармен тікелей қозған кезде кристалдардың 

люминесценция спектрлерін тіркеуді білдіреді. 

 

2.2 SpectraScan және ThermoScan арнайы бағдарламаларын қолдана 

отырып, эксперименттік қондырғыларды басқарудың цифрлық 

технологиясы  

Эксперименттік қондырғы сегіз негізгі модульден тұратын 

бағдарламалық-аппараттық кешен болып табылады: МСД-2 монохроматор 

контроллері , термопара контроллері, екі фотоэлектрондық көбейткіш (ФЭК), екі 

қоректену блогы / ФЭК импульстарын қалыптастырушы, монохроматор – МСД-

2 және SpectraScan және ThermoScan бағдарламалары орнатылған дербес 

компьютер (2.1-сурет). 

 

2.2.1 Эксперименттік қондырғыны басқарудың спектрлік арнасының 

бағдарламасы - SpectraSCAN 

"SpectraScan" бағдарламасының функционалдық мүмкіндіктері 

фотолюминесценция, рентгенолюминесценция, туннельдік люминесценция 

және сілтілік-галодты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценция 

спектрлерін сканерлеу болып табылады[75, б. 1]. 

SpectraSCAN бағдарламасы іске қосылғаннан кейін негізгі терезе (2.2-

сурет) келесі элементтермен ашылады: тақырып (1), Негізгі мәзір (2), спектрдің 

графикалық дисплей аймақтары (3), басқару тақтасы (4) және спектрлер тізімі 

(5). Басқару тақтасы сканерлеу параметрлерін орнатуға және сканерлеу процесін 

басқаруға қызмет етеді. Спектрлер тізімінде спектрлер көрсетілген спектр 

нөмірлері мен сызық түстері көрсетілген. 

Бағдарлама компьютердің микроконтроллермен байланыс күйін көрсетеді, 

сәйкесінше USB кабелі қосылған және ажыратылған кезде "connected" және 

"disconnected" сигналдарын береді. Мәзірде спектрлерді сақтау және жүктеу, 

дисплей режимдері, бағдарламаны баптау, буферге деректерді көшіру және 

бағдарламалық жасақтама инженерлері туралы ақпарат бар. Графикалық 

бейнелеу саласында сканерлеу кезінде алынған немесе бұрын сақталған 

спектрлер көрсетіледі. 

Спектрлерді сканерлеу параметрлері басқару тақтасында орнатылады (2.2-

сурет). "Start position" және "End position" батырмаларының көмегімен сканерлеу 

ауқымының басы мен соңы сәйкесінше орнатылады. Сканерлеудің максималды 

диапазоны – 200-800 нм. Берілген ауқымнан тыс мәндерді енгізу кезінде 

бағдарлама максималды сканерлеу ауқымынан тыс мәндерді шығару туралы 
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хабарлама береді. "Interval" өрісіне сканерлеу қадамы енгізіледі. Минималды мән 

- 0,5 нм; максималды мән сканерлеу ауқымының енімен шектелген. 

 

 
 

2.2-сурет-SpectraScan басқару бағдарламасының негізгі терезесі 

 

Сканерлеу жылдамдығы "жылдамдық" өрісіне орнатылады. Тек бекітілген 

жылдамдық мәндері қол жетімді: 50, 25, 10, 5, 1 нм/с; 30, 10, 5, 1 нм / мин. 

"number of repeats" өрісінде сканерлеу өтулерінің саны көрсетіледі. Максималды 

мәні-1000 қайталау. Өткелдер арасындағы уақыт аралығы "Interval 

repeats"өрісіне қойылады. Максималды мәні-шектелмеген. 

 

 
2.3-сурет-SpectraScan бағдарламасының Басқару тақтасы 

 

"Enable Photomultiplier" құсбелгісі ФЭУ қосуға және өшіруге мүмкіндік 

береді. "Reverse scan" құсбелгісі көп жолды сканерлеу режимін орнатуға 

мүмкіндік береді, онда спектрлер екі бағытта да сканерленеді (басынан аяғына 

дейін, соңынан басына дейін және т.б.). 

Спектрлердің графикалық дисплей аймағында спектрлер көрсетілген 

координаталық тор бар. X осі бойынша шамалардың мәндерін нанометрлерде 

(nm), кері сантиметрде (cm-1) және электрон вольттарында (eV) орнатуға болады. 

Өлшем бірліктерін баптау Негізгі мәзірдің "View" бөлімінде "Wave measure" 

мәзірінде жүзеге асырылады (2.6-сурет). 
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Координаталық осьтердің параметрлері аймағында (2.7-сурет) көрсетілген 

спектрдің координаталық осьтерінің минималды және максималды 

шекараларының мәндерін орнатуға болады. "Auto" жалаушаларын орнату 

кезінде көрсетілетін спектрлердің ең аз және ең көп мәндері бойынша тиісті 

осьтің шекараларын автоматты түрде таңдау жүргізіледі. 

 

 
 

 

 

2.4-сурет-х (нм, см-1, эВ) және У (қарқындылық) осьтері бойынша 

баптаулар. 

 

Спектрлерді сканерлеу. Сканерлеуді бастамас бұрын, басқару 

тақтасындағы "Enable Photomultiplier" құсбелгісін қою арқылы  қосу керек. 

Құсбелгіні алып тастағанда "Start scan" батырмасы қол жетімді болмайды. 

Сканерлеуді іске қосу үшін "Start scan" батырмасын басу қажет (2.3-сурет). 

"Start scan" батырмасын басқаннан кейін ол "Stop scan" батырмасына 

айналады, оны басу сканерлеу процесін тоқтатуға әкеледі. Сканерлеу кезінде 

курсор ("ағымдағы позиция" опциясы қосылған кезде) монохроматордың 

ағымдағы күйін көрсетеді. 

"Go Home" батырмасы монохроматорды бастапқы позицияға орнатуға 

қызмет етеді (2.3-сурет). Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін монохроматор 

торының орналасуының жоғары дәлдігін сақтау үшін монохроматорды бастапқы 

позицияға орнату ұсынылады. 

Барлық сканерленген спектрлер координаталық осьтердің бір кеңістігінде 

көрсетіледі, онда соңғы он сканерленген спектр көрсетіледі (2.5-сурет). 

 

 
Сурет 2.5. Сканерленген спектрлер тізімі 

 

Сипатталған әдістемеге сәйкес 2.7-суретте мысал ретінде NaCl кристалына 

арналған рентгенолюминесценция(РЛ), туннельдік люминесценция (ТЛ), 

термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ) спектрлері келтірілген. 
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2.7-сурет- 95 К кезінде рентгенолюминесценция спектрлері (а, 1 – 

деформацияға дейін, 2 – деформация кезінде ε=1,2%), 95 К (б) кезінде туннельдік 

люминесценция, туннельдік люминесценция (в), интегралдық 

термостимуляцияланған люминесценция (г) және SpectraScan және ThermoScan 

бағдарламаларының көмегімен сканерленген ТСЛ (д) спектрі 

 

Бағдарламаның негізгі мәзірінің "File" бөлімінің "Save As..." батырмасын 

басу арқылы сканерлеу спектрін сақтауға болады. Бұл спектрді сақтау тілқатысу 

терезесін ашады, онда сіз файлды сақтау жолын таңдап, оны сақтай аласыз. 

Барлық спектрлер деректер массивтері бар *txt мәтіндік файл форматында 

сақталады. Файл құрылымы келесідей: алғашқы үш бағанда толқын 

ұзындығының мәні, жиілік және энергия осы бағандардың тақырыптарында 

өлшем бірліктері көрсетілген (nm, cm-1, eV); келесі бағандарда тиісті толқын 

ұзындығындағы сигналдың қарқындылығы туралы мәліметтер бар (жиіліктер, 
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энергиялар). Эксперименттік деректерді өңдеу компьютерде OriginPro 

бағдарламасын қолдана отырып жүзеге асырылады. 

2.2.2 Эксперименттік орнату интегралды арна басқару бағдарламасы-

ThermoScan 

ThermoScan бағдарламасының функционалдық мүмкіндіктері интегралды 

туннельді люминесценция және термостимуляцияланған люминесценция 

қарқындылығын, алдын ала Сәулеленген сілтілі галоидты кристалдарды 

сканерлеу болып табылады (2.6 в және г-сурет). 

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін ThermoScan негізгі терезені (2.7-сурет) 

келесі элементтермен ашады: тақырып (1), Негізгі мәзір (2), графикалық дисплей 

аймақтары (3), басқару тақтасы (4) және координаталық осьтердің параметрлер 

аймақтары (5). 

Тақырып бағдарламаның атауын қамтиды, сонымен қатар компьютердің 

контроллері бар байланыс желісінің (USB интерфейсі) күйін көрсетеді: 

- USB кабелі қосылған және контроллер қосылған кезде "қосылған" деген 

жазу шығады»; 

- USB кабелі ажыратылған кезде немесе контроллер өшірілген кезде 

"disconnected"деген жазу шығады. 

 

 
 

Сурет 2.7. Термоскан бағдарламасының негізгі мәзірі 

 

Негізгі мәзірде графиктерді сақтау және жүктеу, дисплей режимдері, 

деректерді буферге көшіру және бағдарламалық жасақтама инженерлері туралы 

ақпарат бар 

Графикалық бейнелеу саласында сканерлеу кезінде алынған немесе бұрын 

сақталған графиктер көрінеді. Графикалық дисплей аймағында өлшенетін 

тәуелділіктер көрсетілетін координаталық тор бар. Координаталық осьтер 



42 
 

шеттерде қол қойылған. X осі бойынша шамалардың мәндерін Цельсий (°C) 

немесе Кельвин (K) градустарында орнатуға болады. Температураны өлшеу 

бірліктерін таңдау негізгі мәзірдің "Көрініс" бөлімінде "Temperature measure" 

мәзірінде жүзеге асырылады. Координаталық осьтердің параметрлері аймағында 

көрсетілген графиктердің координаталық осьтерінің минималды және 

максималды шекараларының мәндері көрсетіледі. 

Басқару тақтасы сканерлеу параметрлерін орнатуға және сканерлеу 

процесін басқаруға қызмет етеді. 

"Интервал" өрісінде сканерленген шамалардың мәндерін тіркеу 

арасындағы уақыт аралығы көрсетілген. Параметрдің ең аз мәні – 0,1 с; ең көп 

мән сканерлеу ұзақтығына тең. 

"Scan duration" өрісіне сканерлеу ұзақтығы енгізіледі, оны әртүрлі 

мөлшерде орнатуға болады: өлшемдер саны (өлшемдер), уақыт минуттарда 

немесе секундтарда (минуттар, секундтар). Сканерлеудің ұзақтығын "сканерлеу 

ұзақтығы"деген жазуды тінтуірдің оң жақ түймесімен басу арқылы өзгертуге 

болады. Максималды мән графиктегі нүктелер санымен шектеледі – 1 000 000 

өлшемнен аспайды. 

"Enable Photomultiplier" құсбелгісі ФЭУ қосуға және өшіруге мүмкіндік 

береді. 

Координаталық осьтердің параметрлері аймағында көрсетілген спектрдің 

координаталық осьтерінің минималды және максималды шекараларының 

мәндерін орнатуға болады. "Auto" жалаушаларын орнату кезінде көрсетілген 

графиктердің ең аз және ең көп мәндері бойынша тиісті осьтің шекараларын 

автоматты түрде таңдау жүзеге асырылады. 

Сканерлеуді бастамас бұрын, басқару тақтасындағы "Enable 

Photomultiplier"құсбелгісін қою арқылы ФЭК-ді қосу керек. "Enable 

Photomultiplier" құсбелгісі ФЭК қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. 

ThermoSCAN бағдарламасында жиілік өлшегіш режимі бар, оны қосқан кезде 

ФЭК-ден келетін сигналдың ағымдағы жиілігі және термопараның ағымдағы 

температурасы бөлек терезеде көрсетіледі. Жиілік өлшегішті қосу үшін 

бағдарламаның негізгі мәзірінің "қарау" бөлімінің "Counter Mode" батырмасын 

басыңыз (2.13-сурет). 

Сканерлеуді іске қосу үшін "Start scan"батырмасын басу қажет. "Start scan" 

түймесін басқаннан кейін ол "Stop scan" батырмасына айналады, оны басу 

сканерлеуді тоқтатады. 

Бағдарламада тіркелген деректерді көрсетудің екі режимі мүмкін. Әдепкі 

режимде зерттелетін үлгінің сәулелену қарқындылығының үлгінің 

температурасына тәуелділік графигі көрсетіледі. Екінші режимде сәулелену 

қарқындылығы мен температураның уақытқа тәуелділік графиктері бір уақытта 

көрсетіледі, оны негізгі мәзірдің "қарау" бөліміндегі "қос режим" түймесін басу 

арқылы қосуға болады. 

Диаграммадағы кез-келген нүктенің координаттарын тінтуірдің жүгіргісін 

қызығушылық нүктесіне апарып, тінтуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы 

спектрлердің графикалық дисплей аймағының жоғарғы оң жақ бұрышынан 

көруге болады. 
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Бағдарламаның негізгі мәзірінің " Файл "бөлімінің" Сақтау... " түймесін 

басу арқылы деректерді сақтауға болады. Бұл файлды сақтау жолын таңдап, оны 

сақтауға болатын сақтау тілқатысу терезесін ашады. 

Бұрын сақталған файлдарды ашу үшін бағдарламаның негізгі мәзірінің 

"Файл" бөлімінің "Ашу" түймесін басыңыз, содан кейін файлдарды ашу 

диалогтық терезесі ашылады, онда сіз қалаған файлды таңдап, оны аша аласыз. 

Барлық графиктер деректер бағандары бар "txt" мәтіндік файл форматында 

сақталады. Бұл оларды басқа бағдарламаларда өңдеудің ең ыңғайлы форматы. 

Файл құрылымы келесідей: бірінші бағанда сканерлеудің басынан бастап уақыт 

мәндері (секундтарда), екінші және үшінші – Цельсий мен Кельвин 

температурасындағы мәндер, сәйкесінше, соңғы бағанда жарық ағынының 

қарқындылығы туралы мәліметтер бар. Бірінші бағанның тақырыбында 

сканерлеудің басталу күні мен уақыты көрсетіледі. 

Туннельдік люминесценция қарқындылығының ең төменгі мәніне қол 

жеткізгеннен кейін, тіркеуге бір мезгілде ThermoScan бағдарламасы (2.6 г-сурет) 

және spectrascan бағдарламасы (2.6 д-сурет) арқылы термостимуляцияланған 

люминесценция спектрі арқылы өтеміз. 

Ол үшін криостат пеші түріндегі жылыту құрылғысы қосылады және 

алдын ала Х-сәулеленген кристалл 85 К-ден 400 К-ге дейін тұрақты 

жылдамдықпен - 0,15 0/с-қа дейін қыздырылады, төмен температуралы 

электрондық (тесікті) бояу орталықтарының (мысалы, F', VK, VF, VKA-

орталықтардың) термиялық бұзылуына қарай олардың кезекпен 

делокализациясы жүргізіледі, одан кейін люминесценциямен ілесе жүретін 

тесікті (электронды) орталықтармен рекомбинация жүргізіледі. Нәтижесінде 

термостимуляцияланған люминесценция деп аталатын белгілі бір температура 

мәндерінде максимумы бар люминесценция жолақтарының сериясын тіркейміз 

(2.6 г сурет). Температурадан қарқынды жарық сигналдарының пайда болуы 

бойынша интегралдық люминесценция жолақтарының максимумына сәйкес 

келетін температурада оның спектрін SpectraScan көмегімен сканерлеу жүзеге 

асырылады (2.6 д сурет). 

"Термостимуляцияланған люминесценция" деп иондаушы сәулелермен 

сәулеленуді тоқтатқаннан кейін тұрақты жылдамдықпен қызған кезде 

кристаллдың сәулеленуін тіркеу түсініледі. Табиғаты бойынша 

"термостимуляцияланған люминесценция" температурамен ынталандырылған 

радиациялық ақаулардың рекомбинациялық люминесценциясы болып 

табылады, яғни сәулеленген кристалдардың термиялық түссізденуіне сәйкес 

келетін сәулелену температурасынан (4,2 К немесе 80 К) жоғары температураға 

дейін (500 К). 

Эксперименттік қондырғының бірегейлігі оның екі ThermoScan және 

SpectraScan бағдарламаларының көмегімен термостимуляцияланған 

люминесценцияны (2.6 г сурет) және оның спектрін (2.6 д сурет) бір мезгілде 

тіркеуге мүмкіндік беретіндігінде. 2,0 эВ-дан 6,0 эВ-ға дейінгі спектрлік 

аймақтағы ТСЛ-ның әр спектрін сканерлеу кезінде үлгінің температурасы 1,5-

тен 2,0 К-ге дейін өзгерді, бұл ТСЛ-ның әр шыңы максималды жылдамдықпен 
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(50 нм/с) ТСЛ спектрін сканерлеу кезінде іс жүзінде стационарлық сәуле ретінде 

қалады дегенді білдіреді. 

 

2.3 Сілтілік-галоидты кристалдардың төмен температуралы 

деформация технологиясы 

Төмен температуралы бір осьті деформациямен тордың симметриясын 

төмендету кезінде СГК-да электронды қозулардың радиациялық релаксациясын 

зерттеу үшін дәл эксперименттерді жүзеге асыру үшін бірегей операцияларды 

жүзеге асыратын криостат арнайы құрастырылған: 

Біріншіден, зерттелетін кристалды төмен температураға дейін 

салқындатады. Реагент ретінде температурасы 77 К немесе 196 0С болатын сұйық 

азот қолданылады. Кристалдарды салқындату сұйық азотты резервуарға (3) 

криостатқа құю арқылы жүзеге асырылады, ол мыс Кристалл ұстағышына кілем 

қорытпасының дәнекерленген түтігі болып табылады (сурет 2.15). Осылайша, 

сұйық азоттың температурасы (77 К) бірден кристалл бекітілген мыс Кристалл 

ұстағыш арқылы өтеді. Сондықтан кристалдың нақты температурасы - 80÷85 К. 

Екіншіден, рентген, туннель және термостимуляцияланған 

люминесценция мен оның спектрлерін және т.б. осы мақсатта криостат әртүрлі 

әсер ету кезінде кристалдардың сәулелену спектрлерін тіркеу үшін белгілі бір 

геометриясы бар тиісті терезелермен жабдықталған. Бериллий терезесі жағынан 

Кристалл РУП-120 аппаратынан рентген сәулелерімен сәулеленеді. Қалыңдығы 

1 мм-ге дейінгі бериллий (Be) терезесі рентген сәулелерінің, рентген квантының 

сипаттамалық компоненттерінің біркелкі енуін қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда 

рентген сәулесінің ингибиторлық сәулеленуі максималды түрде шығарылады. 

РУП-120 рентген қондырғысы негізінен тежегіш рентген сәулесін шығарады, 

бұл кристалдардың люминесцентті сипаттамаларын зерттеу үшін өте маңызды. 

Үшіншіден, жоғары техникалық вакуум жағдайында кристалдың орнын 

рентген сәулесі ағынының бағытына перпендикуляр немесе МСД-2 

монохроматорына перпендикуляр өзгертуге мүмкіндік береді. 

Төртіншіден, біздің міндеттеріміз үшін ең маңыздысы – 80÷85 К төмен 

температураларда жоғары техникалық вакуум жағдайында кристалдардың 

деформациясын жүзеге асыру. Негізінде, криостат 85÷400 К температуралардың 

кең аралығында серпімді де, пластикалық та кристалдардың деформациясын 

жүзеге асыра алады, сонымен қатар кристалдардың бір осьті сығылуының 

қажетті дәрежесін орнатуға болады. 

Кристалды салқындату үшін міндетті процедура – криостатты 2*10-5 Торр 

деңгейіне дейін вакуумдау, ол екі кезеңмен жүзеге асырылады. Алдымен 

криостатты 2НВР-5ДМ типті форвакуумдық сорғымен алдын ала сорып алу 

жүргізіледі, бұл ретте вакуум деңгейі вакуумдық Бекет жүйесіне салынған 

термопарлық вакуумдық шамның көмегімен ВИТ-2 вакуумметрімен 

бақыланады. Вакуумдық жүйенің тазалығын сақтау үшін техникалық майдың 

буын ұстап тұру үшін сұйық азотпен толтырылған арнайы тұзақтар 

қарастырылған. Мұндай азот тұзақтары сору құрылғыларының арасында 

қарастырылған: вакуумдаудың бірінші кезеңіндегі криостат пен форвакуумдық 

сорғы; вакуумдаудың екінші кезеңіндегі криостат пен абсорбциялық сорғы. 
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Криостатты вакуумдаудың бірінші кезеңі 5÷6*10-2 Торр вакуум деңгейіне 

жеткенде аяқталды деп саналады. 

