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Iмпульсним методом в областi частот 22,5–232,5 Мгц i T = 300 К
дослiджено дислокацiйний резонанс в монокристалах KCl iз
залишковою деформацiєю ε = 0,17–1,8%. На основi аналiзу
отриманих даних було встановлено, що в умовах варiювання
параметрiв дислокацiйної структури iстотно змiнюється лише
частотна i амплiтудна локалiзацiя дислокацiйного резонансу,
але величина коефiцiєнта в’язкостi B залишається незмiнною.
Вiдзначено, що отриманi результати добре узгоджуються з те-
оретичними оцiнками параметра B.

1. Вступ

Дослiдження природи механiзмiв динамiчного галь-
мування дислокацiй, що контролюють рухливiсть
дислокацiй при їх надбар’єрному русi в кристалах
є важливим питанням фiзики твердого тiла. Як по-
казано в оглядi [1], в дiапазонi великих швидкостей
(v = 101−103 м/с) дислокацiя, внаслiдок її взаємодiї з
рiзними елементарними збудженнями кристала (еле-
ктронами, фононами i т.п.), суттєво втрачає енергiю.
Це приводить до появи гальмiвних сил, що дiють на
дислокацiю, сумарний ефект яких виражається че-
рез коефiцiєнт в’язкостi B. Слiд зауважити, що ди-
намiчна характеристика B використовується не тiль-
ки для аналiзу механiзмiв, що лiмiтують в’язкий [1]
i термофлуктуацiйний [2] рух, але i в тих випадках,
коли дислокацiя при своєму русi долає перешкоди за
допомогою лише механiчних сил з урахуванням сил
iнерцiї [3].

З метою проведення iдентифiкацiї механiзмiв галь-
мування швидкорухливих дислокацiй, ранiше вимi-
рювались рiзними експериментальними методами як
абсолютнi значення величини B, так i температур-
ний хiд B(T ) на багатьох дiелектричних i металiчних
кристалах. Детальний аналiз результатiв i методiв до-
слiджень наведено в оглядах [1, 4].

Крiм цього, з’явились i роботи [5–7], в яких, з
метою встановлення функцiонального зв’язку B(Λ),
вперше систематично було дослiджено вплив зали-

шкової деформацiї на фононне гальмування дислока-
цiй в акустичних кристалах КСl [5] i LiF [6] – за ви-
сокочастотним iмпульсним методом, а також на кри-
сталах цинку [7] — за методом ударного навантаже-
ння. Потреба у встановленнi залежностi B(Λ) була
зумовлена двома причинами. З одного боку, необхi-
днiстю вивчення впливу змiн параметрiв дислокацiй-
ної структури, викликаних деформацiєю зразка, на
фононне гальмування дислокацiй, а з iншого боку –
бажанням перевiрити правильнiсть теорiї [8], що пе-
редбачила новий механiзм динамiчного гальмування,
зумовлений мiждислокацiйною взаємодiєю. Вказанi
експериментальнi методи [5–7] на той час вважалися
такими, що забезпечували отримання найбiльш коре-
ктних оцiнок коефiцiєнта в’язкостi B. Дослiдами [5–7]
було встановлено, що коефiцiєнт демпфування B за-
лежить вiд густини дислокацiй Λ, хоча ця залежнiсть
була досить слабкою. Хiд експериментальної кривої
B (Λ) пов’язувався авторами [5–7] з можливим проя-
вом механiзму гальмування, запропонованого в теорiї
[8]. Здавалося б, що проблема динамiки дислокацiй в
планi експериментальних дослiджень уже була в пев-
нiй мiрi вирiшеною, але незабаром, пiсля зiставлення
в [4] iснуючих на той час дослiдних даних з теорiєю
динамiчного гальмування дислокацiй [1] виникла не-
довiра до бiльшостi iз них, включаючи i данi робiт
[5–7].

