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 الملخص
( PVAيتضيييمن  يييحا البسيييل دراسييية الخصيييا   التركيبيييية والبصيييرية ةغشيييية بيييولي  يناييييل الكسيييول  
عمميييية المسضيييرط بقرياييية الصيييد قبيييل وبعيييد التشيييعيل بسشيييعة لييييزر ثييياني اوكسييييد الكييياربون, اح تميييت 

عمي  التيوالي,  يي الخيوا   (15sec,10sec,5sec( وبسزمنية تشيعيل مختمفية  10Wالتشعيل بقاقية  
بينيت النتيا ا ان معيدل و  (AFMالتركيبية  تم دراسة قبوغرا ية السقح باستخدام مجهر الايوط الحريية  

يييية سييييود السجيييم السبيبيييي, معيييدل خشيييونة السيييقح ومتوسيييق الجيييحر التربيعيييي تايييل بعيييد التشيييعيل, وبتان
ميييييا بالنسيييييبة لمخيييييوا  ا(, Amorphous( غيييييير بموريييييية  PVAاالشيييييعة السيييييينية وجيييييد ان أغشيييييية  

سيييجل قييييص االمتصاصيييية والنفاحيييية ةغشيييية البيييوليمر المسضيييرط  يييي ميييد  االقيييوال  ايييد  البصيييرية 
 معاميييل االمتصيييا ,  جيييوط القاقييية, معاميييل الخميييود ومعاميييل  تيييم قيييياسو ( nm 200-880الموجيييية 

تيسثرت ن جمييل الثوابيت أو  ,يل أظهرت النتا ا أن قييم  جيوط القاقية تتنياق  بعيد التشيعيلاالنكسار( س
 .بالتشعيل

  المقدمة
مين ا يم اسيهامات الايرن الماضيي, سييل تمكين العيالم  ا  يعيد المييزر واسيد

 Patelاوكسييييد الكييياربون   ثييياني لييييزر ( مييين اكتشييياصCO2 يييي عيييام  )
العاليية سيييل ويمتياز ليييزر ثياني اوكسيييد الكياربون بكفاءتيية [ 1] (1964 

لكيون الوسيق الفعيال  حلكالغازية و و و اسد الميزرات ( 30%تصل ال   
ونسيييييد معينييييية مييييين غييييياز  ربون يييييو مييييين جزي يييييات ثييييياني اوكسييييييد الكيييييا

 بيالنمقين يسيتقيل العميل (CO2  , كما ان ليزرالنتروجين والهيدروجين
, وبمييا يمتمييك ميين مميييزات يمكيين اسييتخدام   ييي [2] مسييتمرالنبضييي و ال

اضييا ة اليي   [4,3] ط سييوء كانييت قبييية او صييناعيةمجيياالت السييياكا يية 
ن بيييولي  يناييييل الكسيييول ا .[4]عيييدم مةمسييية الميييادط المقميييود معاممتهيييا

 PVA) تكمفتييي  الواق يييةل مييين اكثييير الميييواد ا ميييية  يييي الوقيييت الساضييير 
 يييي كا ييية قابيييل لمتكيييييص  لكونييي  حليييكواسيييتخدام   يييي كا ييية المجييياالت و 

 ,[5]  ييييي التركييييييد القفيفيييية عنييييد اجييييراء بعيييي  التعييييديةت التقبياييييات
و يييو ميييادط  [-CH2CHOH-الصييييغة الجزي يييية لبيييولي  يناييييل الكسيييول ]

عميي  شييكل سبيبييات ويمكنهييا الييحوبان بسييهولة  غييير سييامة تكييون بيضيياء
التسمييييل ولهييييا الاابمييييية عميييي   , ييييي الميييياء السييييار اكثيييير ميييين الميييياء البييييارد

 يي صيناعة  (PVA  وييدخل , ةمية البايموجي الكامل وتكوين مساليل

كية كميا ييدخل  يي االسييتخدمات الصيم  واليورق و يي اليدعامات البةسييتي
ل اوسييييل  ييييي التصييييوير وبشيييكد المتعمايييية بييييالتخمص واالسييييتاقا البصيييرية

عممييية تناييية القبييية و ييي  المجيياالت[ كمييا لهييا ا مييية  ييي 6] الفوتييوغرا ي
البيييوليمر وبقيييرق تسضيييير  زاد ا تميييام البييياسثين بدراسييية  يييحا .[7] المييييا 
 .مختمفة