Криостатты жоғары техникалық вакуумдаудың екінші кезеңін қосу 

вентильді форвакуумдық сорғы ажыратылатын және бір мезгілде алдын ала 

қалпына келтірілген және сұйық азотқа батырылған абсорбциялық сорғының 

вакуумдық жүйесіне қосылатын жағдайға бұру арқылы жүзеге асырылады. 

Криостатты вакуумдаудың екінші кезеңі 2*10-5 Торр вакуум деңгейіне 

жеткенде аяқталды деп саналады, содан кейін сіз криостат резервуарына сұйық 

азот құю арқылы кристалды салқындату процедурасын бастай аласыз. 

Кристалдың температурасы мыс-тұрақты термопарамен өлшенеді және арнайы 

бағдарламаның көмегімен компьютер экранына шығарылады. 

Абсорбциялық сорғыны қалпына келтіру келесі ретпен жүзеге асырылады. 

Абсорбциялық сорғының вакуумдық жүйесінің вентилін бұру арқылы 

форвакуумдық сорғыға азот тұзағы арқылы қосады және форвакуумдық 

сорғымен тұрақты айдау кезінде вакуум деңгейі бақыланады. Әдетте, сорудың 

10-15 минутында вакуум деңгейі максималды мәнге жетеді 5÷6 * 10-2 Торр, содан 

кейін сіңіргіш сорғыны жылыту арнайы пештің көмегімен басталады. Қыздыру 

температурасының жоғарылауымен жүйеде вакуум деңгейі төмендей бастайды 

және 150-180 0С жеткенде ол ең төменгі мәнге жетеді 1÷2*10-1 Торр. 

Десорбцияның бұл әсері қыздырылған кезде белсендірілген көмір атмосфералық 

газдың бұрын сіңірілген молекулаларын босата бастайды. 

Абсорбциялық сорғының 150-180 0С дейін қыздырылған көмірді одан әрі 

форвакуумдық айдау жүйедегі вакуум мәнінің алдыңғы 5÷6*10-2 Торр деңгейіне 

дейін біртіндеп артуына әкеледі. Бұл активтендірілген көмір атмосфералық 

газдың сіңірілген молекулаларынан толығымен босатылғанын білдіреді, содан 

кейін абсорбциялық сорғының клапаны жабылып, абсорбциялық сорғыны 

қалпына келтіру процесі аяқталады. 

Жабық клапанмен қалпына келтірілген абсорбциялық сорғы жұмысқа 

дайын және оны сұйық азот бар резервуарға батыруға болады, ол төмен 

температураға дейін салқындатылады (77 К немесе 196 0С), соның арқасында 

белсендірілген көмірдің абсорбциялық қасиеттері барынша артады. 

Жоғарыда баяндалған процедуралардың нәтижесінде Кристалл құйылған, 

төмен температураға дейін (85 К) салқындатылған жоғары техникалық вакуум 

жағдайында криостат зерттелетін үлгіні деформациялауға дайын. 

Криостаттағы кристалдың деформациялану дәрежесі (6) (2.8-сурет) 

сығымдайтын бұранданың қадамымен (7) белгіленеді және мынадай формула 

бойынша айқындалады: 
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мұндағы l0-микрометрмен немесе микроскоппен өлшенетін деформацияға 

дейінгі кристалдың бастапқы ұзындығы, l-деформациядан кейінгі кристалдың 

ұзындығы. 

Сығымдайтын бұранданың (7) қадамы 1 мм. Бұл сығымдайтын 

бұранданың толық айналуымен кристалл 1 мм (Δl=1 мм) деформацияланатынын 

білдіреді. 

Криостаттың конструкциясы кристалдың салыстырмалы 

деформациясының берілген дәрежесі бойынша тәжірибелік түрде анықтауға 

мүмкіндік береді (мысалы, ε=0,5%, 1,0 %, 1,5% және т. б.).) 

Криостаттың (1) шлифіне жағылған вакуумдық майлау криостаттың 

жоғарғы бөлігін қондырғының оптикалық орындығына бекітілген түбіне 

қатысты өз осінің айналасында герметизациясыз оңай айналдыруға мүмкіндік 

береді және осылайша кристалдың төмен температурада деформациясын (85 К) 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Салыстырмалы деформацияны санау (7) қысқыш бұранданың (9) 

стопормен (2) тұтқалардың көмегімен (4) айналдыру кезінде пайда болады. 

Криостат корпусынан оқшауланған диэлектрлік тығыздағышпен (10) қысу 

бұрандасы (7) мен стопор (9) арасындағы Электрлік байланыс деформацияның 

бастапқы сәтіне сәйкес келетін омметрмен (11) бекітіледі. 

Сығымдайтын бұранданың бұрылу доғасының ұзындығына (S) немесе 

бұрылу бұрышына (иіндеріне) тәуелділігін білдіретін градуирлеу қисығы (2.9-

сурет) мынадай формула бойынша құрылған: 

 

090

R
S  (S=L, біздің жағдайда L=25 см), (2.2) 

мұндағы r-криостат шлифінің радиусы. 

Криостат ішіндегі 85 К кезінде кристалдың салыстырмалы 

деформациясының қажетті мәні есептік анықтамамен жүзеге асырылады, оның 

мәні градуирлеу қисығына (2.9-сурет) сәйкес эксперименттік түрде криостат 

басын нониус шкаласы бойынша (12) бұру арқылы беріледі (сурет. 2.8). 
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1-шлиф; өзекті-Кристалл ұстаушы; 3-сұйық азотқа арналған резервуар; 4 – криостат 

басын айналдыруға арналған тұтқалар; 5 – басу беті; 6 – кристалл; 7 – қысу бұрандасы; 8 – LiF 

– тен жасалған терезелер; 9 – стопор; 10 – фторопласттан жасалған төсем; 11-омметр; 12-

нониус шкаласы. 

 

Сурет 2.9 – Кристалдардың  деформациялануына арналған криостаттың 

принциптік схемасы 80-нен 500 К-ге дейін К [79, б. 4; 82, б. 2] 
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2.10 сурет – Кристалдардың  салыстырмалы деформация дәрежесін 

эксперименттік анықтауға арналған градуирлеу қисығы [79, c. 5] 

 

Мысалы, 2.10 – суреттің кірістіруінде ұзындығы =1,0 %  NaCl кристалына 

дейін деформация үшін 0l =8мм мәні қажет - l=0,08,ол градуирлеу қисығы 

бойынша, кристалл ұстағыштың түйіспелі бекіту нүктесінен (орнынан) 2 см (L=2 

см) бұрылу арқылы беріледі. 

Жалпы криостат рентгендік люминесценция (РЛ), туннельдік 

люминесценция (ТЛ), термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ) 

спектрлерін, сондай-ақ туннельдік люминесценция мен интегралдық 

термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін температураның кең 

интервалында серпімді және пластикалық деформацияның әртүрлі дәрежелері 

болмаған кезде де, әсер еткен кезде де тіркеуге мүмкіндік береді (400 К-нен 85 

К-ге дейін). 

Криостаттың бұл дизайны патенттелген (79, c. 1-5; 80, c. 1-4; 81, c.1-4). 

Жалпы криостат рентгендік люминесценция (РЛ), туннельдік 

люминесценция (ТЛ), термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ) 

спектрлерін, сондай-ақ туннельдік люминесценция мен интегралдық 

термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін температураның кең 



49 
 

интервалында серпімді және пластикалық деформацияның әртүрлі дәрежелері 

болмаған кезде де, әсер еткен кезде де тіркеуге мүмкіндік береді (400 К-нен 85 

К-ге дейін). 

 

2.4 Эксперименттік зерттеу объектілері 

Зерттеу нысаны ретінде Эстонияның Тарту университетінің физика 

институтында әзірленген технология бойынша синтезделген KCl, NaCl, KI және 

RbI кристалдары таза, сондай-ақ жеңіл гомолог-катиондармен (Li, Na) 

қоспаланған [84-87] пайдаланылды, бұл негізгі қоспалы иондардың құрамын 10-

8 молярлық үлестердің 10-6-лік деңгейіне дейін, яғни 1016-ға дейін 1014 см-3 

деңгейге дейін азайтуға мүмкіндік береді. 

Кристалдардың синтезі келесі ретпен жүргізілді. 

1. Құрамында оттегі бар қоспалардан (OH) және анионды гомологтардан (Br 

және I) ұнтақ шикізаттан тазарту үшін алдымен 2-3 күн ішінде 80 0С вакуумда 

кептірілді, содан кейін балқытылған күйде хлор газын (Cl2) үрлеу арқылы 

тазартылды. Бұл ретте балқымада бром иондарының (Br-) қоспаларын матрица – 

хлордың (Сl-) меншікті иондарына ауыстыру және нәтижесінде бромды газ (Br2) 

түріндегі KCl балқымасынан шығару жүреді. 

2. Кристалдарды одан әрі тазарту Балқыма және кристалл фазалары 

арасындағы қоспаның тепе-тең бөлінуіне негізделген аймақтық балқыту әдісімен 

жүзеге асырылды [84, б. 59; 85, б. 216]. Аймақтық балқыту әдісі кристаллдарды 

бір бірліктен аз болатын қоспалардан тазарту үшін барынша тиімді (k 1). 

Есептеулер көрсеткендей, k = 0,2 кезінде 10 аймақтан өткеннен кейін кристалл 

мұндай қоспалардан 3 ретті, ал шексіз саннан кейін – 6 ретті тазарту керек. 

Тәжірибелер көрсеткендей, kcl максималды тазартуға 60 қайта кристалдану 

аймағында қол жеткізіледі [84, c. 76]. 

Осылайша, аймақты балқыту әдісі сілтілі жер мен поливалентті 

қоспалардың өте төмен концентрациясы бар (10-6 – 10-8 молярлық үлестері) СГК 

алуға мүмкіндік береді. 

Зерттеулер Тарту университетінің физика институтында синтезделген NaCl 

(зоналық тазартылған), NaCl (Harshaw), NaCl-Li (0,2 моль%) кристалдарында, 

сондай-ақ "Соль-Илецк" кен орнында табиғи жағдайда өсірілген NaCl (Halite) 

табиғи кристалында жүргізілді. 

NaCl-ды Са2
+-тен тазарту оны Ва2

+ ерітіндісіне арнайы қосылған карбонаттар 

түрінде Сулы ерітіндіден тұндыру арқылы жүргізілді. NaCl ерітіндісінен кейінгі 

егу NSL газымен жүргізілді. NaCl тазалау деңгейі 𝑀2
+ ≤5.10-7. Кейінгі аймақтық 

балқыту барысында NaCl басқа қоспалармен қатар Li+ қоспасынан 1-2 рет 

тазартылды. 

Төмен температурадағы галиттердің табиғи өсуі (5-100С) жоғары 

температурадағы синтезделген кристалдардан айырмашылығы (8000С-тан 

жоғары) Қос валентті қоспалардан тазалықтың жақсы деңгейін көрсетеді. 

Алайда, әдебиетте NaCl табиғи кристалдарында анионды гомологтар - бром 

иондары (Br) бар екендігі туралы мәліметтер бар. 

Синтезделген KCl кристалдарында 10-3 моль% Na+ және Br- артық емес, 10-

4 моль% OH және 10-5 моль% поливалентті металдар болды. 
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KCl-NaCl кристалдары жоғарыда аталған әдістермен синтезделген KCl 

1*10-2 моль% NaCl қосып, вакуумдалған кварц ампуласында Стокбаргер әдісі 

бойынша өсірілді. NaCl шикізаты алдын-ала, аймақтық балқытуға дейін, 

тұндыру әдісімен [16 Гиндин] екі валентті қоспадан (𝐶𝑎2
+) тазартылды. 

"Ерекше таза" кварцтан жасалған ампулада да аймақтық тазартылған 

шикізаттан кристалдың қайта өсуі 𝑀2
+ құрамының 1-2 ретті жоғарылауына 

әкеледі. Осыған байланысты Na+ қоспасының катиондық Френкель ақауларын 

радиациямен жасауға әсерін нақты көрсету үшін, атап айтқанда, KCl-Na 

кристалдарының кейбірі аймақтық балқыту процесінде өсірілді. 𝑀2
+ 

концентрациясы, сондықтан иондық Өткізгіштігін өлшеу арқылы анықталған 

KCl-Na кристалдарында ≤ 4.10-8 болды. Сондықтан, тазалығы жоғары CГК-ды 

аймақтық балқыту әдісімен алу үшін негізді гомолог қоспаларынан алдын-ала 

тазарту қажет. 

Біз сондай-ақ "Harshaw" (АҚШ) фирмасының KI және RbI кристалдарын 

зоналық тазартылғандардан басқа пайдаландық. 

Деформацияға дейін және деформация кезінде кристалдардың 

люминесценттік сипаттамаларын барлық өлшеу ауданы  67 мм2 және 

қалыңдығы 11,5 мм пластиналарда жүргізілді. 

 

Екінші бөлім бойынша қорытындылар 

1. Рентгендік люминесценция (РЛ), туннельдік люминесценция (ТЛ), 

термостимуляцияланған люминесценция (ТСЛ), сондай-ақ СГК интегралдық 

термостимуляцияланған люминесценция (ИТСЛ) спектрлерін тіркеу бойынша 

люминесценттік және термобелсенді спектроскопияның физикалық негіздері 

талданды. 

2. SpectraScan және ThermoScan арнайы бағдарламаларымен автоматты 

басқару арқылы РЛ, ТЛ, ТСЛ спектрлерін тіркеуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ 

температураның кең интервалында (85÷300К) бір осьті деформация әсер еткен 

кезде ТЛ уақытқа қатынасы және СГК интегралдық ТСЛ спектрлік кешенін алу 

жүзеге асырылды.  
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3. SpectraScan бағдарламасының техникалық сипаттамалары берілген 

жылдамдықтармен (1÷50 нм/с) 200-850 нм спектр интервалында фотондарды 

есептеу режимінде жұмыс істейтін "Нamamatsu" фирмасының күшті 

жарықтандырғыш монохроматорының және Н 8259 типті фотоэлектрондық 

көбейткіштің көмегімен СГК сәулелену спектрлерін сканерлеу бойынша 

апробацияланды. 

4. Мыс-константана терможұбымен температураның бірқалыпты 

қыздыруын контроллер арқылы графикалық бейнелеу және жарық 

қарқындылығын фотоэлектронды күшейткішпен сканерлеу арқылы  ThermoScan 

бағдарламасының техникалық сипаттамалары сыналды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3. БІР ОСЬТІ ДЕФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ ҚОСПАЛЫ 

КАТИОНДАР АРҚЫЛЫ NaCl МАТРИЦАСЫНЫҢ ТОР 

СИММЕТРИЯСЫ АЗАЙҒАН КЕЗДЕГІ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЖӘНЕ 

РАДИАЦИЯЛЫҚ АҚАУ 

 

3.1 Торды жарық катиондары мен бір осьтік деформациялау арқылы 

төмендету кезінде NaCl матрицасының рентгендік люминесценциясы 

Кішкентай гомологты катиондарды енгізу немесе серпімді бір оксиалды 

деформацияны қолдану арқылы сілтілік галогендік тордың жергілікті 

деформациясы ЭҚ релаксация процестеріне әсер етуге мүмкіндік береді [6-9]. 

Сілтілік галогенді кристалдық тордың симметриясының төмендеуі аниондық 

экситонның бос жолының төмендеуіне және оның қалыпты тор учаскелерінде 

өзін-өзі ұстап қалу ықтималдығының артуына әкелетіні анықталды [9-11]. 

Экситон тәрізді түзілімдердің люминесценциясы жеңіл литий 

катиондарымен ластанған NaCl кристалдары мысалында зерттелді немесе 

термоактивтеу спектроскопиясының көмегімен төмен температуралы серпімді 

деформацияға ұшырады. 

NaCl матрицасының рентгендік люминесценция спектрлерін 

салыстырмалы талдау үшін әртүрлі тазалықтағы, сонымен қатар жергілікті және 

серпімді деформацияға ұшыраған кристалдар таңдалды.  

NaCl кристалдарының меншікті люминесценциясының негізгі түрлерінің 

бірі - 4.2 К кезінде максимумы 3.36 эВ болатын екі жолақтан тұратын өздігінен 

қармалатын экситонның (ӨҚЭ) люминесценциясы (-компонент) және 5,35 эВ 

(). Оларды энергиямен фотондар тиімді қоздырадыЭлектронды тесік жұптары 

мен экситондарының құрылуына сәйкес келетін 8 эВ (экситонның сіңу шыңы) 

және > 8,8 эВ (жолақ аралық ауысулардың басталуы). Люминесценция 

поляризациясы жақша ішінде көрсетілген. Алайда температураның 

жоғарылауымен екі люминесценция диапазоны да күрт сөндіріледі, 90 К 

температурада олардың интенсивтілігі бастапқы мәндерге қарағанда 100 есе 

дерлік әлсірейді, дегенмен екі компонент те осы температурада рентгендік 

люминесценция спектрлерінде анық жазылған. 

3.1-сурет (1-қисық) жоғары тазалығы бар Harshaw NaCl кристалының 

рентгендік-люминесценттік спектрін 85 К-да көрсетеді, мұнда максимумы 5,3 эВ 

және 3,5 эВ-де айқын сөндірілген жолақтар тұрақты тор орындарындағы ӨҚЭ 

люминесценциясына сәйкес келеді. [32].  

3.1 суреттегі 1 және 2 қисықтарды салыстыру көрсеткендей, деформация 

сәйкесінше 5,2 эВ және 3,5 эВ максимумға ие болатын ішкі σ– және π- 

люминесценция интенсивтілігінің реттік шамасынан асып түседі. 

Қазіргі заманғы тұжырымдамаларға сәйкес, сілтілік галогенді 

кристалдардың ішкі люминесценциясын көрсетілген спектрлік диапазондарда 

өздігінен ұсталатын экситондардың үш түрлі конфигурациясы бойынша 

жіктеуге болады:  

I - тип - симметриялы (конфигурация бойынша); 

II - тип - әлсіз асимметриялық (әлсіз конфигурация); 

III - тип - қатты асимметриялы (конфигурациядан тыс) [24, p. 388]. 
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3.1 сурет. 85 К температурадағы NaCl кристалдарының рентген-люминесценция 

спектрлері дейін (қисық 1) дейін және деформация кезінде = 0,9% (қисық 2). 1' 

- σ - люминесценцияға қатысты нормаланған спектр. 
 

Кірістірмеде,  σ (5,3 эВ),(3,5 эВ)  люминесценциялары - деформация дәрежесіне 

тәуелділігі  көрсететілген 

σ - және -люминесценция интенсивтілігінің деформацияға дейінгі 

қатынасы 2, ал деформациядан кейін - 8.  

Демек, негізгі эффект байқалады, бұл деформация көбінесе ӨҚЭ күшті 

конфигурациясына сәйкес π-люминесценцияның интенсивтілігін күшейтеді.  

NaCl кристалдарының рентгендік-люминесценция спектрлерін 

салыстырмалы деформация дәрежесіне байланысты 85 К температурада егжей-

тегжейлі зерттеу; кірістірілген нәтижелер σ- және - люминесценция сызықтық 

түрде 1% деформацияға дейін жоғарылайды, содан кейін толық қанығу пайда 

болады. Бұл күшейту үшін деформацияның серпімді бөлігі және интенсивтілігін 

білдіреді -люминесценция болып табылады. 

Осылайша, асимметриялық конфигурациясы бар ӨҚЭ-ның ыдырауға 

дейінгі сәулелік күйіне әсері серпімді деформацияға байланысты болатындығы 

тәжірибе жүзінде анықталды. 
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ӨҚЭ люминесценциясының интенсивтілігін күшейтудің (сонымен бірге 8 

еседен астам) ұқсас әсері NaCl: Li (0,2 моль%) кристалдарының рентгендік 

лазерінде табылды (3.2 а-суреттегі 1 және 2 қисықтарын салыстырыңыз).  

Серпімді деформацияланған NaCl және NaCl-Li кристалдарының (0,2 

моль%) рентген-дифракциялық спектрлерінде қосымша сәулелену 

жолақтарының пайда болуы байқалмайды, бірақ қарқындылығы - NaCl-Li-де 

серпімді деформация әсерінен жарқырау (0,2 моль%) жоғары тазалықта NaCl-де 

2 есе жоғары (3.2 а-сурет, 1 және 2 қисықтар, 3.2 б-сурет, 1 және 2-қисықтар). 

Серпімді деформация болмаған кезде рентген аймағының интенсивтілігінің 

қатынасы екенін ескеру қажет- NaCl-Li және жоғары тазалықтағы NaCl-да 

жарқырау іс жүзінде бірдей (3.2а-сурет пен 3.2b-суреттегі 1 қисықтар). Бұл ӨҚЭ 

(3.35 эВ) және литийге жақын экситонның максимумдары (~ 3.36 эВ [32]) сәйкес 

келетіндігімен байланысты. 

