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استخدام الدراسة الطيفية في تعيني درجة حرارة بالزما الزئبق وتركيز عناصرها 
  املاصة عند قيم مختلفة لفرق الكمون املطبق باستخدام أشعة الليزر

  

 *بسام غزولين و *عاطف الجندي

  
  30/11/2011 :تاريخ قبوله  10/4/2011 :تاريخ استالم البحث

  

  ملخص

  :هما يعالج هذا البحث موضوعين أساسين

هـذا باإلضـافة   .  مع تغير فرق الكمون المطبـق ) لمبة الزئبق(دراسة تغير شدة الخطوط الطيفية في بالزما الزئبق  -1

ون المطبـق  مإلى دراسة األطياف الناتجة واستخدامها في دراسة تغير درجة حرارة بالزما الزئبق مع تغير فرق الك

 .في هذه البالزما) E.T.L(واثبات حصول التوازن الترموديناميكي الموضعي 

إعطاء فكـرة عـن تغيـر     وهذا بالتالي يؤدي إلى، من خالل البالزما He-Neدراسة تغير اإلمتصاصية لشعاع الليزر  -2

ــر فـــرق  الكمـــون المطبـــق     ــع تغيـ ــا مـ ــة فـــي البالزمـ ــر الماصـ ــز العناصـ ــدار   .تركيـ ــة المقـ ــر قيمـ ــة تغيـ ــا عنـــد دراسـ أمـ

)(
3

mnm Fg
Ln ελ التهيج   مع تغير قيمة طاقة)Excitation energy ( حصلنا على خط مستقيم مما يدل على وجود

و كــذلك مــن ميــل هــذا المســتقيم  . محقــق فــي بالزمــا الزئبــق المدروســة ) E.T.L(تــوازن ترمودينــاميكي موضــعي 

استطعنا أن نعين درجة حرارتها وبنفس األسلوب استطعنا أن نحصـل علـى درجـة حـرارة بالزمـا الزئبـق مـع تغييـر         

لكــن عنــد .رق الكمــون المطبــق  وجــدنا أن درجــة الحــرارة تتنــاقص بشــكل أســي مــع زيــادة فــرق الكمــون المطبــق فــ

دراستنا قيمة المقدار  
I
ILog وجدنا أنه يزداد بشكل اسي مع زيادة فـرق الكمـون المطبـق و    ) Aاالمتصاصية ( 0

 .كذلك األمر بالنسبة لتركيز العناصر الماصة

  مقدمة

النغميـر   وكـان ذلـك علـى يـد    ، م للداللـة علـى غـاز ناقـل     1920ظهرت كلمة بالزما ألول مـرة عـام    لقد

)Langmuir  ( و تونك)Tonks (   وتعرف البالزما بأنها غاز متأين يحتوي على عدد هائل من الـذرات التـي

ام يمكـن القـول   إذن بشـكل عـ  . موجبـة ) ions(فقدت الكترونًا أو أكثر من الكتروناتها وأصبحت بـذلك شـوارد   

ــة و ذرات مهيجــة         ــارة عــن مــزيج غــازي يحتــوي علــى الكترونــات وشــوارد موجب ) Excited(بــأن البالزمــا عب

كمـا أن الطبقـة   ، لذلك ينظر إلـى الشـمس والنجـوم كتجمـع هائـل لبالزمـا سـاخنة       ، معتدلة) أو جزئيات(وذرات 
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تتــألف )Ionosphere(األيونوســفيرالمحــيط بــاألرض والمسـماة  )atmosphere(الخارجيـة مــن الغــالف الجـوي   

  ).الغازية، السائلة، الصلبة( والبالزما تؤلف الحالة الرابعة للمادة إضافة إلى الحاالت الثالث، من البالزما

وتحتل دراسة البالزما أهميـة  ، إن عمليات التفريغ الكهربائي في الغازات في الحقيقة تؤدي إلى البالزما

االستفادة منها في النواحي العملية وأول ما جذب إليها االنتباه هو كونها نـاقًال متميـزًا   وذلك إلمكانية ، كبرى

إن أهميــة البالزمــا ال تــأتي فقــط مــن تطبيقاتهــا    . للتيــار الكهربــائي ومنبعــًا للضــوء ومصــدرًا للطاقــة الحراريــة   

بينهـا قـوى تجـاذب أو     فينشـأ ، المختلفة و انما  أيضًا ألنها مجموعة من جسـيمات يتفاعـل بعضـها مـع بعـض     

