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Чисельними методами вивчено динамiку сталих коливань дислокацiйної петлi за наявностi в її площинi ковзання слабких
центрiв закрiплення. Аналiз виконано для нульової ефективної
частоти вимушених коливань в широкому iнтервалi амплiтуд
коливань i нормованої в’язкостi. Встановлено критичне значення нормованої в’язкостi, починаючи з якого вплив в’язкостi
на процес подолання дислокацiєю слабких центрiв закрiплення
повнiстю вiдсутнiй. Вивчено механiзми впливу в’язкостi на динамiку дислокацiй при знакозмiнних напруженнях. При зменшеннi нормованої в’язкостi в iнтервалi нижче її критичного
значення величина стрибкiв деформацiї на гiстерезиснiй кривiй зростає, а напруження вiдриву перезакрiпленої нерухомої
дислокацiї зменшується. Показано, що такий характер впливу
в’язкостi на динамiку дислокацiй зумовлений проявом iнерцiйного механiзму подолання дислокацiями центрiв закрiплення.
Вивчено вплив в’язкостi на амплiтуднi залежностi внутрiшнього тертя i дефекта модуля пружностi. Характер впливу в’язкостi на внутрiшнє тертя добре узгоджується зi встановленими
особливостями динамiки дислокацiй при проявi iнерцiйного механiзму.

1. Вступ
Динамiчна поведiнка дислокацiй визначальним чином впливає на стан структури кристалiчних твердих тiл, яка, в свою чергу, визначає як їхнi пластичнi
властивостi, так i дисипативнi процеси, що вiдбуваються в них. У зв’язку з цим закономiрностi динамiки дислокацiй важливi при прогнозуваннi та управлiннi багатьма фiзичними властивостями кристалiв.
Зокрема, розумiння дислокацiйних механiзмiв дисипацii енергiї необхiдно при створеннi матерiалiв для
пружних коливальних систем з малою дисипацiєю та
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при розробцi високодемпфiруючих матерiалiв [1]. Незважаючи на майже пiввiкову iсторiю вивчення динамiки дислокацiй, як прямi, так i непрямi експериментальнi методи вивчення динамiки дислокацiй не
дозволяють отримати про неї вичерпну iнформацiю.
При цьому зiставлення результатiв дослiджень динамiки дислокацiй, отриманих рiзними методиками, як
правило, пов’язане з рядом труднощiв, зумовлених
впливом особливостей експериментальних умов конкретної методики на динамiчну поведiнку дислокацiй. У зв’язку з цим дана робота присвячена аналiзу
динамiки дислокацiй числовими методами.
При знакозмiнних напруженнях рух дислокацiї в
площинi ковзання, яка мiстить велику кiлькiсть випадково розташованих слабких центрiв закрiплення,
що формуються домiшковими атомами, обмежується
не тiльки лiнiйним натягом, але й полями напружень
цих центрiв. У таких умовах дослiдження дислокацiйного гiстерезису i вiдносних внескiв основних механiзмiв дисипацiї енергiї (взаємодiя з елементарними
збудженнями кристалiчної ґратки та з центрами закрiплення) не може бути виконано в рамках вiдомої
струнної моделi [2, 3]. Надалi у зв’язку зi складнiстю отримання кiлькiсних результатiв в аналiтичному виглядi аналiз виконували числовими методами
[4, 5], проте i вiн не охоплював низку принципово важливих аспектiв динамiки осцилюючого руху дислокацiй.
Метою даної роботи є вивчення числовими методами динамiки дислокацiйної петлi в широких iнтервалах змiни амплiтуди зовнiшнього напруження i в’язкостi за наявностi у площинi ковзання центрiв закрiплення.
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2. Опис моделi та методика обчислень

та

Вивчали динамiку дислокацiйної петлi з жорстко фiксованими кiнцями за наявностi у площинi ковзання слабких центрiв закрiплення. Координати слабких
центрiв закрiплення задавалися генератором псевдовипадкових чисел. Прогин дислокацiйних сегментiв завжди залишався суттєво меншим вiд їхньої
довжини, що реалiзовувалося за виконання умови:
Fm /C  1, де C – лiнiйний натяг дислокацiї, Fm –
сила взаємодiї слабкого центра закрiплення з дислокацiєю. Аналiз проводили в рамках моделi, описаної
в роботi [6] при безактивацiйному вiдривi дислокацiй
вiд центрiв закрiплення i нульовiй ефективнiй частотi
зовнiшнього напруження. Для розв’язання рiвняння
динамiки дислокацiї числовими методами виконувалось його нормування, наведене в [5].
