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Iмпульсним методом в iнтервалi доз опромiнення 0–660 рент-
ген в областi частот 22,5–232,5 Мгц при кiмнатнiй температу-
рi дослiджено дислокацiйний резонанс в монокристалах LiF iз
залишковою деформацiєю ε = 1, 5%. На основi аналiзу отри-
маних даних було встановлено, що в умовах опромiнення кри-
сталiв iстотно змiнюється лише частотна i амплiтудна локалi-
зацiя дислокацiйного резонансу внаслiдок змiнення середньої
ефективної довжини дислокацiйного сегмента, але величина
коефiцiєнта в’язкостi B залишається незмiнною.

1. Вступ

Вивчення ефектiв, пов’язаних зi змiнами фiзичних
характеристик, викликаних опромiненням кристалiв,
є однiєю з прiоритетних задач фiзики реального кри-
стала. Як вiдомо з [1], дiя опромiнення на ЛГК зво-
диться до виникнення у опромiнених зразках значної
кiлькостi точкових дефектiв, якi можуть розмножу-
ватись (за наявностi великої енергiї опромiнення) i
об’єднуватись у дефекти складних конфiгурацiй. Ра-
дiацiйнi пошкодження змiнюють оптичнi характери-
стики твердих тiл (поява центрiв забарвлення [1],
деформацiйно-стимульована люмiнесценцiя [2]), еле-
ктричнi характеристики [3–5], приводять до змiни гу-
стини i розмiрiв опромiненого зразка внаслiдок на-
копиченої енергiї [1]. Також вiдомо, що тривала дiя
опромiнення може привести до руйнування кристала
[1]. Нарештi достеменно встановлено, що опромiнення
впливає на механiчнi властивостi твердих тiл – змiне-
ння пружних модулей, твердостi i границь плинностi
та мiцностi [1,4–6]. У роботi [7] вивчено вплив опро-
мiнення на перемiщення дислокацiй пiд дiєю магнi-
тного поля, в результатi чого авторами було запропо-

новано нову ефективну методику щодо виявлення дiї
стопорiв рiзних типiв на дислокацiйне гальмування.
Окремим напрямком у вивченнi впливу опромiнен-
ня на фiзичнi властивостi твердих тiл є дослiджен-
ня внутрiшнього тертя опромiнених кристалiв. Аку-
стичнi методи є дуже чутливими до будь-яких неве-
ликих змiн у дислокацiйнiй структурi кристала, що
вiдбуваються у зразках при їх опромiненнi. Цi осо-
бливостi, зазвичай, проявляються в низькочастотно-
му дiапазонi внаслiдок того, що поглинання ультра-
звуку на таких частотах пропорцiйне L4, де L – се-
редня ефективна довжина дислокацiйного сегмента,
яка стає дуже чутливим експериментальним iнстру-
ментом [6, 8].

У оглядових роботах [1, 6] наведено низку експе-
риментальних результатiв, отриманих рiзними дослi-
дниками стосовно встановлення впливу опромiнення
i, зокрема, рентгенiвського опромiнення на особли-
востi поглинання ультразвуку у кристалах за умов
варiювання температури i густини дислокацiй. На їх
пiдставi було зроблено важливий висновок про те, що
змiцнення ЛГК пов’язане не з самими F -центрами, а
з супутнiми їм мiжвузловинними атомами або iонами
галоїду або зi складнiшими утвореннями з цих де-
фектiв. Утворенi радiацiйнi дефекти вiдiграють роль
центрiв закрiплення дислокацiй, так само, як i домi-
шковi атоми [1].

Слiд зазначити, що переважну кiлькiсть експери-
ментальних результатiв по внутрiшньому тертю опро-
мiнених кристалiв було отримано на фiксованiй ча-
стотi в амлiтудно-залежнiй областi [1, 6], тобто в обла-
стi значних ультразвукових навантажень, при яких
спостерiгається зростання деформацiї кристалiв вна-
слiдок вiдкрiплення дислокацiй вiд стопорiв Мотта –
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вузлiв дислокацiйної сiтки i спрацьовування джерела
Франка–Рiда [6, 8].

Зрозумiло, що при значних амплiтудах УЗ-хвилi
протидiя “слабких” стопорiв (домiшки, радiацiйнi по-
шкодження тощо) дислокацiї при своєму коливаль-
ному русi практично не вiдчувають, тому ефект
вiд опромiнювання рентгенiвськими променями може
стати помiтним при значних дозах опромiнення.