تدافع بحسب قـانون كولـوم فـي الكهربـاء السـاكنة وأحـد األهـداف األساسـية لدراسـة البالزمـا هـو معرفـة آليـة              

  .العمليات المختلفة التي يمكن أن تظهر فيها

  قياس درجة الحرارة

محت تطـورت فـي المخـابر نمـاذج مختلفـة مـن البالزمـا سـ        ، منذ نهاية الخمسينيات مـن القـرن الماضـي   

K 104بالوصول الى درجات حـرارة مـن مرتبـة    
طـورت  ]1,2,3[ان تقنيـات مختلفـة لمجموعـة مـن البـاحثين      . 

  .لقياس درجة حرارة البالزما وكذلك كثافتها

اذا كـان هنـاك مجموعـة مـن السـويات الطاقيـة       ) E.T.L(يقال أنه يوجد توازن ثرموديناميكي موضعي 

وفــي حالــة ، ]4,5,6,7[ان اعتمادنــا علــى البــاحثين  . الحــراة نفســهاولهــا درجــة ، قريبــة مــن بعضــها الــبعض  

ذي ) ε(يمكننا من كتابة العالقة التي تعطي شدة الخـط الطيفـي   ) E.T.L(التوازن الترموديناميكي الموضعي 

  ):λ(الطول الموجي 

  

)1                   (
KTE

mmn egF /3)1( −=
λ

ε  

  .mالوزن االحصائي لسوية الطاقة : gm:حيث

Fmn : احتمالية االنتقال من سوية الطاقةm  الى السويةn.  

K :ثابت بولتزمان.  

T  :درجة حرارة البالزما المطلقة.  

  :وبإعادة ترتيب العالقة السابقة يمكننا كتابتها على الشكل التالي 

)2                  (
KTE

mmn

e
gF

/
3

−=
ελ

 

  :لعالقة األساسية التاليةنحصل على ا) 2(بأخذ لوغاريتم طرفي العالقة 
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)(إذا درسنا تغييـر  
3

mmn gF
Ln ελ

وحصـلنا علـى منحنـى بـدًال مـن الحصـول علـى خـط مسـتقيم          ) E(بداللـة   

  .غير محقق في البالزما المدروسة) E.T.L(فهذا يعني أن التوازن الترموديناميكي الموضعي 

  :االمتصاص في البالزما دراسة

  :من أجل مالحظة ظاهرة االمتصاص الذري نحتاج إلى ثالثة أشياء أساسية هي

 .He-Neوهو عبارة عن ليزر  ) S.L(منبع اإلصدار الضوئي  .1

 .وهي البالزما في دراستنا هذه) S.A(منبع الذرات  .2

التعبيـر عمـا سـبق    إذن يمكـن  ، Dمجموعة أجهزة لقياس الشـدة الضـوئية الصـادرة و نرمـز لهـا ب       .3

 :بما يلي

DASLS II ⎯→⎯⎯→⎯ .).(.. 0  

و ، للشعاع الليزري قبـل سـقوطه علـى البالزمـا     I0ان العالقة الرياضية الفيزيائية التي تربط الشدة   

)I (8,11[تكتب على الشكل التالي ، شدته بعد خروجه منها:[  

         )4                                   (clK
I
IA s ..log 0 ==  

  .معامل االمتصاص الخاص بالوسط Ksاالمتصاصية   و :  A: حيث أن 

l  :]البالزما(طول مسار الضوء في الوسط الماص  ]طول الوسط الماص.(  

  C  :تركيز الوسط بالعناصر الماصة التي تتكون من ذرات حرة وشوارد.  

  : األجهزة المستخدمة

  :وهي) 1(انجاز هذا العمل موضحة في الشكل المرفق  إن األجهزة التي استخدمت في

 .5mWاستطاعته  He-Neوهو ليزر .) S.L(منبع ضوئي  •

 ).2,3,4(وتعطي الخطوط الطيفية الموضحة في األشكال ) Hg(لمبة الزئبق  •
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 ) .Monochromator) (أو وحدة فصل األطوال الموجية( محلل الطيف  •

 . F= 150 mmعدسة مقربة  •

 )Photomultiplier counter(ت عداد الفوتونا •

 )amplifier(مضخم  •

 .xy (xy Recorder(مسجل  •

لمبـة الزئبـق الـى     –من منبـع البالزمـا   ) 1(بشكل عام بعد ان قمنا بترتيب األجهزة كما في الشكل 