Автори [4], аналiзуючи великий масив експеримен-
тальних даних по фононному гальмуванню дислока-
цiй в рамках теорiї [1] виявили, що вони не узгоджу-
вались як помiж собою, так i з теоретичними оцiн-
ками B. Розкид абсолютних значень B, отриманих
у низцi робiт рiзними методами на однакових кри-
сталах, сягав бiльше двох порядкiв. Невтiшною була
ситуацiя i з експериментальними даними, що стосува-
лися температурних залежностей B(T ), хiд яких вiд-
значався надзвичайною суперечливiстю. Бiльше то-
го, як з’ясувалося, завищенi оцiнки B порiвняно з те-
орiєю [1] давали не тiльки менш прийнятнi, зокре-
ма низькочастотнi методи внутрiшнього тертя, але i
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основний метод – ударного навантаження [7], який
тепер термiново потребував свого методичного уто-
чнення.

Цi обставини спонукали авторiв [9–11] до здiйснен-
ня ретельної перевiрки методiв дослiджень величини
B. Так, аналiзуючи методичнi основи методу удар-
ного навантаження, автори [9] дiйшли висновку, що
при розрахунках величини B, амплiтуду i тривалiсть
iмпульсу напружень в зразку слiд вимiрювати безпо-
середньо, а не шляхом їх теоретичних обчислень, ви-
ходячи з модельних мiркувань. Незабаром, у роботi
[10] на основi власних методичних розробок та з ура-
хуванням результатiв [9] вдалося коректно дослiдити
за вказаним методом температурну залежнiсть B(T )
в деяких дiелектриках.

Дослiджуючи хiд залежностi B(T ) у мiдi за ме-
тодом низькочастотного внутрiшнього тертя, автори
[11] показали, що значнi похибки здебiльшого могли
виникати в разi знаходження оцiнок B за методом
“низькочастотних” вимiрювань, оскiльки на таких ча-
стотах рiвень дислокацiйного поглинання ультразву-
ку визначається не лише в’язкою, але i релаксацiйною
складовою.

Що ж до високочастотного iмпульсного методу [5,
6], в рамках якого коефiцiєнт B визначався по спа-
днiй гiлцi дислокацiйного резонансу, то вiн, на дум-
ку авторiв [4], забезпечував отримання правильних за
порядком величин оцiнок B. Хоча i цей метод також
потребував деяких методичних уточнень, зокрема в
планi пошуку бiльш надiйних методiв обробки експе-
риментальних результатiв [12].

Згодом, пiсля удосконалення технологiї експери-
менту за iмпульсним методом досить надiйно було
встановлено не тiльки температурнi залежностi B(T )
для серiї iонних кристалiв [12–14], але i виявлено фун-
кцiональний зв’язок B(Λ) на кристалах NaCl [15] i
KBr [16] при T= 300 К, а також температурний хiд
B(T ) для кристалiв NaCl [15] i KBr [14] в умовах ва-
рiювання густини дислокацiй.

З метою уточнення результатiв [5] i надiйного вста-
новлення функцiональної залежностi B(Λ), в данiй
роботi на основi нових методичних пiдходiв, успiшно
апробованих в роботах [13–16], проведено контрольнi
акустичнi вимiрювання дислокацiйних резонансних
втрат ультразвуку в кристалах КСl в умовах варi-
ювання їх дислокацiйної структури.

2. Методика експерименту

У данiй роботi дослiдження задемпфованого дислока-
цiйного резонансу проводили за iмпульсним методом

на поздовжнiх хвилях в iнтервалi частот 22,5–232,5
МГц на монокристалах KCl iз залишковою деформа-
цiєю 0,17–1,8% при T=300 К.

Iнтервал попереднiх деформацiй зразкiв навмисно
вибирався значно ширшим, нiж в [5] i був таким,
що забезпечував чiтке спостереження ефекту iнвер-
сiйного зсуву дислокацiйного резонансу по часто-
тi i амплiтудi, який вперше спостерiгали в роботах
[5, 6].

