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nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý g¸¦¦k½Ý Ý ½Ó
n¿Ý i¦nÊ¿ÌÝ d¿Ý ¿ nÝ in¿n¸Ý ¦uÝ
dÝ Èd½¿Ý ¿É¦kn½¦dÝ ½ nn¿Ý
¦uÝ Âgn¸½Ý idnkÝ ¿ nÝ i¦nÊÝ dnÝ
a nÝdÝin¸¿d¥Ý¦n¸d¿¦Ý½ÝdnkÝ¸nÓ
nd¿nkÌÝ ¿¦Ý ¿ nÝÂgn¸½Ý¿ nÝ¦q½Ý¦Å¿Ó
½knÝ ¿ nÝ ½n¿Ý nnÝ ¿¦Ý }¿ÌÝ ] nÝ ÅÓ
gn¸½Ý ½knÝ ¸ndÝ ¿¦Ý k¸u¿Ý ¦¸Ý kdinÝ
dg¦Â¿Ý ?¦½nÝ¿¦Ý¿ nÝg¦Åkd¸ÌÝÂ¿nÌÝ
i ¦¸n¦¸d nkÝ Édkn¸½Ý d¸Ý ¿ nÝ
¦½n¿Ý¦uÝ¿ nÝ½¿dg¿ÌÝ In¸nÝ ½ÝdÝ}Ó
¿nÝ¸n¸n½½Ý¦uÝkn¿dÝ¿ d¿Ýd½¿¦½ n½ÝÂ½Ý
É¿ Ý ¿½Ý Èd¸n¿ÌÝ ¿½Ý i¦nÊ¿ÌÝ dkÝ ¿½Ý
½¿¸dnÝ gndÇ¿ÌÝ
] nÝ½n¿Ý½ÝdnkÝu¦¸Ý =n¦¿Ý =Ý ÝQdÓ
kng¸¦¿Ý dÝ ¸n½nd¸i Ý un¦ÉÝ d¿Ý ¿ nÝ J = Q Ý
] ¦d½Ý N  Ý ad¿½¦Ý Xn½nd¸i Ý ?n¿n¸Ý
Ý b¦¸¿¦ÉÝ In ¿½Ý SbÝ E¸¦Ý ½Ý
É¦¸Ý É¿ Ý n¦n¿¸iÝ u¦¸½Ý QdknÚ
g¸¦¿Ý d½Ý knÈn¦nkÝ ¿ nÝ }nkÝ nÝ id½Ý
u¸di¿dÝ n¦n¿¸ÌÝ ¿ nÝ d¿ nd¿idÝ
½¿ÅkÌÝ ¦uÝ u¦¸½Ý dÈÝ dÝ u¸di¿¦dÝ kÓ
n½¦Ý JÝ d¸¿iÅd¸Ý ¿ nÝ g¦Âkd¸ÌÝ
¦uÝ ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý ½Ý dÝ u¸di¿dÝ gÅ¿Ý
¿Ý ½Ý d½¦Ý Âi Ý ¦¸nÝ
a¿ Ý ¿ nÝ dkÝ ¦uÝ dÝ ¸nd¿ÈnÌÝ ½´nÝ
¸¦¸dÝdÝi¦Å¿n¸ÝidÝgnÝ i¦Èn¸¿nkÝ
¿¦Ý dÝ kÝ ¦uÝ i¸¦½i¦nÝ u¦¸Ý ÈnÉÝ
¿ nÝg¦Åkd¸ÌÝ¦uÝ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý½n¿Ý JÝ
¸inÝ ¦nÝ idÝ Ð¦¦Ý Ý u¦¸Ý dÝ i¦½n¸Ý
¦¦Ý d¿ÝdÌÝd¸¿Ý¦uÝ¿ nÝ½n¿Ý d¿Ý dÌÝ dÓ
}id¿¦Ý +G22U 0@L2FU UH9:GU :GGK2U -?1U :;R
;KGHF-H:@?GU@?UC-82GU, U E¸¦ÝdÝk½Ó
¿d¿ÝÈd¿dnÝ ¿ nÝ½n¿Ý ¸n½ngn½ÝdÝ½¶Åd¿Ý
Éd¸¿i¦Èn¸nkÝ }Å¸nÝ n ¿Ý ÌÝ ¦Ý ¿½Ý
½knÝ ] nÝ ½knÝ ¦uÝ ¿ nÝ }Å¸nÝ ½Ý ¦Ú
¦Â½ÌÝ gdiÝ ZÅ¸¸¦ÅkÝ ¿Ý ½Ý dÝ d¦Ý
i¦¦¸nkÝnni¿¸iÝÉ ¿nÝÉ i ÝÈn½ÝÉdÌÝ
¿¦Ý krnÝ gÅn½Ý dkÝ gdi½Ý Ý ¿ nÝ ¦Å¿n¸Ý
¸ndi n½Ý ¦uÝ ¿ nÝ dnÝ
<¸¦di Ý ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý
¦nÝ }k½Ý ¿ d¿Ý ndi Ý Éd¸¿Ý ½Ý dÝ ¿ÌÝ }Ú
Â¸nÝ ½ dnkÝ Åi Ý nÝ ¿ nÝ d¸n¿Ý ½n¿Ý
c¦¦Ý Ý u¦¸Ý dÝ i¦½nÝ ¦¦Ý d¿Ý ¦nÝ ¦uÝ
¿ nÝ ¿ÌÝ }Å¸n½Ý ¦ÉnÈn¸Ý ¦n½Ý ÂÝ dÝ
n¿¸nÌÝ kzn¸n¿Ý d¿¿n¸8Ý dÝ ¸¦¿Ý ¦uÝ ¦¸Ö
di¦¦Ý ¿nk¸½Ý dkÝ iÅ¸iÅn½Ý
½Énn½Ý¦Å¿ÝÝÉ ¦¸½ÝdkÝ¸¦É½Ý QdÚ
uÌÝ dÝ iÅ¸iÅnÝ ¸nÈnd½Ý Ìn¿Ý d¦¿ n¸Ý
½inn8Ý ¿Ý ½Ý dknÝ ÅÝ ¦uÝ d¸½Ý ¦uÝ É ¦¸½Ý



¦nkÝg Ì Ýg¸kn½Ý¦ u Ý}¸nnÝ <Ý dÓ
}nkÝg¸knÝ¿Â¸½Ý¦Â¿Ý¿¦Ý dÈnÝ¿É¦ÝiÂ¸Ó
iÅn½Ý ½¸¦Â¿Ý u¸¦Ý ¿½Ý in¿n¸Ý KÝ ¿ nÝ
in¿n¸Ý ¦uÝ ¿ ½Ý in¿n¸Ý ½¦Ý ¿¦Ý ½ndÝ ½Ý
dÝu¦Å¸ÉdÌÝg¸knÝÉ¿ Ýu¦Å¸Ý¦¸nÝiÅ¸Ó
iÂn½Ý dkÝ Ý ¿ nÝ in¿n¸Ý ¦uÝ ¿ n½nÝ iÅ¸Ó
iÅn½Ý d¦¿ n¸Ý Èn¸½¦Ý ¦uÝ ¿ nÝ QdknÓ
g¸¦¿Ý ½n¿Ý ½Ý u¦ÂkÝ
] nÝ d}nkÝ Èn¸½¦Ý ½Ý ¦¿Ý ¶Å¿nÝ
¿ nÝ½dnÝ Qdkng¸¦¿Ý½n¿Ý <½Ý¿ nÝÐ¦¦Ý
i¦¿Ân½Ý ½Âi Ý ¦gni¿½Ý ½nnÝ ¿¦Ý ¸ndÚ
nd¸Ý gÅ¿Ý dÝ i¦½n¸Ý ¦¦Ý dÉdÌ½Ý ¿Å¸½Ý
ÅÝ kzn¸nin½Ý ] ½Ý ¦Ý ¦Ý ¿ ½Ý ÉdÌÝ
u¦¸nÈn¸Ý }¿nÌÝ Èd¸¦Â½Ý dkÝ u¸ ¿Ú
nÌÝ ¦ÈnÌÝ

!