Синтезделген NaCl және NaCl-Li (0,2 моль%) үшін люминесценция 

интенсивтілігінің максимуммен 5,3 эВ және 3,4 эВ кезінде салыстырмалы 

деформация дәрежесіне тәуелділігі () екі кезеңнен тұрады: бірінші саты, 

қисықтың сызықтық бөлігіне сәйкес, деформацияның серпімді бөлігін 

сипаттайды, ал екінші, сәулелену қарқындылығы қаныққанға дейін жетеді, 

деформацияның пластикалық бөлігін сипаттайды (ішіндегі кірісті қараңыз) 3.1-

сурет). Біз X-сәулелену диапазондарының интенсивтілігінің NaCl табиғи 

кристалы үшін деформация дәрежесіне ұқсас тәуелділіктерін алдық. 

Табиғи NaCl кристалының 90 К кезіндегі рентгендік люминесценция 

спектрлерінде максимумдары 3,9 эВ және 5,25 эВ болған жолақтар тіркелген (3.2 

б сурет, қисық 1). Синтезделген NaCl-ден айырмашылығы, табиғи кристалда 3,36 

эВ-тегі жолақтың орнына 3,95 эВ-тегі люминесценция пайда болады, шамасы, 

бірнеше жолақтың суперпозициясы нәтижесінде күрделі құрылымға ие. 

Серпімді деформация дәрежесінің 90 К жоғарылауымен қарқындылықтың күрт 

өсуі байқалады - жарқырау, нәтижесінде күрделі диапазонның максимумы 3,95 

эВ-тен төмен энергетикалық жағына және  1% 3,4 эВ-та тұрақты позицияны 

алады. 3.2 б-суреттегі кірістіру табиғи NaCl кристалының серпімді 

деформациясы алдында және оның барысында нормаланған төмен энергиялы X-

сәулелену жолақтарын көрсетеді. Деформацияланбаған табиғи NaCl 

кристалында бромның қоспасымен байланысты люминесценция басым, ол 

жоғары тазалық аймағында тазартылған кристалда болмайды. Табиғи NaCl 

кристалындағы деформациядан бұрын (3.2б-сурет, қисық 1) ӨҚЭ 

люминесценция жолақтары әлсіз қоздырылған, шамасы, қоспаның бром 

иондары ерекше көзге түседі - максимум 3,95 эВ кезінде (-бұзылған ӨҚЭ 

компоненті) және 5,25 эВ (). NaCl кристалында (галит) ВУФ қоздыру 

аймағында энергиясы 7,6 эВ фотондармен 3,9 эВ-тегі сәулелену тіркелген, бұл 

біздің ойымызша, бром ионының жанында радиациялық түрде жойылатын 

экситонға сәйкес келеді. Назар аударыңыз, аса таза аймақтан тазартылған NaCl 

кристалдарында рентгенмен де, ВУФ- пен де 3.94,0 эВ -да сәулелену болмайды. 
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3.2 сурет - 90 К-да NaCl кристалдарының рентген люминесценция спектрлері 
а - кристалдың РЛ спектрлері NaCl-Li (1) дейін және серпімді деформациямен ( = 0,9%) 

85 К кезінде (2 қисық) 

б - табиғи кристалдың рентген-люминесценция спектрлері NaCl (Галит) (1) дейін және 

серпімді деформация кезінде= 85 К температурада 0,9% (2). 1' - σ - люминесценцияға қатысты 

нормаланған спектр. 

Кірістірілімде төмен қуатты РЛ жолақтары көрсетілген (люминесценция 

бром қоспасымен байланысты) және серпімді деформация кезінде   0,9% (- 

ӨҚЭ жарқырайды). 



56 
 

 

7,55 эВ энергиясы бар фотондармен сәулелену, мұнда бромды экситондар тиімді 

қоздырылады. 

Серпімді деформацияны қолданған кезде РЛ жолақтарының 

қарқындылығы 8 еседен астамға артады, ал жолақтардың өзі тұрақты тордағы 

ӨҚЭ люминесценциясымен іс жүзінде сәйкес келеді:  (3,4 эВ) және  (5.35 эВ) 

(3.2 б-сурет, қисық 2).  

Көптеген эксперименттік мәліметтер негізінде [58, p. 2310; 82, p. 052032; 94, 

p. 012139; 96, p. 908; 97-98] серпімді деформацияның сілтілік галоген 

кристалдарының люминесценция сипаттамаларына әсерінің негізгі 

заңдылықтары туралы идеялар қалыптасты. Серпімді деформациядан 

туындайтын негізгі физикалық эффект - анионды экситондарды тұрақты торлы 

учаскелерде [58, p. 2310; 98, p. 417; 99-100], олардың кейінгі радиациялық 

релаксация кезінде сілтілік галоген кристалдарының ішкі люминесценциясының 

кванттарының пайда болуымен өзін-өзі ұстау ықтималдығының артуы. 

Бұл әсердің алғашқы дәлелдемелік негізі қоспаның сәулеленуінен (таллий, 

2,85 эВ) қарқындылықты қайта пайдасына бөлу жөніндегі эксперименттік 

нәтижелер болды. люминесценция (3.3 эВ) ӨҚЭ KI-Tl кристалында [18]. 

Серпімді деформация дәрежесінің 90 К жоғарылауымен KI-Tl меншікті 

люминесценциясының күшеюінің әсері экситонның өздігінен аулануға дейінгі 

бос жолының қысқаруының салдары ретінде түсіндірілді. 

Осылайша, сілтілік галогенді кристалдарда, торлы симметрияның 

төмендеуімен, серпімді деформация қолданылған кезде, электронды қозулардың 

(аниондық экзитондардың) орташа еркін жолы азаяды (70 еседен астам), және 

соның салдарынан өзін-өзі ұстау тұрақты тор учаскелеріндегі экситондар 

белсендіріледі және экситон энергиясының қоспаларға ауысуы айтарлықтай 

нашарлайды және бос орын түрінің құрылымдық ақаулары. Нәтижесінде 

деформацияланған кристалда люминесценцияның қоспаның және құрылымдық 

ақаулардың болуымен байланысты айтарлықтай әлсіреуі байқалады. 

Осылайша, кристалдардың рентген люминесценция спектрлерін зерттеу 

бойынша NaCl (Harshaw), NaCl-Li және NaCl (Halite) 85 К температурасында, 

NaCl кристалдарындағы ӨҚЭ-ның ыдырауға дейінгі радиациялық күйіне 

деформация әсері асимметрияға бағытталған тордың серпімді қысылуына 

байланысты болатындығы анықталды. экситон тәрізді түзілістің 

конфигурациясы. 

 

3.2 Торды жарық катиондары мен бір осьтік деформациялау арқылы 

төмендету кезінде NaCl матрицасының термоактивтеу сипаттамалары 

Кристалдардың рентгендік сәулеленуі аяқталғаннан кейін туннельдік 

интенсивті люминесценция байқалады. 3.3-суретте NaCl кристалдарының 

туннельдік люминесценция спектрлері көрсетілген. Деформацияға дейін NaCl 

кристалында 85 К температурасында туннельдік люминесценцияны анықтау 

мүмкін болмады (қисық 1). Алайда серпімді деформация әсерінен кейін 

туннельдік люминесценция спектрі айқын көрінеді (2-қисық). Серпімді 
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деформацияланған NaCl кристалдарының туннельдік люминесценция мен 

рентгендік люминесценция спектрлерінің спектрлік құрамы 
 

 
 

Сурет 3.3  NaCl кристалының туннельдік люминесценция спектрлері.  
1 қисық - деформацияға дейін, 2 қисық - 1% деформация кезінде 

 

ӨҚЭ бірдей және сәулелену спектріне сәйкес келеді, максимумдары 5,35 эВ 

болатын екі жолақтан тұрады () және 3.36 эВ () - люминесценция. 

Төмен қарқындылығына байланысты сілтілік галогенді кристалдардың 

туннельдік люминесценциясы тек 4,2 К кезінде тіркелуі мүмкін 21. Бұл 

люминесценцияны туннельдеуге кристалл торына қатысты әр түрлі зарядтары 

бар, мысалы, F', VK жұптары, өте тығыз орналасқан, өзара корреляцияланған 

сәулелену ақаулары жауап беретіндігімен байланысты. Алайда, рентген 

сәулелерімен 100 К сәулеленген бұрын серпімді шиеленіскен кристалдарда 

туннельдік бірдей радиациялық ақаулардың жоғарылаған концентрациясы 

жасалады [55, p. 825]. 

NaCl кристалының интегралды туннельдік люминесценциясының уақыттық 

базасынан 20 секунд ішінде қарқындылық 8 есеге азаятынын көруге болады, 

содан кейін спектрлік композицияны тіркеу өте қиын болады (3.4-сурет, 2-

қисық). Серпімді (3.4-сурет, 1-қисық) деформация болмаған кезде, туннельдік 

интегралды люминесценция серпімді деформацияланған NaCl кристалының 

люминесценциясына қарағанда әлсіз шаманың реті болып табылады, ал 10 

секунд ішінде оның қарқындылығы соншалықты азаяды, оны тіркеу мүмкін емес 

оның спектрлік құрамы. Бұл әсер NaCl кристалындағы деформация болмаған 

кездегі туннельдік жұп ақауларының өте төмен концентрациясын сипаттайды. 

NaCl кристалдарының РЛ және ТЛ спектрлерінің сәйкестігіне сүйене 

отырып, олардың құрылымы бірдей сипатта болады, олардың сәулелену 

релаксациясы экзитон тәрізді күй арқылы жүреді деп болжауға болады. Бұл 

жағдай TЛ-ның нәтижесі болып табылады 
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Сурет 3.4 - серпімді деформация әсерінен кейін NaCl кристалының туннельдік 

люминесценциясын уақыттық тексеру 

 

радиациялық ақауларды туннельдеу, мысалы, серпімді деформацияланған NaCl 

кристалдарында тиімді құрылған F'- және VK - орталықтар. 

Осы мақсатта NaCl кристалдарының ТСЛ және ТСЛ спектрлері деформация 

болмаған кезде және деформация 1% дейін қолданылған кезде деформацияның 

серпімді бөлігі босатылған кезде зерттелді. 

3.5-суретте деформация болмаған кезде (1 қисық) және серпімді 

деформацияны қолданған кезде (2 қисық) изодоза режимінде рентгендік 

сәулеленуден кейін 85 К температурасында рентгендік сәулеленуден кейін 

өлшенген NaCl кристалына арналған ТСЛ қисықтары көрсетілген ( = 1,0%). 

3.5-суреттен NaCl кристалының төмен температуралы деформациясы ТСЛ 

шыңдарының F' (100 ÷ 110 K), VK (160 K) - және VF (180-200 K) шыңдарының 

интенсивтілігінің артуына ықпал етеді деген қорытынды шығады. шамасынан 

үлкен. F', VK және VF - орталықтарының құрылымы дипломдық жұмыста нотада 

келтірілген. ТСЛ шыңдары F'- және VK - орталықтары болып табылатындығын 

атап өту керек, олардың туннельдік зарядтар алмасуы максимуммен туннельдік 

люминесценцияны қамтамасыз етеді.максимумдары 5.35 эВ және 3.36 эВ (3.3-

сурет). Бұл ТСЛ қисықтарынан номиналды таза кристалдарда шығады NaCl, 

деформация болмаған кезде де, серпімді деформация болған кезде де (3.5-

суреттегі 1 және 2 қисықтар) HA(Li) орталықтарының делокализациясына сәйкес 

келетін 130 К температура аймағында ТСЛ шыңдары болмайды. Бұл Harshaw 

NaCl кристалында ТСЛ анықтаған литий иондарының «іздері» жоқ екенін 

көрсетеді. Серпімді деформацияның HA(Li) орталықтарының ТСЛ шыңдарын 

көрсетпейтіні тәжірибелік факт, NaCl торындағы жеңіл литий иондарының 

концентрациясы өзгеріссіз қалады. 

Сонымен, NaCl кристалының ТСЛ зерттеулері мен ТСЛ спектрі 

деформация болмаған кезде және серпімді деформацияны қолданған кезде 

кернеусіз кристалдармен салыстырғанда жоғарылаған  
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Сурет 3.5 - серпімді деформацияның термиялық ынталандыруға әсері 

 NaCl кристалының люминесценциясы. 

 

30 минут ішінде изодоза режимінде рентген сәулелерімен (100 кВ және 3 мА) 85 

К-да сәулеленген NaCl кристалының ТСЛ (a) және ТСЛ спектрі (b):  

1 - деформация болмаған кезде; 2 - серпімді деформациямен ( = 1,0%) 85 К 

кезінде. 

85K кезінде рентгендік сәулелену кезінде F'- және VK- орталықтарының 

концентрациясы.  

Жабдық ТСЛ спектрлерін максималды шыңдарда сканерлеуге мүмкіндік береді, 

3.5 б суретте көрсетілгендей. 
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ТСЛ спектрлерін талдау көрсеткендей, F'- орталықтардың термиялық 

иондалуы кезінде (100 ÷ 110K) босатылған электрондардың локализацияланған 

VK-орталықтарымен рекомбинациясы есебінен экзитон тәрізді қозулар пайда 

болады, олар төменгі температура аймақтарында көрінеді схема бойынша 5, 35 

эВ және 3,36 эВ максимумдарымен ТСЛ спектрі (3.5 б суретін қараңыз): 

  

                                  
𝐹′ …  𝑉𝐾 → 𝐹 … 𝑒− + 𝑒𝑠 

+  → 𝑒𝑠
0 = ℎ𝜈                                          (3.1) 

 

160–165 К температураларында, ВК орталықтары жылжымалы болған 

кезде, ТСЛ спектрлерінде 3,3 эВ және 3,0 эВ люминесценция интенсивтілігі 

басым, бұл VK жылжымалы орталықтарының электронды F орталықтарымен 

рекомбинациясынан туындайды. VK және F орталықтарының рекомбинациясы 

процесінде α-люминесценцияға ұқсас экзитон тәрізді түзіліс түзіледі, яғни. 

келесі схема бойынша анионның вакансиясы аймағында өздігінен ұсталатын 

экситон: 

𝑉𝐾 … 𝐹 → 𝑒𝑠 
+ +


a 𝑒− → 𝑒𝑠

+ + 𝑒− 
a → 𝑒𝑠

0(

a ) → 𝛼                 (3.2) 

 
Шын мәнінде, ТСЛ спектрінде шыңның максимумы 160-165 К-де 

максимумдары 3,3 эВ және 3,0 эВ-та болатын сәйкесінше π және α 

люминесценциясына жауап беретін күрделі эмиссия зонасы бар. 

Температура диапазонында 180 ÷ 200 К, яғни. VF орталықтары мобильді 

болған кезде, келесі схема бойынша VF және F орталықтарының 

рекомбинациясы нәтижесінде максимум 4,0 эВ-ге тең шығарындылар диапазоны 

тіркеледі:  
  

       𝑉𝐾 … 𝐹 → 𝑒𝑠 
+ 

c +

a 𝑒− → 𝑒𝑠

0 (

a



c ) =  ℎ𝜈 = 4.0 эВ                  (3.3) 

 

 240-250 К температура диапазонында ТСЛ спектрінде максимумы 3,5 эВ 

болатын сәулелену диапазоны тіркеледі, VK орталықтарының рекомбинациясы 

нәтижесінде - F- орталықтары бар отбасы, сәулелену арқылы экситон тәрізді 

түзілісті аяқтайды . 

Осылайша, NaCl кристалының мысалын қолдана отырып, олар бір осьтік 

серпімді деформация интегралды ТСЛ және ТСЛ спектрлерінің қарқындылығын 

едәуір арттыратынын көрсетті. Бұл жақсарту қарқындылықтың өсуіне 

байланысты - және - ӨҚЭ люминесценциясы және VK орталықтарының 

жылжымалы радиациялық ақауларының рекомбинациясы нәтижесінде жаңа 

люминесценция жолақтарының пайда болуы - F орталықтары бар отбасы. 
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3.3 NaCl-Li сәулелену ақауларының термиялық ынталандырылған 

люминесценциясы 

Деформацияның таза NaCl кристалінің матрицасына әсерін зерттеуді 

бастау меншікті сәулелік тор ақауларының қатысуымен экзитон тәрізді 

түзілістердің радиациялық анилиляциясы кезінде алынған нәтижелердің 

интерпретациясын жеңілдетеді.  

NaCl-Li кристалы жағдайында жеңіл литийдің натрийге қатысты радиусы 

аз болғандықтан, торда жергілікті деформация пайда болады.  

Осылайша, NaCl-Li кристалында экспотон тәрізді түзілісті жергілікті және 

серпімді торлы деформацияның кезек-кезек және бір мезгілде әсер етуі арқылы 

зерттеуге ерекше жағдайлар жасалады. 

Сондықтан NaCl-Li кристалдарының ТСЛ және ТСЛ спектрлерін алдымен 

деформация болмаған кезде, содан кейін серпімді деформация кезінде 

зерттейміз. 

3.6-суретте деформация болмаған кезде (1 қисық) және серпімді 

деформацияны қолданған кезде (2 қисық) изодоза режимінде рентгендік 

сәулеленуден кейін 85 К температурасында рентгендік сәулеленуден кейін 

өлшенген NaCl-Li кристалына арналған ТСЛ қисықтары көрсетілген (= 1,0%). 

Сонымен қатар, NaCl және NaCl-Li кристалдары үшін тәжірибелік 

жағдайлардың сәйкестігі үшін экспозиция, деформация дәрежесі және 

рентгендік сәулеленудің температурасы қатаң сақталды. 

Серпімді деформацияланған NaCl-Li кристалында ТСЛ шыңдары 

максимумдары 117 К, 130, 172, 205 және 250-260 К-ге дейін жазылады (3.6 а-

сурет, қисықтар 1 және 2), олардың қарқындылығы айтарлықтай жоғары 

деформацияланбаған NaCl-Li. 

Төмен температуралы серпімді деформацияны қолданған кезде сәйкесінше 

F'- және VK-орталықтарымен байланысты 115 К және 172 К шыңдарының 

қарқындылығы күрт өсетінін ескеріңіз. VK орталығы дегеніміз - тордың екі 

аниондық учаскесін алып жатқан, квазимолекула Х2
− түріндегі өздігінен ұсталған 

тесік []. ТСЛ шыңының қарқындылығы HA(Li) орталықтарының термиялық 

деструкциясымен байланысты 130 К, деформацияны қолданғаннан кейін іс 

жүзінде өзгермейді, бұл қоспалық сипаттағы ТСЛ шыңдарына тән. Естеріңізге 

сала кетейік, Harshaw NaCl кристалдарында температура аймағында 130 К 

температурада ТСЛ шыңы жоқ, бұған литий иондарынан кристалдық тазалық 

дәлел болады (3.5 а-сурет). NaCl-Li кристалдарындағы HA(Li) орталықтарының 

сіңіру сипаттамалары мен термиялық күйдіруі төменде бөлек талқыланады. 

NaCl-Li кристалдарындағы ТСЛ шыңдарының жиынтығы NaCl 

кристалдарындағы ТСЛ шыңдарына ұқсас. VK орталықтарының делокализация 

температурасынан төмен температура ауқымында айтарлықтай айырмашылық 

байқалады, яғни 150 K төмен (3.5 а және 3.6 а суреттерін салыстырыңыз). 

Жоғарыда келтірілген әдіснаманың көмегімен ТСЛ спектрлері шыңдардың 

максимумында сканерленіп, олардың табиғаты талданды. 

Суретте көрсетілген. 3.6 b серпімді деформацияланған NaCl-Li 

кристалының шыңдарының максимумына сәйкес келетін ТСЛ спектрлері 
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3.6-сурет. Серпімді деформацияланған интегралды термостимульденген 

люминесценцияның (а) және ТСЛ спектрлерінің (b) қисықтары ( = 0,9%) NaCl-

Li кристалының 85 К кезінде.  

1 - деформацияға дейін, 2 - деформация кезінде ( = 0,9%). Бір сағат ішінде 

85 К температурада изодозды рентгендік сәулелену. 

 

F'-орталығының термиялық иондалуы (115 К) және босатылған электронды 

локализацияланған HA (Li) -орталығымен рекомбинациялау  

экситон тәрізді қозу жеңіл литий ионының (байланысқан экзитон) өрісінде 

түзіледі, оның радиациялық релаксациясы максимум 2,7 эВ люминесценцияға 

әкеледі.  
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F'-орталықтан шыққан электрон литий ионының саласында VK-

орталығымен де әрекеттесе алатындығын ескеріңіз. Бірақ [32] сәйкес, Li 

маңында локализацияланған екі галогенді экситонның жиынтығы максимум 3.35 

эВ радиацияның пайда болуына әкеледі, бұл спектрлі түрде ішкі мен сәйкес 

келеді - люминесценция (максимум кезінде ~3.36 эВ) NaCl кристалындағы 

өздігінен ұсталатын экситонның [36], бірақ сөндіру температурасы жоғары (150 

К). 

