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УДК 621.321

Бееізіоп зиррогі зузіет оГ іЬе ргееегїепі іуре Гог тападіпд іЬе 
іееЬпоІодіеаІ ргоеезз оГ іЬе зееопгї заіигаііоп оГ іЬе зидаг рІапі
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ТЬе іесЬпоІодісаІ ргосе88е8, ^ЬісЬ Ьарреп іп іЬе іесЬпоІодісаІ оЬ)есі8 оп іЬе 
8идаг рІапі, і8 уегу біґґісиІі. И8іпд іЬе 8у8іет8, ^ЬісЬ аІІо^ тападіпд іЬе8е 
іесЬпоІодісаІ ргосе88е8 тоге оріітаІІу, аге рориІаг по^. ТЬе бесі8іоп 8иррогі 
8у8іет оґ іЬе ргесебепі іуре і8 8идде8іеб и8іпд ґог оріітаІ тападіпд іЬе8е 
іесЬпоІодісаІ ргосе88е8.

ТЬе бесі8іоп 8иррогі 8у8іет оґ іЬе ргесебепі іуре таке8 іЬе 4есі8іоп8 ш іЬ 
ЬеІр ргесебепі8, ^ЬісЬ ^еге 8ауеб іп іЬе Ьа8е оґ ргесебепі8. ТЬе ргосе88 оґ 8еекіпд 
ргесебепі8 апб ґіІІіпд іЬе Ьа8е оґ ргесебепі8 ш іЬ ргесебепі8 Ьарреп8 іп ііт е  8егіе8, 
^ЬісЬ ^еге доі ґгот іЬе іесЬпоІодісаІ оЬ|есі бигіпд іЬе іесЬпоІодісаІ ргосе88.

Веґоге 8еекіпд ргесебепі8, і іт е  8егіе8 8ЬоиШ Ье сІеапеб ґгот поі8е. ТЬе 
^ауеІеі апаІу8і8 і8 и8іпд ґог іЬі8 ргосе88 [1]. Аґіег сІеапіпд ііт е  8егіе8 ґгот поі8е, 
іЬе ргеседепі8 аге Ьеіпд 8оидЬі іп іЬе8е ііт е  8егіе8 ш іЬ ЬеІр іЬе іороІодісаІ апаІу8і8 
[2]. ТЬе ргеседепі8, ^ЬісЬ ^еге беіесіеб, ШІ8 іЬе Ьа8е оґ ргесебепі8.

ТЬе беіесіеб ргеседепі8 де8сгіЬе іЬе ехрегіепсе оґ тападіпд іЬе іесЬпоІодісаІ 
оЬ)есі8 іп іЬе біґґегепі са8е8, ^ЬісЬ Ьаррепеб іп іЬе ра8і.

ТЬе ргосе88 оґ беіесііпд ргесегіепі8 Ьарреп8 іп іЬе ЬІоск оґ гесодпіге оґ 
ргеседепі8 оґ іЬе Йесі8іоп 8иррогі 8у8іет оґ іЬе ргесебепі іуре. ТЬі8 ЬІоск Гїеіесі8 
апд І1ІІ8 іЬе Ьа8е оґ ргесебепі8 ш іЬ ргесебепі8, ^ЬісЬ беіесіеб іп ііт е  8егіе8 іп іЬе 
ра8і, апб беіесі8 іЬе ргесебепі8 іп геаІ ііт е  а8 ^еІІ. ТЬе ргесебепі8 іп іЬе Ьа8е оґ 
ргесебепі8 8ауе іп іЬе сІа88е8. Іі берепб8 ґгот са8е8, ^ЬісЬ Ьарреп8 бигіпд іЬе 
іесЬпоІодісаІ ргосе88. ТЬе ргосе88 оґ сІа88іґісаііоп и8е8 ґог іЬі8 доаІ.

ТЬе ЬІоск оґ іЬе ІодісаІ іпґегепсе оґ іЬе бесі8іоп 8иррогі 8у8іет оґ іЬе 
ргесебепі іуре и8е8 ґог іЬе сЬоісе оґ тападіпд оґ іЬе іесЬпоІодісаІ оЬ)есі іп іЬе 
біґґегепі біґґісиІі са8е8 ш іЬ ЬеІр оґ и8іпд ргесебепі8 ґгот іЬе Ьа8е оґ ргесебепі8.

Ц8іпд іЬе десі8іоп 8иррогі 8у8іет оґ іЬе ргесебепі іуре шІІ Ье аЬІе іо аІІо^ 
тападіпд іЬе іесЬпоІодісаІ ргосе88е8 іп іЬе іесЬпоІодісаІ оЬ)есі8 и8іпд іЬе ргеуіои8 
ехрегіепсе, ^ЬісЬ 8ауед іп іЬе ргесебепі8, тоге оріітаІІу.
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