Що ж стосується ефекту взаємодiї мiж дислокацi-
ями зi стопорами на початкових стадiях опромiнен-
ня, то їх можна зафiксувати i змiстовно дослiдити,
використовуючи прецизiйний метод високочастотно-
го амплiтудно-незалежного внутрiшнього тертя [8].
Вивчаючи цим методом поведiнку задемпфованого
дислокацiйного резонансу, можна коректно визначи-
ти абсолютне значення константи динамiчного галь-
мування дислокацiй B, що враховує сумарний ефект
всiх дiючих на дислокацiю гальмiвних сил i надiйно
встановити величину ефективної довжини дислока-
цiйного сегмента L, розмiр якої значно залежить вiд
наявностi у кристалi точкових дефектiв, у тому чи-
слi i радiацiйного походження. Слiд зазначити, що до
цього часу зазначений метод [8] переважно викори-
стовувався для дослiдження механiзмiв гальмування
дислокацiй фононами, електронами, iншими дислока-
цiями i лише епiзодично застосовувався при вивчен-
нi аналогiчних ефектiв для опромiнених кристалiв [6,
9, 10]. Зокрема, пiд час дослiдження радiацiйних по-
шкоджень у кристалах Cu [6] при їх опромiненнi γ-
променями, а також вивченнi впливу рентгенiвського
опромiнення на дисперсiю швидкостi високочастотно-
го ультразвуку в NaCl [9]. Крiм того, в роботi [10] за-
значеним методом дослiджено вплив рентгенiвського
опромiнення на частотнi спектри акустичних втрат
для кристалiв LiF пiсля їх опромiнення одноразовою
дозою приблизно в 103 рентген при T = 300 К. Авто-
ри [10] на основi аналiзу отриманих даних виявили,
що рентгенiвське опромiнення приводить до суттєво-
го збiльшення абсолютної величини коефiцiєнта дем-
пфування B вiд початкового значення 1, 7 ·10−4 Па·с
(для неопромiненого зразка) до 2, 5 · 10−4 Па·с пiсля
його опромiнення. На жаль, причину вказаної розбi-
жностi значень параметра B нi авторами [10], нi iн-
шими дослiдниками досi так i не було з’ясовано. Тому
проведення додаткових дослiджень по данiй проблемi
є актуальним.

Метою даної роботи було детальне дослiдження
впливу рентгенiвського опромiнення на параметри
задемпфованого дислокацiйного резонансу та вста-
новлення на їх основi функцiональних залежностей
константи динамiчної в’язкостi B та ефективної дов-

жини дислокацiйного сегмента L вiд часу опромiне-
ння t для кристалiв LiF. Одержанi результати могли
б бути корисними як у науковому, так i прикладно-
му аспектах. Зокрема в планi розширення iснуючих
уявлень щодо фундаментальної характеристики кри-
стала – коефiцiєнта динамiчної в’язкостi B, та для
корекцiї службових характеристик iонних кристалiв,
що використовуються в рiзних акустооптичних систе-
мах.

Об’єктом для дослiдження у данiй роботi було ви-
брано монокристалiчнi зразки LiF, для яких в [11,
12] було встановлено поведiнку параметрiв B i L при
варiюваннi густини дислокацiй i температури T , а та-
кож вивчено вплив змiни вказаних параметрiв на ло-
калiзацiю частотних спектрiв дислокацiйного погли-
нання ультразвуку Δd(f).