Серпімді деформацияланған NaCl кристалында люминесценция 

жолағының болмауы (3.5-сурет) ТСЛ шыңдарының HA (Li) орталықтарының 

(130 К-ден жоғары) делокализация температурасынан жоғары ТСЛ 

шыңдарындағы спектрлерінде максимумы 2,7 эВ-ге тең, бұл люминесценцияның 

F'-орталықтарының термиялық иондануында бөлінген электрондардың 

рекомбинациясынан туындаған, HA (Li) -орталықтарымен (3.6-сурет). 

Біз литий ионының қосындысында орналасқан классикалық екі галогенді 

ӨҚЭ туралы емес, өткізгіш электронның локализацияланған HA (Li) 

орталығымен рекомбинацияланған кезде экситонға ұқсас түзілімді жинау туралы 

айтып отырғанымызды тағы бір рет атап өтеміз, бұл F'-орталығының T = 115 K 

кезінде термиялық иондалуы салдарынан пайда болды, мұндай экситон тәрізді 

түзілімнің радиациялық ыдырауы ұсынылған схема бойынша максимум 2,7 эВ-

те люминесценция береді: 

 

      7,2][ 22 
  hXeFLiXeeLiHF
acaacA 

               (3.4) 

 

Сыртқы әсерге ұшырамаған NaCl кристалындағы 2,7 эВ-тегі 

люминесценция туралы әдебиетте ақпарат жоқ. 

160-165 К температурасында, VK орталықтары жылжымалы болған кезде, 

NaCl-Li ТСЛ спектрлерінде (NaCl ұқсастығы бойынша) 3,3 эВ және 3,0 эВ-да 

люминесценция интенсивтілігі, мобильді VK орталықтарының электронмен 

рекомбинациясынан туындайды. F-центрлер (3.5 b және 3.6 b суреттерін 

салыстырыңыз). VK және F орталықтарының рекомбинациясы процесінде α-

люминесценцияға ұқсас экзитон тәрізді түзіліс түзіледі, яғни. келесі схема 

бойынша анионның вакансиясы аймағында өздігінен ұсталатын экситон: 

Шын мәнінде, ТСЛ спектрінде шыңның максимумы 160-165 К-де 

максимумдары 3,3 эВ және 3,0 эВ-та болатын сәйкесінше π және α 

люминесценциясына жауап беретін күрделі эмиссия зонасы бар. 

180-200 К температурада қозғалмайтын электронды F орталығымен 

қозғалатын VF орталықтың (катиондық бос орынға жақын орналасқан ВК 

орталығы) рекомбинациясы ӨҚЭ люминесценциясына ұқсас, бірақ диваканс 

өрісінде орналасқан 4,0 эВ-тегі эмиссиямен жүреді. (қараңыз, мысалы, [12, p. 

1495; 95, p. 275; 101-103]. 

VF орталықтары жылжымалы болған кезде (180 ÷ 200 К), максимум 4,0 эВ-

қа тең шығарындылар диапазоны келесі схема бойынша VF және F 

орталықтарының рекомбинациясы нәтижесінде тіркеледі: 
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240 ÷ 250 К температура диапазонында 85 К температурада серпімді 

деформацияланған NaCl-Li кристалының ТСЛ спектрінде ВК орталықтарының 

рекомбинациясы нәтижесінде максимумы 2,7 эВ болатын сәуле шығару 

диапазоны жазылады (3.5 б-сурет). - литий өрісінде F-орталықтары бар отбасы 

(3.6 б-сурет), өйткені спектрлік құрамы бойынша ол максималды 2,7 эВ 

сәулеленуге сәйкес келеді, оны HA (Li) центрімен рекомбинация кезінде тіркейді. 

F'-орталықтарының термиялық иондалуы есебінен пайда болған өткізгіш 

электрон. 

ТСЛ спектрлерін талдау серпімді деформацияланған ТСЛ спектрлері 

арасындағы негізгі айырмашылықты көрсетеді ( = 0,9%) 85 К NaCl және NaCl-

Li кристалдары 100-150 К температура аралығында байқалады: 

Біріншіден, NaCl кристалының ТСЛ спектрі максимумдары 5,35 эВ және 

3,36 эВ болатын сәулелену жолақтарын тіркеді, олар рентгендік люминесценция 

мен туннельдік люминесценция спектрлерінде де болады, олар электронды-

саңылаулы жұптардың рекомбинациясы нәтижесінде аяқталады. σ- және π-

люминесценциялы білім (3.7-сурет); 

Екіншіден, NaCl-Li кристалының ТСЛ спектрі пайда болған өткізгіш 

электронның HA (Li) центрімен рекомбинация кезінде экзитон тәрізді түзілімді 

жинау нәтижесінде максимумы 2,7 эВ жаңа люминесценция жолағын тіркеді. F'-

орталығының термиялық иондалуы салдарынан 100 ÷ 115 К температура 

аралығында. 

Осылайша, бағытталған әсер сілтілік галогенді кристалдардың, мысалы, әр 

түрлі тазалықтағы NaCl кристалдарының электронды қозуларының 

радиациялық релаксациясы кезінде, эксперименттік түрде, бір оттегі серпімді 

деформация мен ақаулардың торына енгізілгендіктен жергілікті деформация 

әсерінен тордың симметриясын төмендету арқылы жүзеге асырылады. өз 

катионына қатысты радиусы шамалы гомологиялық катион (NaCl-Li). 

NaCl-Li кристаллының торының (De) катионының жарығымен жергілікті 

деформациялануына байланысты 𝐶𝑙3
−- орталықтарының түзілу тиімділігін Х-

сәулелену кезінде де бақылауға болады деп болжануда ( 80 K) және одан әрі HA 

(Li) термиялық деструкциясы кезінде - орталықтар (қоспалар катионына жақын 

орналасқан H-орталығы).  
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3.7 сурет. Серпімді деформацияланған үшін 100-110 К температура 

диапазонындағы ТСЛ спектрлері ( = 0.9%) 85 К температурасында изодоза 

режимінде рентген сәулелерімен сәулелендіргеннен кейін (RUP-120, 100 КВ 

және 3 мА) NaCl және NaCl-Li кристалдары 85 К кезінде 30 минут. 



66 
 

Бұрын зерттелген қоспаландырылған сілтілі-галогенді кристалдармен 

ұқсастығы бойынша (мысалы, [58, p. 2310; 73, p. 581; 98, p. 419]),қараңыз), X-

сәулелену кезінде жылжымалы интерстициалды галоген атомдары бір-бірімен 

әсерлесіп, жарықта орналасуы мүмкін. литий ионының қоспасы (яғни HA 

орталықтарын құрайды). HA (Li) -центрлерінің келесі термиялық 

деструкциясынан кейін жылжымалы галоген атомдарының үш галогенді 𝐶𝑙3
− 

орталықтарының түзілуімен жұптық әрекеттесу мүмкіндігі ғана қалады. 

80C-да рентген сәулелерімен сәулеленген NaCl-Li кристалының оптикалық 

жұтылу спектрінде жоғары тазалықтағы NaCl кристаллында жоқ жаңа 

диапазондар, максимумдары 3,35 эВ және 4,6 эВ болатын жолақтар тіркеледі 

және өсу сонымен қатар байқалды. F және F'-орталықтарының концентрациясы 

(анионның вакансия өрісіндегі екі электрон) (3.8 суретті қараңыз, 1 қисық). KCl-

Li кристалымен ұқсастығы бойынша [30], рентгендік сәулелену арқылы NaCl-Li 

кристалында 80 К кезінде максимумы 3,35 эВ және 4,6 эВ кезінде және 130 К 

температурасында бір уақытта күйдірілген сіңіру жолақтары HA ( Li) - 

орталықтар (3.8, а, б-суреттегі кірістірулерді қараңыз). NaCl кристалдарындағы 

түс орталықтарын зерттеу бойынша жұмыстардың көптігіне қарамастан, NaCl-

Ca кристалдарындағы HZ орталықтарды қоспағанда, HA (Li) типті орталықтар іс 

жүзінде зерттелмеген. 

HA (Li) - орталықтарының термиялық деструкциясы кезінде (130 К), 

жылжымалы интерстициалға айналған интерстициалды галоген атомдарының 

өзара әрекеттесуі нәтижесінде максимумы 5,35 эВ болатын полигалоидты 

орталықтар түзіле отырып, кристалдық тордың қайта орналасуы бар (3.8-сурет, 

2-қисық). Бұдан әрі NaCl-Li кристалын бөлме температурасына дейін күйдіру 

олардың максималды 5,8 эВ-ге тең 400 К-ге дейінгі полигалоидты орталықтарға 

күрделі және термиялық тұрақтыға айналуына әкеледі (3.8-сурет, 3-қисық). 

Сонымен қатар, электронды F- және F'-орталықтардың концентрациясының 

төмендеуі олармен делокализацияланған тесік орталықтарының 

рекомбинациясы, сондай-ақ F'-центрінің өзін жылу ионизациясы есебінен 

байқалады (3.8-сурет, 2-қисықтар) және 3). Сонымен қатар, абсорбциялық 

диапазон эксперименталды анықтау шегінен 6,4 эВ жоғары аймақта максималды 

күйдіріледі (3.8 суреттегі 1 және 2 қисықтарын салыстырыңыз), олар, 

Сонымен, біздің эксперименттік мәліметтерімізден NaCl-Li кристалында 

иондық радиусы тордың негізгі катионына қарағанда кіші болатын жеңіл литий 

катионының болуы жылжымалы интерстициалды галоген атомдарының 

орналасуына әкеледі HA (Li) орталықтарының формасы. Сондай-ақ, литий 

иондарымен NaCl допингін қолдану тиімділікті өзгертпейтінін ескеріңіз 𝐶𝑙3
− - 85 

К температурасындағы рентген сәулелері бойынша орталықтар. 

NaCl-Li кристалында рентген сәулесінің әсерінен 85 К температурада NaCl 

кристалына қарағанда үш галогенді дисперсті 𝐶𝑙3
− - орталықтар. Мөлдір сіңіру 

жолақтарының болмауы және жалғыздың термиялық тұрақтылығы 𝐶𝑙3
− - NaCl 

кристалдарындағы орталықтар, шамасы, осы орталықтар тиімді құрылған кезде 

85 К және одан жоғары температурада сәулелену кезінде, жұтылу спектрі 
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аймағында Cl3 - молекулалар пайда болады, олардың орналасуы температура 

мен сәулелену дозасына қатты тәуелді. 

 

 

 
3.8 сурет. 80C температурада рентген сәулелерімен сәулеленген және 80-де 

өлшенген NaCl-Li кристалының жұтылу спектрлері TO 

1-рентгендік сәулеленуден кейін 6 сағат, 2 және 3 - сәйкесінше 150 К және 

300 К дейін қызғаннан кейін. а) - сіңіру жолақтарын 3.35 эВ және 4.6 эВ 

термиялық күйдірудің қисықтары. б) - HA (Li) -центрлерінің сіңіру спектрі. 

Термиялық тұрақты сәулелену ақаулары екі жылжымалы интерстициальды 

галоген атомдарының (H-орталықтарының) үш галогенді Х3 орталықтарға 

айналуымен өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатыны белгілі, олар жоғары 

температурада тұрақты F-орталықтарға қосымша кемшіліктер болып табылады 

[32 -33]. 

Осылайша, салыстырмалы түрде жоғары температурада NaCl 

кристалдарында радиациялық ақаулардың пайда болу тиімділігі X3- 

орталықтарын құру тиімділігімен анықталады.  

 

Үшінші тарау бойынша қорытынды: 

Нүктелік және серпімді деформацияны қолдана отырып  абсорбциялық, 

термоактивті және люминесцентті спектроскопия негізінде NaCl матрицасында 
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радиациялық ақаулардың электронды қозуының радиациялық релаксация 

процестері зерттелді және келесі негізгі заңдылықтар анықталды: 

1. 85 К кезінде NaCl (Harshaw), NaCl-Li және NaCl (Галит) 

кристалдарының рентгенолюминесценция спектрлерін тіркеу бойынша тәжірибе 

жүзінде π ( 3,5 эВ)  және σ-люминесценция (5,2 эВ) жолақтарының 

қарқындылығы арақатынасы деформацияға дейін 2 есе, ал серпімді деформация 

кезінде (ε=1%) 8 есе, яғни люминесценция қарқындылығының артуы π-

люминесценция есебінен болатыны анықталды.  

2.  115 К кезінде термостимульді люминесценция спектрлерінде серпімді 

деформацияланған (ε=1%) NaCl-Li-де F' – орталықтарының термиялық 

иондалуы кезінде босатылатын, локализацияланған HA(Li) - орталықтары бар 

электрондардың рекомбинациясы нәтижесі ретінде түсіндірілетін, максимумы 

2,7 эВ болатын сәулелену анықталды. 

3. Серпімді деформация торының симметриясының төмендеуімен NaCl 

матрицасында тордың тұрақты түйіндеріндегі экситондардың – өздігінен 

қармалуы белсендіріледі және қоспаларға (Br) экситон энергиясын беру 

айтарлықтай нашарлайды. 

Қорғалатын жағдай ретінде зерттеудің мынадай тұжырымы шығарылады: 

«NaCl кристалдарындағы экситон тәрізді түзілімдердің асимметриялық 

конфигурациясына бір осьті серпімді деформацияның тікелей әсері, ол π –

люминесценция спектрі саласындағы қарқындылықтың максимумымен 3,5 эВ 

кезінде, 85 К температурда және жартылай ені 0,75 эВ шамасында байқалады». 
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4 RbI, KI және KCl КРИСТАЛДАРЫНЫҢ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯСЫНА СЕРПІМДІ ДЕФОРМАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ  

 

4.1 RbI кристалындағы деформациямен қоздырылған Ех-

люминесценциясы 

Сілтілік галогенді кристалдарда тікелей оптикалық және электронды-

саңылаулы жұптардың рекомбинациясы процесінде құрылған анионды 

экситондардың ақаулары / қоспалары маңында қоныс аудару процестері, өзін-өзі 

ұстаудың әр түрлі кезеңдері егжей-тегжейлі зерттелген [1, c. 164; 4, c. 220; 12, p. 

1495; 96, p. 907; 98, p. 420].  Сілтілік металл иодидтерін арнайы топқа қосу керек, 

оның типтік өкілі RbI кристалы, мұнда еркін және өздігінен ұсталатын 

экзитондардың қатар өмір сүруі тәжірибе жүзінде дәлелденген [107-108], 

энергия күйлері оның теориялық болжамды потенциалды тосқауылы бөлінеді 

(мысалы, [109] қараңыз). Рентген және фотолюминесценцияны зерттеу 

көрсеткендей, RbI кристалінің тұрақты торлы учаскелеріндегі ӨҚЭ 

люминесценция спектрі кем дегенде үш жолақтан тұрады, олардың 

максимумдары 3,89 эВ ( -поляризация) және 2,3 эВ ( -поляризация), сондай-ақ 

3.1 эВ (деп аталатын) xE -жолақ) [1, c. 164; 4, c. 220; 16, p. 1560; 107, p. 163; 108, 

p. 160; 110-114]. Алайда, табиғат xE -люминесценция әлі түпкілікті орнатылған 

жоқ, өйткені тізімделген бірқатар жұмыстарда оның күрделі құрылымы мен 

байланысы туралы болжамдар бар, ең болмағанда аймақтағы 

люминесценцияның бөлігі xE -қоспалардың жанында ӨҚЭ радиациялық 

релаксациясы бар жолақтар  натрий, бром немесе басқа бақыланбайтын 

қоспалар (мысалы, қараңыз ([53, p. 100; 112, p. 1994; 113, p. 1370], ал басқа 

авторлар жарқыраудың ішкі табиғаты туралы пікірде [23, 28, 30]).  

Белгілі болғандай, экситон шығарындылары күрделі температуралық 

тәуелділікке ие (мысалы, [1, c. 19; 16, p. 1554; 107, p. 163; 108, p. 160]).  қараңыз). 

RbI кристалындағы бос экситондардың люминесценциясы 4,2 К-де интенсивті 

болады, ал кристалл температурасы жоғарылаған сайын оның термиялық 

сөндірілуі басталады және люминесценция толығымен 40 К шамасында 

жоғалады (сөндіріледі). . - және  -люминесценция ӨҚЭ. Сонымен бірге, 

жоғары температурада бұл люминесценцияны сөндіру басталады: 80 К кезінде, 

қарқындылық  -люминесценция (2,3 эВ) максималды мәнінен үлкен ретті 

әлсіреді, және  люминесценцияны (3,89 эВ) шамасы 120 К-қа дейін сөндіреді. 

Қолданылған деформация арқылы сілтілік галогенді кристалдық тордың 

симметриясының төмендеуі миграциямен, өздігінен ұсталумен және ЖЖ-нің 

жойылуымен байланысты процестерге айтарлықтай әсер етуі мүмкін (аниондық 

экзитондарды қосқанда) [53, p. 100; 55, p. 824; 56, p. 348; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, 

p. 158; 73, p. 582; 116, p. 300]. Симметрияның төмендеуімен қозу энергиясын беру 

тиімділігінде, сондай-ақ босаңсыған экзитондардың өздігінен ұсталу және 

ыдырау арналарында өзгерістер күтіледі. Сонымен қатар матрицадан өзгеше 

ионды радиустары бар катиондардың немесе аниондардың гомологтарымен 

допинг кезінде сілтілік галогендік тордың жергілікті деформациясы да 

релаксация процестеріне әсер етеді.  



70 
 

Осындай табиғи нәзік физикалық процестерді зерттеу үшін кристалда ӨҚЭ 

сәулелену күйлері болған кезде төмен температурада серпімді деформацияны 

қолдану маңызды. Белгілі болғандай (мысалы, [53, p. 100; 55, p. 824; 56, p. 348; 

57, p. 75; 58, p. 2310; 60, p. 158; 73, p. 582; 116, p. 300]) сілтілік галогенді 

кристалдарда тор симметриясының төмендеуімен люминесценттік жолақтардың 

қайта бөлінуі ішкі пайдасына пайда болады. - және  - ӨҚЭ люминесценциясы, 

бұл серпімді деформацияның әсерінен бос экзитондардың өздігінен аулануға 

дейінгі жүру жолының қысқаруына байланысты тұрақты тор учаскелерінде 

экзитондардың өзін-өзі ұстау ықтималдығының артуымен байланысты. Демек, 

сілтілік галогенді кристалдарда төмен температуралы деформация кристалдық 

тордың бұзылу өрісінде (ақаулар мен қоспалар) экситондардың радиациялық 

босаңсуынан туындаған люминесценция жолақтарын әлсіретеді, ал екінші 

жағынан, интенсивтіліктің жоғарылауына әкеледі. кристалдардың меншікті 

люминесценциясы (ӨҚЭ люминесценциясы). 

Вакуумдық ультракүлгін сәулелену аймағында фотондармен RbI 

кристалдары қозғалған кезде, аниондық экситондардың тікелей оптикалық 

құрылуын қамтамасыз ете отырып, 4,2 К температурасында ӨҚЭ 

люминесценция жолақтары максимуммен 3,89 эВ-та тіркелді.   , 3.1 эВ  xE  

және 2,3 эВ    [16, p. 1553; 53, p. 100; 56, p. 348; 112, c. 1115; 115, p. 43; 116, p. 

300].  

4.1-суретте деформацияланбаған кристалл үшін (1 қисық) және серпімді бір 

осьтік деформацияға ұшыраған үлгі үшін де (2-4 қисықтар) 93 К-де өлшенген RbI 

кристалдарының рентген-люминесценция спектрлері көрсетілген. «Тың» үлгінің 

басым екенін көруге болады   максимумы 3,89 эВ-тегі ӨҚЭ люминесценциясы, 

ал максимумы 3,1 эВ-тегі люминесценция жолақтары  xE  және 2,3 эВ   93 К 

температурада олар толықтай сөніп қалды. RbI кристалдарында 93К интенсивті 

серпімді деформацияға ұшыраған  люминесценция шамасы ретіне қарай 

жоғарылайды және қарқынды люминесценция жолағы максимум 3,1 эВ кезінде 

пайда болады, ал аймақтағы әлсіз - люминесценция ӨҚЭ люминесценциясы 

(қисықтар 2-4). Салыстырмалы кристалл деформациясы дәрежесінің 0-ден 1% -

ға дейін жоғарылауы сәулелену жолақтарының интенсивтілігіне айтарлықтай 

әсер ететіндігі байқалады. 