Нормування дозволило представити результати у
бiльш iнформативнiй формi та iстотно зменшити час
числового аналiзу. Вирази для нормованих координат
i часу мали такий вигляд:

S0 = (σblS /(Fm )3/2 )(2C)1/2

ξ = (x/lS )(Fm /2C)1/2 ,
η = (u/lS )/(Fm /2C)1/2 ,
θ = (t/lS )(Fm /2A)1/2 ,
де ξ, x, та η, u – безрозмiрнi й звичайнi координати
вздовж i впоперек лiнiї дислокацiйної петлi вiдповiдно; lS – середня вiдстань мiж центрами закрiплення;
A – маса одиницi довжини дислокацiї, θ та t – безрозмiрний та звичайний час вiдповiдно.
Рiвняння динамiки дислокацiї в нормованих координатах мало такий вигляд:
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(1)
де ξ0 та η0 – нормованi розмiри областi взаємодiї центра закрiплення з дислокацiєю в напрямку ξ та η вiдповiдно;
ξ − ξ η − η 
i
i
Φ
;
ξ0
η0
– нормована сила, яка дiє на одиницю довжини дислокацiї з боку центра закрiплення;
Ω = ωlS (2A/Fm )1/2
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– нормованi частота та амплiтуда зовнiшньої напруги
вiдповiдно, ω та σ – частота i амплiтуда зовнiшнього
напруження; b – вектор Бюргерса,
γ = (BlS )/(2AFm )1/2
– нормована в’язкiсть; B – коефiцiєнт демпфiрування. Сума в правiй частинi рiвняння (1) враховує взаємодiю дислокацiї зi слабкими центрами закрiплення.
Iнтервали змiни нормованих параметрiв рiвняння (1)
вибирали вiдповiдно до дiапазонiв фiзичних значень
цих параметрiв, що спостерiгаються в рiзних матерiалах. Довжина дислокацiйної петлi lN змiнювалася в
межах 10−6 −10−4 м, вiдношення lN /lS в межах вiд 10
до 150, розмiр областi взаємодiї центрa закрiплення
з дислокацiєю – 10−8 − 10−7 м. Згiдно з [7] при оцiнцi нормованої в’язкостi використовували такi характернi значення фiзичних параметрiв: b = 3 · 10−10 м,
C = 10−9 H, A = 10−15 кг·м−1 ; коефiцiєнт демпфiрування змiнювався в iнтервалi 10−7 − 10−4 H · c· м−2
[8]. При цьому для слабких центрiв закрiплення з
Fm /C < 1 значення γ для бiльшостi матерiалiв знаходиться в дiапазонi 10−2 − 102 , для якого i проводився
аналiз.
Слiд зазначити, що для таких надпровiдникових
металiв, як свинець, iндiй, нiобiй, за вказаних вiдношень lN /lS i умови Fm /C < 1 значення γ при низьких
температурах як в нормальному, так i в надпровiдному станi належать вищевказаному дiапазону. Таким
чином, динамiка дислокацiй у цих матерiалах описується в рамках даної моделi i при цьому може бути експериментально вивчена, як буде вказано нижче. Найбiльше значення нормованої амплiтуди зовнiшнього напруження S0 вибирали таким, що середнє
змiщення дислокацiйної петлi вiд положення рiвноваги завжди виявлялося iстотно меншим вiд довжини
петлi lN .
У рамках зазначеної моделi в широкому дiапазонi
амплiтуд i нормованої в’язкостi чисельними методами
вивчали динамiчну поведiнку дислокацiйної петлi в
процесi її коливання.
Отримано такi залежностi, що характеризують динамiку дислокацiйної петлi:
– залежнiсть форми дислокацiйної петлi вiд часу при
рiзних значеннях амплiтуди зовнiшнього напруження;
– залежнiсть середньої дислокацiйної деформацiї вiд
амплiтуди зовнiшнього напруження;
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– залежнiсть потужностi, що розсiюється дислокацiйною петлею, вiд часу.