  (PVA[ ميييين دراسيييية خصييييا    8] (Ghaidaa  اح تمكنييييت الباسثيييية 
الباسثييييييية وقاميييييييت بقرياييييييية الكيييييييبس, عمييييييي   ي ييييييية اقيييييييرا   المسضيييييييرط 

 (Seham [9 ]عميييي  الخصييييا   البصييييرية  دراسيييية تييييسثير اشييييعة كاميييياب
( والمسضييييرط بقريايييية CuCl2ةغشييييية بييييولي  ينايييييل الكسييييول المشييييوبة  

مين دراسية  Zainab, Ali & Salah ) [10]تمكين البياسثون   الصيد,
( المقعمييية بصيييبغة المثييييل السميييراء PVAالخيييوا  البصيييرية ةغشيييية  

 MR والمسضييييييرط بقريايييييية البييييييرم عميييييي  قواعييييييد زجاجييييييية, كمييييييا درس )
 .( بقرياة التبخيرPVAتسضير   Adak, et al) [11]الباسثون  

ولكي يتم تسضير غشاء معيين  يسن اختييار القرياية المناسيبة لتسضيير   
نييييوام المييييادط المسيييتخدمة  ييييي التسضييييير,  تعتميييد عميييي  عوامييييل متعيييددط 
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وكمفيية التسضييير, ومجييال اسييتخدام الغشيياء, والنتييا ا التييي يييتم السصييول 
 عميها.

مد  تسثير اشيعة لييزر ثياني اوكسييد  معر ة ال ا البسل ونهدص  ي  ح 
 الكاربون عم  الخوا  التركيبية والبصرية ةغشية بولي  يناييل الكسيول

بمييا يييتة م واسييتخدامتها  تسسييين خييوا  تمييك االغشييية الييحي يييادي اليي 
 .المختمفة

 الجزء النظري
 الفيزيا يييية لبيييولي  يناييييل السيييولخيييوا   البسيييل يتعميييق بدراسييية يييحا أن 

PVA  بميييا قبيييل التشيييعيل بسشيييعة لييييزر ثييياني اوكسييييد الكييياربون وبعيييد ,
يتعمق بدراسة تركييد تميك االغشيية اح تبيين  يي ميا بعيد ان تركيبهيا غيير 

خشيييونة  بمييوري, باالضيييا ة الييي  معر ييية كيييل ميين السجيييم السبيبيييي ومعيييدل
البصييرية  (, وتييم دراسيية الخييوا AFMمباشييرط بواسييقة جهيياز   السييقح

, وتيييييييييم سسييييييييياد (nm  200-880 ضيييييييييمن ميييييييييد  القيييييييييول الميييييييييوجي
 تعيرصو  ( مباشيرط مين جهياز المقيياص, T( والنفاحيية  A  االمتصاصية
بسنهييييا النسييييبة بييييين شييييدط االشييييعة الممتصيييية خييييةل سييييقح  االمتصاصييييية

, و ي كمية خالية مين الوسيدات الغشاء الرقيق ال  شدط االشعة الساققة
حط الييي  شيييدط النسيييبة بيييين شيييدط االشيييعة النا يييبينميييا تعيييرص النفاحيييية بسنهيييا 

 .  خةل سقح الغشاءاالشعة الساققة 
(  ييييي النسييييبة بيييين شييييدط االشييييعة المنعكسييية عيييين سييييقح Rاالنعكاسيييية  

 الغشاء ال  شدط االشعة الساققة,
ومن خةل قيص االمتصاصيية والنفاحيية تيم سسياد االنعكاسيية بموجيد 

  [12] تيةقانون سفظ القاقة سسد العةقة اآل
R+T+A=1--------(1) 

A        االمتصاصية  :T      النفاحية:R االنعكاسية 
( يعيييييرص بسنييييي  مايييييدار التنييييياق  α  االمتصيييييا اميييييا بالنسيييييبة لمعاميييييل 

الساصيييل  يييي شيييدط االشيييعة المييياثرط بالنسيييبة الييي  وسيييدط المسيييا ة بستجيييا  
انتشار الموجة  ي حليك الوسيق, ويعتميد معاميل االمتصيا  عمي  قاقية 