Қарқындылыққа тәуелділік  -RBI кристалындағы ӨҚЭ люминесценция 

жолақтары салыстырмалы деформация дәрежесіне қарсы   4.2-суретте 

көрсетілген. Тәуелділікке байланысты екі бөлім айқын ажыратылады: сызықтық 

бөлім  I f , деформацияның серпімді бөлігін сипаттайтын, шамамен дейін 

созылады 1%  содан кейін тәуелділіктің қанығуымен сызықты емес бөлім 

 I f ,бұл кристалдың пластикалық деформациясын сипаттайды. 

Эксперименталды түрде бекітілген тәуелділіктің табиғаты  I f  барлық 

тіркелген люминесценция белдеулерінің деформация дәрежесіне дейінгі 

серпімді деформация шегіне дейін интенсивтілігінің жоғары сезімталдығын 

көрсетеді 1%  . 
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4.2-суретте сонымен қатар салыстырмалы дәрежедегі бір осьтік деформация 

әсерінің нәтижелері көрсетілген 0 1.8%   максимумы 3.1 эВ  Ex люминесценция 

диапазонына, оны 93 К температурасында деформацияланбаған RbI 

кристалдарының рентген люминесценция спектрінде тіркеу мүмкін емес (4.1-

сурет, қисық 1). Құнның артуымен айқын көрінеді  люминесценция жолағының 

қарқындылығы 3,1 эВ-ге дейін сызықтық өседі 1%  , содан кейін  -

люминесценция ӨҚЭ кристалл RbI, тәуелділіктің сызықтық емес бөлімі  I f , 

жарқыраудың қанықтылығына сәйкес келеді. 

 

 
4.1-сурет. RbI кристалының рентгендік люминесценция спектрлері 

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

кезінде 93 К температурада өлшенеді ε = 0,5% (қисық 2), ε = 0,7% (қисық 3), ε = 

1% ( қисық 4). Сызықтар деформацияланған кристалл спектрінің элементар 

компоненттерге ыдырауының компоненттерін көрсетеді. 

 

Табиғат туралы xE RbI және KI кристалдарындағы люминесценция, әлі 

күнге дейін біржақты пікір жоқ. Әдебиет тұрғысынан xE Жолақ кристалдың 

меншікті люминесценциясы деп танылады, атап айтқанда, жалпы галактикалық 
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Канно классификациясы бойынша әлсіз конфигурациялы тұрақты торлы 

жерлерде [23, 25, 28, 30] екі галогенді ӨҚЭ люминесценциясы [ 2, 7]. Басқа 

жұмыстардың авторлары қарастырмайды xE - ӨҚЭ эмиссиясының 

люминесценциясы және оны байланысты экзитондардың шығарылуына жатқызу 

 иондық радиусы басқа қоспалық өрісте локализацияланған екі галогенді 

экситонның люминесценциясы (мысалы, Na немесе Br) немесе кристалдық тор 

ақауының жанында [56, p. 348; 110, p. 1499; 112, p. 1115; 115, p. 43]. 

Қарқындылықтың тәуелділігі екенін ескеріңіз xE - енгізілген / бар 

қоспалардың немесе тор ақауларының концентрациясынан RbI-дегі 

люминесценция. Көптеген эксперименттік зерттеулер әр түрлі бақыланбайтын 

қоспалар немесе біртектілік әрдайым RbI кристалдарының нақты торында 

болатындығын көрсетеді. Балқымадан (шикізатты бірнеше зоналық балқытумен 

қосымша тазартудан кейін) немесе сулы ерітіндіден өсірілген «ультра таза» 

монокристалдармен жүргізілген арнайы тәжірибелер де табиғат туралы 

біржақты нәтижеге әкелген жоқ xE -люминесценция (қараңыз [112, p. 1115; 114, 

p. 3099].және онда келтірілген әдебиеттер). 

 

 
 

4.2-сурет. Қарқындылыққа тәуелділік - және xE люминесценция (максимум 

сәйкесінше 3,9 эВ және 3,1 эВ) ӨҚЭ 93 К-де кристаллға қолданылатын 

деформация дәрежесіне қарсы. 
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RbI кристалының жан-жақты гидростатикалық сығылуын қолданғанда 

[112, б. 115; 114, б. 3099; 116, б. 301], 3.1 эВ люминесценция жолақтары арасында 

қарқындылықтың қайта бөлінуі тіркелді.  xE  және 2,3 эВ    және 3,89 эВ   : 

xE - әлсіреуімен люминесценция жоғарылаған  -люминесценция іс жүзінде 

тұрақты қарқындылықпен  -люминесценция. Қарқындылықты арттыру xE -

люминесценция жауапты мемлекеттер арасындағы ықтимал тосқауылдың 

төмендеуімен байланысты xE  (3.1 эВ) және   (2,3 эВ) шығарылым, демек, 

қарқындылық  люминесценция (3,89 эВ) жан-жақты қысу кезінде тұрақты 

болып қалады. Бұл нәтиже өзінің табиғаты туралы куәландырады xE (3.1 эВ) 

люминесценция. Кристалдың жан-жақты гидростатикалық сығылуы әр түрлі ЭЭ 

энергиясының өзгеруіне әкелетінін, бірақ тордың симметриясын өзгертпейтінін 

есте ұстаған жөн. Мұндай сыртқы әсер кезінде қоспаның және бос экситон 

люминесценциясының жоғарылауы байқалады, ал ӨҚЭ люминесценциясы 

жалпы жағдайда әлсірейді [56, б. 348; 116, б. 300]. 

Кристаллға қолданылған бір осьтік сығымдау кристалдық тордың 

симметриясының төмендеуіне алып келеді, ал EE энергия күйлері салыстырмалы 

түрде әлсіз өзгереді. Бір осьті серпімді деформацияның нәтижесі бос 

экситондардың люминесценциясы мен әртүрлі қоспалық люминесценцияның бір 

уақытта әлсіреуімен ӨҚЭ люминесценциясының күшеюі болуы керек. Әсер 

етудің басты себебі бос экситондардың энергетикалық күйлері мен ӨҚЭ 

арасындағы потенциалдық тосқауылдың төмендеуі екенін еске түсіреміз. Осы 

жұмыстың нәтижелеріне оралсақ, біз рентгендік люминесценция спектрінде 

тіркелген қарқындылықтың едәуір жоғарылағанын атап өтеміз. -серпімді бір 

осьтік сығымдауды RbI кристалына 93 К температурада қолданған кездегі 

люминесценция, шамасы, рентгендік сәулелену нәтижесінде пайда болған 

электронды-саңылаулы жұптардың релаксациясы үдерісінде экситондардың 

рекомбинациялық түзілу ықтималдығының артуымен байланысты.  

Жолақтар арасындағы қарқындылықты қайта бөлудің әсері xE - және  - 

гидростатикалық сығылу әсеріндегі люминесценция [53, p. 100; 115, p. 43] 

тордың тұрақты RbI өзгеруімен және сәйкесінше Rabin-Click параметрінің 

өзгеруімен түсіндіріледі /S Dқайда S   тығыз аниондардың арасындағы 

тығыздық орамдарының бағыттары <110>, және D   галоген атомының 

диаметрі.  

Мысал ретінде KI-Tl кристалын қолдана отырып, [73 б. 581] бір оксиалды 

төмен температуралы серпімді деформация ЭЭ-дердің олардың өздігінен 

ұсталуына дейінгі орташа еркін жолының төмендеуіне әкелетіндігі көрсетілген 

болатын, нәтижесінде қайта бөлудің әсері люминесценция жолақтарының 

интенсивтілігі меншікті - және  -люминесценция, ал люминесценция 

қоспасының таллий (Tl) қарқындылығы айтарлықтай әлсіреді. 

Осылайша, бір осьтік серпімді деформацияның (93 К) тұрақты әсерінен 

ЭЭ-нің орташа бос жүрісі олардың өздігінен ұсталуына дейін азаяды. 

Нәтижесінде бақыланбайтын қоспалар немесе торлы ақаулар (олардың 

салыстырмалы түрде төмен концентрациясында) тордың үстінен қозғалатын 
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электрон жарылғыш заттың (экситонның) өзін-өзі ұстап қалуына байланысты 

«қол жетімсіз нүктелерге» айналады. Басқаша айтқанда, төмен температуралы 

бір осьтік деформация тұрақты торлы учаскелерде ЭЭ-нің өзін-өзі ұстап қалу 

ықтималдығын күрт арттырады және байланысқан эксцитондардың (қоспалар / 

ақаулардың жанында) түзілуіне және онымен байланысты люминесценцияның 

пайда болуына кедергі жасайды. 

Ішкі немесе қоспалық сипаттағы мәселелерді шешу үшін RbI торының 

симметриясын төмендететін сыртқы мазасыздық факторы ретінде бірінші рет 

төмен температуралы біртекті серпімді деформация қолданылды. xE - 

люминесценция. 

Өзінің қарқындылығы анықталды  максимум 3.89 эВ-та ӨҚЭ 

люминесценциясы, сонымен қатар xE - максимумы 3,1 эВ болатын 

люминесценция, RbI деформация дәрежесінің жоғарылауымен шамасына қарай 

сызықтық өседі 1%  ... Ескеру керек, xE рентгендік люминесценция спектрінде 

деформация болмаған кезде 93 К-де люминесценция анықталмады, бұл кезде 

экзитон өзін ұстамас бұрын үлкен еркін жолға ие болды және қоспалардың / 

ақаулардың жанында локализацияланған экзитондардың люминесценциясын 

тіркеу үшін ең қолайлы жағдайлар жасалған (байланысты экзитондар). Алынған 

эксперименттік мәліметтер осыны дәлелдейді xE -RbI кристалындағы 

люминесценция (3.1 эВ) әлі күнге дейін өздігінен ұсталған экситондардың 

радиациялық ыдырауына сәйкес келеді, яғни. өзіндік табиғаты бар. 

[55, p. 824; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, c. 158; 73, p. 581; 94, p. 012139; 116, p. 

301тұжырымдары мен осы зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, біз төмен 

температуралы бір осьтік серпімді деформацияны кристаллға қолдану өзіндік 

немесе лас сипатқа ие люминесценцияларды бөлу үшін өте жемісті деген 

қорытындыға келуге болады.  

 

4.2 Торлы симметрияның табиғи төмендеуінен кейінгі төмен 

температуралы деформация кезіндегі KI және KI-Na кристалдарының 

люминесценциясының табиғаты 

Сілтілік галогенді кристалдардың люминесценциясы тордың 

симметриясының әр түрлі көлемдегі, серпімді және пластикалық деформация 

дәрежесіндегі қоспалар гомологтары арқылы төмендеуіне өте сезімтал [1, c. 108; 

24, p. 308; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, p. 157; 73, p. 740; 118, p. 75]. Катиондық және 

аниондық гомологтар, сондай-ақ вакансиялар өздерін қоршаған электронды 

қозулардың тиімді релаксациясына ықпал етеді, нәтижесінде нүктелік ақаулар 

аймағында өзімізге түсіп қалған экситонның люминесценциясын байқаймыз [57, 

p. 75; 58, p. 2310]. 

Төмен температуралық деформацияға арналған тәжірибелер керісінше, 

серпімді кернеулер электронды қозулардың орташа еркін жүру жолының 

төмендеуіне байланысты тұрақты тор учаскелерінде KI кристалындағы өздігінен 

ұсталатын экситондардың радиациялық жойылу ықтималдығының артуына 

әкеледі [1]. -4]. 4.3-суреттегі кірістіру  КI кристалының люминесценциясы, ӨҚЭ 

люминесценция қарқындылығының кернеу дәрежесіне тәуелділігі көрсетілген. 
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1% -ке дейінгі түзу сызық айқын көрінеді, ол деформацияның серпімді бөлігіне 

жауап береді. Деформация дәрежесінің одан әрі жоғарылауымен ӨҚЭ 

люминесценция қарқындылығының айқын жоғарылауы байқалмайды. 

  

 
4.3-сурет. 93 К температурасындағы KI кристалының рентген-

люминесценция спектрі Қисық 1 - деформацияға дейін, 2 - 0,8% деформация 

кезінде, 3 - 1% деформация кезінде 93 К, 3 / - 3 қисығының гаусс компоненттеріне 

ыдырауы. ӨҚЭ π-люминесценциясының қарқындылығы, бір осьтік 

деформацияның салыстырмалы дәрежесі бойынша. 

 

KI-Tl кристалының негізінде интенсивтіліктің ішкі люминесценция 

пайдасына серпімді деформация дәрежесінің жоғарылауымен қайта бөлінуі 

тіркелген [5]. 

[8] деформацияланбаған КІ кристаллында термиялық стимуляцияланған 

люминесценция шыңы жоғары температура аймағында термиялық деструкцияға 

сәйкес максимум 340 К деңгейінде тіркелді.  
0

3 aca
I  - төмен температуралы 

деформация кезінде жоқ орталықтар. Бұл дегеніміз, бір осьтік деформация 

саласында H - центрлерінің бір-бірімен ассоциациясы жоқ, оның өнімі  
0

3 aca
I  - 

орталықтар. Бұл жағдайда VK, VF, VKA және F'- орталықтарының термиялық 
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ынталандырылған люминесценциясының төмен температурадағы интенсивті 

шыңдары тіркелді. 

<100> және <110> бағыттары бойынша төмен температуралы деформация 

жағдайындағы КІ кристалдарында максимумдары 4,42 эВ және 2,3 эВ болған 

өздігінен ұсталатын экзитондардың люминесценциясы тіркелген. 

Алайда, осы уақытқа дейін вакуумда бөлме температурасында ұзақ уақыт 

сақтау арқылы торлы симметрияның табиғи төмендеуі жағдайында сілтілік 

галогенді кристалдардың люминесценциясының ерекшеліктерін зерттеу мүмкін 

болмады, бұл өнімділікті болжау үшін өте маңызды сцинтилляциялық 

детекторлардың жұмыс істеуі. 

Сілтілі галогенді сцинтилляторлар қара деталь бөлшектерінің энергиясын 

тіркеу сияқты ультра өзекті тәжірибелерде сенімді детекторлар ретінде 

қолданылады [94, p. 012139]. Зауыт салмағы 250 килограмм болатын 25 ультра 

таза NaI кристалдарына негізделген. Вимп осындай кристалдан өткен кезде онда 

электронды қозулар пайда болады және олардың одан әрі релаксациясы 

жарқылмен аяқталады деп болжануда. 

Әлемдік әдебиетте KI және RbI кристалдарындағы Х-сәулеленудің табиғаты 

туралы келіспеушіліктер әлі де жалғасып келе жатқанын және мәселе түпкілікті 

шешілмегенін атап өткен жөн.  

4.2 К температурада KI кристалындағы өздігінен ұсталатын экситонның 

сәулелену спектрі екі компоненттен тұрады: - максимум 4,15 эВ және - 

максимум 3.31 эВ шамымен жарқырайды. -люминесценция экситонның 

синглеттік күйіне сәйкес келеді, және - люминесценция - үштік. Электронды-

саңылаулы жұптардың оптикалық құрылуымен және интенсивтілікпен- қызған 

кезде жарқыл тек 60 К және 80 К-тан кейін сөне бастайды, ол тек 3 есе азаяды, 

ал - 90 К жоғары температурада ғана жарқырайды [14]. Бұл дегеніміз, егер ӨҚЭ 

құрылатын болса, онда 100 К температурада оларды сенімді тіркеуге болады. 

Кристалдың рентгендік люминесценция спектрінде, әлсізді қоспағанда - және 

- жарқырау, максимум 3,02 эВ шамасында неғұрлым қарқынды жарқыл 

көрінеді. 

Бір оксиалды қысу кернеуін қолдану ӨҚЭ люминесценциясының қатты 

өсуіне әкеледі [54, б. 504]. Оның үстіне - және - ӨҚЭ люминесценциясы дәл 

осылай өседі. 3.02 эВ-тық эмиссия тиімділігі аз болса да, қысу кезінде өседі. 

Деформацияланған КІ кристалының фосфоресценттік спектрінде 3,02 эВ шамы 

да бар, бұл оның радиациялық ақаулар арасындағы туннельдік рекомбинациялар 

нәтижесінде пайда болуы мүмкін деген болжам жасайды. 

Деформацияланған КІ кристалының рентген-люминесценция 

спектрлерінде, қарқындылығы - және -люминесценциялы ӨҚЭ 12-15 есе 

артады. Бұл жағдайда люминесценция максимум 3,02 эВ кезінде жоғалады. 

Торлы симметрияның төмендеуімен ӨҚЭ люминесцентінің алауының әсері 

сілтілік галоген кристалдарының ішкі люминесценциясын күшейту тәсілі 

ретінде патенттелген болатын [121]. 

Негізінде <100> кристаллографиялық бағыт бойынша бір осьтік 

деформация сілтілік галоген кристалдарының кристалдық құрылымының 
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симметриясын төмендетеді. Бұл жағдайда нүктелік симметрия тобы  Оh тан D4h. 

ға дейін азаяды. Бір осьтік деформацияланған кристалда сығылу бағыттарымен 

бірге керілу бағыттары да болады. Бағалау бойынша [56, p. 350], сығымдаудың 

абсолюттік мәні - бұл созылудан үлкен мән. Сондықтан, торлы симметрияның 

төмендеуімен бір осьтік сығылған кристалда жұп жақын аниондар құрылады, 

олар сілтілік галогенді кристалдардағы электронды қозулардың өздігінен 

ұсталуына ықпал етеді. 

Рентгендік люминесценция спектрлері бөлме температурасында ұзақ уақыт 

(10 жылдан астам) сақтағаннан кейін КI және КI-Nа кристалдарының төмен 

температуралы (100К) бір осьтік деформациясында зерттелді (4.3 және 4.4-

суреттер). 

4.4 суретте салыстырмалы бір осьтік деформация дәрежесіне байланысты 

бөлме температурасында 100 К температурада ұзақ уақыт сақталған КI 

кристалының рентгендік люминесценция спектрі көрсетілген. 1 қисық 

зерттелген объектінің деформацияланбаған күйін білдіреді KI. 2-6 қисықтары 

рентгендік люминесценция спектрінің бір осьтік деформация дәрежесіне 

байланысты өзгеруін көрсетеді, ал деформация дәрежесі мақсатты түрде біртекті 

қадамда 0,04% -дан 0,2% -ға дейін көтерілді. 

Болып жатқан процестерді дұрыс түсіндіру үшін 4.5-суретте 100 К 

температурасында 0,2% -ке дейін біртекті деформациядан кейін бөлме 

температурасында ұзақ уақыт сақталған KI-Na кристалының рентгендік 

люминесценция спектрі көрсетілген. 

4.4 және 4.5 суреттерін талдау келесі заңдылықтарды анықтайды: 

1. КI (аймақ тазартылған) және КI-Na (0,3 моль%) кристалдарының торлы 

симметриясының табиғи төмендеуі қарқындылықтың күрт төмендеуіне әкеледі 

 (3,3 эВ) және Ex (3,0 эВ) - люминесценция жолақтары, олар қарқындылықпен 

салыстырылады  (4.17 эВ) - люминесценция. 

2. Сыртқы механикалық төмен температуралы деформация рентген 

люминесценциясының спектрлік құрамын түбегейлі өзгертеді. 

3. Деформация дәрежесінің жоғарылауымен люминесценция 

спектрлерінің біртіндеп ығысуы екі бағытта жүреді: жолақтардың максимумы  

(3.3 эВ) - люминесценция қысқа толқын ұзындықтарына қарай ығысады, соңғы 

позиция 4,39 эВ-ге бекітілген (4.4-суреттегі А бөлімі); Ex диапазондарының 

максимумы (3,0 эВ) - люминесценция ұзын толқын ұзындықтарына қарай 

ығысады, олардың соңғы орны 2,63 эВ-ге бекітілген (4.4-суреттегі В бөлімі). 

4. Люминесценция жолақтарының осындай ығысуы KI-Na кристалы үшін 

де тіркелді (0,3 моль%) 

Тәжірибелер көрсеткендей, төмен температуралы бір осьтік деформация 

шығарылым спектрлерінің 3,3 эВ кезінде бөлінуіне әкеледі ()4.39 эВ және 3.0 

эВ (бұрынғы)2.63 эВ.  

Канно [24, p. 388] жорамалы бойынша СГК-да құрылымы бойынша 

геометриялық тұрғыдан ерекшеленетін үш типтегі ӨҚЭ-дар мүмкін. I топтағы 

кристалдарда ӨҚЭ ядросы галогендік екі орынды алады (ST2 типті D2h 

симметриясымен), III топтағы кристалдарда - бір галогендік учаске (C2 
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симметриялы күшті ӨҚЭ типті ӨҚЭ)), II топ - кейбір аралықтағы әлсіз 

асимметриялық позиция (конфигурациясы әлсіз ӨҚЭ). Ядроның орталық 

симметриялы күйден қатты асимметриялыға ығысуы ядро мен электронның 

толқындық функцияларының кеңістіктік қабаттасу дәрежесінің төмендеуіне 

және сәйкесінше ӨҚЭ өмірінің ұзаруына әкеледі. 

