
P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        عة االنبار للعلوم الصرفةمجلة جام             

2013,(7), ( 1 ) :218-224 

 

218 

  التبلور. دراسة بعض العيوب السطحية لشرائح السليكون االحادية
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 ان البلوووتاا ااداة ووة ا ووماص الالوكوو ا الكووون محاليووة نووه لبوووا عووب ننستحووا  عوو  العسووو  السووطبية 
والالتالحلوووة   التوةميوووةك التلسسووو  السووو لحك البوووضوة الببسبيوووةد لقوووالا المبوووك ايتالووواة ل نيوووة اا حوووات الكياليوووا ح 

(  عض 11 0ك )(111للالستوياا )سطبية يلب ا لشلا ح السليكونية و الفبوكاا  الالجحلية لتبضيض  العسو  ال
خ ل هذا المبووك مبلووول ةوسسووسض الكوولوم الالعام ا الاليكانيكية وةستخضام مبالسه اا حات الالفقلة داستخضم 

(   دسووك 110ك )((111ااداة ووة  للالسووتوياا التلسسوو  السوو لح يلووب  وولا ح السووليكون   البامقح عووح ة حووات
ك م ووفوعة مسوووتطس ا يلوووب  ووكه م ووفوعة  محلحووواا متتاليووة ة حوولا الفبوكوواا الالجحليوووة هسسوواا هنضسووية
سس  الس لح   سب  لبلك اانخ ياا  شكه لسل ح مؤة ة متتالية عح الجاص وادض ويلب التوالح د  ظحل التل 
عووح ا حووات التوةميووة يلووب  وولا ح  CP-4ل ض لووم ايتالوواة مبلووول  الب ازادة الشبيكة البلوتية  ألجاص متجه نلسلد

(د دسك ا حلا الفبوكاا الالجحلية ااخت ف عووح انعكاسووية 110ك )((111السوليكون ااداة ة  للالستوياا
ادووض  سووب  ااخووت ف عووح االجاسيووة ولوونفب الالسووتوا البلوووتاك ول وون  للوو  اا ووكال الووب القووول للسووطح الو 

انواع ما التوةمة السطبية والتوةمة التالاسووية وكلوو  لتكووويا ةلجوواهسا متنووا ليا عووح الالسووتوا الوادووضد نسنالووا ةة  
ح نلووووتاا التلسسووو  الالتعووضة البلووووتاا يلوووب سوووطو  الالقووواف اليوووه ايونووواا النبووا  الوووب ا حوووات CP-4مبلووول 
 ددسك لظحل الفبوكاا الالجحلية  انعكاساا ضو ية مختلفة ومتعضةة يلب  لا ح البلوتة  كالسليكون 
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 المقدمة     
التشووويحاا اللضنووة  نالطًا ما ةنالاط Twining عض لكويا التوةمة 

ولتكوووون عوووح ة وووماص الالوكووو ا  سوووب  التاسووولاا عوووح ةتجووواا البووولاتة و 
وهووح ةن لنالووو نلوتلووان ةو  كادتالالية التلوث ةثنال ياللياا اانالال البلوووتا 

 ظحوول  كةكحل عح الالاةة ولتضاخه عح مستٍو وادووض ولكووا  الجاهوواا مختلفووة
لاسوول مشوووص يبوول البووض الالستو  الالشوص عح البلوتة سأنه انعكا  للالستوا ا

الا وووووس  Twining Planeالفاكووه نسنحالووا ويطلوو  يليووه موومةو  التوةميووة 
( دسك  الحه الجمل اا سل الشبيكة ااكوولية نسنالووا 1ح الشكه )وح عووموض

 الحووه الجوومل اشخوول  ووبيكة لوةميووة والبووض الفاكووه  الحووه مسووتو  اانعكووا  
Reflection Plane [1 ]د 

التوةمووووة عووووح  ل ووووني تاليووووة عووووح لسووووتخضم يوووواةة الال ووووطلباا ال
  :البلوتاا 
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وةم الوووذا لكوووون البلووووتة ووووووهوووو الت  Simple twinالتووووةم المسوووي   -1