У дослiдах використовували оригiнальний експе-
риментальний комплекс [17], що забезпечує одноча-
сне прецизiйне вимiрювання акустомеханiчних хара-
ктеристик кристалiв при варiюваннi температури i
швидкостi деформування з використанням хвиль рi-
зної амплiтуди i частоти.

Для коректнiшого зiставлення отриманих резуль-
татiв з даними [5] дослiди проводили на зразках орi-
єнтацiї 〈100〉 i розмiром 18×18×30 мм3, виколотих з
того ж самого масивного монокристала, з якого ра-
нiше готувались дослiднi зразки [5]. Виготовленi та-
ким способом зразки в подальшому тонко шлiфува-
ли i полiрували, намагаючись досягти того, щоб не-
паралельнiсть їх робочих поверхонь пiсля обробки
не перевищувала 1 мкм/см. Для лiквiдацiї наслiд-
кiв механiчної обробки дослiднi зразки вiдпалюва-
ли протягом 15 годин при 630 ◦С з подальшим по-
вiльним їх охолодженням до кiмнатної температу-
ри.

Для введення “свiжих” дислокацiй кристал попе-
редньо деформували стисканням уздовж довгої йо-
го осi на випробувальнiй машинi типу “Iнстрон” iз
швидкiстю деформацiї 10−5 с−1 в напрямку 〈100〉, в
якому здiйснювалось i його прозвучування. При цьо-
му використовувався оригiнальний спецiально скон-
струйований пристрiй, що забезпечував збереження
плоскопаралельностi робочих поверхонь зразка. Ме-
тодики вибiркового травлення i металографiчного
дослiдження кристалiв були такими ж, як в робо-
тi [5].

З метою видiлення дислокацiйної частини поглина-
ння iз загального поглинання, вимiряного на дефор-
мованому зразку, вiднiмався не середнiй фон (зна-
йдений по декiлькох зразках), а фон того ж зразка
до деформацiї. При такому способi видiлення дисло-
кацiйного внеску, iстотно знижується розкид експе-
риментальних точок, що дозволяє чiткiше встанови-
ти амплiтудну i частотну локалiзацiю дислокацiйно-
го резонансу, а, вiдтак, точнiше визначити коефiцiєнт
гальмування B.
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Рис. 1. Частотна залежнiсть дислокацiйного резонансного по-
глинання ультразвуку в кристалах КСl, продеформованих при
T = 300 К до деформацiї ε,%: 1 – 0,17; 2 – 0,27; 3 – 0,75; 4 – 1,8

3. Експериментальнi результати та їх
обговорення

На рис. 1 наведено типовi експериментальнi кри-
вi залежностi дислокацiйного декремента вiд часто-
ти Δd = Δd(f) для попередньо продеформованих
кристалiв KCl. Кривi для деформацiй ε = 0,44%;
ε = 1,15%; ε = 1,54% мають аналогiчний вигляд i
тому не приводяться. Можна бачити, що при змiнi
деформацiї спостерiгається ефект iнверсiї в поведiнцi
частотних спектрiв.

З початком деформацiї резонанснi кривi 1, 2, збiль-
шуючись по висотi, змiщуються в область низьких ча-
стот. За подальшого деформування процес зсуву ре-
зонансу сповiльнюється, а потiм, пiсля зупинки, по-
чинає протiкати у зворотному напрямку. Бiльш чiтко
ефект iнверсiї при зростаннi залишкової деформацiї
зразка демонструється експериментальними кривими
2 i 3, що наведено на рис. 2 для резонансної частоти
fm i максимального декремента Δm вiдповiдно. Як
можна бачити, вказанi параметри резонансу в умо-
вах зростання деформацiї змiнюються синхронно, але
у протилежних за знаком напрямках.

З рис. 1 можна бачити, що вимiрянi дислокацiйнi
втрати залежно вiд частоти Δd = Δd(f) носять хара-
ктер задемпфованого дислокацiйного резонансу [18].