معاميييل االمتصيييا  مييين قييييص  سيييدس   الفوتيييون وعمييي  قبيعييية الوسيييق.
  [13] االمتصاصية سسد العةقة االتية

α = 2.303
 

 
 ------------  (2) 

A          االمتصاصية  t سمك الغشاء   
, وتعييرص عميي  انهييا  صييريةبميين ا ييم الثوابييت التعتبيير  القاقيية جييوط امييا 

 ماييدار القاقيية الةزميية ةنتاييال االلكترونييات ميين قميية سزميية التكييا وء اليي 
  [14] وتم سساد  جوط القاقة من العةقة االتية قعر سزمة التوصيل,

           αhν = A(hν -Eg)
m
-------------(5)  

hv   قاقيييية الفوتييييونev) ،:Eg  جييييوط القاقيييية الممنوعيييية ل نتاييييال غييييير 
( 3/2,1/2,3,2  تسيييياوي m    ( ثابييييت التناسييييد,ev ,)   Aالمباشيييير 

 .وتعتمد عم  قبيعة االنتااالت
 أي( كميية القاقيية الممتصيية مين الغشيياء الرقيييق kويعيد معامييل الخمييود  

يمثيييل الجيييزء الخييييالي لمعاميييل االنكسيييار المعايييد وتيييم سسييياب  مييين خيييةل 
  العةقة االتية

  
  

  
      ( )  

  :القول الموجي         α : معامل االمتصا 
ويعرص بسن  النسيبة بيين سيرعة الضيوء  يي الفيرا  (   nمعامل االنكسار 

 المادط.ال  سرعة الضوء  ي 
  [15] وتم سساد معامل االنكسار من العةقة االتية

 7 )-------   n= 
  √ 

  √ 
 

R االنعكاسية     
  الجزء العممي

تيييييييييم تسضيييييييييير االغشيييييييييية الرقياييييييييية لبيييييييييولي  يناييييييييييل الكسيييييييييول بقرياييييييييية 
لكونهييا سييهمة التسضييير والتستييا  اليي   ( (Casting Methodالصييد

وسييييهولة التسضيييييير باالضييييا ة الييييي  النتييييا ا التيييييي ييييييتم  تانيييييات متادمييييية
, سضييرت النميياح  عميي  شييكل السصييول عميهييا ماارنتيية بييالقرق االخيير 
المجهيييز مييين شيييركة ( PVA أغشيييية رقياييية مييين بيييولي  يناييييل الكسيييول 

 HIMEDIA2احابييييييية   قرييييييييق ( الهنديييييييية عييييييينg)  مييييييينPVA  يييييييي 
 20mlالخةق المغناقيسيي استخدم ( من الماء الماقر  Magnetic 

Sterrir)  ,80عنيييد درجييية سيييرارط  لغييير  تجيييانس المسميييول
o
C)  ولميييدط

 60 min) وبتركيييزgm/ml   10%) وصييد المسمييول عميي  شييرا ح ,
, شييععت أغشييية بييولي  ينايييل  cm(X 2.5 7.5)حات ابعييادزجاجييية 

 (CO2الكيييارون المسيييتمر ( بسشيييعة لييييزر ثييياني اوكسييييد PVAول  سيييالك
( وبسزمنييييييييييييييييييييية تشيييييييييييييييييييييعيل مختمفييييييييييييييييييييية 10Wوبقاقييييييييييييييييييييية مايييييييييييييييييييييدار ا  

 15sec,10sec,5sec)لاياس الخوا  البصرية تم استخدام جهاز ,. 
 PG INSTRUMENTS uv Spectrophotometer+ T 92) 

والنفاحييية  ييي مييد  المجهييز ميين شييركة بريقانييية تييم قييياس االمتصاصييية 
واستخدم جهياز مجهير الايوط الحريية . (nm 200-880 االقوال الموجي 

 AFM)  المسضيييرط قبيييل التشيييعيللدراسييية قبوغرا يييية السيييقح ل غشيييية 
   .وبعد   الميزر بسزمة اشعة

  مناقشة النتائج

 نتائج الخواص التركيبية
 (XRDحيود االشعة السينية ) -1
 ( ةغشية بيولي  يناييل الكسيولXRDنت نتا ا الفسوصات التركيبية  يب
 PVAغييييييييييير بمييييييييييوري  تركيييييييييييد التشييييييييييعيل انهييييييييييا حات ( قبييييييييييل وبعييييييييييد
 Amorphous) بسزمييية اشيييعة وان الشيييدط تيييزداد بزييييادط زمييين التشيييعيل 