Крiм цього, було вивчено амплiтуднi залежностi
внутрiшнього тертя i дефекта модуля пружностi. Методику обчислень цих характеристик наведено в роботi [6].
3. Результати та їх обговорення
Динамiку дислокацiйної петлi вивчали при рiзних
значеннях нормованої в’язкостi γ в iнтервалi амплiтуд нормованих напружень: 0 ≤ S ≤ 5S0C , де S0C
– нормована критична амплiтуда напруження, починаючи з якої можливий вiдрив дислокацiйної петлi
вiд центрiв закрiплення. Отриманi залежностi середньої дислокацiйної деформацiї hηi вiд величини зовнiшнього напруження S свiдчать про те, що в усьому
вивченому дiапазонi амплiтуд зовнiшнього напруження i нормованої в’язкостi крива петлi дислокацiйного гiстерезису hηi(S/S0C ) має стрибкоподiбний характер. Характерний вигляд таких залежностей для
конкретного значення амплiтуди зовнiшнього напруження i декiлькох значень γ наведено на рис. 1.
Залежнiсть hηi(S/S0C ) у виглядi вiдрiзка прямої
(лiнiя 1 на рис. 1) вiдповiдає випадку вiдсутностi центрiв закрiплення в площинi ковзання дислокацiї. У
такому випадку вплив γ на залежнiсть hηi(S/S0C ) не
спостерiгається.
Аналiз форми дислокацiйної петлi i залежностi потужностi, що розсiюється дислокацiєю, вiд часу P (θ)
для рiзних дiлянок залежностей hηi(S/S0C ) свiдчить
про таке. Дислокацiйна деформацiя, зумовлена прогином дислокацiйних сегментiв без вiдриву вiд центрiв закрiплення, знехтувано мала порiвняно iз загальною дислокацiйною деформацiєю. Внесок енергiї,
що розсiюється дислокацiєю при такому русi, у сумарну енергiю, розсiювану за перiод коливального руху, знехтувано малий. На залежностях hηi(S/S0C ) такому руху дислокацiйної петлi вiдповiдають горизонтальнi дiлянки. Розсiювання енергiї дислокацiї вiдбувається пiд час стрибка на залежностi hηi(S/S0C ),
коли вiдбувається вiдрив дислокацiї вiд центрiв закрiплення, її рух i перезакрiплення на новiй конфiгурацiї
центрiв. Для випадку Ω ≈ 0 тривалiсть часу стрибка
в долях перiоду завжди була мiзерно мала. У зв’язку з цим руху дислокацiйної петлi в момент стрибка
на залежностях hηi(S/S0C ) вiдповiдають вертикальнi
дiлянки. Зiставлення залежностей hηi(S/S0C ), отриманих при рiзних γ, свiдчить про iснування критичного значення γc ≈ 2, починаючи з якого вплив γ на
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Рис. 1. Залежнiсть середньої дислокацiйної деформацiї hηi вiд
нормованої амплiтуди зовнiшнього напруження (S/S0C ): 1 – за
вiдсутностi центрiв закрiплення в площинi ковзання дислокацiї
при будь-яких значеннях γ; 2, 3, 4 – за наявностi центрiв закрiплення в площинi ковзання при γ = 0, 05, γ = 1, 5, та γ ≥ 2
вiдповiдно

петлю дислокацiйного гiстерезису повнiстю вiдсутнiй
(рис. 1).
Слiд зазначити, що зi зростанням γ при γ ≥ γc середня швидкiсть руху дислокацiйної петлi, так само
як i її локальних дiлянок, продовжує спадати, тодi як
величина стрибкiв на залежностi hηi(S/S0C ), значення напружень, за яких вони вiдбуваються, а також
величина енергiї, що розсiюється дислокацiєю в ходi кожного стрибка, залишаються без змiн. В областi
γ ≤ γc вiдмiнностi залежностей hηi(S/S0C ), отриманих при рiзних значеннях γ, полягають у такому. Середня величина стрибка деформацiї зростає зi зменшенням γ до значень γ ≈ 0, 1 (рис. 1). При γ ≤ 0, 1 пiсля кожного вiдриву дислокацiйної петлi i подальшого перезакрiплення дислокацiї величина hηi завжди
близька до значення, яке вона набуває за вiдсутностi в площинi ковзання центрiв закрiплення при тих
самих зовнiшнiх напруженнях. На рис. 1 видно, що
точки залежностi hηi(S/S0C ), отриманi при γ = 0, 05,
якi вiдповiдають закiнченню стрибка, розташовуються поблизу прямої лiнiї, яка є графiком hηi(S/S0C )
за вiдсутностi закрiплюючих центрiв. Однак, незважаючи на те, що змiна γ при γ < 0, 1 приводить до
змiни залежностi hηi(S/S0C ), вплив γ на величину середнього стрибка деформацiї i на величину енергiї,
що розсiюється дислокацiйною петлею за перiод, практично вiдсутнiй.