n¸nÝ KÝ ½ dÝ kn½i¸gnÝ ¿É¦Ý i¦Â¿n¸Ý
¸¦¸d½Ý g¦¿ Ý ¦uÝ É i ÝnÊ¦¸nÝ
¿ nÝ nzni¿½Ý ¦uÝ ¿n¸d¿nkÝ ¦n¸d¿¦½Ý ½Âi Ý
d½Ý ¿ nÝ ¦nÝ ¿ d¿Ý ndk½Ý ¿¦Ý ¿ nÝ QdknÚ
g¸¦¿Ý ½n¿Ý ] nÝ }¸½¿Ý ¸¦¸dÝ nn¸d¿nkÝ
¿ nÝ i¦¦¸nkÝ Å½¿¸d¿¦½Ý dnd¸Ý Ý
¿ ½Ý¦¿ ½Ýi¦ÅÝ] nÝ¸¦¸dÝidÝ
gnÝdkd¿nkÝ¿¦Ý¸ÅÝ¦Ýn¸½¦dÝi¦Å¿Ú
n¸½Ý¿ tfÝ dÈnÝ¿ nÝd¸¦¸d¿nÝ d¸kÉd¸nÝ
dkÝ ½¦u¿Éd¸nÝ u¦¸Ý nn¸d¿Ý ¸d i½Ý
J¿Ý ÉÝ i¸nd¿nÝ ½d¿½uÌÝ dn½Ý nÈnÝ uÝ
¦nÝ d½Ý diin½½Ý ¦ÌÝ ¿¦Ý dÝ ¦¦i ¸¦nÝ
k½dÌÝ ] nÝ ½ni¦kÝ ¸¦¸dÝ ½Ý u¦¸Ý
¸ndkn¸½Ý É ¦Ý nÝ nÝ nnkÝ dÝ ¦iidÚ
½¦dÝ¸n¿¸nd¿Ýu¸¦Ý}¿nÝi¦nÊ¿ÌÝ
¿¦Ý¿ nÝdd¸n¿Ý ½i¿ÌÝ ¦uÝ¿ nÝ}¿nÝ
] nÝ É¦¸kÝ i¦nÊÝ d½Ý Å½nkÝ n¸nÝ
d½Ý ¿É¦Ýnd½Ý ] nÝ Å½ÅdÝndÝ
½Ý¦gÈ¦Å½ÌÝd¸¦¸d¿nÝu¦¸Ýkn½i¸gÝ
¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý gÂ¿Ý ¿ nÝ É¦¸kÝ d½Ý
dÝ ½ni¦kÝ dkÝ ¦¸nÝ ¿ni idÝ ½n½nÝ <Ý
Ågn¸Ý ½Ý i¦nÊÝ É nÝ ¿Ý ½Ý dknÝ
ÅÝ ¦uÝ ¿É¦Ý d¸¿½Ý É i Ý u¦¸Ý ½¿¦¸idÝ
¸nd½¦½Ý d¸nÝ idnkÝ ¸ndÝ dkÝ dd¸ÌÝ
] n½nÝ¿n¸½Ý¦Ý¦n¸Ý dÈnÝdÌÝ½nidÝ
½}idin8Ý ¿ nÝ ¿É¦Ý d¸¿½Ý ¦uÝ dÝ i¦Ó
nÊÝ Âgn¸Ý  ¿Ý d½Ý ÉnÝ gnÝ idnkÝ
IÅ¿ÌÝ dkÝ BÅ¿ÌÝ ] Å½Ý 2Ý Ý :U ½Ý
dÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý É¿ Ý ¸ndÝ d¸¿Ý
2Ý IÅ¿Ì Ý dkÝ dd¸ÌÝ d¸¿Ý :U
BÅ¿Ì Ý ] nÝ ¿diÝ :U nÊ¿Ý ¿¦Ý ¿ nÝ U
½ ¦É½ÝÉ i Ýd¸¿Ý¦uÝ¿ nÝi¦nÊÝÅÚ
gn¸Ý ½Ý dd¸ÌÝ
DÈn¸ÌÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý idÝ gnÝ ¸n
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¸n½n¿nkÝ gÌÝ dÝ ¦¿Ý Ý ¿ nÝ dn:Ý ¿ nÝ
dnÝ ¦uÝ i¦nÊÝ Ågn¸½Ý ½Ý idnkÝ
¿ nÝ i¦nÊÝ dnÝ ]¦Ý }kÝ 2Ý Ý :U Ý
¿ nÝi«nÊÝdnÝ½¿d¸¿Ýd¿Ý¿ nÝi¦nÊÝ
Âgn¸Ý Ý¦¸Ý Ý Ý ':U dkÝnd½Å¸nÝ ½nÈÓ
nÝÅ¿½Ýnd½¿ÝdkÝu¦Â¸ÝÂ¿½Ý¦¸¿ Ý ] nÝ
¸n½Â¿Ý ¦¿Ý ¸n¸n½n¿½Ý 2Ý Ý : U ] nÝ
i¦nÊÝdnÝ½ÝdÝÂi¦Â¿dgnÝ}Ú
¿ÌÝ ¦uÝ ½Âi Ý Âgn¸½Ý ] n¸Ý ¸ndÝ d¸¿½Ý
dkÝ¿ n¸Ýdd¸ÌÝd¸¿½ÝidÝgnÝn¿ n¸Ý
¦½¿ÈnÝ ¦¸Ý nd¿ÈnÝ dkÝ n¿ n¸Ý É ¦nÝ
Âgn¸½Ý ¦¸Ý knidÝ nÊd½¦½Ý
<kkÝ¦¸Ý Â¿ÌÝ¿É¦Ýi¦nÊÝ
Âgn¸½Ý ½Ý nd½ÌÝ ]¦Ý dkkÝ +Ý  :U dkÝ
2Ý Ý :U dkkÝ ¿ nÝ d¸¿½Ý ½nd¸d¿nÌ:Ý ¿ nÝ
½ÂÝ ½Ý  Ý Ý : U QÂ¿ÌÝ i¦nÊÝ
Âgn¸½Ý½Ý¦ÌÝ½ ¿ÌÝ¦¸nÝk|iÅ¿Ý
E¦¸Ý nÊdnÝ uÝ ¿ nÝ ½Ìg¦Ý :U ½Ý ¿¸nd¿Ó
nkÝ nÝ ¿ nÝ ǂǥ Ý  Ý ½i ¦¦Ý dng¸dÝ
¿ nÝ ¸¦kÅi¿Ý ¦uÝ +Ý  :U dkÝ 2Ý Ý :U ½Ý
U Ý :U  :U  \)Ý <¿Ý ¿ ½Ý ½¿dnÝ dÝ
½nidÝ ¸¦n¸¿ÌÝ ¦uÝ ¿ nÝ ½Ìg¦Ý :U Å½¿Ý
gnÝg¸¦Â ¿Ý¿¦ÝdÌ8Ý¿Ý dn½Ý¿ d¿Ý )Ý
n¶Åd½Ý  %Ý ] Å½Ý ¿ nÝ ¸¦kÅi¿Ý idÝ gnÝ
½}nkÝ gÌÝ i¦ni¿Ý ¿nÝ ¸ndÝ dkÝ
¿ nÝ dd¸ÌÝ d¸¿½8Ý ¿Ý ½Ý U  : U
J¿Ý½Ý¦ÉÝ¦½½gnÝ¿¦Ýkn½i¸gnÝ¿ nÝ¿n¸Ú
d¿ÈnÝ ¸¦in½½Ý ¿ d¿Ý nn¸d¿n½Ý ¿ nÝ QdÚ
kng¸¦¿Ý ½n¿Ý =nÝ É¿ Ý ¿ nÝ dng¸diÝ
nÊ¸n½½¦Ý ²0Ã Ý 0UÉ n¸nÝ ²Ã½ÝdÝi¦nÊÝ
Ågn¸Ý ¿ d¿Ý ½Ý d¦ÉnkÝ ¿¦Ý Èd¸ÌÝ dkÝ 0U
½Ý dÝ in¸¿dÝ }ÊnkÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý Zn¿Ý
²Ã ¿dÌÝ ¿¦Ý gnÝ n¶ÅdÝ ¿¦Ý ¿ sÝ i¦nÊÝ
Ågn¸Ý ' U ] nÝ ½¶Åd¸nÝ ¦uÝ ²Ã ½Ý ¿ nÝ U
dkÝ¿ nÝ¸n½Â¿Ý¦uÝdkkÝ 0U¿¦Ý²/Ã½ÝÅ½¿Ý 0 U
S¦ÉÝ ½Åg½¿¿Å¿nÝ ¿ ½Ý ¸n½Å¿Ý u¦¸Ý ²ÃÝ ¿ nÝ
nÊ¸n½½¦Ý ²/Ã Ý 0 U ] nÝ nÉÝ ½ÅÝ ½Ý
0 /Ã Ý 0 U<dÝ½Åg½¿¿Å¿nÝu¦¸Ý ²Ã ] nÝnÊ¿Ý
½ÅÝ ½Ý 0/Ã Ý M /Ã Ý gǥ ?¦¿ÅnÝ ¿ nÝ
¸¦in½½Ý dÉdÌ½Ý dÝ ¿ nÝ ¦Å¿Å¿Ý ¦uÝ
¿ nÝd½¿Ý½¿nÝ¿ nÝ Â¿Ý u¦¸Ý¿ nÝ nÊ¿Ý ¦nÝ
Z¿¸dnÝ ¿ ½Ý dnÝ É nÝ ¿ nÝ¿n¸Ó
d¿¦½Ý d¸nÝ id¸¸nkÝ ¦Å¿Ý u¦¸Ý d¸¿iÂd¸Ý
ÈdÂn½Ý ¦uÝ 0 U E¦¸Ý nÊdnÝ n¸nÝ ½Ý É d¿Ý
dn½Ý É nÝ 0U ½Ý U Ý EÃ
¸½ÁÝ ¿n¸dÁ¦Ý
XÃ Ý 2ÃÃ
½ni¬¡kÝ ¿n¸d¿¦¡Ý >Ã Ý >ÃÃ
¿¸kÝ ¿n¸d¿¦Ý U  B>ÃÃ
S¦¿nÝ ¿ d¿Ý ¿ nÝ ¸ndÝ dkÝ ¿ nÝ dÓ
d¸ÌÝd¸¿½ÝdÌÝ¸¦ÉÝ½ ¸Ý¦¸Ýi dnÝ
½Ý KuÝ ¿ ½Ý ¸¦in½½Ý ¦uÝ ¿n¸d¿¦Ý i¦Ó
¿Ån½Ý ¿ nÝ ¸n½Å¿Ý i¦nÊÝ Ågn¸½Ý
n¿Ý ¸¦¸n½½ÈnÌÝ d¸n¸Ý
a d¿Ý nÊdi¿ÌÝ ½Ý nd¿Ý gÌÝ ¿ nÝ ½ÐnÝ
¦uÝ dÝ i¦nÊÝ Ågn¸;Ý ZinÝ i¦nÊÝ
Âgn¸½Ý i¦¸¸n½¦kÝ ¿¦Ý ¦¿½Ý Ý ¿ nÝ
dnÝknd½Ý¦uÝk½¿dinÝdÌÝ ] nÝ½ÐnÝ
¦uÝ dÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý ½Ý Â½¿Ý ¿½Ý k½Ú
¿dinÝ u¸¦Ý ¿ nÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý ' U
] d¿Ý k½¿dinÝ ½Ý ¿ nÝ Ì¦¿nÅ½nÝ ¦uÝ dÝ
¸ ¿Ý ¿¸dnÝ É ¦½nÝ ½kn½Ý d¸nÝ ¿ nÝ ¸ndÝ
dkÝ ¿ nÝ dd¸ÌÝ d¸¿½Ý ¦uÝ ¿ nÝ i¦Ó
nÊÝ Ågn¸Ý IninÝ ¿¦Ý ykÝ ¿ nÝ ½ÐnÝ ¦uÝ
¿ nÝ Ågn¸Ý ½¶Åd¸nÝ ndi Ý ¦uÝ ¿½Ý d¸¿½Ý
dkkÝ ¿ nÝ ¿É¦Ý ½¶Åd¸nkÝ ÈdÅn½Ý dkÝ ¿dnÝ
¿ nÝ ½¶Åd¸nÝ ¸¦¦¿Ý¦uÝ ¿ nÝ ½ÅÝ E¦¸Ý nÊdÚ
nÝ ¿ nÝ ½ÐnÝ ¦uÝ ¿ nÝ i¦nÊÝ Ågn¸Ý

2Ý Ý :U½ÝÀ nÝ ½¶ÝÂe¼nÝ ¼¨¨ÀÝ¨vÝ 4)Ý Ý ,)Ý ¨¼Ý
e¼¨ËeÀnÌÝ   U a nÝ i¨nËÝ
Âgn¼½Ý¼nei ÝeÝin¼ÀeÝ½ÒnÝ Åkn¼ÝÀ nÝ
Àn¼eÀÈnÝ ¼¨in½½Ý KÝ eÈnÝ Å½ÀÝkn½i¼gnkÝ
À nÌÝ¸¨ÉÝÈn¼ÌÝ¶ÅiÌ8ÝknnkÝevÀn¸ÝeÝ
vnÉÝ¨¼nÝÀn¼eÀ¨½ÝÀ nÌÝnËinnkÝÀ nÝieÓ
eiÀÌÝ ¨vÝ eÌÝ i¨ÅÀn¼Ý
E¨¼ÀÂeÀnÌÝ KÝieÝ¨¼nÝeÝÀ nÝi¨Ú
nËÝ Ågn¼½Ý 4U À eÀÝ ¼ÅÝ ½i¼neÝ ¨zÝ
À¨Ý }ÀÌÝ ] nÝ Rekng¼¨ÀÝ ½nÀÝ ½Ý À nÝ
½nÀÝ¨vÝeÝi¨nËÝÅgn¼½Ý 4Uv¨¼ÝÉ i Ý
À nÝ ½ÒnÝ ¨vÝ Ñ)Ý Ý 4U½Ý }ÀnÝnÈnÝevÀn¼Ý eÝ
kn}ÀnÌÝe¼nÝÅgn¼Ý¨vÝÀn¼eÀ¨½Ý
] nÝ ¼¨¼eÝ KÝ eÝ eg¨ÂÀÝ À¨Ý kn½i¼gnÝ
½ne¼i n½Ý v¨¼Ý ½Âi Ý Ågn¼½Ý KÝ eÝ Ú
kngÀnkÝ Ý eÝ ¨vÝ À ½Ý À¨Ý N¨ Ý IÝ IÅgÚ
ge¼kÝeÝeÀ neÀieÝeÀÝ ?¨¼nÝ _

Èn¼½ÀÌÝ IÅgge¼kÝ½ÝeÝeÅÀ ¨¼ÀÌÝ¨ÝÀ nÝ
Rekng¼¨ÀÝ ½nÀÝ ekÝ nÝÉe½Ý¨nÝ¨vÝ À nÝ
}¼½ÀÝ n¨nÝ À¨Ý enÝ i¨ÅÀn¼nn¼Ó
eÀnkÝen½Ý¨vÝÀÝ R¨½ÀÝ¨vÝÀ nÝen½ÝÝ
À ½Ý e¼ÀinÝ Én¼nÝ eknÝ gÌÝ InÒTÀÀªÝ
VnÀnÝ ekÝ ½Ý i¨neÅn½Ý eÀÝ À nÝ _Ó
Èn¼½ÀÌÝ ¨vÝ =¼nnÝ VnÀnÝne¼nkÝÀ nÝ
e¼ÀÝ v¼¨Ý IÂgge¼kÝ

!