 نتييا ا لكييون التشييعيل ييياثر ي درجيية تبمييور المييادط و ييحا يتفييق مييل الميييزر
ظهيييييييرت عنيييييييد موقيييييييل الزاويييييييية  (269  وأن اعظيييييييم شيييييييدط [16البسيييييييل ]

 19.521
°=2θعييير  منتصيييص الامييية  ( وأنFWHM=2.74) )كميييا 

 (.1, والجدول  (1   ي الشكل
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 ( حيود االشعة السينية1شكل )

 

 (PVAبولي فينايل الكحول )ل( نتائج حيود االشعة السينية 1جدول )
FWHM 

(deg) 
d(Å) 2ө (deg) 

2.74 4.543 
4.141 

5.010 

19.521 
21.438 

17.688 

 

كمميا تيدريجيا  تيزداد أن الشدط خةل النتا ا يتبين من  (2اما  ي الشكل  
عمييي   (15sec,10sec,5sec  التعييير  لسزمييية ضيييوء المييييزر زاد زمييين
الميييادط  ييييدل عمييي  ان التشيييعيل يعميييل عمييي  اعيييادط تبميييور حليييكو  التيييوالي,

   ويسدل زيادط  ي الشدط مل تغير قميل  ي موقل الزوايا.
 

 
 ( حيود االشعة السينية بعد التشعيع2) شكل

 (AFMمجهر القوة الذرية ) -2

 االغشييييية الرقيايييية ةغشييييية بييييولي  ينايييييل الكسييييولتمييييت دراسيييية سييييقو  
 PVAومعر يييية معييييدل السجييييم السبيبييييي )  Mean grain size )
متوسييق الجييحر التربيعييي و ( Surface Roughness  خشييونة السييقحو 
 Root mean square)  السييقو  تكييون اكثيير  أظهييرت النتييا ا  ان

مييين  (a,bخشيييونة اضيييا ة الييي  زييييادط السجيييم السبيبيييي كميييا  يييي الجيييزء  
المييييزر  بسزمييية اشيييعة بعيييد التشيييعيل صيييتجميعهيييا تناق(, وان 3الشيييكل  
المييييزر زاد  حلييك يسيييتنا ان التشييعيل بسزميية اشييعةميين   (15secلييزمن  

, اميا من تجانس سقوم االغشية الرقياة لكون  يعميل عمي  اعيادط تبمور يا
لعيدم قيدرط اليحرات  حليكيعيز   السجيم السبيبييقييم معيدل تنياق  ل بالنسبة

عميي  االلتسييام مييل بعضييها الييبع  لوجييود ساليية ميين التييوتر بييين السييدود 
ر باييل بيضياء بعييد ايضيا  ظهيو  ومين المةسييظ البموريية   يي تمييك االغشيية

ميييل  .(3  الشيييكل( مييين c,dكميييا  يييي الجيييزء  ( و d التشيييعيل  يييي الجيييزء 
 يييي هييور بعييي  االرتفاعييات غيييير المتسيياوية  يييي االشييكال الموضيييسة ظ

قبيل  (PVA  ل غشيية AFMنتيا ا  ( يوضيح1, والجدول  (3  الشكل
 .s 15)لزمن   وبعد التشعيل

 

قيم معدل الحجم الحبيبي و ومتوسط الجذر التربيعي وخشونة ( 2جدول)
 (PVAلغشاء )السطح 

PVA Mean grain 

Size (nm) 
Root mean 

square 

(nm) 

Surface 

Roughness 

(nm) 
 2.636 5.5376 109 قبل التشعيل

 2.0216 2.7493 50 بعد التشعيل
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 sec 15قبل وبعد التشعيع بزمن  (PVAبولي فينايل الكحول)لغشاء  (AFM( صورة )3شكل)

(aصورة ثالثية االبعاد قبل التشعيع )  (b،صورة ثنائية االبعاد قبل التشعيع ) 
(c صورة ثالثية االبعاد بعد )التشعيع   (dصورة ثنائية االبعاد بعد التشعيع ) 

 

 نتائج الخواص البصرية
تييم سسيياد قيييص االمتصاصييية مباشييرط ميين جهيياز    المتصاصيييةا -1