 

 
 

4.4-сурет. Бөлме температурасында салыстырмалы бір осьтік деформация 

дәрежесіне байланысты 100 К температурада ұзақ уақыт сақталған КІ 

кристалының рентген-люминесценция спектрлері: 1 - деформация алдында, 2 - 

0,04%, 3 - 0,08%, 4 - at 0,12%, 5 - 0,15%, 6 - 0,2%. 

 

Экситонды өздігінен ұстап алған сәтте, ӨҚЭ өндірісі аймағында 

трансляциялық симметрия да, инверсиялық симметрия да ӨҚЭ-да S-T 

интеркомбинациясы ауысуы кезінде бұзылады. Бұл адиабаталық 

тұрақсыздықтың пайда болуына әкеледі, бұл өздігінен бірқатар сілтілік галогенді 

кристалдарда ӨҚЭ конфигурациясының түзілуіне әкеледі. 

KI және KI-Na кристалдарында, деформация дәрежесіне байланысты, тығыз 

орналасқан аралықты бөлу механизмі  (3,3 эВ) және Ex (3,0 эВ) люминесценция 

белдеулері болып табылады. Нәтижесінде  (3.3 эВ) - асимметриялық 

конфигурациясы бар өздігінен ұсталатын экситонның люминесценциясы 
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симметриялы (әлсіз) боладыon), және Ex (3.0 эВ) - люминесценция, керісінше, 

Канно классификациясына сәйкес асимметриялық конфигурацияны алады [7]. 

 

 
 

Сурет 4.5. КИ-Na кристалының рентгендік-люминесценттік спектрі бөлме 

температурасында бір октикалық деформациядан кейін 100К кезінде 0,2% -ке 

дейін ұзақ уақыт сақталған. 
 

Ex (3,0 эВ) - KI және KI-Na кристалдарындағы люминесценцияның табиғаты 

туралы айтсақ, оның басым болатындығы және оның максимумы төмен 

температуралы деформация деңгейінің жоғарылауымен (3,0 эВ) 

корреляциялайтын маңызды тәжірибелік нәтиже алынды.2,63 эВ), ал натрий 

иондарының кристалдардағы концентрациясы емес. Әдетте, төмен 

температуралы серпімді деформация қоспалардың әсерінен меншікті 

люминесценцияның жоғарылауына әкеледі, бұл галогендік экзитондардың 

тұрақты тор учаскелерінде өзін-өзі ұстау ықтималдығының артуымен 

түсіндіріледі [24, p. 388]. Бұл әсер KI-Tl кристалы үшін арнайы зерттелді және 

серпімділік деформациясы дәрежесінің жоғарылауымен ішкі люминесценция 

пайдасына қарқындылықтың қайта бөлінуі тіркелді. Эксперименттік мәліметтер 

негізінде біз төмен температуралы деформация дәрежелеріне өте сезімтал 
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әртүрлі конфигурациядағы галогендік экситон тәрізді түзілімдермен 

айналысамыз деп болжауға болады.  

Төмен температурадағы (100 К) рентгендік люминесценция спектрлерінде 

бөлме температурасында ұзақ уақыт сақталған КI және КI-Nа кристалдарының 

бір осьтік деформациясы келесі заңдылықтар табылды:  

- ішкі сәулелену жолақтарының қарқындылығының деформациясы 

болмаған кезде 3,3 эВ кезінде () және 4.1 эВ () жаңа өскен кристалдармен 

салыстырғанда бір-бірімен салыстырмалы болады, мұндағы арақатынас 

сәйкесінше (10/1) шамасы бойынша ерекшеленеді;  

- төмен температуралы бір осьтік деформация дәрежесінің жоғарылауымен 

сәулелену спектрлерінің біртіндеп ығысуы екі бағытта жүреді: эмиссияның 

максимумы 3,3 эВ-та 3,9 эВ дейінгі қысқа толқын ұзындығына қарай ығысады, 

бұл іс жүзінде сәйкес келеді -люминесценция; 3,0 эВ кезіндегі максималды 

эмиссия (экс-сәулелену) 2,85 эВ-ге дейінгі ұзын толқын ұзындығына қарай 

ығысады. 

Демек, 100 К кезіндегі бір осьтік деформация сәулелену спектрлерінің 3,3 

эВ-та бөлінуіне алып келеді ()3,9 эВ және 3,0 эВ (бұрынғы)2.85 эВ, олар 

әлсіздердің босатылуымен түсіндіріледіқосулы және әлсізсәйкесінше 

экситондардың күшті конфигурациясы. 

3,0 эВ сәулелену диапазонының конверсиясы 2,8 эВ максимуммен 

сәулелену арқылы айқын көрінеді, бұл радиацияның табиғаты бірдей екендігін 

және натрий қоспасымен байланысты емес екенін көрсетеді, өйткені қоспаның 

радиациясы серпімді деформация кезінде іс жүзінде жоғалады. 

 

4.3 Серпімді деформацияның эксциттердің NaCl және KI, RbI 

кристалдарындағы сәулелік анигиляция ықтималдығының артуына әсері  

Сілтіліголоидты кристалдарда бір осьтік қысу кернеуін қолдану ӨҚЭ 

люминесценциясының қатты өсуіне әкеледі [3]. 4.6-суретте қалыпқа келтірілген 

спектрлер мысал ретінде көрсетілген  NaCl кристалының рентгендік 

люминесценциясы (1 қисық) дейін және бір осьтік деформация кезінде (2 

қисықтары) 85 К. Бұл шығарындылар диапазоны бастапқыда π-шығарындылар 

диапазонының жарты енінің өте үлкен мәніне ие, бұл [33] мәліметтерімен сәйкес 

келеді. 3.35 эВ-тегі деформацияға дейінгі сәулелену жолағының жарты ені 0,87 

эВ, ал серпімді деформация әсерінен кейін - 0,75 эВ құрайды. Демек, 

шығарындылар диапазоны 0,12 эВ-ге дейін қысқарады. 

ӨҚЭ люминесценциясының интенсивтілігінің жоғарылауы экцитонның 

радиациялық емес ыдырау арнасының тиімділігінің төмендеуіне байланысты 

болуы мүмкін. Демек, сілтілік галогенді кристалдардың люминесценциясының 

температурасын сөндіруді өлшеу арқылы және төмен температурада бір 

оксиалды сығымдау кезінде ӨҚЭ сәулеленбейтін ауысуының активтену 

энергиясын бағалауға болады. 
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4.6-сурет. NaCl кристалының рентген-люминесценция спектрі (1 қисыққа) 

дейін және (2 қисық) 85% кезінде 1% бір осьтік деформацияға дейін 

 

 Кристалға әр түрлі температураға ұшыраған кезде сәулелену спектрінде 

максимум қарқындылығының ғана емес, сонымен қатар сәулелену жолағының 

жарты сиринінің де өзгеруі байқалады [4, p. 150]. Люминесценция сәулелену 

жолағының жарты ширині алэ-нің Кристалл торымен (фонондармен) 

тербелістермен өзара әрекеттесуіне байланысты. Люминесцентті квази-

бөлшектердің сәулелену жолағының жартылай биіктігіндегі ен мәнінің 

төмендеуі квази-бөлшек оқшауланған бола бастайды дегенді білдіреді. Егер 

квази-бөлшектің Кристалл торымен әрекеттесуі болмаса, онда спектр 

оқшауланған атомның спектріне ұқсас болады деп айтуға болады, яғни. сызықты. 

Бұл жағдайда квази-бөлшек жұтылу болған спектрдің сол аймағында сәуле 

шығарады, нәтижесінде Стокс ығысуы болмайды. 

Қоспалар орталықтарының электронды тербелмелі спектрлері теориясының 

негіздері электрондар мен тербелістер арасында күшті байланыс болған кезде 

наубайшы, Хуанг және Рис, Уильямс жұмыстарында жатыр. Осы және кейінгі 

жұмыстардың негізгі ұстанымы-адиабатикалық жуықтауды қолдану [63, б. 48; 

123-128]. 

Қатты денелердегі электрондардың оптикалық ауысуы, әдетте, тордың 

тербелмелі режимдерімен бір уақытта әрекеттесуді қамтиды, бұл бояу 

орталығының сіңіру жолағының кеңеюіне және Стокс ығысуына әкеледі [129]. 

Бұл құбылысты түсіндіретін керемет модельдердің бірі конфигурациялық 

координаттар моделін қолданады, ол ақаулық орталығының айналасында 
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өзгеретін тордың бір ғана сәніне ие болады, бұл өзара әрекеттесуге негізгі үлес 

қосады.  Диффузия моделі де бар, онда Орталық оптикалық ауысу кезінде 

кеңістіктік модамен өзара әрекеттеседі. Конфигурация координаттарының 

моделі сіңіру жолағының пішіні мен енін зерттеу үшін кеңінен 

қолданылғанымен, полярлы қатты денелердегі диапазонның әсерін дұрыс ескере 

алмайды және елемейді. Екінші жағынан, диффузиялық модельдің кванттық 

механикалық шешімі күрделі. Бірақ нәтиже сәулелену жолағының гауссиялық 

формасына ие және ені жоғары температурада Т1/2-ге пропорционалды түрде 

өзгереді және экспериментте жиі қолданылатын төмен температурада тұрақты 

болады. Сондықтан диффузиялық модель сонымен қатар бояу орталықтарының 

оптикалық ауысуларындағы фононның өзара әрекеттесуін дұрыс түсіндіреді [65, 

б. 38; 66, б. 408]. 

Люминесценция-бұл ӨҚЭ ыдырауының эмиссиялық каналының салдары, 

оны фонондардың экситондармен өзара әрекеттесуі нәтижесінде елестетуге 

болады. Біз Мотта моделін қолдандық, онда СГК-ге радиациялық (f0) және 

радиациялық емес өтулердің (d) бәсекелес процестерінің ықтималдығы 

сипатталған. F0 және d, сондай-ақ I(T) температурасына байланысты ӨҚЭ 

жарқылының қарқындылығын және температураны сөндіру (I0) басталғанға 

дейін АЛЭ сәулеленуінің қарқындылығын біле отырып, ӨҚЭ 

люминесценциясының кванттық шығуын (η) келесі өрнектен анықтауға болады: 

 

df

f

I

TI




0

0

0

)(
                                                        (4.1) 

 

Мотта моделінде f0 температура функциясы емес-Т, яғни оған тәуелді емес 

f0 ≠ f0 (Т), ал ӨҚЭ f0 сәулелі ауысу ықтималдығы кері пропорционал τ0 ӨҚЭ өмір 

сүру уақытының ұзақтығы 

 

f0 = 1/τ0.                                                           (4.2) 

 

Радиациялық емес ауысулардың ықтималдығы температураға байланысты 
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мұндағы d0-нормалау көбейткіші; ε-активтендіру энергиясы; k =0,86 * 10-4 

эВ/К - Больцман тұрақтысы.  

Математикалық түрлендірулерді, атап айтқанда (4.1) өрнектерді (4.2) және 

(4.3) формулаға ауыстыру арқылы біз аламыз: 
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Сипатталған әдістемеге сәйкес әр түрлі температураларда 

рентгенолюминесценцияны өлшей отырып, активтендіру энергиясын   lg [(1/η)-

1]~(1/T) түзуінің көлбеу бойымен серпімді кернеудің кристалға дейін де, әсер 

етуінде де бағалауға болады.  

Осылайша алынған серпімді деформацияға дейін және одан кейін ЩГК 

активтендіру энергиясының мәні 4.1-кестеде келтірілген [99, б. 1128]. Алынған 

нәтижелерді талдау серпімді деформация кристалдарын қолдану кезінде 

радиациялық және радиациялық емес процестер арасындағы тосқауылдың 

биіктігін арттыру туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Рентгенолюминесценция спектрлерінің қарқындылығынан басқа, белгілі 

бір температурада жолақтардың жарты шарларын да анықтауға болады. NaCl 

кристалында 85 К температурада π-люминесценция қисығының пішіні Гаусс 

түрінде болады (4.6-сурет). Температураның жоғарылауымен пішін өзгермейді, 

бірақ сәулелену жолағы кеңейеді (4.7-сурет) және оның қарқындылығы 

төмендейді. 

[129, б. 26] - де орталық ω-нің белсенді тербеліс жиілігін оның жартылай 

биіктігіндегі W сәулелену жолағының енімен байланысы арқылы анықтау 

мүмкіндігі көрсетілген: 
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Мұндағы W (T) және W0 – сәйкесінше Т температурада және өте төмен 

температурада сәулелену жолақтарының жарты шарлары. 
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4.7-сурет. - Кристалдағы 3,35 эВ кезіндегі сәулеленудің жарты енінің 

температураға тәуелділігі  NaCl дейін (1) және серпімді 

 (2) деформация кезінде 1%  

 

Біз NaCl және KI, RbI кристалдарындағы АЛЭ до және төмен 

температуралы сығылу кезіндегі белсенді тербелістер жиілігінің мәндерін алдық 

(4.1-кесте). [129, б. 26; 130-132]-де Алэ белсенді тербеліс жиілігінің мәндерін, 

сондай-ақ Стокс ығысуын қолдана отырып, Хуанг-Рис параметрін бағалау 

мүмкіндігі көрсетілген (4.1-кесте). Хуанг-Рис параметрін есептеу кезінде ағынды 

ысыраптардың мәні бірдей алынғанын ескеріңіз, өйткені ағынды ығысу тордың 

симметриясының төмендеуіне сезімтал емес молекулааралық тербелістердің 

қозуымен байланысты.  

4.1-кестеден барлық кристалдар үшін 83К кезінде серпімді деформация 

әсерінің келесі негізгі заңдылықтары келтірілген.  

Біріншіден, σ - және π-люминесценция жарты шары азаяды, мысалы, NaCl-

де π-люминесценция үшін жарты шардың деформациядан кейінгі тарылуы 0,07 

эВ құрайды. Ұқсас үрдіс басқа кристалдар үшін де байқалады (RbI және KI).  

Екіншіден, серпімді деформация әсерінен σ - және π-люминесценцияның 

температуралық сөндірудің активтену энергиясы артады. Мысалы, NaCl 

кристалы үшін π-люминесценцияның активтену энергиясы деформацияға дейін 

103 мэВ, ал серпімді деформация әсерінен кейін 138 мэВ болды. Ұқсас үрдіс 

басқа кристалдар үшін де байқалады.  

Үшіншіден, серпімді деформацияның әсерінен АЛЭ белсенді 

тербелістерінің жиілігі артады, мысалы, деформацияланбаған NaCl кристалының 

π-люминесценциясы үшін ӨҚЭ белсенді тербелістерінің жиілігі 1,1029 1013 б.-1 
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– ге тең, ал серпімді деформацияның әсерінен кейін-1,15 с-1013 с-1-ге тең. 

Серпімді деформация әсерінен белсенді тербелістерінің жиілігін жоғарылатудың 

ұқсас тенденциясы RbI және KI кристалдары үшін де байқалады. 

 

Кристалл NaCl RbI KI 

ӨҚЭ шығарындысының 

максималды диапазоны (эВ) 

3.35 3.89 3.31 4.16 

Белсендіру 

энергиясы (), 

мэВ 

деформациядан 

бұрын 

103  

(99) 

44.3 

(43) 

132 

(132) 

47.3 

(46.2) 

деформациядан 

кейін 

138 113.2 169 81 

Жарты ені, эВ 

(100 К кезінде) 

деформациядан 

бұрын 

0.94 0.47 0.63 0,44 

деформациядан 

кейін 

0.87 0,44 0,60 0.42 

Белсенді 

тербелістеріні

ң жиілігі, 

ӨҚЭ, с-1 

деформациядан 

бұрын 

1,1029.1

013 

1,19.101

3 

7,19.101

2 

1.82.101

3 

деформациядан 

кейін 

1.15.101

3 

1.44.101

3 

7.63.101

2 

2.23.101

3 

Стокс шығындары, эВ 4.62 1.83 2.56 1.69 

Хуанг-Рис 

параметрі 

деформациядан 

бұрын 

294 233 540 141 

деформациядан 

кейін 

282 193 509 115 

 

 Нәтижелерді талдай отырып, серпімді деформацияның әсері 

автолокцияланған экситондардың белсенді тербелістерінің жиілігінің 

жоғарылауына әкеледі, бұл өз кезегінде экситон-фононның өзара әрекеттесуінің 

төмендеуін көрсетеді.  
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4.4 KCl-Na кристалындағы натрийге жақын электронды қозулардың 

рекомбинациялық түзілуі және оптикалық құрылуы  

Спектрдің кең диапазонында мөлдірлікті сақтай отырып, сілтіліголоидты 

кристалдардың сцинтилляциясының жоғары кванттық шығуын алғашқы 

радиациялық ақаулар мен сәулеленуге өзін-өзі ұстаған аниондық экситонның 

ыдырауға дейінгі күйін бақылау арқылы жақсартуға болады [12, p. 1490; 95, p. 

360; 133-135]. [1-5]. 

Бұл бағытта ыдырау арналарына тікелей әсер ете отырып, бірқатар ерекше 

эксперименттер жүргізілдіэлектронды қозулар (ЭҚ) біртекті серпімді және 

пластмасса торының симметриясын төмендету арқылы, сонымен қатар 

гомологты катиондардың да, гомологты аниондардың да әртүрлі мөлшеріне 

байланысты жергілікті деформацияны төмендету арқылы [57, б. 75; 73, б. 582; 

99, б. 98; 119, б. 012138]. 

Аса жоғары қысым кезінде стехиометриялық құбылыстар NaCl 

қосылыстарында кездеседі, олар классикалық заңдарға бағынбайды [136]. 

ЭҚ релаксация процестері қоршаған бөлшектердің симметриясына 

сезімтал, сондықтан сілтілік галогенді кристалдардағы ЭҚ релаксациясын егжей-

тегжейлі зерттеу үшін эксперименталды түрде экстремалды жағдайлар жасауға 

болады [57, б. 75; 58, б. 2308; 94, б. 012139, 137]. 

Тәжірибе жүзінде KCl-Na кристалындағы жеңіл натрий катионы өрісінде 

анионды экситондарды тікелей оптикалық құру және өздігінен ұсталатын 

экзитондардың рекомбинациялық түзілуі туралы алғашқы нәтижелер табылды. 

KCl-Na кристалындағы жеңіл натрий өрісіндегі өздігінен ұсталатын 

экзитондарды тікелей оптикалық құру. 

4,2 К төмен температурадағы KCl кристалы үшін 7,72 эВ және 7,66 эВ екі 

максимумнан тұратын қозу спектрлері белгілі, максимум 2,3 эВ-ге тең болатын 

өздігінен ұсталатын экзитоникалық (ішкі) люминесценция [1-2]. 

Люминесценцияның қозу спектрінде 2,3 эВ-те 7,66 эВ-тегі әлсіз максимум 

бақыланбайтын қоспалар, вакансия ақаулары және жергілікті деформациялар 

саласындағы экзитондардың өзін-өзі ұстауын сипаттайды [12, б. 1492; 95, б.362]. 

4.8-суретте ӨҚЭ люминесценциясының қозу спектрлері (1 қисығы) 

максимумы 2,3 эВ-те (қисық 1) KCl кристалының 4,2 К кезінде және STE 

люминесценциясының қозу спектрлері (2 қисығы) натрий өрісінде көрсетілген 

максимум KCl-Na кристалының 2, 8 эВ (қисығы 21) кезінде.  
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4.8-сурет. 4.2 К кезіндегі қозу спектрлері (1 қисығы) ӨҚЭ 

люминесценциясының максимумы 2,3 эВ-те (қисық 1′) KCl кристалының және 

люминесценцияның қозу спектрлерінің (қисығы 1) 2,8 эВ-да (қисығы 2′) 

кристаллының KCl- Na. 

 
Кіріс: қалыпты торлы учаскелерде автолизденген экзитонның (2,3 эВ) 

люминесценциясын және 7,7-де фотон энергиясымен ВУФ қозуымен KCl-Na кристалындағы 

натрийге жақын (2) экситонды (2,8 эВ) температураны сөндіру. эВ және сәйкесінше 7,6 эВ. 

 

4.8-суреттен, максимумы 2,8 эВ-тегі люминесценцияны, ол 7,62 эВ-та тиімді 

қоздырылатындығын жеңіл натрий катионы өрісіндегі ӨҚЭ сәулелену 

релаксациясы деп санауға болады.
0 ( )se Na  4.2 K-да KCl-Na кристалында, бұл 

болжамның негізгі аргументі - люминесценция қоздыру спектрінің 2,8 эВ-дағы 

қарқындылығы KCl-Na-дегі натрий концентрациясымен 

корреляцияланатындығы және бақыланбайтын ақаулардың фонында басым 

болатындығы. (2 және 2′, 4.8-сурет). 

