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  الخالصة

البصـریة فـي  و فجـوة الطاقـة علـى معامـل االمتصـاص) Cs137(لمصدر التشعیع بأشعة كاما تأثیر تم في هذا البحث دراسة

وفـي  بطریقـة الصـبالمحضـرة ) PMMA(البولي مثیـل میثـاكریالت  ألغشیةاالنتقاالت غیر المباشرة المسموحة والممنوعة  

ولمــدى مــن األطــــــــوال  قبــل وبعــد التشــعیعیة البــولیمر والنفاذیــة ألغشــ یةتــم تســجیل طیـــــــــــفي االمتصاصــ. درجــة حــرارة الغرفــة 

 ).nm )300 – 900الموجیة 

Abstract 
        
          In this  research,  We  study the effect  of  irradiation  by gamma rays from (Cs

137
) 

source on the transmission,  absorption coefficient and optical energy gap of the indirect, 

allowed, forbidden transition for poly (methyl methacrylat ) (PMMA) films prepared by using 

casting technique in room temperature.  the absorption and transmission spectra has been 

recorded in the wave length rang (300-900) nm . 
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  المقدمة.1

فتـه الواطئـة ویعتبـر مـن البـولیمرات اللدنـة حراریـًا لمن البولیمرات المهمـة بسـبب  ك) PMMA(البولي مثیل میثاكریالت      

وتكــون خســائره ,  [1]اســتقراریته الطویلــة األمــد, ففــي درجــة حــرارة الغرفــة یكــون مــادة صــلبة وصــافیة قابلــة للتقطیــع والبــرادة،

كما یمتاز بالشفافیة العالیة إذ تبلغ نفاذیة الضـوء , [3]ودرجة انتقاله الزجاجي واطئة  [2]قة المرئیةالبصریة واطئة في المنط

عنـد )  nm 100 -360 nm(عنـد األطـوال الموجیـة ) 92.3 %(مقارنة بـالقیمة النظریة والتي تبلـــغ ) %92(العملیة خالله 

مــن المــواد المهمــة صــناعیًا، فیســتخدم ) PMMA(كریالت نتیجــة لهــذه الصــفات یعــد بــولي مثیــل میثــا)  . 2.54cm(ســمك 

بــدیًال عــن الزجــاج كــألواح شــفافة واقیــة فــي الطــائرات والمصــانع والبیــوت الزجاجیــة والمختبــرات فــي التقنیــات البصــریة المعقــدة 

فـي ) PMMA(،ویستخدم] 3[ومؤخرًا أستخدم في حقل الكواشف الذكیة ]. 5[كالعدسات والمواشیر لسهولة تصنیعه وتشكیله 

 .  ، وفي صناعة البلورات السائلة وفي العدید من التطبیقات الفوتوالكترونیة[4]الصورة العاكسة ثالثیة األبعاد لتخزین البیانات

النفاذیة  بطریقة الصب ودراسة تأثیر أشعه كاما على) PMMA(في هذا البحث تم تحضیر أغشیة البولي مثیل میثاكریالت 

  .وة الطاقة البصریةو معامل االمتصاص وفج

   :الجزء العملي.2

 

، تــم تحضــیر النمــاذج علــى شــكل أغشـــیة )PMMA) (مثیـــل میثــاكریالت( باســتخدام طریقــة الصــب حضــرت مــادة البــولي 

عـن طریـق إذابـة  (%99.99)األلمانیة  وبنقـاوة ) (Dentaurumالنقي المجهز من قبل شركة  مكونة من خلیط من البولیمر

PMMA  ثــم صــب الخلــیط فــي أحــواض زجاجیــة للحصــول علــى أغشــیة  فــي الكلورفــورم)PMMA ( قــیس ســمك النمــاذج

 PMMA تـم تشـعیع أغشـیة البـولیمر. m µ (20±1)وكانت بسمك(indicating micrometer)المحضرة باستخدام جهاز 

شـــركة والمصـــنوع مـــن قبـــل  (30.17Year)الـــذي یمتـــاز بنصــف عمـــر مقـــداره  (Cs137)النقــي باســـتخدام المصـــدر المشـــع

(Phywe) 12) (وفعالیة العنصر  (12/5/1981)تاریخ الصنع عام, األلمانیة µCi وتم وضع األغشیة أمام المصدر المشع

سـجل طیفـي النفاذیـة واالمتصاصـیة  باسـتخدام .یـوم 14 مـن المصـدر المشـع ولمـدة  (1mm)وبصـورة مباشـرة لـه وعلـى بعـد 

المصـنع مـن قبـل شـركة شـیمادزو الیابانیـة ولمـدى )  (UV-VIS Recording Spectrophotometerمطیـــــــاف مـن نــوع 

  .وقد سجلت جمیع القیاسات في درجة حرارة الغرفة) nm  )1100- 190من األطـوال الموجیة یتراوح بین 
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  :النتائج والمناقشة .3

العالقــة بــین ) 1(الشــكل ، یمثــل   [6]النفاذیــة هــي النســبة بــین شــدة الضــوء النافــذ فــي المحلــول إلــى شــدة الضــوء الســاقط  

النفاذیة والطول الموجي لألغشیة قبل وبعد التشعیع،  نالحـظ أن النفاذیـة فـي المنطقـة المرئیـة لألغشـیة غیـر المشـععة كانـت 

أما عند التشعیع فقد لوحظ زیادة في قیمة النفاذیة في هـذه . وتتغیر النفاذیة بشكل طفیف بزیادة الطول الموجي% 82بحدود 