حاجز يحتوي على فتحة عدسة مقربة وذلك لمحرقة ضوء الصادر عن البالزما على فتحة المحلـل  

الــذي )x-y RECORDER(الفوتونــات ومــن ثــم المضــخم واخيــرا الراســم    ثــم عــداد  ، الطيفــي 

 .يرسم لنا مجموعة األطياف التي اخذناها عند قيم مختلفة لفرق الكمون المطبق

  

  مخطط يوضح األجهزة المستخدمة :)1(شكل 

  :النتائج والمناقشة

وذلك بعد أن تركناها تعمل لمدة نصـف سـاعة وكـان ذلـك     ، لقد حصلنا أوًال على أطياف لمبة الزئبق 

ــن أجـــل الكمونـــات التاليـــة    فتحـــة  باســـتخدام) Volts 140 ،160 ،180 ،200  ،220  ،240 ،260(: مـ

  ).mm 0.25(للمحلل الطيفي مساوية إلى 

وأعطينا لكل خـط طيفـي الطـول المـوجي     ، وبعد حصولنا على األطياف السابقة الذكر قمنا بدراستها 

وتــم اختيــار األشــكال ، ) 2,3,4(ويظهــر ذلــك علــى األشـكال التــي اخترناهــا كنمــاذج وهـي األشــكال   ، الموافـق 

هـا نفـس الشـروط باسـتثناء     السابقة لكي نستطيع إجراء مقارنة بينها حيث أن األشكال الثالثة السـابقة الـذكر ل  

وبمقارنتنا األشكال الثالثة السابقة الـذكر مـع بعضـها الـبعض وجـدنا أن شـدة الخطـوط        ، فرق الكمون المطبق



ق الكمون المطبق 

وط الطيفيـة يعلـل        

اقـة حركيـة نتيجـة      

ل إلـى سـوية طاقـه      

طبـق زادت الطاقـة      

دة شـدة الخطـوط    

ق الكمــون المطبــق     

  .ون المطبق

  

cal.=.  

εA(mV) V= 1
Vol

ε3125.5 2.5
ε3341.5 0.9
ε3654 20.0
ε4047 36.0
ε4077 3.7
ε5461 25.

صة عند قيم مختلفة لفرق

ي زيـادة شـدة الخطـو

في بالزمـا الزئبـق طا

 من الـذرات فتنتقـل

د فـرق الكمـون المط

 مما يؤدي إلى زيـاد

جـل جميــع قــيم فـرق

 مختلفة لفرق الكمو

mV/cm 5=و  14

140 
lts 

V= 160 
Volts 

0 2.60 
0 1.00 

00 23.00 
00 40.5 
5 4.50 
5 28.75 

ق وتركيز عناصرها الماص
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وأن السـبب فـي، طبق

ترونات و الشوارد ف

ؤدي إلى تهييج عدد

وكلمـا زاد،  الطيفيـة

يع تهييج ذرات أكثر

وط الطيفيــة و مــن أج

ا الزئبق عند قيمزم

Volts 40ن مساوي

V= 180 
Volts 
2.75 
1.15 

25.00 
42.50 
4.75 

31.50 

درجة حرارة بالزما الزئبق

باستخدام

7

ة فرق الكمون المط

لكترتكتسب اال:  يلي

ذرات والشوارد فتؤ

يعي تصدر الخطـوط

وبالتالي فإنها تستطي

طيفيــة لــبعض الخطـو

  ). 1(ة بالجدول

لخطوط الطيفية لبالز

زما الزئبق من كمون

V= 200 
Volts 

V= 2
Volt

3.00 3.25
1.25 1.5
28.00 28.7
45.50 48.0
5.25 5.50
33.00 35.0

راسة الطيفية في تعيين د

 عام تزداد مع زيادة

لكمون المطبق كما

لكمون وتصطدم بالذ

دة إلى وضعها الطبيع

و، ات والشواردترون

 أخــذنا الشـدات الط

حصلنا عليها مدونة

شدة بعض الخ :)1( 

طيف بالز :)2(كل

220 
ts 

V= 240 
Volts 

5 3.50 
5 1.6 
75 32.50 
00 54.50 
0 6.50 
00 40.50 

استخدام الد

 

