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Актуалдуулугу: Катуу телолордун касиетине байланышкан. Катуу телолорду изилдөө, 

биринчиден, ядролук реакторлордо кандай дефектер бузулса, иондук кристаллдарда дагы 

радиацианын таасиринен ошондой эле дефектер пайда болгондуктан, оптикалык тунук зат, 

моделдик объект катары изилдөөгө өбөлгө түзүүчү материал, экинчиден иондук 

кристаллдардагы түстөнүү борборлорунун негизинде түзүлгөн компьютердин эстери, 

кадимки эстерге караганда бир нече ондогон эсеге көп маалымат сактагандыктан, аларды 

компьютердин эси катары колдонулушу, үчүнчүдөн дозиметрдик куралдарда кеңири 

колдонгондуктан, иондук кристаллдарды изилдөө актуалдуу. 
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Ошондой эле иондук кристаллдардагы радиациялык дефектердин термикалык жок 

болуусу жана бири-бирине айлануу механизмдерин изилдөө дагы актуалдуу.  

Термикалык-оптикалык, термостимуляцияланган люминесценция, иондук 

өткөрүмдүүлүк жана диэлектрдик жоготуу усулдары менен өлчөнгөн эксперименттери, 

бири-бирине айлануу механизмдери [1-3], жана ушул эле кубулуштардын Ньютондун 

биринчи интерполяциялык усулун пайдаланып математикалык моделдештирүүсү [4] 

эмгектерде каралган.  

Максаты: Ар бир 5 К температуралык интервалда иондук кристаллдын 

термолюминесценциясынын, термикалык – оптикалык жок болуусунун жана иондук 

өткөрүмдүүлүгүнүн моделдештирилишинин натыйжасында, радиациялык электрондук жана 

көзөнөктүк түстөнүү борборлорунун бири-бирине айлануу механизмине тактоолорду 

киргизүү. 

Изилдөө обьектиси: КCl-Ag иондук кристаллы 

Математикалык моделдештируунун жыйынтыгы: Биринчи полиномдо жогорудагы 

аты аталган кристаллдын термолюминесценциясы, экинчи полиномдо F – түстөнүү 

борборунун термикалык-оптикалык (Термообесцвечивания) жок болуусу жана үчүнчү 

полиномдо кристаллдын иондук өткөрүмдүүлүгүнүн математикикалык моделдештирүүлөрү 

келтирилген. Бул моделден көрүнүп тургандай уч процесс тен уч температуралык 

интервалда журуп, эксперимент менен дээрлик дал келет. Экспериментте ар бир 10 К 

температуралык интервалдагы процесстер өлчөнгөн болсо, математикалык 

моделдештирүүдө ар бир 5 К температуралык интервалдагы физикалык процесстер 

моделдештирилген.  

Радиациялык дефектердин бири-бирине айлануу механизмдери. Биринчи 

температуралык интервалда (1- 330-390 К) иондук өткөрүмдүүлүктүн ийрисинин жана 

диэлектриктик жоготуунун ийрисинин жогорулагандыгын байкоого болот. Демек, биринчи 

температуралык интервалда, релаксациялык процесстин башталышында негизги ролду 

катиондук боштук аткарат. Биринчи температуралык интервалдагы релаксациялык 

процесстерди төмөндөгүдөй реакцияда берүүгө болот:  

Аga
- 
vc

-
 → Aga

- 
 +  vc

-
              (1) 

Мында Aga
-  

- бул аниондук түйүндөгү күмүштүн терс заряддалган иону жана ага 

жанаша жайгашкан катиондук боштук. Температуранын таасиринен бул комплекс ажырап, 

эркин аниондук ионго жана эркин катиондук боштука айланат. 

Экинчи температуралык интервал  390-460 К карап көрөлү. КCl-Ag кристаллында 

экинчи температуралык интервалда диэлектриктик жоготуунун концентрациясынын 

азайышы, б.а. бивакансиянын концентрациясынын азайышына алып келээри релаксациялык 

эксперименталдык ийриден жана математикалык моделден көрүнүп турат. Ошондой эле бул 

температуралык интервалда ТСЛ ийрисинин өскөндүгүн байкоого болот. Экинчи 

температуралык интервалда жуп боштуктун ажыроосу, ажыраган катиондук боштуктун 

көзөнөктүк түстөнүү борборлору менен аракеттениши менен коштолот жана  төмөндөгүдөй 

реакциялардын натыйжасында ишке ашат: 
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va
 + 

vc
 -
    →    va

 +   
+    vc

-
                             (2) 

vc
-
  + V2 → VF    + HF                                  (3) 

vc
-
  + V2A → Agc

+ 
+ VF    + HF                      (4) 

Экинчи температуралык интервалдагы электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү 