( PVAقييييص االمتصاصيييية لبيييولي  يناييييل الكسيييول   اح يبيييين المقيييياص
 nm يي ميد  االقيوال الموجيية المييزر سزمية اشيعةب وبعيد  لقبل التشعي

شيييعيل, ويعيييز  سيييل نةسيييظ زيييادط االمتصاصيييية بعييد الت ,(200-880 
لخيييوا  البصيييرية ازييييادط ط االمتصاصيييية بعيييد التشيييعيل الييي  زيييياد سيييبد

لكيييييون التشييييعيل يعمييييل عمييييي  زيييييادط تشييييابك السةسيييييل  حلييييكو  ,لمبييييوليمر
  . [17] البوليمرية نتيجة لزيادط ترابق االواصر

 

 
قبل وبعد  (PVAطيف االمتصاصية ألغشية بولي فينايل الكحول )( 4شكل )

 التشعيع بالميزر
 

بسنهيا  اح تبيين جهاز المقيياصمن سسبت النفاحية مباشرط    النفاذية -2
 تكون عالية قبل التشعيل وتيزداد بزييادط القيول الميوجي, ولكنهيا تينخف 

مميا   نتيجية لزييادط الكثا ية بعيد التشيعيل ويعز  سيبد حاليك بعد التشعيل 
يوضيييح قييييص  (5  لشيييكل يييي اكميييا و  , ياميييل مييين عمميييية نفيييوح االشيييعة

 .(PVAلغشاء   النفاحية
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قبل وبعد  (PVA( طيف النفاذية ألغشية بولي فينايل الكحول )5شكل )

 التشعيع بالميزر
 

 التشييعيلظهييرت النتييا ا زيييادط االنعكاسييية بزيييادط زميين أاالنعكاسييية  -3
لكييون التشييعيل يعمييل عميي  زيييادط تييرابق االواصييرمما  الميييزر بسزميية اشييعة

والتي تعتمد عميهيا انعكاسيية  البوليمر بعد التشعيل كثا ةيادي ال  زيادط 
              .(6موضح  ي الشكل  كما االشعة اعتماد كبير 

 

 
 (PVA( طيف االنعكاسية ألغشية بولي فينايل الكحول )6شكل )

 قبل وبعد التشعيع بالميزر
 

( يوضيييح العةقييية بيييين معاميييل 7 يييي الشيييكل    االمتصييياصمعاميييل  -4
ييييزداد معامييل االمتصيييا  بزييييادط نسيييبة االمتصييا  وقاقييية الفوتيييون اح 

 بعيييييد التشيييييعيل ومييييين خيييييةل (PVA  بالنسيييييبة ل غشيييييية االمتصاصيييييية
10  عميي  قبيعيية االنتايياالتمعامييل االمتصييا  يمكيين التعييرص 

4
cm

-1 
(α<  شييييييير عميييييي  ان االنتايييييياالت االلكترونييييييية وميييييين خييييييةل النتييييييا ا ت

  .[8] الساصمة  ي انتااالت غير مباشرط
     

 
قبل وبعد التشعيع  (PVAطيف معامل االمتصاص ألغشية )( 7شكل )

 بالميزر
 

 ((αhv 2منسنيييي    يبييييين  (8ميييين خييييةل الشييييكل   :الطاقييييةفجييييوة  -5
بيالتعوي   المباشرط المسيموسةكدالة لقاقة الفوتون لسساد  جوط القاقة 

( قبييل التشييعيل PVAةغشييية   (5 ييي العةقيية   (1/2  ب mعيين قيميية 

وحالك مين خيةل  (,15sec,10sec,5sec وبسزمنة  باشعة الميزر وبعد 
  xمنسنييي لتسديييد ناقيية تااقعيي  مييل مسييور لكييل امتييداد الجييزء المسييتايم 

التييييي تمثييييل قيميييية  جييييوط ( ( αhv 2=0سيييييل  الخييييا  بقاقيييية الفوتييييون 
بعيييد تايييل   جيييوط القاقييية ن قييييم أتبيييين بشيييكل واضيييح القاقييية البصيييرية, 

( 4.15eVشيييل  ياح ان قيمتهيييا قبيييل التشع المييييزر بسزمييية اشيييعة التشيييعيل
قيمتهييا اليي   ( وتصييل5sec( عنييد زميين  4.05eVاليي    ولكيين تتنيياق 

 4eV  10( عنييد زميينsec ةعميي  زميين تشييعيل اليي   قيمتهييا ( وتتنيياق
 3.9 eV)  ويعييز  سييبد حالييك اليي  شييغل المسييتويات الموضييعية بييين

و يح  النتيا ا تتفيق ميل الدراسيات السياباة  سزمة التكيا ا وسزمية التوصييل
[18][19]. 
 