Вiдповiдно до теорiї [18] рiвняння, що описує спа-
дну гiлку резонансної кривої Δd = Δd(f) має вигляд

Δ∞ =
4ΩGb2Λ
π2Bf

, (1)

де Δ∞ – величина дислокацiйного декремента для ча-
стот f � fm; Λ – густина дислокацiй; Ω – орiєнтацiй-
ний фактор, G – модуль зсуву дiючої системи ков-

Рис. 2. Залежнiсть вiд деформацiї густини дислокацiй Λ (1),
резонансної частоти fm (2) i величини декремента Δm (3) в
максимумi резонансної кривої

зання; b – модуль вектора Бюргерса; B – константа
демпфування.

Використовуючи вимiрянi резонанснi кривi
(рис. 1), з рiвняння (1) неважко обчислити константу
гальмування дислокацiй B, якщо заздалегiдь визна-
чити величину Δ∞ з високочастотної асимптотики i
Λ – методом пiдрахунку фiгур травлення.

З цiєю метою, в раннiй роботi [5], отриманi екс-
периментальнi кривi перебудовували в координатах
Δd = ϕ(1/f), а потiм, з нахилу прямолiнiйних дiля-
нок отриманих залежностей, по формулi (1) знаходи-
ли коефiцiєнт фононного гальмування B.

Зазвичай, знайденi таким способом експеримен-
тальнi значення константи B задовiльно узгоджую-
ться з теоретичними оцiнками [4]. Проте, в тих випад-
ках, коли експериментальних точок на спадних гiлках
резонансних кривих Δd = Δd(f), внаслiдок їх зсуву
по частотi недостатньо, вказана обробка приводить
до помiтних похибок при обчисленнi коефiцiєнта в’яз-
костi B. Для таких випадкiв бiльш надiйним є iнший
спосiб обробки дослiдних даних, успiшно застосовува-
ний в роботах [12–16]. При такiй обробцi експеримен-
тальнi результати екстраполюються на область гра-
ничних частот теоретичною кривою, iз високочасто-
тної асимптотики якої визначається абсолютне зна-
чення величини B. Результати накладення теорети-
чної кривої-шаблону на дослiднi данi продемонстро-
вано на рис.1.

Як видно, вимiрянi експериментальнi точки добре
описуються нормованим частотним профiлем, розра-
хованим в роботi [19] для випадку експоненцiйного
розподiлу дислокацiйних сегментiв по довжинах. За-
уважимо, що при накладаннi теоретичного профiлю
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на експериментальнi данi, згiдно з рекомендацiями
[12–16], слiд стежити за тим, щоб прив’язка теоре-
тичної кривої до дослiдних даних завжди велася ви-
ключно з орiєнтацiєю на експериментальнi точки, якi
лежать на спаднiй гiлцi залежностi Δd = Δd(f) та в
областi резонансу.

Звiсно, щоб забезпечити отримання коректних оцi-
нок величини B, необхiдно провести точний облiк i
iнших параметрiв, що входять у формулу (1).

У данiй роботi були використанi значення для
орiєнтацiйного фактора Ω100 = 0,4 i модуля зсуву
G110 = 1,582 ·1010 Па, якi були нами обчисленi за
даними модулiв пружностi Ciк, вимiряних ранiше в
[12] на вiдпалених недеформованих монокристалах
КCl. Розрахунок вказаних характеристик проводили
за формулами G110 = 0,5 (C11 − C12) [20] i Ω100 =
(C11 − C12)2/(4C11G110) [21]. Значення величини b110
= 4,46·10−10 м було обчислено за формулою b = a/

√
2

[20], з пiдстановкою значення сталої ґратки a = 6, 295
10−10 м, запозиченого з роботи [22].

