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REZUMAT. În comunicarea dată sunt expuse rezultatele investigaţiilor rӧentghenoluminescenţei compușilor 
ternari de tipul ZnxIn2S3 + x(x = 1, 2, 3) la temperaturile de 300 K și 100 K. Se evidenţiază particularităţile excitării 
radiaţiei luminescente prin raze X și electroni acceleraţi, precum și influenţa fenomenului de reabsorbţie asupra 
spectrului de emisie în regiunea spectrală în care coeficientul de absorbţie atinge valori considerabile de ordinul 
102cm–1. Prin compararea spectrelor de RL și CL se conchide asupra caracterului tranziţiilor responsabile de 
fâșiile de rӧenghenoluminescenţă. 

Cuvinte cheie: rӧentghenoluminescenţă, compuși ternari, electroni acceleraţi. 

ABSTRACT. In this paper are exposed the results of rӧentghenluminescence investigations for ternary compounds 
type ZnxIn2S3 + x(x = 1, 2, 3) at 300 K and 100 K. It highlights the peculiarities of luminescent radiaţion excitation 
by X-rays and accelerated electrons and reabsorption phenomena influence the emission spectrum in the 
spectral region where the absorption coefficient of the order of 102cm-1 be considerable. By comparing the 
spectra of RL and CL concludes the transitions responsible for strip character rӧentghenluminescence. 
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1. INTRODUCERE 

Din sursele bibliografice se cunoaşte că etapele 
finale de transformare a energiei excitante, fie a 
electronilor acceleraţi sau a razelor rӧentghen, sunt 
identice. Însă dependenţa caracterizărilor spectrale 
de natura radiaţiei excitante poate fi semnificativă, 
considerând particularităţile interacţiunii diferitor 
radiaţii (fotoni, electroni sau raze X) cu substanţa. 

2. ANALIZA REZULTATELOR 
EXPERIMENTALE 

La excitarea luminescenței cu fotoni de energii 
mari (rӧentghenoluminescența, RL) produsul inițial 
al interacțiunii sunt electronii cu energii mari (de 
ordinul a zeci de eV), care la rândul lor, pe parcursul 
traiectoriei, formează electroni secundari de energii 
mici, smulși de pe nivelele superioare ale atomilor 
cu care interacționează. Aceste canale de ionizare 
poartă denumirea de trasee, diametrele efective ale 
cărora depind de natura și energia radiației excitante. 

Pentru razele X, diametrul traseului este de ordinul 
a zeci de angstromi, pe când pentru electronii cu 

energii de ordinul a zeci de keV-6000Å. În funcție de 
tipul și energia radiației incidente diferă și densitatea 
de ionizare în traseu. În cazul RL, traseele (pentru 
timpul real de existență a stării de excitare – 10–8s) 
nu se acoperă, ceea ce determină particularități spe-
cifice ale acestui fenomen cum ar fi: 1) lipsa 
luminescenței stimulate, adică RL se caracterizează 
prin dependența liniară a intensității radiației lumi-
nescente de intensitatea radiației excitante, ceea ce se 
explică prin mărirea numărului de trasee și densitatea 
de ionizare în traseu; 2) sensibilitatea ridicată a RL 
față de factori exteriori ca temperatura și radiația 
infraroșie; 3) dependența caracteristicilor lumines-
cenței relaxate (de după întreruperea excitației) și a 
spectrului de emisie de energia fotonilor excitanți. 

Considerând particularitățile fluxului de electroni 
accelerați, posibilitatea de a varia în limite largi 
energia electronilor și densitatea de curent, cât și 
adâncimea relativ mică de penetrare a electronilor 
(1-5 μm la 10-50 keV), în cazul catodoluminescenței 
(CL) se realizează acoperirea traseelor și în anumite 
condiții de excitare poate fi observat fenomenul de 
radiație stimulată [1]. 

Un fenomen important, care merită să fie luat în 
considerație atât în cazul CL cât și în cazul RL, este 
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reabsorbția radiației luminescente în interiorul sub-
stanței. În cazul CL reabsorbţia este mică în regiunea 
tranzițiilor între nivelele de tipul „donor-acceptor”, 
din banda de energii interzise, însă trebuie luată în 
considerație în cazul investigaţiilor la temperaturi 
joase, la care se manifestă tranzițiile de tipul „bandă-
bandă”. 

În cazul RL fenomenul de reabsorbţie este necesar 
de a fi luat în considerație pentru compușii 3 2 6Zn In S  
(fig. 1, curba 2). În regiunea energiilor ω > 1,9 eVh , 
coeficientul de absorbție α crește până la 102 cm–1, 
ceea ce presupune modificarea spectrului de emisie 
în regiunea dată. Calculul teoretic conform relației 
(1) ne dă spectrul modificat: 

 
       α

0λ 1 1 α ,xI R I e x    (1) 

unde: I(λ) este spectrul real, calculat conform for-
mulei 1 (curba 3, fig. 1); R – coeficientul de reflexie 
al compușilor Zn3In2S6, care în regiunea dată este 
practic constant – 10%; α – valoarea coeficientului 
de absorbție la energii ω > 1,9 eV ; x – grosimea 

cristalului – 1 mm; I0 – spectrul înregistrat (fig. 1, 
curba 2). 