2. Методика експерименту

У данiй роботi iмпульсним методом у мегагерцово-
му дiапазонi частот 22,5–232,5 МГц для монокриста-
лiв LiF у неопромiненому i надалi опромiненому станi
дослiджували поведiнку частотних спектрiв дислока-
цiйного декремента поглинання ультразвуку Δd(f).
Величина попередньої деформацiї кристалiв, необхi-
дної для введення у зразки легкорухливих дислока-
цiй, становила 1,5%. Всi дослiди проводили при сталiй
температурi T = 300 К. Дослiджуванi кристали – це
зразки з орiєнтацiєю 〈100〉 розмiром 16× 16× 25 мм3.
Для пiдвищення точностi акустичного експерименту
зразки шлiфували i полiрували так, щоб непаралель-
нiсть робочих граней не перевищувала 1 мкм/см. То-
чнiсть механiчної обробки контролювали оптиметром
типу IКВ. Чистота використаних кристалiв станови-
ла 10−4 ваг. %. Для усунення внутрiшнiх напружень,
що виникли внаслiдок механiчної обробки, дослiднi
зразки вiдпалювали у муфельнiй печi МП-2УМ про-
тягом 12 годин при температурi, близькiй до темпе-
ратури плавлення кристала T ∼ 0, 8Tпл. з подаль-
шим повiльним охолодженням до кiмнатної темпера-
тури. Попередню деформацiю зразкiв здiйснювали на
машинi типу “Iнстрон” при швидкостi деформування
∼ 10−5 с−1 шляхом їх стискання вздовж кристало-
графiчного напрямку 〈100〉. Вибiр вказаної швидко-
стi деформування не є випадковим, бо як зазначено
в роботах [11–15], за таких умов смуги ковзання не
виникають, а фiгури протравлювання рiвномiрно по-
кривають всю протравлену поверхню. Це, з одного
боку, полегшує процес пiдрахунку густини дислока-
цiй, а з iншого боку – пiдвищує точнiсть цього розра-
хунку. Для бiльш надiйного iдентифiкування мiкро-
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Рис. 1. Частотна залежнiсть дислокацiйного резонансного по-
глинання ультразвуку у кристалах LiF з величиною попере-
дньої деформацiї ε = 1,5% при T = 300 К вiд часу опромiнення
t, хв: 1 – 0; 2 – 20; 3 – 40; 4 – 60; 5 – 100

фотографiй для цих обчислень було використано су-
часну комп’ютерну програму Photoshop СS3, яка до-
зволяє автоматично нумерувати i водночас пiдсумо-
вувати ямки протравлювання, що унеможливлює ви-
падкову помилку при їх повторному облiку. При де-
формуваннi зразкiв було використано оригiнальний
пристрiй, що унеможливлює перекошування робочих
граней зразка при стисканнi кристалiв. Додаткову iн-
формацiю стосовно протравлювання, методики видi-
лення дислокацiйної компоненти iз загального погли-
нання в зразку, а також методики теоретичного опи-
сання експериментальних точок детальнiше надано в
[11–15].

Опромiнення кристалiв рентгенiвськими променя-
ми виконували на стандартнiй установцi УРС-55 з
мiдним антикатодом i робочими параметрами U =
40 кВ; I = 10 мА. Потужнiсть дози випромiнювання
в мiсцi розташування кристалiв згiдно з показаннями
дозиметра КIД-2 становила 0,11 рентген/с. Для за-
побiгання накопичення у кристалi неоднорiдних вну-
трiшнiх напружень [1], кожну з трьох бiчних граней,
паралельних довгiй осi кристала, опромiнювали по
20 хв за винятком останньої (четвертої) гранi, яку
з метою встановлення граничного зсуву дислокацiй-
ного резонансу у бiк високих частот, опромiнювали
40 хв. Загальна сумарна доза опромiнення становила
660 рентген.

3. Експериментальнi результати та їх
обговорення

На рис. 1 наведено експериментально одержанi зале-
жностi дислокацiйного декремента вiд частоти Δd(f)

для кристалiв LiF з величиною попередньої деформа-
цiї ε = 1, 5%. Згiдно з [12] таке значення попередньої
деформацiї для кристалiв фтористого лiтiю вiдповiд-
ає змiщенню задемпфованого дислокацiйного резо-
нансу у бiк високих частот через взаємодiю рухливих
дислокацiй з дислокацiями “лiсу”. Було цiкаво визна-
чити, чи вистачить наявного робочого частотного дi-
апазону для спостереження ефекту змiщення кривих
Δd(f) в область ще бiльших частот внаслiдок очiку-
ваного додаткового закрiплення [6] дислокацiй радi-
ацiйними дефектами. Як видно з рис. 1, ефект опро-
мiнення зразкiв рентгенiвськими променями суттєво
вiдбивається на характерному змiщеннi резонансних
кривих Δd(f), якi, зменшуючись по висотi, монотон-
но змiщуються в область високих частот. Легко по-
мiтити, що при збiльшеннi частоти швидкiсть змiни
поглинання з часом опромiнення зменшується. Най-
бiльший ефект гасiння поглинання ультразвуку спо-
стерiгається для частот значно менших, нiж частота
максимуму, внаслiдок дiї закону блокування L4 [6].