У данiй роботi, як i в [5], особлива увага придiля-
лася питанням зниження похибок вимiрювань пара-
метра Λ, яка, на думку авторiв [1], лiмiтує точнiсть
визначення оцiнок B. З цiєю метою в данiй роботi за-
стосований методичний прийом, вперше запропонова-
ний в [5], який полягає у такому. Якщо попереднє де-
формування кристала здiйснювати з малою швидкi-
стю деформацiї 10−5 с−1, то його поверхня, протрав-
лена пiсля його навантаження, рiвномiрно покрива-
ється ямками травлення – без утворення смуг ков-
зання. Про саме такий стан дислокацiйної структури
наочно iлюструють вiдповiднi мiкрофотографiї, на-
веденi на рис. 3 для недеформованого i деформова-
них кристалiв KCl. Можна констатувати, що низь-
кошвидкiсне пластичне деформування зразкiв KCl,
принаймнi, до деформацiї ε = 1, 8%, не приводить
до появи смуг ковзання, що значно зменшує похибки
при визначеннi величини Λ. Зауваження авторiв [1]
справджується лише для випадкiв, коли попередню
деформацiю здiйснюють в умовах високошвидкiсно-
го деформування, що викликає появу смуг ковзання.

Для вибраної нами геометрiї зразка i напряму йо-
го деформування, ковзання в кристалах KCl вiдбу-
вається по чотирьох однаково напружених системах
ковзання {110} 〈110〉. В таких системах, як показа-
ли дослiди, при безперервному збiльшеннi наванта-
ження до деформацiї ε ≤ 1% спочатку спрацьовує
одна площина ковзання, а потiм, при ε > 1% вклю-
чається друга – взаємно перпендикулярна площина.
Прояв останнiх двох площин вiдбувається значно пi-
знiше, при ε ∼ 10%.

Рис. 3. Ямки травлення на гранях куба кристалiв КСl: 1 –
недеформований кристал, деформацiя ε,%: 2 – 0,27; 3 – 1,15; 4
– 1,8

У данiй роботi густину дислокацiй, як i в [5], вияв-
ляли за методом вибiркового травлення на свiжоско-
лотих бiчних поверхнях {110}, паралельних осi сти-
скання кристала. Для визначення величини Λ виби-
ралося приблизно 40 полiв, що вiдображають рiзнi
дiлянки гранi кристала. Пiдрахунок фiгур травлення
здiйснювався за допомогою комп’ютерної програми
Photoshop. Середнє значення величини Λ визначало-
ся з точнiстю не гiрше 15–20%. Динамiку зростання
густини дислокацiй Λ вiд величини залишкової де-
формацiї в кристалах KCl наведено на рис. 2, кри-
вою 1. Можна бачити, що величина Λ збiльшується
пропорцiйно з деформацiєю ε.

Використовуючи отриманий графiк залежностi
Λ(ε) (рис. 2), вимiрянi частотнi резонанснi кривi Δd =
Δd(f) (рис.1), а також обчисленi значення параме-
трiв G110, b i Ω100, у данiй роботi було встановле-
но вигляд функцiї B(Λ), зображений кривою 1 на
рис. 4. Як i очiкувалося, на вiдмiну вiд результатiв
[5], абсолютнi значення коефiцiєнта в’язкостi B в умо-
вах змiни параметрiв дислокацiйної структури при
фiксованiй температурi B=300 К залишається пра-
ктично незмiнними. Вiдсутнiсть впливу попередньої
обробки дослiджуваного кристала на величину B, на
думку авторiв роботи [11], є закономiрним результа-
том, якщо вважати, що константа в’язкого демпфу-
вання визначається взаємодiєю дислокацiй з елемен-
тарними збудженнями кристала, зокрема, з фонона-
ми. Отримана незалежнiсть величини B вiд величи-
ни Λ для кристалiв KCl якiсно узгоджується з ана-
логiчними даними, знайденими ранiше на NaCl [15] i
KBr [16].
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Рис. 4. Залежнiсть коефiцiєнта фононного гальмування дисло-
кацiй (1) i довжини дислокацiйного сегмента (2) вiд густини
дислокацiй