األساســیة وفــــق في منطقـة االمتصـــاص ) α(تم حساب معامل االمتصاص نفاذیة بازدیاد الطول الموجي وتزداد الالمنطقة ، 

  :[7]اآلتیة  العالقة

d

A
303.2=α    ---------------------------- (1) 

  . سمك الغشاء d, االمتصاصیة A:  إنحیث 

مل االمتصاص وطاقة الفوتون الساقط لغشاء البولیمر قبل وبعد التشـعیع، ونالحـظ العالقة بین معا) 2(یوضح الشكل       

معامل االمتصاص في الطاقات الواطئة یكون قلیل وعلیه فان احتمالیة االنتقاالت االلكترونیـة قلیلـة أمـا  من الشكل بان تغیر

یدل ذلك علـى احتمالیـة كبیـرة لالنتقـاالت االلكترونیـة وهـي في الطاقات العالیة فان تغیر معــــــــــــــامل االمتصاص یكون كبیرا و 

إن معامل االمتصاص یساعد على استنتاج طبیعة االنتقاالت االلكترونیة فعندما تكون قیم معامل . منطقة حافة االمتصاص

باشـرة وتكـون طاقـة عند الطاقات الفوتونیة العالیة یتوقع حـدوث انتقــــاالت الكترونیـة م) cm-1 >α 104 (االمتصاص عالیة 

عنـد الطاقـات ) cm-1  <α 104(أمـا عنـدما تكـــــــــون قـیم معامـل االمتصـاص واطئـة , وزخم اإللكترون والفوتون محفـوظتین 

ــــرة وفیهـــا یحفـــظ زخــــم اإللكتـــرون والفوتـــون  ــــالة یتوقـــع حـــدوث انتقــــاالت الكترونیـــة غیـــر مباشــ الفوتونیـــة الواطئـــة فـــي هـــذا الحـ

  .[8]بمســــــــاعدة فونون 

ممـا  cm-1 104إن النتائج أظهرت إن قیم معامل االمتصاص للبولي مثیل میثا أكریالیت قبـل وبعـد التشـعیع اقـل مـن      

تم حساب فجوة الطاقة الممنوعة فـي االنتقـال غیـر المباشـر بنوعیـه المسـموح . یرجح حدوث انتقاالت االلكترونیة غیر مباشرة

   : [9]والممنوع وفقا للعالقة 

αhν = B(hν ــ Eg± Ep)
r
  ------------------------(2) 
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ـــر المباشــر ): Eg(,ثابــت التناســب B): ,(eV) طاقــة الفوتــون ): hν: (حیــث أن     فجــوة الطاقــة الممنوعــة لالنتقــال غیـــــــ

(eV)  ,)Ep : ( طاقـة الفونـون المصـاحب(eV) ,(+)  :فـإذا كـان . امتصـاص فونـون :  (-),   انبعـاث فــــونون( r = 2) 

                                                          [10] -:على الصورة اآلتیة (2)یكون االنتقال غیر المباشر مسموحا فتكون المعادلة 

(αhν )
1/2

 = B
2
 (hν ــ Eg± Ep) -----------------------(3) 

النقـي قبـل وبعـد )  PMMA(بولیمـــــــــــر وطاقـة الفوتـون لل  1/2(cm-1.eV)1/2( αhν)یمثـل العالقـة بـین  (3)الشـكل     

ســوف  1/2( αhν) 0 =وبأخــذ امتــداد الجــزء المســتقیم مــن المنحنــي لیقطــع محــور طاقــة الفوتــون عنــد النقطــة   , التشــعیع 

وقیمتهـا (eV 3.36) لالنتقال غیر المباشـــر المسموح للبولیمر قبل التشعیع و تسـاويالبصریة نحصل على قیمة فجوة الطاقة 

فیكـون   (r = 3)حیـث نالحـظ بـان قیمـة فجـوة الطاقـة زادت بعـد التشـعیع أمـا إذا كـان ,  (eV 3.38)بعـد التشـعیع تسـاوي 

 [10] -:على الشكل األتي (2)االنتقال غیر مباشر ممنوع فتكون المعادلة 

(αhν )
1/3

 = B
3
(hν ــ Eg± Ep) ---------------------------(4) 

 

ـــر    1/3( αhν)القــة بــین یمثــل الع (4)الشــكل       وبــنفس , قبــل وبعــد التشــعیع)  PMMA(وطاقــة الفوتــون للبولیمـــــــــ

, قبل التشعیع   (eV 3.41)لالنتقال غیر المباشر الممنوع والذي تساوي  البصریةالطریقة السابقة یتم الحصول فجوة الطاقة 

 . التشعیعبعد  أزادت قد الطاقةنالحظ بان قیمة فجوة  إذ,  (eV 3.43)أما بعد التشعیع فكانت 

 

  :االستنتاجات.4

بما أن النفاذیة لألغشیة تكون ثابتة مع زیادة الطـول المـوجي فـي المنطقـة المرئیـة فـان هـذه المـادة تصـلح كطـالء مضـاد  1-

  .لالنعكاس ضمن هذه المنطقة

  .وزیادة فجوة الطاقة معامل االمتصاص تقلیل إلى أدى التشعیع إن- 2

 بـــل حـــافظ علـــى طبیعـــة انتقالـــه غیـــر) PMMA(مـــن طبیعـــة االنتقـــاالت االلكترونیـــة ألغشــیة البـــولیمر التشـــعیعلــم یغیـــر  -3

  .المباشرة
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