Аналiзуючи одержанi данi, можна вiдзначити, що
вигляд експериментальних кривих Δd(f) має хара-
ктер задемпфованого дислокацiйного резонансу [8], а
експериментальнi точки добре описуються теорети-
чним частотним профiлем, отриманим в [16] для ви-
падку експоненцiйного розподiлу дислокацiйних се-
гментiв за довжинами. Опис експериментальних то-
чок теоретичним профiлем, згiдно з рекомендацiями
авторiв [8, 16], здiйснено переважно з орiєнтуванням
на точки, що знаходились на спадних гiлках зале-
жностей Δd(f) (кривi 1–4, рис. 1) i в областi резо-
нансу (крива 5, рис. 1). Можна бачити, що при ма-
ксимальнiй дозi опромiнення 660 рентген (через 100
хв опромiнення), дислокацiйний резонанс змiстився
в область високих частот настiльки, що орiєнтува-
тись на пiслярезонансну дiлянку експериментальної
кривої Δd(f) стало неможливим. Тобто, у ролi про-
мiжного результату можна вiдзначити, що в межах
iснуючого iнтервалу робочих частот вимiрювальної
технiки для зразкiв LiF iз залишковою деформацi-
єю ε = 1, 5% при T = 300 К доза опромiнення в 660
рентген є граничною. На вiдмiну вiд частотних зале-
жностей Δd(f), одержуваних нами ранiше [11–15] при
рiзних температурах та густинi дислокацiй, кривi, на-
веденi на рис. 1, мають суттєву вiдмiннiсть – їх висо-
кочастотнi асимптоти майже накладаються одна на
одну. Цей ефект, характерний лише для радiацiйного
закрiплення дислокацiй, спостерiгали також Штерн i
Гранато [6] на опромiнених мiдних зразках, перевiря-
ючи свої теоретичнi оцiнки. Деякий розкид високоча-
стотних асимптот (див. рис. 1), наiмовiрнiше, виник
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Рис. 2. Залежнiсть вiд часу опромiнення кристалiв LiF вели-
чини декремента Δm(1) i резонансної частоти fm (2)

внаслiдок незначних похибок, що припускались при
акустичних вимiрюваннях чи у процесi опису експе-
риментальних даних теоретичним шаблоном [8, 16].

Ефект змiщення частотних спектрiв Δd(f) при
збiльшеннi дози опромiнення зразкiв продемонстро-
вано на рис. 2 експериментальними кривими 1 i 2 для
максимального декремента Δm i резонансної частоти
fm вiдповiдно. Як видно, вказанi резонанснi характе-
ристики в умовах зростання дози опромiнення змiню-
ються монотонно i синхронно, але у рiзних за знаком
напрямках.

Згiдно з [8] для спадної гiлки резонансної кривої
Δd(f) є справедливим вираз

Δ∞ =
4ΩGb2Λ
π2Bf

, (1)

де Δ∞ – величина дислокацiйного декремента для ча-
стот f � fm, Ω – орiєнтацiйний фактор, який урахо-
вує, що наведене напруження зсуву у площинi ков-
зання менше за прикладене до зразка напруження,
G – модуль зсуву дiючої системи ковзання, b – мо-
дуль вектора Бюргерса, Λ – густина дислокацiй, B –
константа демпфування.

Для положення резонансного максимуму теорiя [8]
дає такi розрахунковi формули:

Δm = 2, 2ΩΔ0ΛL2, (2)

fm = (0, 084πC)/(2BL2), (3)

де L – середня ефективна довжина дислокацiйного
сегмента, Δ0 = (8Gb2)/(π3C), C – ефективний на-
тяг зiгнутої дислокацiї, що розраховується як C =
2Gb2/π(1 − ν), ν – коефiцiєнт Пуассона. Використо-
вуючи високочастотнi асимптоти вимiряних у данiй

Рис. 3. Залежнiсть довжини дислокацiйного сегмента (1) i кое-
фiцiєнта фононного гальмування дислокацiй (2) вiд часу опро-
мiнення кристалiв LiF

роботi залежностей Δd(f) i масив даних щодо пара-
метрiв G, b, ν, Ω, Λ, за формулами (1)–(3) було прове-
дено розрахунок константи демпфування i середньої
ефективної довжини дислокацiйного сегмента в iн-
тервалi часу опромiнення 0–100 хв. Значення параме-
трiв, використаних при цих обчисленнях, було запо-
зичено з нашої нещодавньої роботи [12]:G = 3, 53·1010

Па, b = 2, 85 ·10−10 м, ν = 0, 273, Ω = 0, 311. Значення
густини дислокацiй Λ = 3, 43 · 1010 м−2 для ε = 1, 5%
було визначено з графiка Λ(ε) [12].