  عسحا متكونة ما جم سا ع  د Twinned crystalة والالتوةم
ة ولوتة الالتوةموو ووووولتكووون الب  Multiple twinاي  والالقوو  مالتوووة – 2

Twinned crystal ا ةكحووول موووا جوووم سا لتالسوووم  الجاهوووا موووا
 البلوتية الالتالاثلةد يالحاوولبن  مختلفة

وهوووو النووووع الوووذا  كوووون  يوووه  Contact twinالتووووةم التالاسوووح  - 3
الوووذا  ف وووه نوووسا  Composition planeالتلسسووو    مسووتو  

 ومبوووضةًا ويوكووو  قوووانون التوةموووة الالتوةموووة واضوووباً جم وووح البلووووتة 
Twin law   دالتوةمة عسحا ما خ ل مستو 

و عووح هووذا النوووع لختوول   Penetration twin الالتووضاخه مالتوووة- 4
 عقوووحا الوووومع   Twinned crystalةجووومال البلووووتة الالتوةموووة 

ولوووووووووووؤةا الوووووووووووب يوووووووووووضم وضووووووووووووح وانتظوووووووووووام مسوووووووووووتو  التلسسووووووووووو  
Composition plane [2] عسحا   
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 Penetrationوالالتووضاخه  Contactإن سوو  التوووةمسا التالاسووح 
ةو الالقووووواي   Simple twin الكووووا ان  كونوووووا موووووا النووووووع المسوووووي  

Multiple twin  د وينووضما لكووون مسووتوياا التوةمووةTwin planes 
لسووالب التوةمووة عووح هووذص البالووة نتوةمووة متعووضةة   كموازيووة لمعقووحا الوومع 

 Lamellarوعووح التوةمووة اللقا قيووة  Polysynthetic twinالتلسسوو  

twinning   لكون ةجمال البلوتة الالتوةمة نحسسة تقا   ةقي ة جووضًا وهووو نوووع
خووام مووا لوةمووة متعووضةة التلسسوو د ةمووا إكا سانووة اجوومال البلوووتة الالتوةمووة 

Twinned crystal  مللمطووة مووض  عقووحا الوومع  مووا خوو ل مسووتوياا
غسوول متوازيووة عوو ن هووذا سوويالحه التوةميووة الضا ليووة  Twin Planesلوةمووة 

Cyclic twinning [3] د 
 Mosaic   ي يتكون السطح البلوتا ةديانًا ما يضة مناط  موزا  

Regions   سه منط ة لالحه نلوتة لامة ويوجض يضم لواعوو  عووح االجاهوواا
نوووسا منط وووة و ةخووول د عووو كا سوووان اانبووولاف الوووماوا نوووسا الالنووواط  ط يفوووًا 

 Mosaic  يوو وسانووة الالنط ووة كوواسلة البجووم ةطلوو  يلسحووا قالوو  الالوزا  

Blocks  وقووض  طلوو  يلووب الجوومل الالنبوولف  ال ووطلح التلسسوو  السوو لح
Lineage Structure  ( د  عووم  سووب  2وسالووا موضووح عووح الشووكه)

لكووون هووذا النوووع مووا العسووو  عووح البلوووتاا كاا البووضوة الببسبيووة للموا ووا 
ال اسلة عح ة ماص الالوك ا الب يضم التواع  نسا البذتة والبلوتة الالنالاة 

اة عووووح ل نيووووة ووووو حات وبووووسا ال ايووووضة والسوووطح للبلوووووتة الالنالوعوووح ل نيووووة اانووو 
والوووب العسوووو  عوووح البووذتة التوووح لنت وووه الوووب البلووووتة لتكوووويا الال الفووووقح واانوو 

 د[4]  لحوالتلسس  الس
عوووح الالوووواة  Grain Boundariesلظحووول البوووضوة الببسبيوووة   