борборлорунун термикалык ажыроосунун жана бири-бирине айлануусунун реакциялары 

төмөндө көрсөтүлгөн: 

HF  + F →   vc
-
 + R                                       (5) 

HF + FA→ Agc
+

   +   vc
 -
 
 
+ R                         (6) 

HF + Agc
o
 → Agc

+
   +   vc

 -
 
 
+ ic

0
                   (7) 

HF + Aga
-
 vc

-
→ Agc

+
   +   va

 + 
vc

 -
                    (8) 

HF + Aga
0
 vc

-
→ Agc

0
   +   va

 + 
vc

 -    
                  (9) 

Пайда болгон катиондук боштук электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү 

борборлорунун термикалык ажыроосуна жана бири-бирине айлануусуна себепчи болот.  
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Aga
-
 түстөнүү борборун термикалык жок кылуу бул түстөнүү борборун аниондук 

түйүндөн катиондук түйүнго алып кетүү дегенди туюнтат. Ошондуктан Aga
-
 түстөнүү 

борборунун турумунда сөзсүз түрдө катиондук боштук бар дегенди билдирет. Бул шартты 

кыймылдуу VF жана HF – көзөнөктүк түстөнүү борборлору орундатат. Натыйжада Aga
-
 

түстөнүү борборунан ажыраган эркин электрондор биринчи температуралык 

интервалдагыдай эле Agc
2+

 түстөнүү борбору менен рекомбинацияланып, Agc
2+

 түстөнүү 

борборунун концентрациясынын азайышына алып келет, натыйжада ушул температуралык 

интервалда ТСЛ пайда болот жана ал эксперимент менен тастыкталат.  Aga
-
 vc

-
 комплексинен 

ажыраган аниондук боштук дагы экинчи температуралык интервалдагы релаксациялык 

процесстерге катышат.  

Ал эми үчүнчү 460-550 К температуралык интервалда термикалык диссоциация 

процесси журот жана натыйжада электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү борборлору  

төмөндөгүдөй реакциялардын жардамында түстөнүү борборлору толугу менен термикалык 

ажыроого дуушар болуп кристаллдык торчо калыбына келет. Ал термикалык диссоциация 

реакциялары төмөндө көрсөтүлгөн: 

V2 (kT)→ VF    + H                                 (10) 

Термикалык диссоциациядан ажыраган H – түстөнүү борбору төмөндөгүдөй 

реакциялардын жардамында электрондук түстөнүү борборлорунун толук термикалык 

ажыроосуна жана өз ара бири-бирине айлануусуна алып келет. 

H  + F →   R                                                (11) 

H + FA→ Agc
+

  
 
+ R                                      (12) 

H + E → Agc
+

  + ic
-
                                      (13) 

Ошентип үчүнчү 460-550 К температуралык интервалдагы электрондук жана 

көзөнөктүк түстөнү борборлорунун толук термикалык ажыроосуна жана бири-бирине 

айлануусуна термикалык диссоциация процесси жооптуу. Толук ажырап бүткөндүгү 

экспериментте релаксациялык процесстердин аякташы менен түшүндүрүлөт, б.а. 

электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү борборлорунун термикалык-оптикалык ажыроосунун 

акыркы температуралык интервалда интенсивдүлүгүнүн нөлгө жеткендиги, ТСЛ ийрисинин 

интенсивдүүлүгүнүн нөлгө жеткендиги жана иондук өткөрүмдүүлүк менен катар 

диэлектриктик жоготуу процесстеринин аякташы менен түшүндүрүлөт.  

Жыйынтык: 

Ошенип, эксперименталдык жана математикалык моделдештирүүнүн натыйжасында 

төмөндөгүдөй жыйынтыктарды атоого болот: 

- NaCl-Ag кристаллында радиациянын таасиринен пайда болгон электрондук жана 

көзөнөктүк түстөнүү борборлору үч температуралык интервалда термикалык ажыроого 

дуушар болот, б.а. 1- 330-390 К, 2- 390-460 К жана 3- 460 – 550 К; 

- биринчи температуралык интервалдагы электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү 

борборлорунун термикалык ажыроосуна жана бири-бирине айлануусуна Aga
- 

…vc
-
 

комплексинен ажыраган катиондук боштук, экинчи температуралык интервалда va
 +

vc
-
 жуп 

боштуктан ажыраган катиондук боштук жана үчүнчү, акыркы температуралык интервалда 

электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү борборлорунун термикалык ажыроосуна жана бири-

бирине айлануусуна термикалык диссоциация процесси ишке ашырат. 

- 5 К температуралык интервалдагы математикалык моделдештирүү жогорудагы иондук-

электрондук процесстердин натыйжасында электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү 

борборлорунун бири-бирине айлануу механизмин аныктоодо катиондук жана жуп 

боштуктардын негизги ролду ойноору тастыкталган.  
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