Âgge¼k½Ý ¼¨¼eÝ e½Ý ½¼nkÝ eÝ
¼¨¼eÝJÝieÝ_JbNQ]vcc_Ã] nÝ
¼¨¼eÝ ½nÀ½Ý ÅÝ eÝ e¼¼eÌÝ ienkÝ C:0U
É i Ý ½Ý nnknkÝ v¨¼Ý ½eÈÝ iÀÂ¼n½Ý
] nÝ nÀ¼n½Ý ¨vÝ C:0U e¼nÝ ½ne¼eÀnÝ iÀÅ¼nÝ
nnnÀ½Ý ienkÝ Ën½Ý É i Ý e¼nÝ e¼Ó
¼enkÝÝeÝ¼kÝeÀÀn¼Ý IÅgge¼k½Ýe¼Ú
¼eÌÝ e½Ý U i¨Å½Ý ekÝ U ¼¨É½Ý

ekÝ VnÀn½Ý ½Ý nÈnÝ e¼n¸Ý Ynekn¼½Ý
É ¨Ý ÉeÀÝ À¨Ý ekeÀÝ _JbOQ]vcc_Ã v¨¼Ý
n¼½¨eÝ Å½nÝ Â½ÀÝ i ¨¨½nÝ eÝ e¼¼eÌÝ
½ÂÀnkÝÀ¨ÝÀ n¼Ýn¶ÅnÀÝekÝÀnn¼eÚ
nÀÝ Pe¼n¼Ý e¼¼eÌ½Ý ¨½nÝ eÝ ¨n¼Ý
ÉeÀÝv¨¼ÝÀ nÝiÀÅ¼n½ÝgÂÀÝÀ nÌÝ¼¨ÈnÝ
À nÝ ¼n½¨ÅÀ¨Ý
KÝ À nÝ }¼½ÀÝ ³e¼ÀÝ¨xÝ `JbOQ]vcc_Ã¨nÝ
eÌÝ ½nniÀÝ eÌÝ ½·Åe¼nÝ ¼n¨Ý ¨vÝ ÀnÝ
i¨nËÝ enÝ À¨Ý gnÝ nËenkÝ ZniÓ
vÌÝ À nÝ ½¨ÅÀ Én½ÀÝ i¨¼n¼Ý ¨vÝ À nÝ ½¶Âe¼nÝ
ÉÀ Ý À nÝ i¨nËÝ Ågn¼Ý À¨Ý É i Ý ÀÝ
i¨¼¼n½¨k½Ý]É¨ÝÈe¼egn½ÝÝÀ nÝ¸¨Ô
¼eÝ -4@>2FU ekÝ /4.>2FU negnÝ ¨nÝ
À¨Ý nÀn¼Ý À nÝ ¼neÝ e¼ÀÝ ekÝ À nÝ eÓ
e¼ÌÝ e¼ÀÝ ¨vÝ À nÝ Âgn¼Ý ¼n½niÀÈnÌÝ
ZnivÌÝ À nÝ nÀ Ý ¨vÝ nei Ý ½knÝ ¨vÝ À nÝ
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½µÂd¸nÝ gÌÝ n¿n¸Ý dÝ ÈdÂnÝ u¨¸Ý dÝ Èd¸Ù
dgnÝ jdnkÝ G:12 U
] nÝ ½nj¨kÝ d¸¿Ý ¨uÝ ¿ nÝ ¸¨¸dÝ dkÓ
Â½¿½Ý ¿ nÝ d¸¸dÌÝ C:0U¿¨Ý d¿j Ý ¿ nÝ ½µÂd¸nÝ
¨uÝ ¿n¸n½¿Ý gÌÝ j¨Â¿Ý ¿ nÝ ½ÐnÝ ¨uÝ dÝ
Èd¸dgnÝjdnkÝ8-C U -CU½Ý¿ nÝk½¿djnÝ
É¿ Ý ¿ nÝ ½µÂd¸nÝ gn¿ÉnnÝ dkdjn¿Ý
Ên½Ý ]¨Ý¨g¿dÝ 8-CUkÈknÝ G:12UgÌÝ¿ nÝ
Âgn¸Ý ¨uÝ ¸¨É½Ý ¨¸Ý j¨Æ½ Ý Ý C:0 U
] nÝ nd¸¿Ý¨uÝ¿ nÝ ¸¨¸dÝ ½Ý ¿½Ý ¿ ¸kÝ
d¸¿Ý Hn¸nÝ dÝ ½nd¸j Ý ½Ý dknÝ u¨¸Ý ¿ nÝ
j¨nÊÝÂgn¸½Ý 0UÝ¿ nÝ Qdkng¸¨¿Ý
½n¿ÝdkÝj¨¨¸½Ýd¸nÝd½½nkÝ¿¨Ý¿ nÝÂÓ
gn¸½Ý ¿ d¿Ý d¸nÝ Ý dÝ ½njdÝ ½n½nÝ nd¸Ó
gÌÝ ] nÝ¸¨jnkÂ¸nÝÂ½¿ÝgnÝjd¸¸nkÝ¨Â¿Ý
¨jnÝ u¨¸Ý nÈn¸ÌÝ Ên:Ý ¿ Â½Ý HÂggd¸k½Ý
, gÌ, Ý d¸¸dÌÝ ¸nµÂ¸n½Ý %0 
Ý
½nd¸d¿nÝ j¨Â¿d¿¨½Ý <½½ÂnÝ ¿ nÝ
¸¨¸dÝ ½Ý jÂ¸¸n¿ÌÝ É¨¸Ý ¨Ý ¿ nÝ
ÊnÝÝ¸¨ÉÝ ǥ dkÝj¨ÂÝ ?U¿ nÝ¿ ¸kÝ
d¸¿Ý ¿ nÝ g¸nd½Ý k¨ÉÝ ¿¨Ý u¨Â¸Ý ½¿n½8Ý
%Ý ?djÂd¿nÝ ¨nÝ j¨nÊÝ Âgn¸Ý 0U
yÃ

¿ d¿Ý ½Ý d½½ÂnkÝ ¿¨Ý ¸n¸n½n¿Ý ¿ nÝ Ên8Ý
dkkÝ ?U tÃ 8-CU ¿¨Ý -0@F?2FU ¿¨Ý ¨g¿dÝ ¿ nÝ
¸ndÝ d¸¿Ý -0U¨uÝ 0UdkkÝ ǥ tÃ 8-CU ¿¨Ý /0@FQ
?2FU ¿¨Ý ¨g¿dÝ ¿ nÝ dd¸ÌÝ d¸¿Ý /0U ¨uÝ
0 U J¿Ý ½Ý ¨¿Ý njn½½d¸ÌÝ ¿¨Ý jÂknÝ ¿ nÝ
dd¸ÌÝ Âgn¸Ý :U Ý ¿ nÝ ²¸¨¸dÝ
 U Zn¿Ý dÝ j¨nÊÝ Èd¸dgnÝ PU É j Ý
d½Ý d¸¿½Ý -PU dkÝ /PU nµÂdÝ ¿¨Ý Ý Ý (:Ý
Zn¿Ý dÝ ¿nn¸Ý Èd¸dgnÝ jdnkÝ 0@K?HU
nµÂdÝ ¿¨Ý ( U
*Ý @d¸¸ÌÝ ¨Â¿Ý ¿ nÝ v¨¨ÉÝ ¿ ¸nnÝ
½¿n½Ý¸nnd¿nkÌÝÂ¿Ýn¿ n¸Ý¿ nÝ½ÐnÝ¨uÝ
PUnÊjnnk½Ý U¨¸Ý¿ nÝ½ÐnÝ¨uÝ 0@K?HUnÊjnnk½Ý
%
Ý É j nÈn¸Ý j¨n½Ý ~¸½¿9Ý
îǥ TPU
Ý 0U
0@K?HU TU0@K?HU Ý %Ý
G:P2U TU½ÐnÝ ¨wÝ PU

a ÌÝ ½Ý ¿ nÝ Âgn¸Ý U ½¨Ý ¨¸¿d¿;Ý <Ý
½¿¸d ¿u¨¸Éd¸kÝ ¸n½Â¿Ý Ý ¿ nÝ¿ n¨¸ÌÝ ¨uÝ
j¨nÊÂgn¸Ý¿n¸d¿¨½ÝÂd¸d¿nn½Ý

¿ d¿Ý¿ nÝ¿n¸d¿¨½ÝÉÝk¸ÈnÝ PU¿¨Ý}Ó
¿ÌÝuÝdkÝ¨ÌÝuÝd¿Ý½¨nÝ½¿dnÝ ǥ ¸ndj n½Ý
dÝ ½ÐnÝ ¨uÝ U ¨¸Ý ¸nd¿n¸Ý J¿Ý ¿Â¸½Ý ¨Â¿Ý ¿ d¿Ý
¸nd¿ÈnÌÝ dÌÝ ¨¿½Ý É¿ Ý dÝ ~¿nÝ
kn½¿ÌÝ ¸ndj Ý U du¿n¸Ý ¨ÌÝ dÝ unÉÝ ¿n¸dÓ
¿¨½Ý ] n¸Ý½¨Én¸Ýj¨Â½½Ýgnj¨nÝÓ
j¸nd½ÌÝ ¸d¸nÝ d¿Ý  n¸Ý ÈdÂn½Ý ¨uÝ ¿ nÝ
Èd¸dgnÝ 0@K?H U
,Ý <½½ÝdÝj¨¨¸Ý¿¨Ý C:0U   ?Udjj¨¸kÓ
Ý¿¨Ý¿ nÝÈdÂnÝ¸ndj nkÝgÌÝ 0@K?HUd¿Ý¿ nÝ
nkÝ ¨uÝ ½¿nÝ *Ý A½dÌÝ ¿ nÝ j¨¨¸Ý ¨uÝ
¿ nÝ j¨¸¸n½¨kÝ ÊnÝ ¨Ý ¿ nÝ ½j¸nnÝ
S¨¿nÝ ¿ d¿Ý ¿ nÝ j¨¨¸Ý ¨uÝ dÝ ÊnÝ knnk½Ý
$Ý ¨ÌÝ ¨nÝ j¨nÊÝ Âgn¸Ý É¿ Ý
¿½Ý ¿ÌÝ k¨dÝ dnÌÝ ¿ nÝ ¨nÝ d¿Ý ¿½Ý
¨¸¿ nd½¿Ý j¨¸n¸:Ý ¿ nÝ gn dÈ¨¸Ý ¨uÝ ¿ ½Ý
Âgn¸Ý ¿ nÝ ¸n¸n½n¿½Ý ¿ nÝ gn dÈ¨¸Ý
¨uÝ ¿ nÝ n¿¸nÝ ÊnÝ
] nÝ ½j nnÝ u¨¸Ý d½½Ý j¨¨¸½Ý ¸nÓ
µÂ¸n½Ý ¿ d¿Ý ¿ nÝ ¸dnÝ ¨uÝ 0@K?HU ÈdÂn½Ý
d¿¿dnkÝ É¿ Ý ¿ nÝ d¸¸dÌÝ gnÝ ¸¨ÂnkÝ
¿¨Ý ½Âg¸dn½Ý ¨nÝ ½Âg¸dnÝ u¨¸Ý ndj Ý