الطيفية بشكل

بازدياد فرق ال

تطبيق فرق ال

أعلى و بالعود

الحركية لاللكتر

ثــم.  الطيفيـة 

والنتائج التي ح

جدول

  

  

شك

  

V= 260 
Volts 
4.00 
1.75 
37.00 
62.50 
7.00 
46.00 



  

 cal  

  

 cal 

180.= 5 mV/cm 

220l.=5mV/cm 
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volts 0ون مساوي 
  

volts 0ون مساوي 

الجندي

8

الزما الزئبق من كمو

الزما الزئبق من كمو

طيف بال :)3(شكل

طيف بال :)4(شكل

 

ش

ش
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: (وبعد ذلك قمنا باختيار بعض الخطوط الطيفية والتي هي
0
A3125.5 ،3341.5 ،4047 ،4077 ( حيث

استطعنا الحصول على المعطيات الطيفية األربعة السـابقة  ) 5(والشكل ] 9,10[المرجعينأننا باالعتماد على 

  ).2(وذلك من أجل استخدامها في حساب درجة حرارة بالزما الزئبق وهذه المعطيات في الجدول 

  المعطيات الطيفية لبعض خطوط الزئبق :)2(جدول 

λ 
0
A  

E (eV) gm Fmn 10
8 (S-1) Transition 

3125.5 3.9680 5 0.51 1
3

2
3 66 PD →  

3341.5 3.7115 3 0.27 - 
4047 3.0645 3 0.18 2

3
1

3 67 PS →  
4077 3.0419 1 0.041 1

3
0

3 67 PS →  

  

  

  ]12[ مخطط اإلنتقاالت بين سويات الطاقة للزئبق :)5(شكل 
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)ln(يمثل تغيير  :)3(جدول 
3

mnmFg
ελ بتابعية طاقة التهيج بالنسبة الى جميع حاالت فرق الكمون المطبق.  

)ln(
3

mnmFg
ελ  mg  81 10).( −SFmn

 )(eVE  2210).( −eVε  310).( −Vε فرق الكمون

 المطبق

-100.22 5 0.51 3.9680 4.00 2.50 0.31255 

140 volts -99.89 3 0.27 3.7115 1.44 0.90 0.33415 
-94.75 3 0.18 3.0645 57.60 36.00 0.4047 
-94.41 1 0.041 3.0419 6.00 3.75 0.4077 
-100.18 5 0.51 3.9680 4.16 2.60 0.31255 

160 volts -99.79 3 0.27 3.7115 1.6 1.00 0.33415 
-94.64 3 0.18 3.0645 64.80 40.50 0.4047 
-94.23 1 0.041 3.0419 7.20 4.50 0.4077 
-100.12 5 0.51 3..9680 4.40 2.75 0.31255 

180 volts -99.65 3 0.27 3.7115 1.84 1.15 0.33415 
-94.56 3 0.18 3.0645 68.00 42.5 0.4047 
-94.44 1 0.41 3.0419 7.60 4.75 0.4077 
-100.04 5 0.51 3..9680 4.8 3.00 0.31255 

200 volts -99.563 3 0.27 3.7115 2.00 1.25 0.33415 
-94.52 3 0.18 3.0645 72.80 45.5 0.4047 
-94.08 1 0.041 3.0419 8.40 5.25 0.4077 
-99.96 5 0.51 3..9680 5.20 3.25 0.31255 

220 volts -99.38 3 0.27 3.7115 2.40 1.50 0.33415 
-94.47 3 0.18 3.0645 76.80 48.00 0.4047 
-94.03 1 0.041 3.0419 8.80 5.50 0.4077 
-99.41 5 0.51 3..9680 5.60 3.50 0.31255 

240 volts -98.85 3 0.27 3.7115 2.56 1.60 0.33415 
-94.34 3 0.18 3.0645 87.20 54.50 0.4047 
-93.86 1 0.041 3.0419 10.40 6.50 0.4077 
-99.28 5 0.51 3..9680 6.40 4.00 0.31255 

260 volts -98.76 3 0.27 3.7115 2.80 1.75 0.33415 
-94.22 3 0.18 3.0645 98.00 61.25 0.4047 
-93.79 1 0.041 3.0419 11.20 7.00 0.4077 

الطيفيـة لمجموعـة مـن الخطـوط الطيفيـة بداللـة       استطعنا أن نرسم التغير للشدة ) 1(باالعتماد على الجدول 