العضيضة التبلوت وهح نذل  لالحه البضوة الفاكلة نسا هذص البلوتاا الضاخلة 
ةنظوووول   كضووووالا للسسوووو  الالوووواةة )البلوووووتاا كاا التلسسوووو  الكياليووووا ح نفسووووه

( ةو نوووسا للووو  البلووووتاا كاا التلاكسووو  الكياليا يوووة الالختلفوووةدإن 3لشوووكه )ا
عووح الالووواة  ووحل مووألوف  Polycrystallineوجوووة  وواهلة لعووضة التبلوووت 

ع طعة ما البضيض ةو النبا  ا لكون عح العاةة نلوتة وادضة د إن  اهلة 
لعووووووووووووضة التبلوووووووووووووت عووووووووووووح الالووووووووووووواة لبووووووووووووضث ةثنووووووووووووال يالليووووووووووووة الت وووووووووووول  

Solidification يالليوووة ايووواةة التبلووووت   ل اوخوووRecrystallization 
 د [ [5
 

 الجانب العملي 
الال وونعه  والالتعووضة البلوووتاا  ايتالووضا  وولا ح السووليكون ااداة ووة

( Z Cعووووح  وووولسة الالن وووووت العامووووة والالنالوووواة نت نيووووة السووووب  البلوووووتا) 

(   لوووم ل طيوووض ققوووس  نلووووتاا السووووسليكون  110, ) (111وللالسوووتوياا )
وكل   أستخضام ماكنة قطض البلوتاا   30mا ح  سال   ااداة ة الب  ل 

 د( Meger دBurugeragel 36/3 St Effis barg state &)  لنوع :
( والتنعوووووووووووووووويم Grindingيالليووووووووووووووواا التجلوووووووووووووووي  ) سوووووووووووووووتعاللة ا

(Polishing وكلوو  ازالووة لشوووهاا ال طووض والب ووول يلووب مسووتوياا  )
ة الالبووضةة د ل ووض لووم موازية للسطح وةزالة اخطال ال طووض للالسووتوياا البلوتيوو 

لاوولت لجوواوز   (Brittle   Support)لحبسة الشلا ح يلب مسانض هشة 
 مشاكه لكسل الشلا ح قبه الالما لة  عاللياا ال  ه د
 Microscopic)لل   النالوواك  عووو   وولا ح زجاجيووة مجحليووة 

Slide )  25وةداطتحووا  أسووطوانه زجاجيووة  أ عوواةX30 mm  د   ووحل
و  العسنوووه دسوووك سست ووول  الكبليوووة  عوووض الكبليوووة ااكوووفل ثوووم   ووو  عووو 

 Emergeلوضووض اوتا  السوونفلة ) ةقووا   قلسلووة ويأخووذ  ووكه اسوووطوانحد 

paper الالسووتخضمة ولووضتجاا ) ( لتوولاوح نووساm 5-30 تيلووب قوولم  )
دلبوولك مسووانض  Flat Cast Iron Lampةوات لالنظومووة ال وو ه نوووع 

( وبألجوواص   8) النالوك  يووضويًا وبشووكه يوواموةا ويلووب هسسووة ةا ليووة او تقووم
( دتب نب ه يلووب سووطوح نايالووة min 30-15وادض ولالضة لتلاوح نسا )
 خالية ما التجلخاا د 

يحبوووة قووووالاع التنعووويم يلوووب الوووو لم الوووضوات ويووووستخضم مووووسبو    
( ثووووم  قوووواف سووووا ه الكلسووووليسا  او  m 5ل ووووووطل ) Al2O3االومسنووووا 

ثم  قوواف معجووون  الالال ال آيونح لالت لنعيم الشلا ح الب ملدلة اة 
( ثوووم ل ووو ه النالووووك  دتوووب   ووومح ننعوموووة سوووطح m 0.25 )الالوووا 
 اسووه النالوووك  ثووم لوومال مسووانض الكبليووة  أسووتخضام سووكسنة دوواةة     .الالوولآة 