~Ã

=;;"C 2+7 /.<;C 3C<!C ;!5!7;C 733'C".C 7 "3.C C 3C<!C "/ C Óīǥ <!C 57",- C 5 C

gÃ

© 1985 SCIENTIFIC AMERICAN, INC

j¨¨¸Ý WÊn½Ý u¨¸Ý É j Ý ¿ nÝ ½ÐnÝ ¨uÝ ǥ
¸ndj n½Ý (Ý du¿n¸Ý ¨ÌÝ dÝ unÉÝ ¿n¸d¿¨½Ý
d¸nÝ j¨¨¸nkÝ ¸nkÝ WÊn½Ý u¨¸Ý É j Ý ¿ nÝ
½ÐnÝ ¨uÝ ǥ ¸ndj n½Ý (Ý du¿n¸Ý ¸nd¿ÈnÌÝ
dÌÝ ¿n¸d¿¨½Ý d¸nÝ j¨¨¸nkÝ È¨n¿Ý d¿Ý
¿ nÝ ¨¿ n¸Ý nkÝ ¨uÝ ¿ nÝ ½nj¿¸ÂÝ WÊn½Ý
u¨¸Ý É j Ý ¿ nÝ ½ÐnÝ ¨uÝ ǥ ½Ý n½½Ý ¿ dÝ (Ý
nÈnÝdu¿n¸Ý &
Ý¿n¸d¿¨½Ýd¸nÝd½½ÂnkÝ
¿¨Ý nÝ Ý ¿ nÝ Qdkng¸¨¿Ý ½n¿:Ý ¿ nÌÝ d¸nÝ
j¨¨¸nkÝ gdjÝ
J¿Ý dn½Ý ½n½nÝ ¿¨Ý ndÈnÝ ¿ nÝ j¨¨¸½Ý
Â½nj}nkÝÂ¿Ý¿ nÝ¸dnÝ¨uÝ 0@K?HUÈdÓ
Ân½ÝÝdÝd¸¿jÂd¸Ý½µÂd¸nÝ d½ÝgnnÝ knÓ
¿n¸nkÝ JuÝ ¿ nÝ ¸dnÝ ½Ý d¸¸¨ÉÝ ¿ nÝ
n¿¸nÝ j¨¨¸Ý ½nj¿¸ÄÝ jdÝ ¿ nÝ gnÝ d½Ó
½nkÝ É¿ Ý ¿ d¿Ý ¸dnÝ ] Â½Ý HÂgÚ
gd¸kÝ ½Ân½¿½Ý ¿ d¿Ý Ý ½¿nÝ U ¨ÌÝ ¿ nÝ
ÈdÂnÝ ¨uÝ 0@K?HU gnÝ d½½nkÝ ¿¨Ý ndj Ý d¸Ó
¸dÌÝnnn¿Ý ©uÝC:0 U <Ý½nd¸d¿nÝ¸¨¸dÝ
jdÝ¿ nÝ ½jdÝ¿ nÝd¸¸dÌÝ kn¿n¸nÝ ¿ nÝ
 Ý dkÝ ¨ÉÝ ÈdÂn½Ý ¨uÝ 0@K?HU dkÝ d½Ú
½Ý ¿ nÝ ½nj¿¸ÂÝ djj¨¸kÌÝ XndkÚ
n¸½Ý É ¨Ý n¿Ý ¿ ½Ý ud¸Ý ÉÝ jn¸¿dÌÝ }kÝ
É¨¸dgnÝ ½j nn½Ý
] nÝ ¸ndkn¸Ý É ¨Ý k¨n½Ý ¨¿Ý dÈnÝ dÝ
j¨¨¸Ý ¨¿¨¸Ý jdÝ ½¿Ý ¿dnÝ d¸¿Ý Ý
gdjÝ dkÝ É ¿nÝ ?¨nÊÝ Âgn¸½Ý
u¨¸Ý É j Ý ǥ ½Ý d¸n¸Ý ¿ dÝ (Ý du¿n¸Ý FU ¿Ú
n¸d¿¨½Ý d¸nÝ j¨¨¸nkÝ É ¿nÝ ] nÝ ¸n½¿Ý
d¸nÝj¨¨¸nkÝgdjÝ <kÂ½¿Ý FU¿¨Ý¿d½¿nÝ ]¨Ý
dÈ¨kÝ d ¿Ý ¸Â½Ý ¿ nÝ d¸¸dÌÝ jdÝ gnÝ
½dÌÝ % Ý ¸¨É½Ý gÌÝ % Ý j¨Â½Ý HÂgÚ
gd¸kÝ d½¨Ý ½Ân½¿½Ý ¿Ý ½Ý n¸unj¿ÌÝ ¸ndÚ
½¨dgnÝ ¿¨Ý¸nkÂjnÝ ¿ nÝ dÊÂÝ Â
gn¸Ý ¨uÝ ¿n¸d¿¨½Ý n¸Ý ¨¿Ý u¸¨Ý %
Ý
¿¨Ý & Ý ] nÝ ¨Â¿Â¿Ý ¨uÝ ½Âj Ý dÝ ¸¨¸dÝ
½ÝdÝ½Ân½¿ÈnÝ¨¿½¿jÝdnÝ¨uÝ¿½Ý
j¨¨¸nkÝ j¨Â¿n¸d¸¿Ý +G22U:;;KGHF-H:@?U @?U

Ã

HÃ 3/53=)*C AC 57#)*

C 3=<C 73/C C 7 #3)-C 3C#/ C C puvǥ <!C 3553;#<C 5 C

Ã

?2NHUC-82, U

!

¨ÉÝ¨Én¸uÂÝ½Ý¿ nÝ Ð¨¨Ýn½Ý¨uÝ
dÝ n¸½¨dÝ j¨Â¿n¸;Ý J¿Ý knnk½Ý
¿¨Ý ½¨nÝkn¸nnÝ ¨Ý ¿ nÝn{nj¿ÈnÝ½ÐnÝ ¨uÝ
¿ nÝÂgn¸½Ý¿ nÝdj nÝjdÝdÂÓ
d¿nÝ E¨¸Ý nÊdnÝ djj¨¸kÝ ¿¨Ý QdÝ
ÌÝj¸¨j¨Â¿n¸ÝddÂn½½Ýd¿Ý¿ nÝ
_Èn¸½¿ÌÝ ¨uÝ an½¿n¸Ý T¿d¸¨ Ý ¿ nÝ
J>QÝ W?Ý Â½n½Ý ¿ nÝ 5 55Ý j¸¨¸¨jn½Ó
½¨¸Ý dÝ j Ý dÂudj¿Â¸nkÝ gÌÝ ¿ nÝ J¿nÝ
?¨¸¨¸d¿¨Ý kn½nkÝ ¿¨Ý dÂd¿nÝ
&0g¿Ý Âgn¸½Ý <Ý udj¿ÌÝ jdnkÝ k¨ÂÓ
gnÝ ¸nj½¨Ý dn½Ý ¿Ý ¨½½gnÝ ¿¨Ý Ó
j¸nd½nÝ¿ nÝn¿ Ý¨uÝndj ÝÂgn¸Ý¿¨Ý *(Ý
g¿½Ý a¿ Ý ½Âj Ý k¨ÂgnÝ ¸nj½¨Ý QdÝ
dkÝ JÝ jdjÂd¿nÝ ¿ d¿Ý d}jd¿¨¡½Ý ¨Ý
¿ nÝ ¨¸kn¸Ý ¨uÝ * 
Ý ¿n½Ý jdÝ gnÝ ¸ndÓ
ÐnkÝ H n¸Ý ¸nj½¨Ý ½¨u¿Éd¸nÝ ¿ d¿Ý ¡Ý
n{nj¿Ý ½¿¸½Ý ¿ n½nÝ Âgn¸½Ý ¿¨n¿ n¸Ý
jdÝ n djnÝ ¿ nÝ Ân¸jdÝ ¸nj½¨Ý
¿¨Ý Âk¸nk½Ý ¨uÝ ½}jd¿Ý k¿½Ý ] nÝ
d}jd¿¨Ý ¨uÝ ¿ nÝ Qdkng¸¨¿Ý ½n¿Ý
¿ n¨¸n¿jdÌÝ d¿¿ddgnÝ É¿ Ý ½Âj Ý ¸nÓ
j½¨Ý½Ýud¸Ý¸nd¿n¸Ý¿ dÝ¿ nÝd}jdÓ
¿¨Ý nnknkÝ ¿¨Ý ¸n½¨ÈnÝ ¿ nÝ ÂjnÂ½Ý ¨uÝ
¿ nÝ d¿¨Ý
a n¸nÝ ½ ¨ÂkÝ ¨nÝ nÊ¨¸nÝ ¿ nÝ j¨Ó
nÊÝ dn;Ý Snd¸Ý ¿ nÝ Qdkng¸¨¿Ý ½n¿Ý
¨uÝ j¨Â»½nÝ gÂ¿Ý É n¸nÝ ¸nj½nÌ;Ý HÂgÓ
gd¸kÝ ½dÌ½Ý ¿ d¿Ý ¿ n¸nÝ d¸nÝ Ð¨½Ý ¨uÝ
gndÂ¿uÂÝ ½¨¿½Ý PnÝ dÝ ¿¨Â¸½¿Ý Ý dÝ
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*3-;U )-FIU

!=-8:?-FOU )-FHU
 %Ý ¿¦Ý  *Ý
 %Ý ¿¦Ý  *Ý

] nÝ ¸ndkn¸Ý É ¦Ý nÊdn½Ý ¿ nÝ i¦Ó
¦¸Ý dn½Ý dii¦dÌÝ ¿ ½Ý d¸¿inÝ
½ ¦ÂkÝ gnd¸Ý Ý kÝ ¿ d¿Ý dÌÝ ¦¿Ý
dÈÝ dÝ i¦¦¸Ý ¦¿ n¸Ý ¿ dÝ gdiÝ k¦n½Ý
¦¿Ý gn¦Ý ¿¦Ý ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý
QÂi Ý¦uÝ¿ nÝgndÂ¿ÌÝ¸n½kn½ÝÝ¿ nÝ d¦Ý
¦uÝi¦¦¸½Ýd½½nkÝ¿¦Ý¿ nÝ noÝ¦¿½Ý
JknnkÝ uÝ ¦nÝ Én¸nÝ ¿¦Ý ÈnÉÝ ¿ nÝ ½n¿Ý Ý
½¦d¿¦Ý ¿½Ý dnÝ  ¿Ý ¦¿Ý gnÝ ½¦Ý
nd½7Ý ¿ nÝ ½n¿Ý ½Ý i¦Èn¸nkÝ dÝ ¦Èn¸Ý
É¿ Ý}dn¿½ÝdkÝÉ¿ Ýd¿Â¸nÝÈn¸Ó
½¦½Ý ¦uÝ ¿½nuÝ
JÝ udi¿Ý ¦nÝ ¦uÝ ¿ nÝ d¿Â¸nÝ QdÓ
kng¸¦¿½Ý d¸nÝ nÊdi¿Ý i¦n½Ý ¦uÝ ¿ nÝ d¸Ó
n¿Ý ½n¿Ý dkÝ ¦nÝ ¦uÝ ¿ nÝ d¸nÝ nÊdi¿Ó
ÌÝ dnÝ Snd¸Ý ¿ nÝ d¸n¿Ý ½n¿Ý ¿ n¸nÝ d¸nÝ
nÈnÝ¦¸nÝd¿Â¸nÝ Qdkng¸¦¿½ÝdÓ
d¸n¿ÌÝ ½Â½nknkÝu¸nnÌÝ Ý ¿ nÝ i¦Ó
nÊÝ dnÝ ] nÝ dnd¸dinÝ ½Ý kninÈÓ
Ý <Ý ddÐÝ ¿ n¦¸nÝ ¸¦ÈnkÝ gÌÝ
HÂggd¸kÝ dkÝ dÝ i¦ndÂnÝ <k¸dÝ
-"Ã