Як випливає з рис. 1, вплив γ на залежностi
hηi(S/S0C ) при γ ≤ 2 проявляється не тiльки в змiнi
величини стрибка деформацiї, а й у змiнi напруження вiдриву дислокацiйної петлi, за якого починає-
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Рис. 2. Залежностi hηi(S/S0C ), якi iлюструють вплив в’язкостi на напруження вiдриву нерухомої дислокацiйної петлi при
γ = 0, 1 (лiнiї 1) i γ ≥ γc (лiнiї 2): а – дiлянка АВ вiдповiдає
закрiпленому стану дислокацiйної петлi пiсля її руху при γ =
= 0, 1; б – дiлянка АВ вiдповiдає закрiпленому стану дислокацiйної петлi пiсля її руху при γ ≥ γc . На дiлянках АВ змiна
γ на всьому вивченому iнтервалi не впливає на напруження
вiдриву дислокацiйної петлi

ться стрибкоподiбне зростання деформацiї. Зменшення в’язкостi в областi γ ≤ γc приводить до монотонного зменшення напруження вiдриву дислокацiйної петлi. Так, при зменшеннi γ вiд 2 до 0,05 величина (S − S ∗ ) (де S – напруження вiдриву з наступним стрибком деформацiї, S ∗ – напруження, необхiдне для досягнення того ж значення hηi, але за вiдсутностi закрiплюючих центрiв) зменшувалася майже
вдвiчi. Такий характер впливу γ на величину (S −S ∗ )
зумовлений тим, що напруження вiдриву нерухомої
дислокацiйної петлi визначається значенням γ, при
якому дислокацiя здiйснювала попереднiй рух через
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сiтку центрiв закрiплення до зупинки внаслiдок перезакрiплення, а не значенням γ, за якого вiдбувається
вiдрив.
На рис. 2 показано залежностi hηi(S/S0C ) для двох
фiксованих значень γ. Дiлянка АВ на залежностi
hηi(S/S0C ) при γ = 0, 1 (рис. 2,а) вiдповiдає стану
дислокацiї, закрiпленої на певнiй конфiгурацiї центрiв. При цьому змiна γ у всьому iнтервалi значень не
впливає на напруження вiдриву дислокацiйної петлi
(при всiх γ вiдрив вiдбувається при напруженнях, що
вiдповiдають точцi В).
Величина першого стрибка деформацiї в точцi В
при γ ≥ γc виявилася порiвнянна з величиною третього i четвертого стрибка й iстотно менше другого.
Видно, що пiсля декiлькох стрибкiв деформацiї залежнiсть hηi(S/S0C ) повнiстю збiгається з аналогiчною
залежнiстю, отриманою при γ ≥ γc . Аналогiчно на
рис. 2,б дiлянка АВ вiдповiдає закрiпленому стану
дислокацiйної петлi при її попередньому коливальному русi при γ ≥ γc . Напруження вiдриву такої дислокацiйної петлi також не залежить вiд величини γ i
завжди спостерiгається в точцi В. З рисунка видно,
що вже пiсля першого стрибка деформацiї в точцi В
при γ = 0, 05 петля гiстерезису набуває риси, характернi для малих значень γ.
Таким чином, результати свiдчать про вiдсутнiсть
впливу в’язкостi на напруження вiдриву закрiпленої
дислокацiйної петлi в усьому вивченому iнтервалi амплiтуд напружень. При цьому напруження вiдриву
дислокацiйної петлi визначається значенням нормованої в’язкостi, за якої дислокацiйна петля здiйснювала рух до зупинки внаслiдок перезакрiплення.