الالبالسووه الكياليا يووة التاليووة لتنعوويم  مووميم مووا  او مووال دووات ثووم نسووتخضم
الووووال ينوووض ةتجووووة دوووولاتة الالعوووة ثووووم  اسووووه  ال ووولا ح السووووسليكون ااداة ووووة 
 :ال ةيونح ولجف   الحوال 

9ml HNO3 + 9ml HF + 5CH3COOH 
ا حووات  )1الالضونووة عووح الجووضول ) الالبالسووه الكاليا يووة  لووم ايتالوواة

 (  محووه 110)ك( 111)السووتويااللالعسووو  البلوتيووة يلووب  وولا ح السوولكون 
لعوووضة البلووووتااد  عوووض كلووو  اجليوووة الفبوكووواا كالبضوة ةكالتوةميةيسوووو  

ول ووضتاا UX 3 Metallام مجحوول ضووو ح يوواكب لنوووعالالجحليووة  اسووتخض
 ( ملةد1000-50لكبسل واطسة لتلاوح ما )

 
 النتائج والمناقشة 

 نتا م عبوكاا اا عة السسنية-1
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(ك نتوووووا م عبوكوووواا اا وووووعة السوووووسنية 5(ك)4لوضووووح اا وووووكال )
لشووووووووووووووووووووووووووولا ح السوووووووووووووووووووووووووووليكونيةااداة ة البلووووووووووووووووووووووووووووتاا  وللالسوووووووووووووووووووووووووووتوياا 

والالعتالوووضة عوووح  ووولسة الالن ووووت  يلوووب التووووالح( 111للالسوووتوياا)ك(110)
( لظحوول 110( ان قالووة الالسووتوياا )4 ظحوول مووا خوو ل الشووكه) العامووةد
( ودسوو  زوا ووا نوولاك لبسوووة اا ووعة 48وبالت ليوو )    2θ)الماويووا )  ينووض

عح الجضول   عح وسالا مضت   ( ا ماص الالوك اCuKαالسسنية للشعاع )
  2θ)الماوية )  ينض( 111لالستوياا )اقالة  ( 5الشكه ) عح  ظحل  ك[2]

( ودسووووو  زوا وووووا نووووولاك لبسووووووة اا وووووعة السوووووسنية للشوووووعاع 29وبالت ليووووو ) 
(CuKα ا ماص الالوك ا )  د[2] الجضول وسالا مضت  عح 
 نتا م الفبوكاا الالجحلية لتبضيض التوةمة المسيطة -2

لتكووووون التوةمووووة عووووح البلوووووتاا ااداة ووووة كاا التلسسوووو  الالاسووووح  
 طوووواع التللسوووو  الالنووووتظم للووووذتاا عووووح الاللادووووه (  ينووووض ان f.c.cلووووو وجه )

-nنووووع ن  ااولوووب لعالليووواا اانووووالال الووووبلوتا ل قوووس  السووووليكون الالشووووو 

type ,p- type    د دسك سووتبته الووذتاا الالشوووبة مواقووض جضيووضة ولووؤةا
الب لاسسل الجاص البنية التلسسبية للبلوتاا الالنالاة , عتتكون التوةمة الالتالسمة 

سا مختلفة ولنفب الالستوا عح البنية البلوتية الالتالاثلة  جم سا كاا الجاه
 د

كوووت مجحليووة ل نالوواط مختلفووة مووا التوةمووة  (6) الشووكه وضووح ي 
 111السسليكون ااداة ة  وللالسووووتوياا  )   ااالمسيطة يلب سطوح  نلوت 

يوضووووح الشووووكه  و ك ( ويلووووب التوووووالحX300 ( ,)X500( يووووونض التكوووووووبسل )
مختلفوووة موووا التوةموووة المسووويطة يلوووب سوووطوح   ( كووووت مجحليوووة ل نالووواط7)

( يوووووووونض التكوووووووووووبسل  110نلووووووووتاا السووووووووسليكون ااداة وووووووة  وللالسووووووووووتوياا  )
(X500)  الالضونوووة الالبالسوووه الكاليا يوووة  اسوووتخضام   عوووض يالليووواا اا حوووات