На рис. 3 наведено залежностi середньої ефектив-
ної довжини дислокацiйного сегмента L (крива 1) та
коефiцiєнта демпфування дислокацiй B (крива 2) для
кристалiв LiF, попередньо продеформованих до де-
формацiї ε = 1, 5%, вiд часу рентгенiвської обробки
зразкiв в iнтервалi 0–100 хв при T = 300 К.

Хiд кривої 1, рис. 3, чiтко демонструє, що величина
L, маючи своє максимальне значення для неопромiне-
них зразкiв, монотонно зменшується при збiльшеннi
дози опромiнення. Для максимальної дози, що стано-
вить 660 рентген, величина L зменшилась по вели-
чинi, порiвняно з її максимальним значенням, при-
близно утричi. Цей ефект є яскравим свiдченням на
користь думки авторiв [1, 6] про те, що пошкоджен-
ня у кристалах, що виникають пiд час їх опромiнення,
мають вiдiгравати роль закрiплювальних центрiв для
рухливих дислокацiй. При побудовi кривої 2 (рис. 3)
з’ясувалося, що коефiцiєнт динамiчного гальмування
дислокацiй B для дослiджених кристалiв LiF не за-
лежить вiд опромiнення дослiдних зразкiв дозами 0–
660 рентген. Це пiдтверджує думку авторiв [17] про
те, що величина динамiчного гальмування дислока-
цiй є фундаментальною характеристикою кристала
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i її рiвень визначається лише взаємодiєю рухливих
дислокацiй з фононною пiдсистемою дослiджувано-
го зразка, на користь чого свiдчить також серiя ро-
бiт [11–15]. Порiвнюючи експериментальнi результати
по LiF, отриманi в данiй роботi i авторами [10], мо-
жна помiтити, що в обох випадках приX-опромiненнi
кристалiв частотнi кривi Δd(f), зменшуючись за ам-
плiтудою, змiщуються в область високих частот. Що
ж стосується абсолютних оцiнок B, отриманих у по-
рiвнюваних роботах на опромiнених зразках, то тут є
суттєва розбiжнiсть. Залишається незрозумiлим, зав-
дяки чому в роботi [10] в умовах незмiнних параме-
трiв Λ i T можна було отримати збiльшене в 1,5 ра-
за значення величини B. Як свiдчать результати, на-
веденi на рис. 3, при опромiненнi змiнюється лише
величина L, вiд якої згiдно з виразом (1) констан-
та демпфування B зовсiм не залежить. Припущення
ж авторiв [10] про те, що величина B може збiль-
шитись за рахунок перерозподiлу фононiв, що знахо-
дяться поблизу радiацiйних дефектiв, безпiдставне,
принаймнi в умовах використання малих доз опромi-
нення.

4. Висновки

1. Iмпульсним методом у частотному дiапазонi 22,5–
232,5 МГц дослiджено вплив рентгенiвського опромi-
нення в iнтервалi 0–660 рентген на локалiзацiю задем-
пфованого дислокацiйного резонансу у попередньо
продеформованих до ε = 1, 5% монокристалах LiF
при температурi T = 300 К. Встановлено, що посту-
пове збiльшення дози опромiнення кристалiв викли-
кає появу двох ефектiв: монотонного змiщення пара-
метрiв резонансного максимуму в бiк високих частот
та процесу гасiння амплiтуди дислокацiйного резо-
нансу.

2. Дослiдним шляхом вперше виявлено незале-
жнiсть коефiцiєнта динамiчного гальмування дисло-
кацiй B вiд дози опромiнення в iнтервалi 0–660 рент-
ген для кристалiв LiF. Встановлена незалежнiсть па-
раметра B вiд часу опромiнення в iнтервалi 0–100 хв
пiдтверджує iснуючi уявлення про те, що динамi-
чне гальмування дислокацiй при пiдвищених темпе-
ратурах (T = 300 К) переважно визначається ди-
сипативними процесами у фононнiй пiдсистемi кри-
стала. Щодо внеску в гальмування дислокацiй до-
датка, зумовленого проявом можливого механiзму
взаємодiї “дислокацiя – радiацiйний дефект”, то йо-
го при даних умовах експерименту не було помiче-
но.