Встановлений характер впливу в’язкостi на динамiку дислокацiї приводить ще до однiєї особливостi взаємного розташування залежностей hηi(S/S0C ), отриманих при рiзних значеннях γ. На рис. 3 показано
залежностi hηi(S/S0C ), отриманi при двох значеннях
γ для амплiтуди зовнiшнього напруження: близького
до S0C (рис. 3,а) та рiвного 3S0C (рис. 3,б). Характер
взаємного розташування залежностей hηi(S/S0C ) для
вказаних значень γ в областi малих i великих значень амплiтуд напружень якiсно вiдрiзняється. Для
великих значень S (S > 3S0C , рис. 3,б) практично
вся петля гiстерезису, отримана при малих значеннях γ, укладається всерединi петлi гiстерезису, отриманої при γ ≥ γc . При цьому при зменшеннi γ вiд 2 до
0,1 площа петлi гiстерезису i, отже, величина енергiї,
розсiювана за перiод коливань, зменшуються в кiлька
разiв. На противагу цьому, на рис. 3,а при аналогiчнiй
змiнi γ площа петлi гiстерезису й енергiя, розсiювана
за перiод, зростають у декiлька разiв.
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Вiдмiнностi впливу γ на залежностi hηi(S/S0C ) в
областi малих i великих значень S пояснюються таким. При S  S0C в усьому вивченому iнтервалi γ найбiльше значення hηi iстотно перевищує величину середнього стрибка деформацiї на залежностi hηi(S/S0C ). Оскiльки зi зменшенням γ величина
(S − S ∗ ) може зменшуватися не бiльш нiж у 2 рази,
максимальне значення hηi при малих значеннях γ може перевищувати значення hηi при γ ≥ γc не бiльше,
нiж на величину двох середнiх стрибкiв деформацiї
при малих значеннях γ. У випадку S ≥ S0C вiдносне
збiльшення максимального значення hηi, зумовлене
одним-двома стрибками, при зменшеннi γ виявляється дуже великим. Це приводить до iстотного збiльшення площi петлi hηi(S/S0C ) зi зменшенням γ. Встановлений вплив γ на дислокацiйний гiстерезис однозначно свiдчить про важливу роль в’язкостi у формуваннi стрибка деформацiї на залежностi hηi(S/S0C ).
З метою з’ясування механiзму впливу в’язкостi на
процес формування стрибка деформацiї вивчалася
форма окремої дiлянки дислокацiйної петлi в процесi її набiгання на центр закрiплення. На рис. 4 для
трьох значень γ показана залежнiсть деформацiї вiд
часу в семи рiвновiддалених точках такої дiлянки.
Центральна точка мала координату ξ, яка збiгається
з вiдповiдною координатою центра закрiплення, тодi
як шiсть iнших розташовувалися завжди поза областю дiї силового поля центра закрiплення. Центральнiй точцi вiдповiдали нижнi кривi на рис.4. З рис. 4,а
видно, що при γ > γc рух дiлянки дислокацiйної петлi
вiдбувається без будь-яких особливостей: у всiх точках деформацiя монотонно зростає i досягає рiвноважного значення. Для γ ≈ γc дiлянка дислокацiйної
петлi при набiганнi на центр закрiплення переходить
через рiвноважне положення (рис. 4,б), що приводить
до збiльшення кута атаки дислокацiєю центра закрiплення. При подальшому зменшеннi γ (рис. 4,в) має
мiсце додаткове зростання кута атаки за рахунок кiнетичної енергiї дислокацiйної петлi.