 معووضاا اا حووات  ان دسووك  لوومما لعوولت  مختلوو  و  (1عووح جووضول )
 [ 6] (111ات للالسووتوياا )( اسلع مووا معووضاا اا حوو 110للالستوياا )

  د
ااخوووت ف عوووح انعكاسوووية القوووول  موووا خووو ل  اا وووكال   ظحووول

للسطح الوادض  سب  ااخووت ف عووح االجاسيووة ولوونفب الالسووتوا البلوووتاك 
ول ن  للوو  اا ووكال الووب انووواع مووا التوةمووة السووطبية والتوةمووة التالاسووية 

 لعوووو  يسوووو   يا عوووح الالسوووتوا الوادوووضد  ل وكلووو  لتكوووويا ةلجووواهسا متنوووا 
التوةمووة عووح نلوووتاا السووليكون اادوواةا مووا انووواع العسووو  السووطبية كاا 
اانالووواط والتشووووهاا اللضنوووة ولعماوووالب ااجحووواةاا الاليكانيكيوووة والتذنوووذ اا  
الاللاع  لعاللياا اانالال البلوتاك دسك يؤةا كل  الب انما  الالسووتوياا 

لنالوووو  كيلوووب البلووووتة الذتيووة عوووح الجاهووواا الالوازيووة الجووواص الجحوووض الالسوول 

عووح ال قووس  البلوووتا للسوولكون اادوواةا ا قووًا  سووب  اانخفووات   التؤمة  
 كالالفاجئ عح الضتجاا البلاتية للالن حل خ ل ياللياا اانالووال البلوووتا 

د   [7]ولعووم  سووذل  الووب يالليوواا لشوووي  الالن ووحل  الشوووا   الالختوواتة
للسووليكون يلووب  ك يسووو  التؤ الووة  عووح  وولا ح البلوووتاا ااداة ووة الووؤثل 

النوعيووووووة البلوتيوووووووة موووووووا دسوووووووك  اامكوووووووان اسوووووووتخضامحا عوووووووح ال وووووووناياا 
 د  االكتلونياا

 نتا م الفبوكاا الالجحلية لتبضيض التلسس  الس لح -3
  سووووه يوووو يتكووووون السووووطح البلوووووتا ةديانووووًا مووووا يووووضة منوووواط  موزا  

منط ة لالحه نلوتة لامووة ويوجووض يووضم لواعوو  عووح االجاهوواا نووسا منط ووة او 
عووأكا سووان اانبوولاف الووماوا نووسا الالنوواط  ط يفووًا وسانووة الالنط ووة  كاخوول  

ويطلووو  يلوووب هوووذا الجووومل  ككووواسلة البجوووم اطلووو  يلسحوووا قالووو  الالوزا يووو 
 1]. [الالنبلف م طلح التلسس  الس لح 

(ك كوووووت مجحليووووة للتلسسوووو  السوووو لح 9(ك)8لوضووووح اا ووووكال )
 111ا  ) الالظحوولة يلووب السووطوح نلوووتة السووسليكون ااداة ووة  وللالسووتويا

الالبلوووول   اسوووتخضام ( ويلوووب التووووالح X500(  يوووونض التكووووووووبسل  )110(ك)
و لوومما لعوولت  مختلوو  دسووك ان   (1الالووذسوتة عووح الجووضول) الكياليووا ح

( اسوووووولع موووووا معووووووضاا اا حووووووات 110معوووووضاا اا حووووووات للالسوووووتوياا )
هسسوواا هنضسووية  مووا خوو ل الشووكلسا   ظحوول   د  [6]( 111للالسووتوياا )
لطحوووول للوووو   كم ووووفوعة  محلحوووواا متتاليووووة  عووووح الجوووواص وادووووضيلووووب  ووووكه 