Ǐǥ

2+73<C 27<C BC C /323!:/C /32"<37C

dkÝ¦uÝ}¿nÝgndÂ¿ÌÝ nÝgÂggn½ÝÉ¿ Ý
½Ân½¿¦½Ý dg¦Â¿Ý din½Ý ¸ndkn¸½Ý dÌÝ
Éd¿Ý ¿¦Ý nÊ®¦¸nÝ ] nÌÝ k¦Ý ¦¿Ý dÈnÝ
dn½Ý nÝ HdÉdÝ §¹Ý H¦Ý O¦7Ý
]¸ÌÝ ¿ nÝ d¸ndÝ É¿ Ý ¿ nÝ ¸ndÝ d¸¿Ý gnÓ
¿ÉnnÝ (0Ý dkÝ (2Ý dkÝ ¿ nÝ dd¸ÌÝ
d¸¿Ý gn¿ÉnnÝ Ý dkÝ  %Ý HnÝ d½Ý d½¦Ý
½Ân½¿nkÝ ¿É¦Ý ¦¿ n¸Ý din½7Ý

20Ý ¿¦Ý 2,Ý
 %(1Ý ¿¦Ý  %(-Ý



A¦ÂdkÌÝ ¦uÝ ¿ nÝ _Èn¸½¿ÌÝ ¦uÝ Vd¸½Ý
½¿d¿n½Ý ¿ d¿Ý ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý ½Ý i¦Ó
ni¿nkÝ HninÝ nÈnÝ ¿ nÝ d¿Â¸nÝ
Qdkng¸¦¿½Ý ¿ d¿Ý½nnÝ ¿¦Ý gnÝ½Â½nkÔ
nkÝ Ý ¿ nÝ dnÝ d¸nÝ d¿¿di nkÝ gÌÝ }dÓ
n¿½Ý¿¦Ý¿ nÝd¸n¿Ý½n¿Ý ] nÝd¿Â¸n½Ý
d¸nÝu¦ÂkÝ d¦½¿Ý nÈn¸ÌÉ n¸nÝ nd¸Ý ¿ nÝ
d¸n¿Ý ½n¿Ý dkÝ ¿ nÌÝÜi¦nÝ Ý dÝ ½Ðn½Ý
CÈn¸ÌÝ½µÂd¸nÝÝ¿ nÝ¸n¦ÝiÂkn½ÝdÝ
}¿nÝ Âgn¸Ý ¦uÝ ¿ nÝ ¦uÝ É i Ý d¿Ý
¦½¿Ý¦ÌÝdÝunÉÝd¸nÝÈ½gnÝd¿ÝdÌÝÈnÝ
d}id¿¦Ý <ii¦¸kÝ¿¦Ý HÂggd¸kÝ
¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý ½n¿Ý ½Ý ¿ nÝ ¦½¿Ý i¦Õ
id¿nkÝ ¦gni¿Ý Ý d¿ nd¿i½Ý
Xndkn¸½Ý É¿ Ý dÝ ½nÝ dn¿¿nÝ u¦¸Ý
¦¸nÝ i¦¦¸Ý dn½Ý ¦uÝ ¿ nÝ Qdkng¸¦¿Ý
½n¿Ý dkÝ ¦¿ n¸Ý d¿ nd¿idÝ ¦gni¿½Ý
idÝ É¸¿nÝ ¿¦Ý HÂggd¸kÝ u¦¸Ý dÝ g¸¦i Â¸nÝ
And¸¿n¿Ý¦uÝ Qd¿ nd¿i½Ý ?¦¸nÝ
_Èn¸½¿ÌÝ J¿ didÝ SbÝ %,5.* Ý ] nÝ
g¸¦i Â¸nÝ iÃkn½Ý dÝ ¦¸kn¸Ý u¦¸Ý É¿ Ý
É i Ý¦nÝidÝgÂÌÝ %0i ½µÂd¸nÝi¦Ó
¦¸Ý ¸¿½Ý ¿ d¿Ý d¸nÝ ½d¸Ý Ý µÂd¿ÌÝ ¿¦Ý
¿ nÝ Vn¿nÝdn½Ý ½ ¦ÉÝ n¸nÝ



¦u¸¦¿nkÝ É¿ Ý}¿nÝi¦nÊ¿ÌÝ
¿Ý ½Ý i¦u¦¸¿Ý ¿¦Ý ¿dnÝ ¸nuÂnÝ Ý
¿ nÝ }¿nÝ J¿n¸d¿Ý dÝ ½µÂd¸Ý ¸¦in½½Ý
¦ÝdÝ}¿nÝ½n¿Ý¦uÝ¦¸kd¸ÌÝ ¿nn¸½Ýd½¦Ý
Èn½Ý¸½nÝ¿¦Ý¿n¸n½¿Ý½¿¸Âi¿Â¸n½Ý ] nÝ
½¿¸Âi¿Â¸n½Ý d¸nÝ ¦¿Ý n¦n¿¸iÝ gÂ¿Ý i¦Ó
gd¿¦¸dÝ
ViÝ dÌÝ Âgn¸Ý d¿Ý¸dk¦Ý u¸¦Ý Ý
¿ ¸¦Â Ý CCÃ ZµÂd¸nÝ ¿Ý dkÝ nÊ¿¸di¿Ý ¿ nÝ
© 1985 SCIENTIFIC AMERICAN, INC

d½¿Ý¿É¦Ýk¿½Ý¦uÝ¿ nÝ¸n½Â¿ÝÉ i ÝÂ½¿Ý
d½¦Ý gnÝ dÝ Âgn¸Ý u¸¦Ý Ý ¿ ¸¦Â Ý CCÃ
E¦¸ÝnÊdnÝ 8C/Ã½ÝnµÂdÝ¿¦Ý *,5 %:Ý¿ nÝ
d½¿Ý¿É¦Ýk¿½Ýd¸nÝ5 %Ý Xnnd¿Ý¿ nÝ¸¦iÓ
n½½Ý dkÝ ½¦¦n¸Ý ¦¸Ý d¿n¸Ý Ì¦ÂÝ ÉÝ nÓ
n¸d¿nÝ dÝ Âgn¸Ý Ì¦ÂÝ dÈnÝ d¸ndkÌÝ nÓ
i¦Â¿n¸nkÝ E¦¸Ý nÊdnÝ 5 % Ýndk½Ý ¿¦Ý
¿ nÝ½nµÂninÝ0 %Ý( %Ý, % ÝdkÝ5 %ÝdkÝ¿ ½Ý
½nµÂninÝ ¦uÝ u¦Â¸Ý Âgn¸½Ý ½Ý ¿ nÝ ¸nÓ
nd¿nkÝ kn}¿nÌÝ J¿Ý ¿Â¸½Ý ¦Â¿Ý ¿ d¿Ý
½Âi Ý ¦¦½Ý dÉdÌ½Ý d¸½nÝ u¸¦Ý ¿n¸d¿ÈnÝ
¸¦in½½n½Ý ¦Ý }¿nÝ ½n¿½Ý JknnkÝ ¿Ý ½Ý
nd½ÌÝ ¿¦Ý ½nnÝ ¿ n¸nÝ Â½¿Ý gnÝ d¿Ý nd½¿Ý ¦nÝ
¸pnd¿nkÝ Ägn¸Ý du¿n¸Ý % Ý ¦n¸d¿¦½Ý
Ý dÝ ½n¿Ý ¦uÝ % Ý Âgn¸½:Ý ¿ nÝ }¸½¿Ý ¸nÓ
nd¿nkÝ Âgn¸Ý ¿ nÝ ndk½Ý ¿¦Ý dÝ ¦¦Ý
] n¸nÝ ½Ý dÝ gndÂ¿uÂÝ ¸¦¸dÝ u¦¸Ý knÔ
¿ni¿Ý ¿ nÝ ¦¦½Ý ¿ d¿Ý ¸nµÂ¸n½Ý d¦½¿Ý
¦Ý n¦¸ÌÝ gÂ¿Ý ¦¸nÝ ¦uÝ ¿ ½Ý d¿n¸Ý
J¿Ý¿dn½Ý ¦ÌÝ dÝ ¦Â¸Ý¿¦Ýkd¸dÝ¿ nÝ
¸n½Â¿½Ý¦uÝ¿ nÝ½µÂd¸Ý¸¦in½½Ý Xn¸nÓ
½n¿Ý ndi Ý Âgn¸Ý u¸¦Ý Ý ¿ ¸¦Â Ý CCÃ
gÌÝdÝ½nd¸d¿nÝ¦¿Ý¦ÝdÝ½ nn¿Ý¦uÝdn¸Ý
JuÝ ¿ nÝ½µÝÂd¸Ý¸¦in½½Ýndk½Ýu¸¦Ý¦nÝ
Âgn¸Ý¿¦ÝdÝnÉÝÂgn¸Ý¦Ý¿ nÝi¦¸Ó
¸n½¦kÝ ¦¿½Ý É¿ Ý dÝ d¸¸¦ÉÝ E¦¸Ý
nÊdnÝ dÝ d¸¸¦ÉÝ ½ ¦ÂkÝ ¸ÂÝ u¸¦Ý
¦¿Ý 8CÃ¿¦Ý¦¿Ý5 %Ý ] nÝ}¸½¿ÝunÉÝi¦Ó
ni¿¦½Ý Ý ¿ nÝ kd¸dÝ dÌÝ ndkÝ ¿¦Ý
¿dnkÝ ¦¦½Ý dkÝ ½¦Ý ¿Ý ½Ý dÝ ¦¦kÝ kndÝ
¿¦Ý ¸nk¸dÉÝ ¿ nÝ u¸¦Ý ¿nÝ ¿¦Ý ¿nÝ Ý
½Âi ÝdÝÉdÌÝ¿ d¿Ý¦Ý¿É¦Ýd¸¸¦É½Ý i¸¦½½Ý <Ý
¦¿n¸½ni¿Ý¿n¸d¿¦Ýkd¸dÝ½ÝdÓ
ÉdÌ½Ý ¦½½gnÝ
TnÝ idÝ ¦Ý nÈnÝ uÄ¸¿ n¸Ý Znd¸d¿nÝ
½Âgkd¸d½Ý ¦u¿nÝ d¸½nÝ dkÝ ¿ nÌÝ idÝ
gnÝ k½dÌnkÝ Ý dÝ ÉdÌÝ ¿ d¿Ý   ¿½Ý
½¦nÝ ¦uÝ ¿ nÝ ½Ìn¿¸n½Ý d¸½Ý u¸¦Ý
¿ nÝ¿n¸d¿¦½Ý E¦¸ÝnÊdnÝ¿ nÝ¦Ó
¿n¸½ni¿Ý ¿n¸d¿¦Ý kd¸dÝ u¦¸Ý ¿ nÝ
½µÂd¸Ý ¸¦in½½Ý ¦Ý ¿ nÝ ¿nn¸½Ý u¸¦Ý
Ã¿ ¸¦Â Ý CCÃiÂkn½Ý½ÊÝÂi¦ni¿nkÝ
½Âgkd¸d½Ý] nÝnin½Ýi¦nÝÝknÓ
¿idÝ d¸½Ý dkÝ ndi Ý ninÝ ½Ý  ÌÝ
½Ìn¿¸idÝ +G33U :;;KGHF-H:@?U @?U @DD@R
G:H3U D-83, U ?dÝ ¿ nÝ ¸ndkn¸Ý nÊdÝ ¿ nÝ
½Ìn¿¸Ì;Ý a d¿Ý É¦ÂkÝ dnÝ uÝ ¿ nÝ
¿nn¸½Ýu¸¦Ý Ý¿ ¸¦Â Ý % %6ÝÉn¸nÝÂ½nkÝ
½¿ndk;Ý J½Ý¿ n¸nÝdÝ¸nd¿¦Ýgn¿ÉnnÝ¿ nÝ
Âgn¸Ý ¦uÝ Âi¦ni¿nkÝ nin½Ý u¦ÂkÝ
Ý ¿ nÝ kd¸dÝ dkÝ ¿ nÝ d¸n½¿Ý ¿nn¸Ý
Ý ¿ nÝ ½nµÂnin;Ý
Zd¸Ýd¿¿n¸½Ý¦uÝ¿n¸d¿¦Ý ¦kÝu¦¸Ý
½¦nÝ ¦uÝ ¿ nÝ i¦nÊÝ Âgn¸½Ý Ý ¿ nÝ
Qdkng¸¦¿Ý½n¿7Ýu¦¸Ýin¸¿dÝÈdÂn½Ý¦uÝ ǥ
¸nnd¿nkÝ ¿n¸d¿¦½Ý ¦uÝ ²/Ã Ý ǥ idÝ ndkÝ
¿¦Ý dÝ }¿nÝ iÌinÝ ¦uÝ i¦nÊÝ Âgn¸½Ý
E¦¸Ý nÊdnÝ ¿ nÝ i¦nÊÝ Âgn¸Ý
Ã Ý ":Undk½Ý¿¦ÝdÝkn}¿nÝ¦½id¿¦Ý
gn¿ÉnnÝ ¿ nÝ ¿É¦Ý i¦nÊÝ Âgn¸½Ý
 % Ý Ý ":U dkÝ Ý  ": U ] nÝ iÌinÝ dÌÝ
nÈnÝ dÈnÝ ¦ÌÝ ¦nÝ ngn¸Ý a n¿ n¸Ý
½Âi Ý iÌin½Ý d¸nÝ u¦ÂkÝ Ý dÝ }¿nÝ ½n¿Ý ¦¸Ý
Ý¿ nÝ}¿nÝ Qdkng¸¦¿Ý½n¿Ý¿ nÌÝd¸nÝ
idnkÝ d¿¿¸di¿¦¸½Ý
Cdi Ý¦uÝ¿ nÝ½ÊÝd¸¿½Ý¦uÝ¿ nÝ¿n¸d¿¦Ý
kd¸dÝ u¦¸Ý ¿ nÝ ¿nn¸½Ý Ý ¿ ¸¦Â Ý CCÃ
iÂkn½Ý ¦nÝ d¿¿¸di¿¦¸Ý Gn¦n¿¸idÌÝ
¿ nÝ d¿¿¸di¿¦¸Ý idÝ gnÝ ¸n¸n½n¿nkÝ d½Ý dÝ
¦Ì¦Ý dkÝ ¿ nÝ ½n¿½Ý ¦uÝ Âgn¸¾Ý ¿ d¿Ý