Цi результати свiдчать про те, що зростання стрибкiв деформацiї на залежностях hηi(S/S0C ) при зменшеннi γ зумовлене дiєю iнерцiйного механiзма подолання дислокацiєю центрiв закрiплення [9–12]. Зiставлення форми нерухомих дислокацiйних петель,
що мають при однаковому S рiвнi або близькi значення hηi, але якi рухалися до зупинки i перезакрiплення
при рiзних значеннях γ (наприклад, точки С i D або
K i L при γ = 0, 1 та γ = 2, вiдповiдно, на рис. 3 а, б),
свiдчить про таке. Нерухома перезакрiплена дислокацiйна петля пiсля руху при γ < γc (тобто з проявом
iнерцiйного ефекту) завжди має бiльш зигзагоподiISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №9

Рис. 3. Характер впливу в’язкостi на залежностi hηi(S/S0C ) в
областi малих (S/S0C ≈ 1, a) i великих (S/S0C ≈ 3, б) амплiтуд
зовнiшнього напруження: 1 – за вiдсутностi центрiв закрiплення у площинi ковзання; 2 – за наявностi центрiв закрiплення
при γ = 0, 1; 3 – γ = 2

бну форму, нiж нерухома перезакрiплена петля пiсля
руху при γ > γc . Бiльша зигзагоподiбнiсть форми петлi забезпечує бiльшi вихiднi кути атаки частини центрiв закрiплення, що, в свою чергу, зумовлює вiдрив
такої петлi при менших напругах (SC < SG на рис.3,а,
SK < SM на рис.3,б).
Таким чином, дiя iнерцiйного механiзму пiд час руху дислокацiї через сiтку центрiв закрiплення впливає на функцiю розподiлу дислокацiйних сегментiв по
кутах атаки на перезакрiпленiй дислокацiйнiй петлi.
Вивчено вплив в’язкостi на амплiтуднi залежностi декремента затухання δ(S/S0C ) i дефекта модуля
пружностi ΔM/M (S/S0C ). На рис. 5 для двох значень γ наведено такi залежностi, отриманi усередненням для десяти випадкових розподiлiв центрiв закрi-
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Рис. 5. Вплив в’язкостi на амплiтуднi залежностi декремента
δ (лiнiї 1 i 2) i дефекта модуля пружностi ΔM/M (лiнiї 3 i 4).
Лiнiї 1 та 3 отриманi при γ ≥ γc , лiнiї 2 i 4 – при γ = 0, 1; K –
безрозмiрний множник

Рис. 6. Залежнiсть декремента δ (лiнiя 2) i дефекта модуля
ΔM/M (лiнiя 1) вiд величини нормованої в’язкостi при фiксованому значеннi амплiтуди S/S0C ≈ 4, K – безрозмiрний
множник

Рис. 4. Залежнiсть деформацiї η вiд часу в сiмох рiвновiддалених одна вiд iншої на вiдстанi 3η0 точках дiлянки дислокацiйної петлi при її набiганнi на центр закрiплення за рiзних
значень нормованої в’язкостi: а – γ = 4; б – γ = 2; в – γ = 1, 5.
Лiнiї 1 вiдповiдають точцi дислокацiйної петлi з координатою
ξ, що збiгається з координатою центра закрiплення; лiнiї 2, 3,
4 i 5, 6, 7 – точкам, якi розташованi лiворуч i праворуч вiд
точки з координатою ξ вiдповiдно i знаходяться поза областю
дiї силового поля центра закрiплення
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плення в площинi ковзання. Встановлено, що, як i в
разi залежностi hηi(S/S0C ) повнiстю вiдсутнiй вплив
γ ≥ γc на амплiтуднi залежностi декремента i дефекта модуля, але при цьому i в областi γ ≤ 0, 1 такий
вплив практично вiдсутнiй (рис. 6).
При зростаннi γ декремент при малих значеннях
амплiтуди напруги в областi S ≥ SOC зменшується,
тодi як за великих значень S (S  S0C ) – зростає.
При всiх значеннях γ залежностi δ(S/S0C ) завжди
мають чiтко виражений максимум, тодi як залежностi ΔM/M (S/S0C ) виявляють тенденцiю до насиченISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №9
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ня. Наявнiсть зазначеного максимуму i його розташування зумовлено видом петлi дислокацiйного гiстерезису.
В областi γ ≥ γc при апроксимацiї залежностi
hηi(S/S0C ) паралелограмом площа петлi гiстерезису
виражається деякою функцiєю f (S/S0C ), аналiз якої
на екстремум свiдчить про наявнiсть максимуму при
значеннях S/S0C ≈ 2. Це вiдповiдає положенню максимуму на залежностi δ(S/S0C ) при γ ≥ γc на рис.
5 i узгоджується з результатами роботи [5]. Усi особливостi впливу γ на внутрiшнє тертя безпосередньо
випливають з проаналiзованих вище закономiрностей
впливу в’язкостi на дислокацiйний гiстерезис.