الال وووفوعة الحنضسووووية يلووووب الشوووولا ح البلوتيوووة  سووووب  لبوووولك اانخ يوووواا 
 شووووكه لسوووول ح مؤة ووووة الووووب ازادووووة الشووووبيكة البلوتيووووة  ألجوووواص متجووووه نلسوووول 

Burgers Vector  د 
يوضح عح كوت مجحلية للتلسس  الس لح لسووطوح  (  9الشكه )

( دسوووووك  ظحوووووول X500( وللتكبسووووولة ) 110دووووواةا  )نلووووووتة السوووووليكون اا
هسسوواا هنضسووية يلووب  ووكه مسووتطس ا متتاليووة  عووح الجوواص وادووض د لظحوول 
لل  الال فوعة الحنضسية يلب الشلا ح البلوتيووة  سووب  لبوولك اانخ يوواا 
 شووووكه لسوووول ح مؤة ووووة الووووب ازادووووة الشووووبيكة البلوتيووووة  ألجوووواص متجووووه نلسوووول 

Burgers Vector   كووويا التلسسووو  السوو لح عوووح د     عووم  سوووب  ل
نلوتاا ا ماص الالوك ا كاا البضوة الببسبية للموا ا ال اسلة نسا قوال   
الالوزا يوو   الووب يووضم الوووتواع  نووسا البووذتة الالسووتخضمة عووح يالليوواا اانالووال 
البلوووووتا والبلوووووتة الالنالوووواة عووووح ل نيووووة اان ووووحات د والووووب يسووووو  سطوووووبية 

لتكووويا التلسسوو  السوو لح د ولعتبوول  موجوووةة عووح البووذتة لنت ووه الووب  البلوووتة
هووووذا نوووووع موووووا العسووووو   اللضنوووووة  الالبتاللووووة الوجوووووة عوووووح  وووولا ح نلووووووتاا 

 د[ [8السليكون ااداة ة وا لؤثل يلب النوعية التامة 
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 نتا م الفبوكاا الالجحلية لتبضيض البضوة الببسمة       -4
ينووض لعوولت نلوووتاا ا ووماص الالوكوو ا الووب اجحوواةاا ميكانيكيووة 

 15º-˚10ة لوووووومةاة الموا وووووا نووووووسا قطوووووض الالوزا يوووووو  الوووووب اكبوووووول مووووووا ياليووووو 
عتتقووواي  البلووووتاا الالتوةموووة لالسوووتوياا متعوووضةة والجاهووواا مختلفوووة عوووح  

 د] 2 [الالستوا الوادض عتظحل  اهلة لعضة البلوتاا
( كووووت مجحليوووة للتلسسووو  الالتعوووضة البلووووتاا 10يوضووح الشوووكه )

ة السووسليكون  يووونض التكوووووبسل لشلا ح السليكون  الالظحلة يلب السطوح  نلوووت 
(X300 ( ,)X500 ويلوووووووب التووووووووالح )اسوووووووتخضام الالبلوووووووول الكياليوووووووا ح  ا 

انعكاسوووواا   لسا مووووا خوووو ل اا ووووك الالشووووات اليووووه عووووح الجووووضول دن دوووو  
 سسووب  لعووضة  البلوووتاا السوولكونية  ضو ية مختلفووة ومتعووضةة يلووب  وولا ح  

انطموووواع عشووووه عطووووح    وهووووذا   االجاهوووواا البلوتيووووة لكووووه مووووا الببسموووواا 
   عووح الب ووول يلووب يلووب نلوووتاا اداة ووة  يالليوواا اانالووال البلوووتا 

 عض استعلات النتا م الخاكة نت نيوواا اا حووات الكياليووا ح    د] 9[التبلوت
لتبضيض العسو  السطبية يلب   لا ح السسليكون ااداة ة  نستنتم االووح 

:- 
الوزا وو  كاا البلوووتاا ااداة ووة   وووتة يامووة  لتكووون مووا قطووض مووا الد1