Spectrele de RL ale compușilor 2 3Zn In Sx x   

 1, 2,3x   sunt reprezentate pe figurile 1 - 3. Ca-

racterizările spectrale, adică poziția maximurilor pe 
scara energiilor cât și semilățimea fășiilor de emisie, 
sunt expuse în tabelele 1 - 3. Curbele cu numărul 1 
corespund temperaturii 300 K, iar curbele cu numă-
rul 2 – pentru 100 K. Pentru comparare, în tabelele 1-
3 sunt expuse aceleași caracterizări ale spectrelor de 
CL pentru compușii investigați [2]. 

Din analiza datelor experimentale putem conchide 
că pentru același mod de excitare (rӧntgenolumines-
cență sau catodoluminescență), poziția maximurilor 
spectrelor cât și semilățimea fășiilor de emisie depind 
considerabil de componența chimică a materialului, 
adică de valoarea lui x.  

 

 
 

Fig. 1. Spectrele de RL ale compușilor Zn3In2S6 :  
curba 1 – 300 K, curba 2 – 100 K. 

Tabelul 1 

Caracteristicile speciale ale compusului Zn3In2S6 

 RL CL RL CL 

3 2 6Zn In S  300 K 100 K 

maxω ,  eV  1,80 2,02 1,90 2,22 

ω 2,  eV  0,54 0,32 0,48 0,28 

 

 
 

Fig. 2. Spectrele de RL ale compuşilor Zn2In2S5:  
curba 1 – 300 K, curba 2 – 100 K. 

 
Tabelul 2 

Caracteristicile speciale ale compusului Zn2In2S5 

 RL CL RL CL 

2 2 5Zn In S  300 K 100 K 

maxω , eV  1,60 1,94 1,70 2,22 

 
Din cercetările catodoluminescente [2] urmează 

că fășia roșie cu maximumul la 1,7 eV este legată cu 
tranziţiile electronilor din distribuţia stărilor din 
coada benzii de conductibilitate pe nivelul accepto-
rului din banda de energii interzise. Această fășie a 
fost înregistrată și în cazul fotoluminescenței [3]. 
Este îndreptățit faptul să legăm fășiile de RL expuse 
în figurile 1-3 la două temperaturi, 300 K și 100, cu 
tranziții de același tip, luând în considerație unele 
particularități ale rӧntgenoluminescenței, în primul 
rând a unei densități de ionizare mult mai mică decât 
în cazul catodoluminescenței. 

Un alt factor, ce influențează asupra eficacității 
fenomenului de rӧntgenoluminescență, este randa-
mentul mic care caracterizează procesul de formare 
a radiației X în tubul rӧntgen. 

În conformitate cu [4] randamentul tubului 
rӧntgen poate fi calculat folosind expresia: 

 
9 1η 10 ZU V  , (2) 

unde: Z este numărul de ordine al elementului; U – 
tensiunea de accelerare a electronilor ce bombardează 
anticatodul. Calculul efectuat conform relaţiei (2), 
pentru anticatodul din Fe ne dă pentru h valori de ordi-
nul 0,1% , iar pentru tensiunea de accelerare – 104 V. 
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Fig. 3. Spectrele de RL ale compuşilor ZnIn2S4:  
curba 1 – 300K, curba 2 – 100 K. 

 
Tabelul 3 

Caracteristicile speciale ale compusului ZnIn2S4 

 RL CL RL CL 

2 4ZnIn S  300 K 100 K 

maxω ,  eV  1,55 1,76 1,65 1,88 

ω 2,  eV  0,45 0,28 0,45 0,27 

Platou, eV - - 1,40 1,75 
 

3. CONCLUZIE 

Conform rezultatelor investigațiilor experimentale 
efectuate asupra rӧntgenoluminescenței compușilor 
ternari de tipul  2 3Zn In S 1, 2, 3x x x   la temperatura 

de 300 K și 100 K, am evidențiat particularitățile 
excitării radiației luminescente prin raze X și electroni 
accelerați, precum și influența fenomenului de 
reabsorbție asupra spectrului de emisie în regiunea 
spectrală, în care coeficientul de absorbție atinge 
valori considerabile de ordinul 2 110  cm . În baza 
comparării spectrelor de rӧentghenoluminescență și 
catodoluminescență se conchide asupra caracterului 
tranziţiilor responsabile de fâşiile de RL. 
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