4. Висновки
Отриманi результати дозволяють зробити такi висновки:
– за наявностi центрiв закрiплення в площинi ковзання дислокацiї залежнiсть дислокацiйної деформацiї вiд прикладеного напруження носить стрибкоподiбний характер;
– вплив в’язкостi на динамiку осцилюючої дислокацiї i дислокацiйний гiстерезис зумовлений iнерцiйним
механiзмом подолання дислокацiєю слабких центрiв
закрiплення;
– дiя iнерцiйного механiзму приводить до збiльшення
середньої величини стрибка деформацiї на петлi дислокацiйного гистерезису i до змiни функцiї розподiлу
дислокацiйних сегментiв по кутах атаки;
– iснує критичне значення нормованої в’язкостi, починаючи з якого вiдсутнiй її вплив на дислокацiйний
гiстерезис.
У зв’язку з тим, що наведений аналiз було виконано у вiдсутностi термiчної активацiї процесу вiдкрiплення дислокацiй, встановленi закономiрностi справедливi в областi низьких температур. Оскiльки електронне поглинання в металах при цьому є основним механiзмом дисипацiї енергiї дислокацiї, що рухається, можна очiкувати, що встановленi закономiрностi будуть проявлятися в умовах низькочастотного
дислокацiйного внутрiшнього тертя в металах в iнтервалi низьких температур. Результати роботи [13],
присвяченої впливу надпровiдного переходу на низькочастотне дислокацiйне внутрiшнє тертя в сплавах
Pb–In, добре узгоджуються з проведеним числовим
аналiзом, проте вони отриманi лише для декiлькох
значень коефiцiєнта демпфiрування B, i в зв’язку
з цим не дозволяють перевiрити встановленi кiлькiснi закономiрностi. Експериментальною перевiркою
встановлених залежностей може бути дослiдження
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температурних залежностей дислокацiйного внутрiшнього тертя в надпровiдниках в iнтервалi температур поблизу надпровiдного переходу. Зiставлення
температурних залежностей, отриманих у нормальному i надпровiдному станах, дозволять встановити
характер впливу в’язкостi на дислокацiйний гiстерезис в широкому дiапазонi змiни коефiцiєнта демпфiрування B. Такi експериментальнi дослiдження в
кристалах, що мiстять центри закрiплення в площинi
ковзання дислокацiй, на теперiшнiй час вiдсутнi.
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ДИНАМИКА ДИСЛОКАЦИЙ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ
ПРИ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ
В.Я. Белошапка, Е.С. Семенова, В.Я. Платков
Резюме
Выполнен анализ влияния вязкости на амплитудно зависимый
дислокационный гистерезис при наличии в плоскости скольжения дислокаций слабых закрепляющих центров. Изучены
механизмы влияния вязкости на динамику дислокаций при
знакопеременных напряжениях. Показано, что характер влияния вязкости на динамику дислокаций обусловлен проявлени-
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ем инерционного механизма преодоления дислокациями центров закрепления.
DYNAMICS OF DISLOCATIONS IN SOLID SOLUTIONS
AT ALTERNATING STRESSES
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Summary
Within numerical methods, we study the dynamics of steady oscillations of a dislocation loop in the presence of weak pinning centers
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in its slip plane. The analysis is carried out for the zero effective
frequency of forced oscillations in wide intervals of oscillation amplitudes and the normalized viscosity. We have established the
critical value of the normalized viscosity such that the influence
of the viscosity on the overcoming of weak pinning centers by a
dislocation disappears when this value is exceeded. Mechanisms
of the influence of the viscosity on the dynamics of dislocations at
alternating stresses are studied. As the normalized viscosity decreases in an interval below its critical value, the magnitude of the
jumps of a deformation on the hysteresis curve increases, and the
separation stress of a repinned immovable dislocation decreases.
It is shown that such an influence of the viscosity on the dynamics
of dislocations is due to the inertial mechanism of overcoming of
pinning centers by dislocations. We have studied the influence of
the viscosity on the amplitude dependences of the internal friction
and the elasticity modulus defect. The former is in good agreement
with the established peculiarities of the dynamics of dislocations
at the manifestation of the inertial mechanism.
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