3. Для дослiджуваних кристалiв LiF вперше визна-
чено залежнiсть середньої ефективної довжини дис-
локацiй вiд часу опромiнення. Зменшення параме-
тра L по мiрi зростання дози опромiнення поясню-
ється посиленим блокуванням рухливих дислокацiй
закрiплювальними центрами, що з’являються у про-
цесi опромiнення кристалiв. На пiдставi одержаної за-
лежностi пояснено монотонне змiщення параметрiв
резонансного максимуму у вказаному iнтервалi доз
опромiнення.

Автор висловлює щиру подяку доктору фiзико-
математичних наук О.М. Петченку за плiдне обго-
ворення результатiв даної роботи та слушнi зауваже-
ння.

1. А.А. Ботаки, А.А. Воробьев, В.Л. Ульянов, Радиаци-
онная физика ионных кристаллов (Атомиздат, Мо-
сква, 1980).

2. В.А. Закревский, А.В. Шульдинер, ФТТ 41, 2540
(1971).

3. В.Д. Куликов, ФТТ 43, 1580 (2001).

4. Г.Г. Кнаб, А.А. Урусовская, Кристаллография 16, 382
(1971).

5. Г.Г. Кнаб, А.А. Урусовская, Кристаллография 17, 828
(1972).

6. Р. Штерн, А. Гранато, В сб. Внутреннее трение и
дефекты в металлах, пер. с англ. и нем. под ред. В.С.
Постникова (Металлургия, Москва, 1965).

7. В.И. Альшиц, Е.В. Даринская, О.Л. Казакова, Пи-
сьма в ЖЭТФ 62, 352 (1995).

8. А. Гранато, К. Люкке, Физическая акустика (Мир,
Москва, 1980).

9. A.M. Петченко, УФЖ 35, 1285 (1990).

10. T. Suzuki, A. Ikushima, M. Aoki, Acta metallurgica 12,
1231 (1964).

11. А.М. Петченко, В.И. Мозговой, А.А. Урусовская,
ФТТ 30, 2992(1988).

12. А.М. Петченко, Г.А. Петченко, Вiсник ХНУ
iм. В.Н. Каразiна 865, 39 (2009).

13. A.M. Petchenko, Crystallography 37, 458 (1992).

14. G.A. Petchenko, Functional Materials 7, 785 (2000).

15. A.M. Petchenko, G.A. Petchenko, Functional Materials
5, 481 (2008).

16. O.S. Oen, D.K. Holmes, M.T. Robinson, US AEC Report
NORNL-3017, 3 (1960).

344 ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №4



АКУСТИЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕНТГЕНIВСЬКОГО ОПРОМIНЕННЯ

17. Н.П. Кобелев, Я.М. Сойфер, В.И. Альшиц, ФТТ 21,
1172 (1979).

Одержано 24.06.10

АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ В КРИСТАЛЛАХ LiF

Г.А. Петченко

Р е з ю м е

Импульсным методом в интервале доз облучения 0–660 рент-
ген в области частот 22,5–232,5 МГц при комнатной темпера-
туре исследован дислокационный резонанс в монокристаллах
KCl с остаточной деформацией ε = 1, 5%. На основе анализа
полученных данных было установлено, что в условиях облу-
чения кристаллов существенно изменяется лишь частотная и
амплитудная локализация дислокационного резонанса вслед-
ствие изменения средней эффективной длины дислокационно-
го сегмента, но величина коэффициента вязкости B остается
неизменной.

ACOUSTIC STUDIES OF THE EFFECT OF X-RAY
IRRADIATION ON THE DYNAMIC DRAG
OF DISLOCATIONS IN LiF CRYSTALS

G.O. Petchenko

Kharkiv National Academy of Municipal Economy,
Ministry of Education and Science of Ukraine
(12, Revolyutsii Str., Kharkiv 61002, Ukraine;
e-mail: gdaeron@ukr.net)

S u m m a r y

The dislocation resonance in LiF single crystals with the residual

deformation ε = 1.5% is studied by the pulsed method in the

range of radiation doses 0–660 R and the frequency range 22.5–

232.5 MHz at room temperature. Based on the analysis of the

obtained results, it is established that the X-ray irradiation of

the crystals results in a significant change of the frequency and

amplitude localizations of the dislocation resonance due to the

variation of the mean effective length of a dislocation segment,

whereas the viscosity coefficient B remains constant.
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