7,6 эВ энергиясы бар фотондармен қоздыру кезінде KCl-Na кристаллында 

максимум 2,8 эВ-тегі люминесценция интенсивтілігінің температураға 

тәуелділігін зерттеу оның сөндірудің 4,2 К-ден 200 К-қа дейінгі температуралық 

курсын көрсетеді, өздігінен қармалған экситонның люминесценция 

қарқындылығынан айырмашылығы, кәдімгі тор учаскелерінде максимум 2,3 эВ, 

ол қазірдің өзінде 50 К-да сөндірілген (қисық 1′ суреттегі кірісте) 4.8). 

Бұл дегеніміз, KCl-Na кристалындағы 50 К-ден жоғары температурада 

тұрақты тор учаскелерінде өздігінен ұсталатын экзитондар болмайды, бұны 

максимум 2,3 эВ-ге дейін жоғалып кеткен ішкі сәулелену дәлелдейді. 

2.8 эВ-да люминесценцияны KCl-Na кристалындағы температураны сөндіру 

одан әрі 80 К-да бастапқы интенсивтіліктің 25% -ы болатындығын және 200 К-

да температураның толық сөндірілуі жүретіндігін көрсетеді (4.8-суреттегі кірісте 

2′ қисық) . 
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ӨҚЭ люминесценциясының температурасын сөндіру қисықтарын 

салыстыруынан, максимум 2,3 эВ максимуммен (1-суреттегі кірісте қисық 1) 

және ӨҚЭ натрийдің максимумы 2,8 эВ (қисық 2) / 4.8-суреттегі кірістірмеде, 4.2 

К температурасында KCl-Na кристалында өзіндік ұсталған экзитонның екі түрі 

қатар жүреді, олар ішкі ӨҚЭ де, натрийге жақын ӨҚЭ де және одан жоғары 

температурасы 50 К-ден 150-200 К дейін, тек натрийге жақын ӨҚЭ құрылады. 

Осылайша, люминесценцияны температуралық сөндіруді талдау KCl-Na 

кристалындағы бос экситонның оптикалық өндірісінің температуралық 

диапазонын бағалауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, жылы 4.2 К температурасындағы KCl-Na кристалында фотон 

энергиясы 7,62 эВ болатын VUV спектралды аймағында жеңіл натрий катионы 

өрісіндегі бос экситондардың оптикалық түзілуі эксперименталды түрде 

көрсетілді, оның радиациялық релаксациясы максимум 2,8 эВ және жарты ені 

0,56 эВ болатын люминесценция жолағы. 

KCl-Na кристалындағы жеңіл натрий өрісіндегі кемтікті-электрон 

рекомбинациясы.  

ВУФ спектроскопиясының эксперименттік нәтижелерінен KCl-Na 

кристаллында, тікелей фотон энергиясымен 7.62 эВ-те, жеңіл натрий катионы 

өрісінде ӨҚЭ құрылады - 
0 ( )se Na  және оның радиациялық релаксациясы 

люминесценциямен бірге жүреді, температура диапазонында максимум 2,8 эВ - 

150 ÷ 200 К.  

Электронды тесік жұптарын (90%) көбінесе жасайтын рентген сәулелерінің 

әсерінен KCl-Na кристалында анионды эксцитондар жасайтын вакуум-

ультракүлгін сәулеленуден айырмашылығы, рентгендік люминесценция 

интенсивтілігі жоғарылайды. температура диапазонында максимум 2,8 эВ - 150 

÷ 200 К (сурет 4.9), тікелей ВУФ қоздыруымен түзілген натрийдің жанында ӨҚЭ 

жарқылы толығымен сөнгенде (4.8-суреттегі кірісте 2′ қисық). 

4.9 суретте Аррениус координаттарындағы KCl-Na кристалы үшін 

рентгендік люминесценция интенсивтілігінің 2,8 эВ температураға тәуелділігі 

көрсетілген. Еске сала кетейік, сілтілік галогенді кристалдардағы рентгендік қозу 

90% дейін босап, электронды тесік жұптарын жасайды, вакуумды-ультрафиолет 

сәулеленуден айырмашылығы, аниондық экситондар жасайды. 

4.9-суретте Аррениус координаттарындағы KCl-Na (0,03 моль%) 

кристалының 2,8 эВ кезіндегі РРЛ қарқындылығының температуралық 

тәуелділігі көрсетілген. Kcl-Na (0,03 моль%) кристалындағы 2,8 эВ кезінде РЛ 

қарқындылығы 140 к-ден 250 К-ге дейін өседі (4.9-суреттегі 1-қисық), яғни 2,8 

эВ кезінде фотолюминесценция сөндірілетін сол температуралық интервалда 

(7,6 эВ фотондармен қозған кезде 4.8-суреттегі 2' қисық сызық), яғни осы екі 

жарқылға арналған температуралық өткелдер антибатты болады. 
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4.9 сурет. (1) болмаған кезде және Аррениус координаттарындағы төмен 

температуралы серпімді деформация (2) әсерінен KCl-Na кристалының 2,8 эВ 

кезіндегі рентгендік люминесценция интенсивтілігінің температураға 

тәуелділігі. 

 

150 210 к температура интервалында 2,8 эВ кезінде РЛ қарқындылығының 

өсуінің сызықтық бөлімі бойынша (4.9-суреттегі қызыл сызық) kcl 

кристалындағы Vk орталықтарының секіру диффузиясының энергиясынан 

(0,023 эВ) едәуір аз процестің активтену энергиясы (0,54 эВ) бағаланды. Бұл 

температураның жоғарылауымен 2,8 эВ кезінде люминесценцияның өршуі 

термиялық делокализацияланған тесікпен байланысты емес, бірақ, ең алдымен, 

рентгендік сәулелену процесінде жетілмеген тесіктердің жүруіне байланысты. 

150-ден төмен тесіктер тиімді түрде талшықты болады және олардың аз ғана 

бөлігі натрийге жетеді, ал температураның жоғарылауымен талшықты 

тесіктердің үлесі тордағы жетілмеген тесіктердің концентрациясының 

жоғарылауымен қатар тез төмендейді. 

Vk-орталықтарын делокализациялаумен байланысты 

термостимуляцияланған люминесценцияны басу мақсатында KCl-Na 

рентгенолюминесценциясының спектрлерін әртүрлі температураларда тіркеуді 

біз үлгінің салқындату режимінде (300 К →83 К), яғни РЛ тіркеу температурасын 
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біртіндеп төмендете отырып жүзеге асырдық. KCl кристалындағы ашылмаған 

кемтік пен экситонның бос жүрісінің ұзындығын салыстырмалы талдау 

көрсеткендей, 80 К-де жетілмеген тесіктің автолокализацияға дейінгі бос 

жүрісінің ұзындығы (60÷90)А [2, б. 70], яғни KCl кристалындағы экситонның 

(2а) бос жүрісінің ұзындығынан едәуір асады [12, б. 1491; 95, б. 362]. Сонымен 

қатар, температураның жоғарылауымен экситондардың бос жүрісінің ұзындығы 

қысқарады, ал ашылмаған тесік көбейеді және бөлме температурасында (300К) 

1000а – ға жетеді [2, б. 70, 138]. 

Рентгендік сәулелену процесінде, торда бос электрондар мен тесіктер ағыны 

пайда болған кезде, жеңіл натрий аймағындағы тордың жергілікті деформациясы 

онда Экситон тәрізді түзілуді қалыптастыру үшін дәйекті тесік-электронды 

рекомбинацияның орталығы болып табылады, ал мұндай натрий жанындағы 

экситонның радиациялық ыдырауы максималды 2,8 эВ болатын люминесценция 

береді. KCl-Na кристаллындағы натрий өрісінде электронды қозудың пайда болу 

механизмдері тордың жергілікті және серпімді деформациясы кезінде ғана емес, 

сонымен қатар термиялық қатаю жағдайында кварц ампуласында 650 0С-қа дейін 

қыздырылған кристалдардың күрт салқындауы арқылы зерттелді. 

кристалдардың қатаюы "Programix tx 25" муфель пешінде бірдей бағдарлама 

бойынша жүзеге асырылды: кварц ампуласындағы кристалл 650 0С-қа дейін 

қызады, осы температурада 15 минут тұрды, содан кейін кристалл Кварц 

ампуласына түсті.субстрат, яғни. бөлме температурасына дейін күрт 

салқындады. 

Эксперименттердің дұрыстығы үшін бірдей жағдайларда аймақты 

тазартылған kcl кристалы және әртүрлі натрий концентрациясы бар KCl-Na 

кристалдары – 0,01 моль%; 0,1 моль% және 1 моль%. 

Аймақтық тазартылған KCl кристалының рентгенолюминесценция 

спектрінде басым сәуле-бұл бұрын тіркелмеген жолақ, максимум 4,15 эВ, 

сондай-ақ 3,05÷3,2 эВ және 2,6÷2,8 эВ (4.10-сурет, 1-қисық). Соңғысы 

бақыланбайтын ақаулармен немесе қоспалармен байланысты. Қыздыру кезінде 

жылу серпімді кернеулердің салдарынан кристалдың пластикалық 

деформациясы пайда болатыны белгілі, көптеген нүктелік ақаулар, 

дислокациялар пайда болады, бұл кристалдың салқындауы кезінде тордан 

қоспаның бөлінуіне ықпал етеді.   

РЛ спектрлері мен туннельді люминесценцияның ұқсастығына сүйене 

отырып (4.10-суреттің 1 және 1' қисықтарын салыстырыңыз), KCl қатайтылған 

аймақтық тазартылған кристалдар, жарқыл туннель сипатына ие және 

радиациялық ақауларды қайта зарядтау нәтижесінде пайда болады деп болжауға 

болады. Алайда, төмен температурадан айырмашылығы, бөлме 

температурасында жақын орналасқан радиациялық ақаулар жоқ. Сондықтан 

рентгендік қозуды өшіргеннен кейін тіркелген максималды 4,15 эВ болатын 

сәуле ТЛ емес, бөлме температурасында қозғалатын радиациялық ақаулардың 

рекомбинациясы кезінде термостимуляцияланған процестермен байланысты. 1 

және 2 қисықтарын салыстырудан 4.10-суретте KCl-Na (0,01 моль%) 

қатайтылған кристалдың рентгендік-люминесценция спектрінде максималды 2,8 
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эВ болатын сәулелену жолағы KCl кристалының РЛ спектріне қарағанда 15 есе 

қарқынды екендігі көрсетілген. 

 

 

 

 
         а) 1 – KCl, 2-KCl – Na (0,01 моль%), 3-KCl – Na (0,1 моль%), 4-KCl-Na (1 моль%),  

бөлме температурасында тіркелген (300К),  

   б) 1 – KCl, 2-KCl – Na (0,01 моль%), бөлме температурасында (300К) қатаюдан кейін 

тіркелген, 1' - рентген радиациясын өшіргеннен кейін 300 К сәулелену спектрі 

 

Сурет 4.10 – Әр  түрлі натрий концентрациясы бар KCl-Na кристалдарының 

рентгенолюминесценция спектрлері 

 

 

KCl-Na кристалындағы натрий концентрациясының 0,1 моль % деңгейіне 

өсуімен сәулелену жолағының қарқындылығы 2,8 эВ-да өседі (4.10-суреттің 3 

қисығы). Мұнда KCl кристалының РЛ спектрімен айырмашылық қазірдің өзінде 

25 рет. 4.10-суреттегі 3-қисықтан натрий концентрациясының өсуімен, 2,8 эВ-да 

сәулеленуден басқа, 3,1 эВ-да қосымша сәулелену жолағы пайда болады, ол 1 

моль% натрий концентрациясында басым болады (4.10-суреттегі 4-қисық). 
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Сайып келгенде, 4.10-суреттегі 1 және 4 қисықтарды салыстырудан kcl-Na 

кристалындағы (1 моль%) 3,1 эВ және 2,8 эВ сәулелену жолақтары kcl 

кристалының РЛ спектрімен салыстырғанда анағұрлым қарқынды екенін көруге 

болады (сәйкесінше 50 және 25 есе). KCl-Na кристалдарындағы сәулелену 

жолақтары құраушы компоненттерге (гауссиандарға) ыдырайды, нәтижесінде 

олардың максимумдары 3,1 эВ және 2,8 эВ (жарты шарлар сәйкесінше 0,37 эВ 

және 0,4 эВ құрайды) нақты анықталады. 

3,1 эВ және 2,8 эВ кезінде максимумдары бар компоненттерге 

(гауссианаларға) ыдыраған сәулелену жолақтарын ескере отырып, олардың 

қарқындылығы kcl-Na-дағы натрий концентрациясына тәуелді (4.11-сурет). 

Суреттен KCl-Na кристалында таза KCl кристалында жоқ 2,8 эВ (1 қисығы) 

сәулелену қарқындылығы натрий концентрациясының жоғарылауымен сызықты 

түрде өседі, бұл тордағы жалғыз катионды қоспалардың жағдайына тән. 

Осылайша, ВУФ аймағында тікелей оптикалық құру және рекомбинациялық 

қалыптастыру кезінде тіркелген KCl-Na кристалында 2,8 эВ болатын сәулелену 

тағы бір рет расталады 

 

 
 

1-2,8 эВ кезінде сәулелену үшін, 2-3,1 эВ кезінде сәулелену үшін 

 

4.11-сурет – KC-Na кристалының рентгендік люминесценция спектрлері 

қарқындылығының натрий концентрациясына тәуелділігі 

 

4.11-суреттен, сонымен қатар, KCl-Na кристалында таза KCl кристалында 

жоқ 3,1 эВ (2 қисығы) максималды сәулелену қарқындылығы натрий 

концентрациясының жоғарылауымен, әсіресе жоғары концентрацияларда (1 

моль%) артады, бұл жұптасқан қоспалар орталықтарының болуына тән. 
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Негізгі эксперименттік нәтиже-KCl-Na кристалдарындағы 2,8 эВ және 3,1 

эВ болатын сәулеленудің бірнеше рет жоғарылауы, таза KCl кристалымен 

салыстырғанда, бөлме температурасында (300 К), максималды жойылу 

жылдамдығы шамамен 200÷210 к болатын VK орталықтарын делокализациялау 

арқылы термостимуляцияланған процестер болмаған кезде. 

KCl-Na (1 моль%) кристалдарының рентгенолюминесценция спектрлерінің 

температуралық тәуелділігі бөлме температурасынан бастап және криостатта 

(300 К → 85 к) болатын кристалдың ең төменгі температурасына дейін, 

салқындату жылдамдығы шамамен 0,05 к/минут (4.12-сурет) әр 10 градус сайын 

тіркелді. Рентгенолюминесценция спектрлерін тіркеу температура мәнін бекіту 

үшін 5-6 минуттық кідіріспен кристалдың салқындату режимінде жүзеге 

асырылды.  

Біз бұған ерекше назар аударамыз, өйткені спектрлерді тіркеу көбінесе 

кристалды қыздыру режимінде 85-тен бөлме температурасына дейін жүзеге 

асырылады. 

Мұндай эксперименттік әдіс кристалдардың рентгенолюминесценциясына 

өз үлесін қосатын термостимуляцияланған процестерді басу үшін арнайы 

таңдалған. РЛ спектрлерін кристалдың суыту режимінде тіркеу кезінде 

радиациялық ақаулардың рекомбинациясы кезінде (әсіресе VK-орталықтарын 

делокализациялау кезінде) термостимуляцияланған люминесценция басылады, 

және сол арқылы РЛ спектрлері kcl-Na жанама Термо әсерлерінсіз таза түрде 

тіркеледі. Kcl-Na (0,03 моль%) және KCl-Na (1 моль%) кристалдарының 

рентгенолюминесценция спектрлерін және 4.9 және 4.12-суреттердегі 

графиктерді салыстырудан натрийдің төмен концентрациясында (4.9-график) ең 

жоғары 2,8 эВ болатын бір люминесценция жолағы тіркелгенін, ал натрийдің 

жоғары концентрациясында 3,1 эВ болатын қосымша люминесценция жолағы 

пайда болатынын көруге болады. 

KCl-Na кристалдарында (таза KCl кристалымен салыстырғанда) 2,8 эВ және 

3,1 эВ кезінде люминесценцияның күшеюі негізінен бөлме температурасында 

(300 К), яғни делокализацияланған VK орталықтарының қатысуынсыз (200÷210 

К) жүретініне назар аудару керек.  

РЛ кристалдары белдеулерінің қарқындылығының температуралық 

тәуелділігін тіркеу кезінде процестің активтену энергиясы өте төмен мәндерге ие 

(Е=0,001÷0,038 эВ) және жылжымалы VK-орталықтарының активтену 

энергиясымен (0,6 эВ) мүлдем байланысты емес. 
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а- I=ƒ(T), б -  Аррениус координатасы 

 

4.12-сурет-2,75 эВ(1) және 3,15 эВ(2)кезіндегі рентгенолюминесценция 

қарқындылығының температуралық тәуелділігіндегі 

кристалл KCl-Na (1 моль%) 

 

Осылайша, 2,8 эВ және 3,1 эВ кезінде люминесценцияның жарқырауының 

эксперименттік әсерін жалғыз және жұптасқан орталықтардың қоспалық натрий 

иондарының өрісіндегі электронды тесік жұптарын рекомбинациялау кезінде 

экситондардың рекомбинациялық жиналуымен түсіндіруге болады. 

KCl-Na кристаллындағы қоспалы натрий иондарының өрісінде 7,6 эВ 

фотонымен экситондарды оптикалық құру бойынша нәтижелерді ескере отырып, 

тордың катионды түйіндерінде орналасқан жалғыз натрий өрісінде анионды 

экситондардың эмиссиясы 2,8 эВ кезінде максимуммен болады деп болжауға 

болады. KCl-Na кристалында максималды 3,1 эВ болатын сәулелену жұптасқан 

натрий иондарымен байланысты болып көрінеді, өйткені оның қарқындылығы 

KCl-Na кристалында натрий концентрациясының жоғарылауымен жоғарылайды 

(4.10 суретінің 2,3,4 қисықтарын салыстырыңыз). 
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Бұл радиациялық жолақтар KCl-Na кристаллындағы натрий өрісінде 

Экситон тәрізді қозудың рекомбинациялық жиналуымен байланысты 

екендігінде күмән жоқ, оның негізгі стимуляторы, жоғарыда айтылғандай, 

жетілмеген тесіктердің бос жүру ұзындығының өсуі болып табылады. 

KCl-Na кристалының интегралдық ТСЛ және тсл спектрлерін зерттеу (4.13 

а, б-сурет) таза KCl кристалымен салыстырғанда KCl-Na рентгендік сәулеленуі 

85К кезінде F'-, VК-орталықтарының, сондай-ақ VКА(Na)-, VКАА(Na)- 

орталықтарының жоғары концентрациясын тудыратынын көрсетеді. VKA(Na)-

орталықтар тордың бір катиондық түйінінде орналасқан жеңіл натрий катионы 

өрісіндегі тесіктің локализациясына сәйкес келеді, ал VKAA (Na)-орталықтар 

тордың екі катиондық түйінінде орналасқан екі натрий қоспасы иондарының 

өрісіндегі тесіктің локализациясына сәйкес келеді (яғни жұптасқан қоспалар 

орталықтары). 

TСЛ спектрлерін талдау көрсеткендей, F' орталықтарының термиялық 

иондалуы кезінде (100÷110К) локализацияланған VKA(Na) және VKAA(Na,Na) 

орталықтарымен босатылған электрондардың рекомбинациясы нәтижесінде 

натрий өрісінде Экситон тәрізді қозулар пайда болады, олар TСЛ спектрінің 

төмен температуралы аймақтарында пайда болады (4.13 Б суретті қараңыз), 

сәйкесінше 2,8 эВ және 3,1 эВ максимумымен: 

 

      8,20    hNaeNaeeeNaVF SSaKA  эВ                               (4.6) 

 

      1,3,,, 0    hNaNaeNaNaeeeNaNaVF SSaKAA эВ           (4.7) 

 

Осы мәліметтер негізінде біз рентгендік люминесценцияның 

қарқындылығын KCl-Na кристаллындағы тынышталмаған саңылаулар - R (a) 

орташа бос жүрісімен анықтадық. Тынышталмаған саңылаулардың орташа еркін 

жолының сәйкес мәндері - R (a) (4.6-суреттің оң жағы) интенсивтіліктің 

логарифмдік тәуелділігінің қарама-қарсы жағына шағылысқан - lgI көрсетілген. 

 

      1,3,, 0    hNaNaeeNaNaeFNaV SasKAA  эВ        (4.8) 

 

Осындай түрлендірулерден кейін температура диапазонында KCl-Na 

кристалында 2,8 эВ рентгендік люминесценция интенсивтілігінің артуы айқын 

болады. 210 К тынышталмаған саңылаулардың орташа еркін жолының 

ұлғаюымен тікелей байланысты.  100K-210K температура диапазонында R (a) 5 

есе артады деген қорытынды шығады. 