ndlÝ¿¦Ý¿ÝidÝgnÝ¸n¸n½n¿nlÝd½Ý¿¸nn½Ý
TnÝÉdÌÝ¿¦Ý}lÝdÝd¿¿¸di¿¦¸ÝgÌÝi¦Ö
Â¿n¸Ý ½Ý ¿¦Ý ½¿¦¸nÝ ndi Ý nÉÌÝ nn¸d¿nlÝ
Âgn¸Ý Ý dÝ ½nidÌÝ ln½d¿nlÝ d¸×
¸dÌÝ ?¦d¸nÝ¿ nÝnÉÝÅgn¸ÝÉ¿ ÝdÝ
¿ nÝ Ågn¸½Ý ¸nÈ¦Å½ÌÝ ½¿¦¸nlÝ Ý ¿ nÝ
d¸¸dÌÝ JuÝdÝd¿i Ý½Ýu¦ÂlÝ¸¿ÝdÝ¿ nÝ
Âgn¸½Ý Ý ¿ nÝ d¸¸dÌÝ u¸¦Ý ¿ nÝ d¿i Ø
ÝÂgn¸Ý¿¦Ý¿ nÝÂgn¸ÝÅ½¿Ýi¸nd¿nlÝ
] nÝ n¿ ¦lÝ ½Ý ½¿¸d ¿u¦¸Éd¸lÝ dlÝ
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dÝ ¦uÝ <ÂgÂ¸Ý `Èn¸½¿ÌÝ dlÝ PnnÝ
Q¦ n¸Ý¦uÝ¿ nÝ `Èn¸½¿ÌÝ¦uÝ <dgddÝ
Snnln½½Ý ¿¦Ý ½dÌÝ dÌÝ ¦uÝ ¿ nÝ ¿¦i½Ý
¿ d¿Ý d¸nÝ i¦Èn¸nlÝ Ý ¿ nÝ g¦¦Ý idÝ gnÝ
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¦¸ÌÝ gÅ¿Ý ¦ÌÝ ¿É¦Ý dlÝ ¿Ý idÝ gnÝ ni¦lÓ
nlÝ ¦Ý ¿ nÝ ½n½¿Ý ¦uÝ ¸¦¸ddgnÝ
¦in¿Ý idiÅd¿¦¸½Ý ] nÝ ¸¦¸dÝ ½Ý
u¦ÂlÝ Ý dÝ ¸nd¸dgnÝ g¦¦Ý ¿¿nlÝ

nd½ÌÝ ¿¦Ý ¸¦¸dÝ SnÈn¸¿ nn½½Ý ¿Ý idÝ
¿dnÝ dÝ ¦Ý ¿nÝ uÝ ¿ nÝ d¸¸dÌÝ ½Ý d¸nÝ
<Ýd¿¿¸di¿¦¸ÝiÌinÝÉ¿ ÝdÝd¸¸dÌÝ¿ d¿Ý
iÂln½Ý ?U Âgn¸½Ý É¦ÂlÝ ¿dnÝ ¦Ý ¿ nÝ
¦¸ln¸Ý ¦uÝ ?U i¦d¸½¦½Ý ¿¦Ý l½i¦Èn¸8Ý
ndi Ý nÉÝ Âgn¸Ý Â½¿Ý gnÝ i¦d¸nlÝ
É¿ Ý ÂÝ ¿¦Ý ?U Ågn¸½Ý Ý ¿ nÝ d¸¸dÌÝ
] n¸nÝ ½Ý dÝ inÈn¸Ý ¿¿nÝ ¸¦¸dÝ ¿ d¿Ý
ÉÝ }lÝ dÝ d¿¿¸di¿¦¸Ý Âi Ý ud½¿n¸Ý ] nÝ
¸¦¸dÝ¸n¶Â¸n½Ý¦¿Ý ?UÉ¦¸l½Ý¦uÝn
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¸ndkÌÝdkd¿nkÝ¿¦Ýi¦Å¿n¸Ý¸¦¸d½Ý
] nÝ¸¦¸dÝ ½ÝidnkÝ iSceÃhnidÅ½nÝ
¿ nÝ ½n¶Ån¡inÝ ¦vÝ ¡Åhn¸½Ý ¿ d¿Ý nÈn¡¿ÅÚ
dÌÝ ¸nnd¿½Ý ¿½nvÝ ¸n½nhn½Ý dÝ ninÝ
¦vÝ ¸¦nÝ É¿ Ý dÝ ¦¦Ý d¿Ý ¦¡nÝ n¡kÝ J¿Ý
d½¦Ý ¸n½nhn½Ý ¿ nÝ G¸nnÝ n¿¿n¸Ý ¸ ¦Ý
] v ] n¸nÝd¸nÝ¿É¦ÝÈd¸dhn½Ý¡Ý¿ nÝ¸¦Ú
¸dÝidnkÝ G;@MUd¡kÝ5-GJ U K¡¿dÌÝh¦¿ Ý
Èd¸dhn½Ý d¸nÝ d½½¡nkÝ ¿ nÝ ÈdÅnÝ ¦vÝ
¿ nÝ ½¿d¸¿¡Ý ¡Åhn¸Ý ] nÝ ¿n¸d¿ÈnÝ iÌÚ
inÝ ¦vÝ ¿ nÝ ¸¦¸dÝ ¡iÅkn½Ý Å½¿Ý ¿ ¸nnÝ
¡½¿¸Åi¿¦¡½8Ý