У данiй роботi проведено зiставлення абсолютних
оцiнок B, отриманих експериментальним шляхом i
обчислених по теорiї [1]. Вiдповiдно до [1] внесок ме-
ханiзмiв фононного вiтру i релаксацiї “повiльних” фо-
нонiв в гальмуваннi дислокацiй можна розрахувати,
використовуючи формулу

B =

[
4 +

(
|n|
G
− 6
)2
]

~
b3

(
κDb

2π

)5

×

×
[
f1

(
T

θ

)
+ λθ

θ

T
f2

(
T

θ0

)]
, (2)

де ~ = h/2π, (h – стала Планка); κD – дебаївська
границя в спектрi фононiв; n – модуль Мурнагана; b –
модуль вектора Бюргерса;λθ = Δ · f1(1)/1−Δ · f2(1),
де Δ – феноменологiчний параметр, що визначається
з експерименту, f2(1) = 0, 92; θ – температура Дебая.

При використаннi графiкiв функцiй f1(T/θ),
f2(T/θ) та значень величин |n| /G = 35, β= 2κDr0 =
30 (де r0 ≈ 3b – ефективний радiус ядра дислокацiї),
узятих з [1], а також ранiше знайдених параметрiв
Δ = 0,5 [12], T = 300 К i θ = 235,77 К [12], рiвняння
(2) дає абсолютне значення для коефiцiєнта в’язкостi
B = 0,8 10−5 Па·с. Отримана теоретична оцiнка B
задовiльно узгоджується з середнiм значенням B =
2,57 10−5 Па·с, знайденим експериментально.

Щоб з’ясувати природу iнверсiйного зсуву дислока-
цiйного резонансу по амплiтудi i частотi в данiй робо-
тi експериментально дослiджувалася поведiнка сере-
дньої ефективної довжини дислокацiйного сегмента
L в умовах змiни густини дислокацiй Λ. Величину L

обчислювали вiдповiдно до [18] iз спiввiдношення

L =

√
0, 084πC
2Bfm

, (3)

де С – лiнiйний натяг зiгнутої дислокацiї, що оцi-
нюється як C = 2Gb2/π(1 − ν). Коефiцiєнт Пуас-
сона ν = 0,158 розраховувався за формулою ν =
C12/C11 +C12 [20]. Використовуючи знайденi значен-
ня C = 2, 379·10−9Н, Gb2 = 3, 15·10−9 Па· м2, а також
графiки залежностi резонансної частоти вiд дефор-
мацiї fm(ε) (рис. 2, крива 2) i B(Λ), нами був вста-
новлений хiд залежностi L(Λ), зображений на рис. 4,
крива 2.

Можна бачити, що при безперервному зростаннi гу-
стини дислокацiй в кристалi, величина L спочатку
збiльшується, а потiм, досягнувши свого максималь-
ного значення, починає монотонно зменшуватися. Її
змiну, вочевидь, можна пояснити в рамках моделi
дислокацiйної взаємодiї [23].

З початком деформацiї, згiдно з [23], в кристалi вiд-
бувається розкрiплювання iснуючих “ростових” дис-
локацiй i виникнення нових джерел, таких, що гене-
рують довгi дислокацiйнi петлi. Збiльшення кiлькостi
таких легкорухливих дислокацiй приводить до зро-
стання максимального декремента Δm i зниження ре-
зонансної частоти максимуму fm з деформацiєю (див.
рис. 2).

Проте, починаючи з деформацiй ε ∼ 0, 9%, вини-
кають дислокацiї в iнших площинах ковзання, якi
чинять закрiплювальну дiю на дислокацiї, що зна-
ходяться в первиннiй площинi. У результатi вказа-
ної мiждислокацiйної взаємодiї величина L починає
зменшуватися, що виявляється в зниженнi дислока-
цiйних втрат ультразвуку i змiщеннi задемпфованого
дислокацiйного резонансу до областi високих частот.

