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КСl КРИСТАЛЫНДАГЫ Cа КОШУЛМАСЫНЫН ТҮРДҮҮ 

КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНДАГЫ V2z- ТҮСТӨНҮҮ БОРБОРУНУН ТЕРМИКАЛЫК-

ОПТИКАЛЫК ЖОК БОЛУУСУН МОДЕЛДЕШТИРҮҮНҮН ПРОГРАММАСЫ 

 

Иондук кристаллдардагы электрондук түстөнүү борборунун термикалык-
оптикалык жок болуусунун абалын изилдөө учун математикалык модели табылып, 
программасы түзүлгөн. 
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ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕРМООБЕСЦВЕЧИВАНИЯ  

V2z-ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ КCl C РАЗЛИЧНЫМИ 

КОНЦЕНТРАЦИЯМИ Cа 

 

Разработана математическая модель и составлена программа для исследования 

поведения термообесцвечивания дырочных центров окраски в ионных кристаллах. 
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PROGRAM SIMULATIONOF THERMAL FADING OF HOLEV2Z–COLOR 

CENTERS IN KСl CRYSTALS WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS Ca 

 

A mathematical model is developed and a program is developed to study the behavior of 

the thermal bleaching of whole color centers in ionic crystals. 
 

Key words: crystal, mathematical model, color center, electron, ion, polynomial, 
program. 

 

ЖГКдагы радиациялык электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү борборлорунун  
термикалык ажыроосу жана бири-бирине айлануу механизмдери [1-2] эмгектерде 

каралган. 
NaCl криссталына турдуу концентрациядагы күмүш кошулган учурдагы  

электрондук F-, V2- жана Aga
— түстөнүү борборлорунун математикалык моделин түзүү 

[3-5] илимий баяндамаларда каралган. 
Бизге[1-2] эмгектерден белгилүү болгондой электрондук жана көзөнөктүк 

түстөнүү борборлору кошулманын концентрациясына жараша үч температуралык 
интервалда термикалык ажыроого дуушар болот.  
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Ал эми ото кичине температуралык интервалдагы физикалык процесстердин 
математикалык моделин пайдаланып, прогаммасын түзүү, башка илимий булактарда 
каралган эмес.  

Бул илимий баяндамада КСl кристалындагы Cа кошулмасынын түрдүү 
концентрациясындагы V2z- түстөнүү борборунун термикалык-оптикалык жок болуусун 

математикалык моделдештирүү жана программасын түзүп, алынган компьютердик 
жыйынтыкты физикалык эксперимент менен салыштыруу негизги максат болуп 
эсептелет. Ошондуктан, электрондук түстөнүү борборунун термикалык-оптикалык 

(термообесцвечивания) жок болуусунун математикалык моделин түзүү үчүн 
Ньютондун биринчи интерполяциялык полиному пайдаланылган. 

Эгерде КСl кристалынаCа түрдүү концентрациясын кошуп, Х-нурунун таасири 
менен дүүлүктүрсөк, көзөнөктүкV2z- түстөнүү борбору пайда болот. Көзөнөктүк F- 
түстөнүү борборун термикалык-оптикалык таасир менен бузулууга дуушар кылсак, ал 

Cа дин концентрациясына жараша үч температуралык интервалда термикалык 
ажырайт. Экспериментте термикалык-оптикалык (термообесцвечивания) жок болуу ар 

бир (10 К) температуралык интервалда олчонот. Ньютондун биринчи интерполяциялык 
полиномун көзөнөктүк V2z- түстөнүү борборунун термикалык-оптикалык жок 
болуусуна же термикалык ажыроосуна пайдалансак, анда ар бир 5К температуралык 

интервалдагы баштапкы жана андан кийинки эксперименталдык точкалар,  түйүн 
точкалары боло алат, анда ал точкалар учун интерполяция методун колдонууга болот. 

VISUAL BASIC for application программасын Ньютондун биринчи 
интерполяциялык полиномуна колдонуп КСl кристалына Cа дин түрдүү 
концентрациясы кошулган учурдагы көзөнөктүкV2z- түстөнүү борборунун термикалык-

оптикалык жок болуусунун полиномиалдык ийрилери алынды. 
Төмөнкү программа VISUAL BASIC for application программасы болуп саналат, 

бул программа менен түрдүү физикалык процесстердин полиномун табууга болот. 
Программага кыргыз патентте автордук күбөлүк берилген.  
Public n As Integer 

Sub raznost() 
Dim j As Integer 

Dim iAs Integer 
Dim n As Integer 
ActiveSheet.Range("a2").Activate 

ActiveCell.CurrentRegion.Select 
n = Selection.Rows.Count 

n = n - 1 
MsgBox n 
For j = 0 To n 

For i = 1 To n - j 
Cells(i + 5, j + 3) = Cells(i + 6, j + 2) - Cells(i + 5, j + 2) 

Next i 
Next j 
Cells(n + 9, 1) = "t" 

Cells(n + 10, 1) = "Pol" 
For i = 0 To n 

Cells(n + 9, i + 2) = i 
Cells(n + 10, i + 2) = Pol(i, n) 
Next i 

Range(Cells(n + 10, 1), Cells(n + 10, n + 2)).Select 
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmooth 
ActiveChart.SetElement (msoElementDataLabelLeft) 
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End Sub 
Public Function Pol(ByVal t As Double, ByVal m As Integer) As Double 
Dim s As Double 

Dim iAs Integer 
Dim s1 As Double 

s = 0 
s1 = 1 
For i = 1 To m 

s1 = s1 * (t - i + 1) / i 
s = s + s1 * Cells(6, i + 2) 

Next i 
s = Int(s * 100 + 0.5) / 100 
Pol = s 

End Function 
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