5-GJU© 5-GJU sÃ 5-GJU ¦kÝ '!! Ý
6-GJU§ 5-GJU sÃ 5-GJU ¦mÝ '!! Ý
G;@MU¨ G;@MU sÃ G<@MU ¦mÝ %!" Ý
^nÝ ¦n¸d¿¦¡Ý ¦kÝ %!#Ý nÊ¿¸di¿½Ý ¿ nÝ
d½¿Ý ¿É¦Ý k¿½Ý ¦vÝ ¿ nÝ ¸¦kÅi¿½Ý S¦¿nÝ
¿ d¿Ý ¿ nÝ ½¶Åd¸¡Ý ½Ý k¦¡nÝ ¿ÉinÝ ¦¡Ý ¿ nÝ
¡Åhn¸Ý5-GJUhÅ¿Ý¦¡ÌÝ¦¡inÝ¦¡Ý¿ nÝ¡ÅÚ
hn¸Ý G;@M U -GJU dn½Ý ¿½Ý ÉdÌÝ v¸¦Ý ¿ nÝ
¿dÝ¿¦Ý¿ nÝ ndkÝ¦vÝ ¿ nÝ¸ ¦Ý¿ÉinÝd½Ývd½¿Ý
d½Ý G;@MU k¦n½Ý a¿ ¡Ý ¿ nÝ ndkÝ 5-GJU
id¿i n½Ý Å¯Ý É¿ Ý G;@MU hÍÝ ¿ nÝ ¿nÝ G;AMU
d½Ý ¦¡nÝ d¸¿ÉdÍÝ d¸¦Å¡kÝ ] nÝ ¸¦Ú
¸dÝ nÊ¿½Ý v¸¦Ý ¿½Ý ¿n¸d¿ÈnÝ iÌinÝ
É n¡Ý 5-GJU ½Ý n¶ÝÅdÝ ¿¦Ý G;@M U
] nÝ d¿¿¸di¿¦¸Ý ½Ý kn¡¿~nkÝ hÌÝ ¸n¿n¸Ú
d¿¡Ý¿ nÝ½¶Åd¸¡Ý¸¦in½½Ýv¦¸Ý¿ nÝ¡ÅÚ
hn¸Ý iÅ¸¸n¡¿ÌÝ d½½¡nkÝ ¿¦Ý G;@M U a n¡Ý
¿ d¿Ý ¡Åhn¸Ý ¸niÅ¸½Ý d¿Ý ¿ nÝ ¸¦¸dÝ
d¡kÝ ¸¡¿Ý ¿ nÝ ¡¿n¸Èn¡¡Ý ½n¶Ån¡inÝ ¦vÝ
¡Åhn¸½Ý
JÝ ½ ¦ÅkÝhnÝ kn ¿nkÝ ¿¦Ý ½nnÝ ¸ndkn¸½Ý
kd¸d½Ý ¿ d¿Ý nÊ¦¸nÝ¿ nÝ nzni¿½Ý ¦vÝ ¿Ú
n¸d¿ÈnÝ ½¶Åd¸¡Ý ¦¡Ý ~¡¿nÝ ¸nd½Ý ¦vÝ
Èd¸Ì¡Ý½ÐnÝ] nÝkd¸d½Ýid¡ÝhnÝk¦¡nÝ
¦¡Ý dÝ i¦Å¿n¸Ý ¦¸Ý hÌÝ d¡kÝ A½i¸n¿nÝ
¿n¸d¿¦¡Ý½Ý dÝ¡nÉÌÝ knÈn¦¡Ý d¿ nÓ
d¿idÝ~nkÝÉ¿ Ýdid¿¦¡½Ý¡Ýi¦Ú
Å¿n¸Ý½in¡inÝh¦d¿ nd¿i½Ý Ì½i½Ý
d¡kÝ ½¦i¦¦ÌÝ ] n¦¸½¿½Ý  ¿Ý Éd¿i Ý
v¦¸Ý dÝ h¦¦Ý ¦¡Ý ¿ nÝ ½Åhni¿Ý hÌÝ F¸d¡¦½Ý
Y¦hn¸¿Ý ¦vÝ ¿ nÝ _¡Èn¸½¿ÌÝ ¦vÝ G¸n¡¦hnÝ
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nÝ¿É¦kn¡½¦¡dÝhn¡½ÝÉ ¦Ý¡Ó
dh¿Ý ¿ nÝ d¡n¿Ý <¸knÝ d¸nÝ knnÌÝ
¸d¿nvÅÝ¿¦Ý¿ nÝd¡ÌÝ¸ndkn¸½ÝÉ ¦Ý¿¸nkÝ
¿¦Ý ¸¦ÈnÝ ¿ nÝ i¸¦½½¦Èn¸Ý i¸iÅ¿Ý JÝ knÚ
½i¸hnkÝ¡Ý QdÌÝ] d¿Ýi¸iÅ¿Ý½ÝdknÝÅÝ
¦vÝ %(Ý ¿É¦¡Å¿Ý ?-?1d¿n½Ý JÝ d½nkÝ
¸ndkn¸½Ý ¿¦Ý ~¡kÝ ¿ nÝ ¡ÅÝ ¡Åhn¸Ý
¦vÝ ?-?1d¿n½ Pd¡kÝ ?-?1d¿n½Ý ¦¡ÌÛ
v¸¦Ý É i Ý dÝ i¸¦½½¦Èn¸Ýi¸iÅ¿Ýid¡Ý hnÝ
hÅ¿Ý Q¦½¿Ý ¦vÝ ¿ nÝ i¸iÅ¿½Ý ½Âh¿¿nkÝ
dÈnÝ %!Ý d¿n½Ý dÝ kÝ ¸¦Ènn¡¿Ý
hÅ¿Ý ¿ ¸nnÝ ¸ndkn¸½Ý v¦Å¡kÝ d¡Ý n ¿d¿nÝ
i¸¦½½¦Èn¸Ý +G22U :;;KGJF-J:@?U @?U J9:GUC-82, U
J¡Ý ¿ nÝ n ¿d¿nÝ i¸iÅ¿Ý ¿ n¸nÝ ½Ý ¦¡nÝ
¿ ¸nn¡Â¿Ý ?-?1d¿nÝ d¡kÝ ¿É¦Ý ½¡nÚ
¡Å¿Ý ?-?1d¿n½Ý ] nÝ d¿¿n¸Ý di¿Ý d½Ý ¡Ú
Èn¸¿n¸½Ý i¦¡Èn¸¿¡Ý dÝ !Ý ½¡dÝ ¡¿¦Ý dÝ %Ý
½¡dÝ d¡kÝ ÈinÝ Èn¸½dÝ ] nÝ ¿ ¸nnÝ ¸ndkÓ
n¸½ÝÉ ¦Ýk½i¦Èn¸nkÝ¿ nÝn ¿d¿nÝ½¦ÅÓ
¿¦¡Ýd¸nÝD¸iÝAÝ ?d¸½¦¡Ý¦vÝ?dh¸knÝ
Qd½½Ý AdnÝ ?Ý O¦nÝ ¦vÝ Zd¡Ý N¦½nÝ
?dvÝ d¡kÝ Z¿nÈnÝ ZÅÈd¡Ý ¦vÝ =ndÈn¸Ó
¿¦¡Ý T¸nÝ JÝ dÈnÝ d½½nkÝ ¿ n¸Ý ¡dn½Ý