  ).6(فرق الكمون المطبق كما هي مبينة في الشكل 

باالعتمـاد علـى الجـدولين األول والثـاني توصـلنا      : فتحسـب كمـا يلـي   ) T(أما بالنسبة لدرجـة حـرارة البالزمـا    

)ln(بعـــد حســـابات ) 3(الـــى الجـــدول 
3

mnmFg
ελ

و مـــن هـــذا الجـــدول اســـتطعنا أن نـــدرس تغيـــر المقـــدار  ،  

)ln(
3

mnmFg
ελ  بتابعيــة الطاقــةE   بالنســبة إلــى جميــع حــاالت فــروق الكمــون المطبقــة علمــًا أنE  تمثــل طاقــة

ثـم أعطينـا مثـاًال علـى ذلـك حالـة فـرق الكمـون         ) . 3(التهيج وترتبط بطول موجة الخط الطيفي وفـق العالقـة   

)V= 180 volts ( ، كما هو موضح على الشكل)والنتائج التي حصلنا عليهـا مـن أجـل جميـع الحـاالت      ،  )7

المنحنـــي البيـــاني الـــذي يمثـــل درجـــة حـــرارة البالزمـــا مقـــدرة  )8(كمـــا يبـــين الشـــكل ، ) 4(مبينـــة بالجـــدول 

  .بتابعية فرق الكمون الطبق –بالدرجات المطلقة 

410).( −cmλ



استخدام الدراسة الطيفية في تعيين درجة حرارة بالزما الزئبق وتركيز عناصرها الماصة عند قيم مختلفة لفرق الكمون المطبق 

 الليزرباستخدام أشعة 

 181

)ln(ار الذي يدرس تغير المقد) 7(نالحظ أن الشكل 
3

mnmFg
ελ  بداللة)E ( ممـا  ، هو عبارة عن خط مسـتقيم

ــاميكي الموضــعي     ــوازن الترمودين ونالحــظ أيضــًا مــن   ، فــي بالزمــا الزئبــق محقــق  .) E.T.L(يــدل علــى أن الت

  .أن درجة حرارة بالزما الزئبق تتناقص بشكل أسي مع ازدياد فرق الكمون المطبق) 8(الشكل 

 .يوضح تغير درجة حرارة بالزما الزئبق مع فرق الكمون المطبق :)4(جدول 
V(volt) 140 160 180 200 220 240 260 
T(K) 1822 1710 1693 1676 1699 1740 1630 

 

 
 

  .تغير شدة بعض الخطوط الطيفية مع تغير فرق الكمون المطبق في بالزما الزئبق :)6(شكل 
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  )E.T.L(حساب درجة حرارة البالزما من نموذج  :)7(شكل 

  
  .تغير درجة حرارة بالزما الزئبق مع تغير فرق الكمون المطبق :)8(شكل 
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بداللـة تغيـر فـرق الكمـون المطبـق البـد مـن        ، من أجل دراسة تغير تركيـز العناصـر الماصـة فـي بالزمـا الزئبـق      

قبــل دخــول I0ومعرفــة شــدته  He-Neالليــزر  اســتخدام منبــع ضــوئي ممكــن امتصاصــه وهــو فــي حالتنــا شــعاع

)log(بعــد خروجــه منهــا وذلــك مــن أجــل دراســة تغيــر المقــدار       Iالبالزمــا و  0

I
I

A ألن هــذا المقــدار   =

ثابتـان خـالل   lو   Ksوالـذي هـو تركيـز العناصـر الماصـة و      ) C(بـالتركيز  ) 4(مرتبط بشكل واضح مـن العالقـة   

)log(وبالتالي فإن تغير المقدار . التجربة  0

I
I

مـع فـرق   ) C(بداللـة فـرق الكمـون المطبـق يعبـر عـن تغيـر         

  .الكمون المطبق

) 10(أي بــدون وجــود البالزمــا بينمــا الشــكل      He-Neللشــعاع الليــزري  I0يعطينــا الشــدة  ) 9(ان الشــكل 

قــيم مختلفــة لفــرق الكمــون المطبــق و   بعــد عبــوره البالزمــا عنــد  He-Neللشــعاع الليــزري  Iيعطينــا الشــدة 

)log(بشــــكل يكفــــي لدراســــة تغيــــر ) 5(النتيجــــة معطــــاة بالجــــدول  0