 
قبل وبعد  (PVA( فجوة الطاقة ألغشية بولي فينايل الكحول)8شكل )

 التشعيع بالميزر
 

 قبل وبعد التشعيع (PVAألغشية ) ( يوضح قيم فجوة الطاقة3جدول )
 Eg(eV) جوط القاقة  زمن التشعيل

before irradiation 4.15 

5sec 4.05 

10sec 4 

15sec 3.9 
 

يييييبن العةقييية بييييين معامييييل  (9الشييييكل   يييي (   k  معامييييل الخمييييود -6
ل الخمييييود بزيييييادط زميييين زيييييادط معاميييي الخمييييود والقييييول المييييوجي اح تبييييين

( ومعامييييييل kالخمييييييود  العةقيييييية قردييييييية بييييييين معمييييييل التشييييييعيل ولكييييييون
لبييوليمر مميييا التشييعيل يزييييد ميين امتصاصيييية ا( وبميييا ان αاالمتصييا   

    .يادي حالك ال  زيادط قيم معامل الخمود
 

 
قبل وبعد  (PVA( معامل الخمود ألغشية بولي فينايل الكحول )9) شكل

 التشعيع بالميزر
 

( يوضيييح العةقييية بيييين معاميييل 10قيييي الشيييكل  معاميييل االنكسيييار:  -7
بزييييادط  ييييزداد معاميييل االنكسيييار االنكسيييار والقيييول الميييوجي اح تبيييين بيييسن

ان التشيييعيل يزييييد مييين كثا ييية البيييوليمر  حليييكزمييين التشيييعيل ويعيييز  سيييبد 
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وتعتبيييييير الكثا ييييييية مييييييين الثوابيييييييت المهميييييية التيييييييي يعتميييييييد عميهيييييييا معاميييييييل 
   .[20]االنكسار

 
قبل وبعد التشعيع  (PVA( معامل االنكسار ألغشية بولي فينايل الكحول )10)لشك

 بالميزر

 

 االستنتاجات
( ان التركييد البميوري ةغشيية بيولي X-rayتبين مين خيةل نتيا ا   -1

 .((Amorphousعشوا ي الكسول غير بموري   ينايل
( ان التشيييعيل AFMبينيييت نتيييا ا التشيييخي  بمجهييير الايييوط الحريييية   -2

اد  الييي  تنييياق  قييييم معيييدل السجيييم السبيبيييي, معيييدل خشيييونة السيييقح, 
 ومتوسق الجحر التربيعي, ةغشية بولي  ينايل الكسول المسضرط.

نتيجيييية زيييييادط أن التشييييعيل اد  اليييي  زيييييادط االمتصاصييييية لمبييييوليمر  -3
, تيييييرابق االواصييييير وتشيييييابك السةسيييييل وبالتيييييالي زييييييادط كثا ييييية البيييييوليمر

 وسصول انتاال غير مباشر  ي جميل االغشية المسضرط,

 مما يزيد توصيمية المادط. تناق  قيم  جوط القاقة بعد التشعيل -4
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Abstract 
This research includes study of the structural and optical properties of poly vinyl alcohol (PVA) films which 

prepared by casting method before and after CO2 laser irradiation. The irradiation process has been done with 

(10W) in different irradiation periods (5sec- 10sec- 15sec) 

To the structural properties, the Atomic Force Microscopy has been used to  study the surfaces of the thin films 

where the results indicate that the mean grain size, the surface roughness average and root mean square decrease 

after irradiation process. 

By using X-ray technique, the results indicate that the (PVA) films are amorphous. As well the optical 

properties, the absorbency spectrum of the prepared polymer film has been recorded in the wave length range 

(200-880nm). Absorption coefficient, energy gap, extinction coefficient and refractive index was measured. The 

results showed that the energy gap values decrease after irradiation and all the constants were affecting by 

radiation .                                 
 