d¦¡ÝÉ¿ Ý¿ nÝ¸¦ÈnkÝi¸¦½½¦Èn¸Ýi¸Ó
iÅ¿Ý ¿¦Ý ÌÝ <¸knd¡Ý v¸n¡k½Ý =nnÈnÝ ¿Ý
¦¸Ý ¡¦¿Ý ¿ nÝ ½dnÝ i¸¦½½¦Èn¸Ý i¸iÅ¿Ý dÚ
nd¸½Ý Å¡kn¸Ý _ ZÝ Vd¿n¡¿Ý *(,5/3 *Ý
<¸Ý (0Ý %600 Ý Y¦hn¸¿Ý PÝ F¸d¡Ý
É ¦Ý ½Ý dÝ ½Ì½¿n½Ý i¦¡½Å¿d¡¿Ý ¡Ý =¸Ó
¡ dÝ Qi Ý É¸¦¿nÝ ¿ d¿Ý ¿ nÝ d¿Ú
n¡¿Ý Éd½Ý dÉd¸knkÝ ¿¦Ý Pn½¿n¸Ý QÝ Zd¡Ú
k¦¸vn¸Ý ¦vÝ ? n¿n¡ dÝ VdÝ <hn¸¿Ý =Ý
]¦¡Ý ¦vÝ A¸n½ n¸Ý VdÝ d¡kÝ Z ¦¡Ý
DÈn¡Ý ¦vÝ ?dh¸knÝ Qd½½Ý
K¿Ý ½nn½Ý ¡d¿Å¸dÝ ¿¦Ý É¦¡kn¸Ý É n¿ Ú
n¸Ý ¿ nÝ i¸iÅ¿Ý di¿ÅdÌÝ dnd¸½Ý ¡Ý d¡ÌÝ
¸n½n¡¿kdÌÝknÈinÝ J¿Ý½Ýd½¦Ý¡d¿Å¸dÝ¿¦Ý
É¦¡kn¸ÝÉ n¿ n¸Ý¿ n¸nÝ½Ýd¡ÝnÈn¡Ý½dÓ
n¸Ý ?-?1Ui¸¦½½¦Èn¸Ý T¡nÝ ½Å¦½n½Ý¡¦¿Ý
?Ý ad¿n¸Ý N¦ ¡½¦¡Ý ¦vÝ P¦¡Ý =ndi Ý
?dvÝ É¸¦¿nÝ ¿¦Ý nÝ kn½i¸h¡Ý dÝ ÉknÝ
Èd¸n¿ÌÝ¦vÝd¡d¸Ýi¸iÅ¿½Ý¿ d¿Ý¡i¦¸¦Ú
¸d¿nÝ ½nÈn¸dÝ ¿Ìn½Ý ¦vÝ d¿nÝ <d¸n¡¿ÌÝ
¿Ý ½Ý ¦½½hnÝ ¿¦Ý hÅkÝ ¡¦¿Ý ¦¡ÌÝ i¸¦½½Ó
¦Èn¸Ý i¸iÅ¿½Ý ¡Ý ¿É¦Ý kn¡½¦¡½Ý hÅ¿Ý
d½¦Ý d¡d¸Ý ¦½Ý ] nÝ ¦½Ý
¸¦ÈknÝn¦¸ÌÝv¦¸ÝdÝ¿É¦kn¡½¦¡Ó
dÝ i¦Å¿n¸Ý
T¡nkn¡½¦¡dÝ i¦Å¿n¸½Ý ¡Ý ¿ nÝ
v¦¸Ý ¦vÝ inÅd¸Ý dÅ¿¦d¿dÝ dÈnÝ hnn¡Ý
¡Èn½¿d¿nkÝ hÌÝ Z¿n n¡Ý a¦v¸dÝ ¦vÝ
¿ nÝ J¡½¿¿Å¿nÝ v¦¸Ý <kÈd¡inkÝ Z¿ÅkÌÝ ¡Ý
V¸¡in¿¦¡Ý J¿Ý ½Ý ¿¦¦Ý nd¸ÌÝ ¿¦Ý ½dÌÝ É d¿Ý
i¦¡¿¸hÅ¿¦¡½Ý ¸ndkn¸½Ý dÌÝ dÈnÝ dknÝ
¿¦Ý ¿ ½Ý ~nkÝ dv¿n¸Ý ¸ndk¡Ý a¦v¸d[Ý
 Gkn¸Ý GÅ¡Ý GÅkn¡n½Ý hÅ¿Ý JÝ id¡Ý
d½½Ýd¦¡Ý½¦nÝ¡¿dÝ¸ndi¿¦¡½Ý <Ý½¡Ý
¦vÝ i¦½½¦¡Ý ½n¡¿Ý dÝ vnÉÝ ¸ndkn¸½Ý ¦zÝ
i d½¡Ý kn¸½Ý ¡Ý ¿ nÝ ¡nÝ dÅ¿¦d¿¦¡Ý
i¦kn¡Åhn¸nkÝ 36(Ý a¦v¸dÝ d¡kÝ JÝ
nd¡¿Ý ¿¦Ý ½nivÌÝ i¦knÝ */3Ý <Ý ½¡Ý ¦vÝ
¦½½¦¡Ý Éd½Ý ÌÝ kni½¦¡Ý ¡¦¿Ý ¿¦Ýn¡Ú
¿¦¡Ý ¿ nÝ ¡nÝ dÅ¿¦d¿dÝ ¡¦É¡Ý ¿¦Ý hnÝ
iddhnÝ ¦vÝ Å¡Èn¸½dÝ i¦Å¿d¿¦¡Ý JÝ
¿ ¦Å ¿Ý ¦vÝ kn½i¸h¡Ý ½Åi Ý dÝ ¡nÝ dÅÚ
¿¦d¿¦¡Ý~¸½¿Ýi¦¡½¿¸Åi¿nkÝhÌÝ<ÈÌÝYdÌÝ
Z¿ Ý ¡Ý %63!Ý <¿Ý ¿ nÝ ¿nÝ Z¿ Ý Éd½Ý
dÝ¸dkÅd¿nÝ½¿Åkn¡¿Ýd¿Ý Z¿d¡v¦¸kÝ_¡Èn¸Ú
½¿ÌÝ JÝ Éd½Ý dv¸dkÝ ¿ d¿Ý ¿ nÝ kn½i¸¿¦¡Ý
¦vÝ Z¿ ½Ý Å¡Èn¸½dÝ ¡nÝ dÂ¿¦d¿¦¡Ý
É¦ÅkÝ Å¡kÅÌÝ i¦id¿nÝ ¿ nÝ d¸¿in8Ý
¿ nÝ dÅ¿¦d¿¦¡Ý d½Ý %5Ý ½¿d¿n½Ý Pv  %5 Ý
d¡kÝ ¿ ¸nninÝ ¡n h¦¸ ¦¦k½Ý FU  % Ý
<¸¿ Å¸Ý PÝ YÅh¡Ý¦vÝ P¦½Ý <¡nn½Ý d½Ý
dknÝdÝ½n¡½hnÝ½Ån½¿¦¡Ýv¦¸Ýkn~¡¡Ý
¿ nÝ ½nnkÝ ¦vÝ  ¿Ý ¡Ý d¡Ý d¸h¿¸d¸ÌÝ ¡nÝ
dÅ¿¦d¿¦¡Ý YÅh¡½Ý ½Ån½¿¦¡Ý i¦¸Ú
¸ni¿½Ý dÝ knvni¿Ý ¡Ý d¡Ý nd¸n¸Ý kn~¡¿¦¡Ý
¿ d¿Ý½n¿½Ý¿ nÝ½nnkÝ¦vÝ ¿Ýn¶ÅdÝ¿¦Ý¦¡nÝ
inÝn¸ÝÅ¡¿Ý¦vÝ¿nÝ ] nÝ¦kÝkn~¡¿¦¡Ý
¡¦¸n½Ý ¿ nÝ ¦½½h¿ÌÝ ¿ d¿Ý ¢¦¿Ý dÝ dÅÚ
¿¦d¿dÝid¡Ý d¿¿d¡Ý ½Åi Ý½nnk½Ý ] nÝ¸nÓ
È½nkÝ ½nnkÝ ¦vÝ  ¿Ý ½Ý ¿ nÝ dÊÅÝ
½nnkÝ ¦vÝ ¸¦dd¿¦¡Ý ¦vÝ d¡ÌÝ Å½nÝ
½dÌÝ¿¦Ý¿ nÝ¸ ¿ Ý ] nÝndk¡ÝnknÝ¦vÝ
¿ nÝÅ½nÝ½Ýkn~¡nkÝhÌÝ¿ nÝi¦¡k¿¦¡Ý
¿ d¿Ý ¦¡ÌÝ U½Ý id¡Ý nÝ ¿¦Ý ¿½Ý ¸ ¿Ý YÅh¡Ý
¦n½Ý¦¡Ý¿¦Ý¸¦ÈnÝ¿ d¿Ý¿ nÝ½nnkÝ¦vÝ ¿Ý
½Ý % *Ý v¦¸Ý ¿ nÝ ¡nÝ dÅ¿¦d¿¦¡Ý i¦knÚ
¡Åhn¸nkÝ 36(Ý
K¡Ý ÌÝ QdÌÝ i¦Å¡Ý JÝ d½¦Ý d½nkÝ
É n¿ n¸Ý ¿ nÝ ¡nÝ dÅ¿¦d¿¦¡Ý idnkÝ
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YnÝ d½ÝdÝ¦¡nÉdÌÝkn¸ÝÅ¡Ý GkÓ
n¸½Ý ~¸nkÝ v¸¦Ý ½Åi Ý dÝ Å¡Ý É¦ÅkÝ ½nÉÝ
¦Å¿ÝÅ¡n¡k¡ÌÝ¿¦Ý¿ nÝ¸ ¿ÝhÅ¿Ý¡nÈn¸Ý¿¦Ý
¿ nÝ nv¿Ý adÝ =Ý PÝ ¦vÝ Qv¦¸kÝ
?¦¡¡Ý d½Ý dknÝ dÝ ½nÝ d¡kÝ i d¸Ó
£Ý d¸Ån¡¿Ý dd¡½¿Ý ¿ nÝ nÊ½¿n¡inÝ ¦vÝ
½Åi Ý dÝ Å¡Ý ?¦¡½kn¸Ý dÝ d¿¿n¸¡Ý nÝ
É¸¿n½Ý ¿ d¿Ý¡nÈn¸Ý d½Ý ¡¦¡Ðn¸¦Ý ÈdÅn½Ý
¿¦Ý ¿ nÝ nv¿Ý ¦vÝ ½¦nÝ h¦iÝ dhnnkÝ UÝ
Th½n¸ÈnÝ ¿ d¿Ý¿ nÝnv¿¦½¿Ý ¡¦¡Ðn¸¦Ý ÈdÓ
ÅnÝ¡Ý¿ nÝd¿¿n¸¡ÝÅ½¿ÝdÉdÌ½Ý hnÝdÝ %Ý KvÝ
¿Ý Én¸nÝ dÝ (Ý ¿ nÝ (Ý É¦ÅkÝ ¸nÝ ¿¦Ý ¿ nÝ
nv¿Ý v¦¸nÈn¸Ý ¿ Å½Ý i¦¡¿¸dki¿¤Ý ¿ nÝ d½Ú
½Å¿¦¡Ý¿ d¿Ý¡¦Ý¡¦¡Ðn¸¦Ýn¡¿¸n½ÝnÝ¿¦Ý
¿ nÝ nv¿Ý ¦vÝ h¦iÝ UÝ =Å¿Ý ¿ nÝ nv¿¦½¿Ý %Ý
Å½¿Ýhni¦nÝ#Ý¦¡Ý¿ nÝ¡nÊ¿ÝiÌinÝ¦ÈÚ
¡Ý ¿ nÝ nv¿Ýh¦Å¡kd¸ÌÝ ¦vÝ ¿ nÝd¿¿n¸¡Ý d¿Ý
nd½¿Ý ¦¡nÝ h¦iÝ ¿¦Ý ¿ nÝ ¸ ¿Ý ] Å½Ý nÚ
¿ n¸Ý dÝ kn¸Ý ¸°±n½Ý ¿¦Ý ¿ nÝ nv¿Ý ¦¸Ý ¿½Ý
Â¡Ý ½Ý nd¿n¡Ý dÉdÎÝ hÏÝ U½Ý
T¿ n¸Ý ºndkn¸½Ý ½¦Å ¿Ý ¿¦Ý ½ ¦ÉÝ ¿ d¿Ý
YnÝ½Ý¡¦¿ÝiddhnÝ¦vÝÅ¡Èn¸½dÝi¦Ú
Å¿d¿¦¡Ý F¦¸Ý ½¦nÝ dÅ¿¦d¿dÝ ¦¡nÝ id¡Ý
¸¦ÈnÝ dÝ ½Å|in¡¿Ý i¦¡k¿¦¡Ý ¡dnÌÝ
¿ d¿Ý ¿ nÝ d¿¡Ý ¸¦hnÝ ½Ý knikdhnÝ
YnÝ d¿½Ý É n¡Ý dÝ ¿½Ý in½Ý i¦¡¿d¡Ý
U½Ý hÅ¿Ý ¿ nÝ d¿¡Ý i¦¡k¿¦¡½Ý v¦¸Ý d¡ÌÝ
Å¡Èn¸½dÝ i¦Å¿¡Ý di ¡nÝ ¿Ý  ¿Ý
i¦¡¿d¡Ý i¦ÅkÝ hnÝ ¶Å¿nÝ kzn¸n¡¿Ý
ZnÈn¸dÝ ¸ndkn¸½Ý d¿¿n¿nkÝi¦¡½¿¸ÅiÓ
¿¦¡½Ý ¦vÝ ¡nÝ dÅ¿¦d¿dÝ iddhnÝ ¦vÝ
Å¡Èn¸½dÝ i¦Â¿d¿¦¡Ý d¦¡Ý ¿ nÝ
F¸d¡Ý<kd½Ý¦vÝDd½¿ÝHd¸¿v¦¸kÝ ?¦¡¡Ý
N¦¡d¿ d¡Ý <½¿n¸kdÝ ¦vÝ ?dh¸knÝ
Qd½½Ý OÌ¦½ Ý JÅ½dÝ ¦vÝ =¸d¡kn½Ý _¡Ö
Èn¸½¿ÌÝ d¡kÝ ?d¸Ý OdknÝ¦vÝ Dd½¿Ý Vn¦¸dÝ
JLMÝ ] nÝ i¦¡½¿¸Âi¿¦¡½Ý d¸nÝ dÝ ½¿¸d ¿Ó
v¦¸Éd¸kÝd¡kÝhnnÈdhnÝhÅ¿ÝOdknÝ¡¦¿Ý
i¦¡¿n¡¿Ý É¿ Ý ½Ý ¦¡nkn¡½¦¡dÝ dÅÓ
¿¦d¿¦¡ÝÉn¡¿Ý¦¡Ý ¿¦Ý½Ån½¿ÝdÝÐn¸¦kÓ
n¡½¦¡dÝ ¦¡nÝ J¿Ý É¦ÅkÝ i¦¡½½¿Ý ¦vÝ dÝ
½¡nÝ inÝ d¡kÝ ¿Ý ½nn½Ý ¸nd½¦¡dhnÝ ¿¦Ý
idÝ¿ÝdÝ¦¡¿ÝdÅ¿¦d¿¦¡Ý Yndkn¸½Ý É¿ Ý
dÝ¿ n¦¸n¿idÝhn¡¿Ý ¿Ý n¡¦ÌÝ ¦¡kn¸Ú
¡Ý¿ nÝÅ¡Èn¸½d¿ÌÝ¦vÝdÝ¦¡¿ÝdÅ¿¦dÚ
¿¦¡Ý J½Ý ¿Ý ¦½½hn;Ý
<ÈÌÝ YdÌÝ Z¿ ÝÅh½ nkÝ ½Ý¸¦¦vÝ
v¦¸Ý¿ nÝnÊ½¿n¡inÝ¦vÝdÝi¦Å¿d¿¦¡Å¡Ú
Èn¸½d ¡nÝdÅ¿¦d¿¦¡Ý¡Ý %63 %Ý¡Ý #@KFS
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id¸nn¸Ý É¿ Ý ½Åi Ý d¡Ý dÅ½i¦Â½Ý ½¿d¸¿Ý
É¦ÅkÝ ¿¦kdÌÝ hnÝ h¦½½¦¡Ý ¡Ý ½¦nÝ
Én¡¦É¡Ý didkniÝ ¡½¿¿Å¿¦¡Ý J¡Ó
½¿ndkÝ ¿Ý d½Ý h¦½½¦nkÝ ¡Ý dÝ ¶Å¿nÝ kvÚ
vn¸n¡¿Ý ½n¿¿¡8Ý Z¿ Ý ½Ý k¸ni¿¦¸Ý ¦vÝ
i¦Å¿n¸¸d i½Ý ¸n½nd¸i Ý v¦¸Ý PÅÚ
id½~Ý P¿kÝ ¡Ý Zd¡Ý YdvdnÝ ?dvÝ J¡Ý
dÝ vÅ¿Â¸nÝ i¦Å¡Ý JÝ ¦nÝ ¿¦Ý ¸n¦¸¿Ý ¦¡Ý
½¦nÝ ¦vÝ ¿ nÝ ddÐ¡Ý i¡nd¿iÝ nzni¿½Ý
¸¦kÅinkÝ d¿Ý¿ nÝ PÅid½~Ý dh¦¸d¿¦¸ÌÝ