I
I

، بتابعيــــة فــــرق الكمــــون المطبــــق 

  ).1(والموضحة بالشكل 

  ).mV 51.5(تساوي  I0أن الشدة ) 9(نالحظ من الشكل 

  

)log(وكذلك  Iيوضح تغير  :)5(جدول  0

I
I

  .بداللة فروق الكمون المطبقه المختلفة 

V(Volt) 140 160 180 200 220 240 260 
I(mV) 47.0 45.5 44.0 41.5 39.5 38.0 37.0 

I0/I 1.09574 1.13187 1.1705 1.2410 1.3038 1.3553 1.3919 

)log( 0

I
I  0.0397 0.0538 0.0684 0.0938 0.1152 0.1320 0.1436 



مروره في بالزما 

  

 مروره في بالزما 

0
A6328  وبدون م

وجي
0
A6328  بعد

  ة
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Aي الطول الموجي

  .زئبق

  

  

He ذي الطول المو

كمونات مختلفة بيق

الجندي

4

ذي He-Neع الليزر

الز

e-Neشعاع  الليزر
تطب الزئبق و من

الخط الطيفي لشعاع 

الخطوط الطيفية لش 

 

  

:)9(شكل 

  

:)10(شكل 
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  مع تغير فرق الكمون المطبق على بالزما الزئبق Log(I0/I(تغير المقدار  :)11(شكل 

  

أن تغير تركيز العناصر الماصة في بالزما الزئبق يزداد أسيًا مع ازديـاد فـرق   ) 11(نالحظ من الشكل 

الشـحنات المتأينـة وبالتـالي يـزداد      ويفسر ذلك بأنـه عنـدما يـزداد فـرق الكمـون المطبـق يـزداد عـدد        . الكمون

تركيز الشوارد الموجبة التي تتوضع باتجاه الحقـل الكهربـائي المطبـق وكـذلك يـزداد عـدد االلكترونـات الحـرة         

التــي تتوضــع فــي االتجــاه المعــاكس للحقــل وعنــد مــرور الشــعاع الليــزري مــن منــاطق تجمــع الشــحنات يتبــادل   

وهذا ما يفسر زيادة امتصـاص الوسـط البالزمـي وبالتـالي     ، شدته) تقل(كمية كبيرة من الطاقة معها وتضعف 

  .زيادة تركيز العناصر الماصة بازدياد فرق الكمون المطبق

  خاتمة

لقــد تمــت فــي هــذه المقالــة دراســة تفصــيلية لتغيــر درجــة حــرارة بالزمــا الزئبــق مــع تغيــر فــرق الكمــون   

كمـا تمـت دراسـة    ، محقق في بالزما الزئبـق .)  E.T.L(ويتبين وجود توازن ترموديناميكي موضعي ، المطبق

ذي الطـول   He-Neتغير تركيز العناصر الماصة مع تغير فرق الكمون المطبق وذلك باستخدام شـعاع الليـزر   

 6328(الموجي 
0
A ( والذي يؤدي الى نتائج تتفق مع العالقة)4.(  
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Using Spectral Study in the Determination of Mercury Temperature 
Plasma and the Concentration of Its Absorbing Elements at Different 

Values for Potential Difference Applied Using a Laser Beam  

 

Atef El-Joundi and  Bassam Ghazolin 

 

Abstract 

This research deals with two themes: 

1 - Study changes in the intensity of spectral lines in the plasma of mercury (Hg lamp) 
with the change of applied potential difference. In addition to the study of the 
resulting spectra and utilizing in the study of temperature change with the change of 
plasma mercury with applied potential difference and prove the equilibrium 
thermodynamic local (ETL) in the plasma. 

2 - Study the absorbance change of the beam He-Ne laser through the plasma, which 
consequently leads to give an idea of changing the concentration of absorbent in the 
plasma with the change of potential difference applied. But when studying the 
change in value amount 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

mnmFg
Ln

3λε  with the change of the value of excitation 

energy we get a straight line, indicating an equilibrium thermodynamic local (ETL) 
in the plasma of mercury studied. From the inclination of this line we were able to 
assign a temperature in the same way we were able to get alleged temperature plasma 
of mercury with change of the applied potential difference, we found that the 
temperature decreases exponentially with increasing applied potential difference, but 

when we study the value of the amount 
I
ILog 0  (absorbance A) we found that it 

increases exponentially with the increase in applied potential difference, and so on 
for the concentration of the absorbing elements. 
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