Ең қызықты, біздің ойымызша, суретте келтірілген серпімді 

деформацияның тынышталмаған саңылаулардың орташа еркін жолына әсері 

туралы эксперименттік нәтижелер. 2 (қисық 2), бұдан шығатыны, төмен 

температурада (90-125 К) тынышталмаған R (a) саңылауларының орташа еркін 

жүрісі 140а құрайды, яғни. Деформация болмаған кездегіден 2 есе артық (2-

суреттегі 1 және 2 қисықтарын салыстырыңыз), мұндағы, а - тордың тұрақтысы. 
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Интегральды ТСЛ (а) және ТСЛ спектрлері  (б), KCl-Na кристаллы,   

Рентгендік сәлеленген (125 В и 3 мА, 30 мин) 85 К  

 

Сурет 4.13 –  KCl-Na кристалындағы термостимульді люминесценциюға 

серпімді деформация  әсері  
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Серпімді деформацияланған KCl-Na кристалдарында, деформацияланбаған 

кристалдармен салыстырғанда, 100-300 К температура диапазонындағы 

босаңсытпаған саңылаулардың орташа еркін жүрісі 10 есеге артуы мүмкін, 600а 

құрайды (2-суреттегі 1 және 2 қисықтарын салыстырыңыз). ). 

Рентгендік сәулелену кезінде, торда бос электрондар мен саңылаулар ағыны 

пайда болған кезде, натрийдің жеңіл жағындағы жергілікті деформация натрий 

өрісінде экзитон тәрізді түзіліспен тізбекті электронды-рекомбинация орталығы 

болып табылады, және оның одан әрі релаксациясы максимум 2,8 эВ 

сәулеленумен аяқталады. 

KCl-Na кристалындағы жеңіл натрий өрісіндегі электронды-кемтікті 

рекомбинациясы.  

KCl-Na кристалында рентген сәулесі 80 К кезінде сәулелену ақауларының 

жиынтығын жасайды - IA (Na), HA (Na), F/, VK, VKA (Na), VF,  3 2Cl V және 

сәйкесінше 143 К, 130 К, 200 К, 210 К, 265 К, 235 К және 360–400 К 

температурасында күйдіретін температуралары бар F орталықтары. Барлық 

радиациялық ақаулардың ішінде F және F/ - орталықтары электронды болып 

табылады, олардың максимумдары сәйкесінше 2,3 эВ және 1,5 эВ-ге тең жұтылу 

жолақтары бар. 

Натрий өрісіндегі электронды саңылаулардың рекомбинациясын анықтауға 

арналған тәжірибенің мәні мынада: жоғарыда аталған радиациялық ақауларды 

жинақтау үшін KCl және KCl-Na кристалдары изодоза режимінде рентген 

сәулелерімен сәулеленеді, содан кейін 1,5 эВ (823 нм) спектрлік аймақтағы F/ 

орталықтарды 80 К оптикалық стимуляциялау кезінде жарық сүзгілері 

жиынтығын қолданатын торлы MDR-12 монохроматоры. 

KCl-Na кристалында (4.10-сурет, қисық 1) 1,5 эВ спектрлік аймақта 

оптикалық ынталандыру бұзылуға әкеледі
/

F - орталықтар (
/

F F e


  ), 

нәтижесінде босатылған электрондар
/

F -центрлер қозғалмайтын заттармен оңай 

қосыла алады KAV (Na)- е- + еs + (Na) түзілетін центрлер 0 ( )se Na , олар 2,8 эВ-тегі 

сипаттамалы шығарындылармен пайда болады. 

KCl кристалында (4.7-сурет, 2-қисық), сол тәжірибелік жағдайларда, ұқсас 

сәулелену тіркелмеген. Негізінен босатылған электрондар
/

F -центрлер де ұқсас 

VK - орталық саңылауымен рекомбинация жасай алады, ол кәдімгі тордағы KCl 

кристалында да, KCl-Na кристалында да өздігінен ұсталатын тесік. Алайда, 

оптикалық ынталандыру кезінде сәулелену спектрінде (жыпылықтайды)
/

F - екі 

кристалдағы орталықтар, әдеттегі торлы тораптардағы электронды-тесік 

рекомбинациясы (e+-  VK) үшін жауапты болатын шығарындылар анықталған 

жоқ, тек KCl-Na кристалындағы 2,8 эВ-та шығаруды қоспағанда. 

Тәжірибе жүзінде KCl-Na кристалында серпімді деформация кезінде 

электронды тесік рекомбинациясының әсері күшейетіні анықталды
/

F -центрлер 

(қисық 1 / 4.10-сурет). 

Сонымен, KCl-Na кристалында F/ -абсорбция жолағының (1,5 эВ) 

оптикалық тітіркендіруі кезінде жеңіл натрий өрісіндегі электронды тесік 

рекомбинациясының әсері эксперимент түрінде тіркелді. Натрий өрісіндегі 
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өздігінен ұсталатын тесіктері бар бос электрондардың рекомбинациясы 

процесінде жеңіл натрий өрісінде экзитон тәрізді түзіліс пайда болады, оның 

сәулелену релаксациясы натрий өрісіндегі ӨҚЭ люминесценциясымен 2.8 эВ 

максимум кезінде аяқталады. 

 

    8,2)( 0*    hNaeNaeehF SS  эВ                            (4.9) 

 

KCl-Na кристалының негізінде экскитон тәрізді түзілістің натрий өрісінде 

радиациялық релаксациясы жүзеге асырылды, оның максимумы 2,8 эВ 

люминесценция жолағы үш жолмен: біріншіден, ВУФ спектрлік аймағында 

оптикалық құру арқылы температура диапазонында 7,62 эВ фотон энергиясы, 

екіншіден, 150-250 К температура диапазонында рентгендік сәулеленуімен 

электронды-тесік түзу арқылы, үшіншіден, оптикалық F/ -мен электронды-тесік 

қалыптастыру арқылы - 90К-та рентген сәулелерімен алдын ала сәулеленген 

кристаллдарды ынталандыру [139]). 

 
 

4.14 сурет. Оптикалық ынталандыру кезіндегі деформация (1) жоқ болған 

кезде KCl-Na кристалдарының 90 К кезінде рентген сәулелерімен 30 минут 

алдын ала сәулелендірілген F/ - сіңіру жолағында (1,5 эВ) сәулелену спектрлері, 

деформациясы 1% дейін (1/) және KCl (2). 

 

KCl-Na кристалындағы натрий өрісінде электронды қозудың пайда 

болуының әр түрлі механизмдері жергілікті және серпімді деформацияны ғана 
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емес, сөндіру үшін де зерттеу объектісіне айналды., яғни кварц ампуласында 

650 °С дейін қыздырылған кристалдардың кварцты бетінде күрт салқындату 

арқылы. Кристалдар «Бағдарлама tx 25» муфельді пеште кварц ампуласында 

650 °С температурада 15 минут ұстау уақытында сөндірілді, содан кейін бұл 

кристалл кварц субстратына түсірілді, яғни. бөлме температурасына дейін тез 

салқындатылған. 

Тәжірибелердің дұрыстығы үшін аймақта тазартылған KCl кристалы және 

натрийдің әр түрлі концентрациясы - 0,01 моль% болатын KCl-Na кристалы 

бірдей жағдайда сөндірілді; 0,1 моль% және 1 моль%. 

 

4.5 Төртінші тарау бойынша қорытындылар 

1. Рентгендік люминесценция спектрлері бойынша алғаш рет 93 К кезінде 

серпімді бір осьті деформацияға (ε=1%) ұшыраған RbI монокристаллдарында 

өздігінен қармалған  экситондардың да, Ех -люминесценцияның да (тиісінше 3,89 

эВ және 3,1 эВ кезінде жолақтардың максимумы) күшеюі анықталды.  

Интенсивтілікке тәуелділіктің табиғаты тұрақты RbI торының жергілікті 

деформация өрісіндегі өздігінен қармалған экситонның радиациялық 

релаксациясымен байланысты табиғи және люминесценция туралы айтуға 

мүмкіндік береді. 

2. Бөлме температурасында ұзақ уақыт сақталатын KI және KI-Na 

кристалдарының төмен температуралы (100 К) бір осьті деформациясы кезіндегі 

рентгенолюминесценция спектрлері зерттелді. Мынадай заңдылықтар 

анықталды: біріншіден, 3,3 эВ (иінді) және 4,1 эВ (иінді) кезінде меншікті 

сәулелену жолақтарының қарқындылығының деформациясы болмаған кезде, ара 

қатынасы тиісінше (10/1) ретімен ерекшеленетін жаңадан пайда болған 

кристалдармен салыстырғанда өзара салыстырылатын болады; екіншіден, төмен 

температуралы бір осьті деформация дәрежесінің ұлғаюымен сәулелену 

спектрлерінің біртіндеп ығысуы екі бағытта жүреді: 3,3 эВ кезінде сәулелену 

максимумы қысқа толқын ұзындығына қарай ығысады, соңғы позициясы 3,9 эВ 

кезінде тіркелген, ол іс жүзінде люминесценциямен сәйкес келеді; 3,0 эВ (Ех-

сәулелену) кезінде сәулелену максимумы толқындардың ұзын ұзындығына 

қарай жылжиды, оның соңғы позициясы 2,85 эВ кезінде тіркелген. 

Осылайша, төмен температуралы бір осьті деформация сәулелену 

спектрлерінің бөлінуіне әкеледі 3,3 эВ ()3,9 эВ және 3,0 эВ (Ех)2,85 эВ, олар 

бөлу арқылы түсіндіріледі weak  on және weak  strong конфигурациясы, 

сәйкесінше. 

3,0 эВ сәулелену жолағының түрленуі максималды 2,8 эВ болатын 

сәулелену арқылы айқын көрінеді, бұл сәулеленудің бір табиғаты бар және 

натрий қоспасымен байланысты емес екенін көрсетеді, өйткені серпімді 

деформация кезінде қоспадан шыққан сәуле іс жүзінде жоғалады. 

3. KCl-Na кристалында сәулелену релаксациясы максималды 2,8 эВ натрий 

өрісінде – 𝑒𝑠
0(𝑁𝑎) фотон энергиясы 7,62 эВ болатын натрий жанындағы 

экситонды тікелей оптикалық құру кезінде, 150 К-нен 300 К–ге дейінгі 

температура аймағында рентгендік қозу процесінде кемтік - электронды 
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рекомбинация кезінде эксперименталды түрде көрсетілді-𝑒𝑠
0(𝑁𝑎) + 𝑒− →

𝑒𝑠
0(𝑁𝑎), сондай – ақ рентген сәулелерімен алдын ала сәулеленген кристалл - 

𝑒− + 𝑉𝐾𝐴 (𝑁𝑎) → 𝑒𝑠
0(𝑁𝑎) 90 К-де F' - центрлер спектрінің аймағында (1,5 эВ) 

оптикалық ынталандыру кезінде электронды-кемтікті рекомбинация. 

Барлық экситон тәрізді сәулелер сөнген кезде 150 К-нен 300 К-ге дейінгі 

температура аймағында рентгендік қозу кезінде KCl-Na кристалының 2,8 эВ-да 

сәулелену қарқындылығының артуы температура бөлме температурасына дейін 

(300 К) жоғарылаған кезде тазартылмаған тесіктің бос жүрісінің ұзындығын 

арттыру арқылы түсіндіріледі. 

Алғаш рет KCl-Na кристалдарында натрий концентрациясынан 

рентгенолюминесценция спектрлерін тіркеу жалғыз және жұптасқан натрий 

орталықтарына сәйкес келетін 2,8 эВ және 3,1 эВ максимумы бар натрий 

маңындағы экситон тәрізді түзілімдердің люминесценция спектрлерін анықтауға 

мүмкіндік берді. 

Осылайша, KCl-Na кристалында үш механизммен – 𝑒𝑠
0(𝑁𝑎) жеңіл натрий 

ионының өрісінде автолокализацияланған электронды қозуды құрудың ерекше 

мүмкіндіктері эксперименталды түрде жүзеге асырылды – Экситон, электронды 

рекомбинация және электронды тесік рекомбинациясы, радиациялық 

релаксациясы максималды 2,8 эВ болатын люминесценциямен аяқталады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

NaCl, KCl, KI және RbI кристалдарында, жеңіл катион-гомолог (Li, Na) 

өрісінде және серпімді деформацияда температураның кең интервалында 

(4,2500 К) және спектрде (1,57,7 эВ) люминесцентті және термоактивті 

спектроскопияның эксперименттік әдістерімен ерекше нәтижелер алынды.: 

1. Цифрлық технология негізінде SpectraScan және ThermoScan спектр 

аралықтарында 200-850 нм сканерлеу жылдамдығының берілетін жиынтығымен 

(1÷50 нм/с) арнайы бағдарламалармен басқарылатын, сондай-ақ МСД-2 жарық 

күші монохроматорымен, "Нamamatsu" фирмасының фотондарды есептеу 

режимінде жұмыс істейтін фотоэлектрондық көбейткіштерімен және төмен 

температуралы (атмосфералық) қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

арнайы криостатпен жабдықталған люминесценттік және термобелсенді 

спектроскопия бойынша спектрлік кешен жаңғыртылған (85К) жоғары 

техникалық вакуум жағдайындағы деформация, бұл диссертациялық зерттеудің 

түпнұсқа эксперименттік нәтижелерін алуға негіз болды. 

2. NaCl (Harshaw), NaCl-Li және NaCl (Галит) кристалдарының 

рентгенолюминесценция және термостимуляцияланған люминесценция 

спектрлерін зерттеу бойынша жеңіл катиондармен (Li) және төмен 

температуралы (85К) деформациямен толықтырудың әсерінен 

автолокализацияланған экситонның бейімді сәулелену күйіне тікелей әсер етуі 

Экситон тәрізді түзілудің асимметриялық конфигурациясына тән π-

люминесценция қарқындылығын күшейтуге бағытталған тордың серпімді 

қысылуы есебінен жүретіні анықталды. 

3. F'-орталықтарының термиялық бұзылуымен байланысты температуралық 

интервалда (100-110 К) NaCl және NaCl-Li серпімді деформацияланған (ε = 1%) 

кристалдарының термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін зерттеу 

бойынша 3,5 эВ және 2,7 эВ кезінде максимумдары бар сәулелену анықталды, 

олар тиісінше автолокализацияланған тесіктермен (VK) және HA(Li)-

орталықтармен туындайтын өткізгіштік электрондарының рекомбинациясы 

нәтижесі ретінде түсіндірілген. 

4. 85 К кезінде RbI кристалдарының рентгенолюминесценция спектрлерін 

зерттеу серпімді деформация дәрежесінің ұлғаюымен (ε=0,5÷1,0%) Ex-

люминесценция (3,1 эВ) және өзіндік σ-люминесценция ӨҚЭ (3,89 эВ) 

қарқындылығының синхронды және сызықтық өсуін анықтауға мүмкіндік берді. 

Осыған сүйене отырып, Ex-люминесценция тордың тұрақты түйіндерінде сәуле 

шығаратын әлсіз асимметриялық (weak off) конфигурациясы бар АЛЭ-нің 

меншікті люминесценциясы ретінде түсіндіріледі. 

5. Пайдалану мерзіміне ұқсас ұзақ сақтау мерзімімен KI кристалдарының 

рентгенолюминесценция спектрлерін зерттеу 3,3 эВ () және 4,1 эВ () кезінде 

максимумдары бар меншікті сәулелену жолақтарының төмен температуралы (85 

К) бір осьті серпімді деформациясына сезімталдық әсерін анықтауға мүмкіндік 

берді. Серпімді деформацияның әсерінен (ε=0,2%) ең жоғары су-люминесценция 

(3,3 эВ) спектрдің жоғары энергиялары жағына 3,9 эВ дейін ауысады, ал ең 

жоғары Ех-люминесценция (3,0 эВ) 2,85 эВ дейін төмен энергиялар жағына 
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ауысады. Көп бағытты спектрлік ығысудың әсері серпімді деформацияның АЛЭ 

конфигурациясының өзгеруіне әсері ретінде түсіндіріледі: әлсіз 

симметриялыдан симметриялыға дейін (weak on) – 3,3 эВ () 3,9 эВ; және 

әлсіз симметриялыдан күшті симметриялыққа дейін (weak  strong) – 3,0 эВ (Ех) 

2,85 эВ.   

6. Кристалл үшін KCl-Na натрий өрісінде экситондарға ұқсас түзілімдердің 

радиациялық релаксациясы үш жолмен жүзеге асырылды, ол максималды 2,8 эВ 

болатын люминесценция жолағын үш жолмен берді: біріншіден, ВУФ 

аймағында температура интервалында 7,6 эВ фотон энергиясымен спектрдің 

оптикалық құру арқылы 4,2÷200 К, екіншіден, 150-250 К температуралық 

диапазонда рентгендік сәулелену кезінде кемтік-электронды рекомбинация 

арқылы, үшінші, 85 К кезінде рентген сәулелерімен алдын ала сәулеленген 

кристалдың оптикалық F'-стимуляциясы кезінде электронды-кемтікті 

рекомбинациялау жолымен. 

7. Натрий концентрациясына байланысты KCl-Na кристалдарындағы 2,8 эВ 

және 3,1 эВ кезінде люминесценция қарқындылығының күшейту әсері 

температура бөлме температурасына дейін көтерілген кезде жетілмеген 

тесіктердің бос жүрісі ұзындығының өсуіне байланысты натрий өрісіндегі 

экситон тәрізді қозулардың рекомбинациялық жиналуы нәтижесінде 

түсіндіріледі. 

Қойылған міндеттердің шешімдерінің толықтығын бағалау. 

Диссертацияның қойылған міндеттері толық көлемде орындалды, бұл сандық 

технологияға негізделген люминесцентті және термоактивті спектроскопияның 

әртүрлі эксперименттік әдістерін қолдана отырып, зерттелетін объектілерге 

жергілікті, серпімді және пластикалық деформацияның әртүрлі әсерлерімен 

қамтамасыз етілді. 

Зерттеу нәтижелерін нақты пайдалану бойынша ұсыныстар. Алғаш рет 

RbI кристалдарындағы Ex - люминесценция табиғатын анықтау үшін төмен 

температуралы бір осьті серпімді деформация қолданылды.  

Төмен температуралы деформация әсерінен NaCl, KCl, KI және RbI 

кристалдарының люминесценция қарқындылығын күшейту бойынша алынған 

эксперименттік нәтижелерді сілтілі галоидты кристалдар негізінде 

сцинтилляциялық детекторларды әзірлеу кезінде қолдануға болады. 

Осы саладағы үздік жетістіктермен салыстырғанда орындалған жұмыстың 

ғылыми деңгейін бағалау. Диссертацияның жоғары ғылыми деңгейі Web of 

Science, Scopus және ҚР БҒМ БҒССҚЕ деректер базасына кіретін ғылыми 

журналдарда 10-нан астам жарияланған жұмыстармен, сондай-ақ өнертабысқа 

және пайдалы модельге негізделген патенттермен және авторлық куәліктермен 

қамтамасыз етілген. Диссертациялық зерттеудің нәтижелері республикалық 

және халықаралық деңгейдегі түрлі ғылыми конференцияларда кеңінен 

талқыланды. 

Қорытындылай келе, өзімнің ғылыми кеңесшім профессор К.Ш. Шункеевке 

тақырыпты ұсынып, осы жұмысқа жетекшілік еткені үшін, сондай-ақ 

люминесцентті және термоактивті спектроскопияның эксперименттік 
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техникасын меңгеру бойынша практикалық дағдыларды меңгертені үшін зор 

ризашылығымды білдіремін.  

Шетелдік кеңесші профессор А.Ч. Лущикке төмен температураларда (4,2 К) 

KCl-Na кристалдарында жеңіл катион-гомолог өрісінде вакуумды-ультракүлгін 

аймағында анионды экситондар спектрін оптикалық жасау бойынша Тарту 

университетінің (Эстония) физика институтында диссертация жазу және 

эксперименттер жүргізу кезінде пайдалы кеңестері үшін шын жүректен алғыс 

айтамын. 

Ғылыми кеңесші, қауымдастырылған профессор Л. Н.Мясниковаға 

диссертацияның күнделікті жұмысына қолдау көрсеткені үшін шын жүректен 

алғыс айтамын. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің "Материалдардың 

радиациялық физикасы" ғылыми орталығының және Тарту университеті физика 

Институтының иондық кристалдар физикасы зертханасының ұжымына 

эксперименттер жүргізуге және алынған эксперименттік нәтижелерді 

талқылауға көмектескені үшін алғысымды білдіремін. 

Менің ғылыми қызметімде шыдамдылық пен қолдау көрсеткені үшін 

отбасыма шексіз ризамын. 
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