Пiсля встановлення залежностей L(Λ) i Λ(ε) ста-
ло можливим оцiнити внесок у гальмування дисло-
кацiй механiзму, зумовленого мiждислокацiйною вза-
ємодiєю, запропонованого в [8]. Величину коефiцiєн-
та гальмування B∗, зумовленого цим ефектом, мо-
жна оцiнити iз спiввiдношення B∗ = B(1 + ΛL2/β2)
[8], де B — коефiцiєнт гальмування малодислокацiй-
ного кристала; β – чисельний коефiцiєнт близький до
одиницi. З даної формули видно, що величина B∗ мо-
же бути помiтною лише за умови ΛL2 � 1. За даними
нашої роботи при найсприятливiшiй комбiнацiї пара-
метрiв Λ=1,3·1010 м−2 i L = 4, 41 · 10−7 м, що має
мiсце при деформацiї ε = 1%, добавка ΛL2 � 1. Як
видно, у кристалах КСl за даних умов експеримен-
ту гальмування дислокацiй фононами є переважаю-

720 ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №6



ФОНОННЕ ГАЛЬМУВАННЯ ДИСЛОКАЦIЙ У КРИСТАЛАХ KCL

чим. Спостережувана ж у раннiй роботi [5] слабка
залежнiсть величини B вiд параметра Λ, як показа-
ло переопрацювання даних [5, 6], цiлковито пов’яза-
на iз застосуванням недостатньо коректного способу
обробки експериментальних даних.

4. Висновки

1. Виявлено, що поступове збiльшення величини за-
лишкової деформацiї кристала викликає появу ефе-
кту iнверсiйного змiщення задемпфованого дислока-
цiйного резонансу як по частотi, так i по амплiтудi,
яке можна пояснити в рамках моделi дислокацiйної
взаємодiї.
2. Показано, що iстотна змiна густини дислокацiй в
кристалах КСl, що викликана їх деформуванням при
фiксованiй температурi, не впливає на абсолютну ве-
личину коефiцiєнта фононного гальмування дислока-
цiй B, проте приводить до появи немонотонної зале-
жностi L(Λ).
3. Шляхом застосування методики низько-швидкiс-
ного деформування кристалiв, що сприяє пiдвищен-
ню точностi пiдрахунку ямок травлення i використан-
ня бiльш рацiонального способу обробки експеримен-
тальних даних, в данiй роботi отримано достатньо ко-
ректнi оцiнки величиниB, на основi яких встановлено
функцiональну залежнiсть B(Λ).
4. Точнiсть визначення абсолютного значення B у ра-
зi використання в дослiдах не одного, а серiї криста-
лiв з рiзною густиною дислокацiй iстотно пiдвищує-
ться, i стає практично незалежною вiд величини по-
хибки, що допускається пiд час обчислення густини
дислокацiй.
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ФОНОННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
ДИСЛОКАЦИЙ В КРИСТАЛЛАХ KCl С РАЗНЫМ
СОСТОЯНИЕМ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

А.М. Петченко, Г.А. Петченко

Р е з ю м е

Импульсным методом в области частот 22,5–232,5 МГц и T =

300 К исследован дислокационный резонанс в монокристал-
лах KCl с остаточной деформацией ε = 0,17–1,8%. На основе
анализа полученных данных было установлено, что в услови-
ях варьирования параметров дислокационной структуры су-
щественно изменяется лишь частотная и амплитудная локали-
зация дислокационного резонанса, но величина коэффициента
вязкости B остается неизменной. Отмечено, что полученные
результаты хорошо согласуются с теоретическими оценками
параметра B.
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S u m m a r y

The pulsed technique has been used to study a dislocation res-

onance under the ultrasound absorption in KCl crystals with

the residual strain ε = 0.17 ÷ 1.8%, in the frequency range of

7.5 − 232.5 MHz, and at room temperature. The analysis of the

data obtained testifies that a variation of the dislocation structure

parameters gives rise to a substantial modification of the frequency

and amplitude localizations of the dislocation resonance, whereas

the damping factor B remains unchanged. The theoretical esti-

mations of the factor B are in good agreement with the obtained

experimental results.
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