 دضوة دبسمة كاسلة  طل  يلسحا التلسس  الس لح 

 ظحوووول التلسسوووو  السوووو لح يلووووب  وووولا ح نلوووووتة السووووليكون اادوووواةا و د2
( يلووب  ووكه م ووفوعة  محلحوواا متتاليووةك  110(, )111للالسووتوياا )

 م فوعة مستطس ا متتالية و عح الجاص وادض ويلب التوالح د 
ية القووووول للسووووطح الوادووووض  سووووب  لظحوووول التوةميووووة  وووواخت ف انعكاسوووو د3

ااخووت ف عوووح االجاسيوووة ولووونفب الالسوووتوا البلووووتاك ول ووون  للووو  
اا وووكال الوووب انوووواع موووا التوةموووة السوووطبية وكلووو  لتكوووويا ةلجووواهسا 

 متنا ليا عح الالستوا الوادضد 

لظحووول التواميوووة الالقوووايفة ةو لعوووضة البلووووتاا يلوووب  ووولا ح السووولكون د4
اخووت ف الالسووتوياا واالجاهوواا نحسسووة انعكاسوواا متعووضةة وكلوو   

 عح الشليبة الوادضةد
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 يوب البلورية ( المحاليل الكميائية المستخدمة في اظهار الع1الجدول ) 

 مؤشرات عامة  ظروف العمل محلول االظهار

)CP-4( 3part HF:5 

part  HNO3:3part 

CH3COOH 

at 2- 20 

min 

 

الظهار عيوب التوائمة  

وللمستويات شرائح 

السلكونية 

(111(،)110 ) 

0.5mg Cr2O3:10 ml 

H2O:7.5 ml HF 

at 10- 40 

min 

 

الظهار عيوب التركيب 

الساللي وللمستويات  

شرائح السلكونية 

(111(،)110 ) 

)CP-4( 6HF: 

3HNO3:100 H2O:0.3 

mg C U(NO3)2 

at 20 min 

الظهار التركيب المتعدد 
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 ( المستوى التوأمي  1الشكل ) 

 

 ( التركيب الساللي 2الشكل )

 ( ترتيب الذرات عند الحدود الحبيبية في الذرات 3الشكل ) 

شك 
 (110سينية لشرائح السلكونية وللمستويات ) ( فحوصات االشعة ال 4ل ) 

 (111( فحوصات االشعة السينية لشرائح السلكونية وللمستويات ) 5شكل ) 
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 (111( عيوب التؤامة للمستويات  )6شكل )

 (110( عيوب التؤامة للمستويات  )7شكل )

 ( 111) التركيب الساللي للمستويات  ( 8شكل )

 ( 110) مستويات  التركيب الساللي لل( 9شكل )

 ( التركيب متعدد البلورات10شكل )
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STUDY OF SOME SURFACE DEFECTS FOR SINGLE CRYSTAL 

SILICON WAFER 
SARYA D. MOHAMED      HATEM A. TAHA      ARREJ R.SAEED 

ABSTRACT 

The single crystal of semiconductor no longer be perfect, but contains some defect in the structure and surface 

of twining, lineage structure, grain boundaries. Search included the adoption of technical betting that chemical and 

microscopic tests to determine defects on the surface of silicon wafer for the planes (111), (110) after the transactions 

mechanical and fluids through showing my favorites. Use this search chromium oxide solution in acid to show lineage 

structure on single silicon wafer with the planes (111), (110) showed microscopic examinations on the bodies of the 

geometric form of a matrix triangles in a row, a row matrix of rectangles in one direction and running. Shows the 

lineage structure by the movement of dislocations leading to the displacement of the crystal lattice toward Berger 

vector. Has been the adoption of CP-4 solution in a show on the twin single silicon chip with the levels (111), (110). 

Where tests showed microscopic differences in the reflectivity of light to the surface because of the difference in per 

vector for the same crystal plane, and classify the types of forms to surface twinning and contact twinning so as to 

form a two-way symmetrical in the same plane.   While the CP-4 solution genitive copper ions show polycrystalline 

silicon crystals on the surface, where tests show the implications of different optical microscopy and multiple 

segments of the crystal. 

 


