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АВ ИЧІТТО МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ ЦВЕТКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА:
БАЗОВАЯ БИОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Аннотаиия. Предложена базовая бионическая модель для описания энергетического баланса внутренней полости 
цветка плодового дерева. Эта модель по принципу "аЬ іпісіо"учитывает ряд физических и морфологических свойств цветка и 
некоторых факторов внешней среды. На базе этой модели была создана авторская компоютерная программа"ВіоМА-1", которая 
состоит их двух модулей -  расчетного и иллюстративного. Расчетный модуль программы вычисляет зависимость 
температуры цветочного пестика от времени экспозиции цветка на Солнце при различных параметрах внешней среды. 
Расчеты, проведенные на основе предложенной модели, хорошо согласуются с независимыми экспериментальными данными.
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ІПІГОСІІІСІІОП
ТІїе Яогаї сііуегзіїу о Г Діє ЕагіЬ ітргеззез оиг ітадіпаїіоп. Ріапіз аге Ьееп сіеуе!оріп§ аі Іеазі 475 тіїїіоп  

уеагз, апсі Пспуегіпе ріапіз арреагесі аЬоиі 130 тіїїіоп  уеагз а§о. Р іоууєгз ріау ап ітрогіапі рЬузіо!о§іса1 Гипсііон: 
сіие Іо іЬет ріапіз аге аЫе іо Ье гергосіисесі оуєг апсі оуєг. Виі попе оТ Яоууєгз іізеІГ сіоез поі §епегаіе епегиу Тог 
ііз ехізіепсе іп паїиге. Рог ТЬе песеззіііез оТ ИТе іі изез ап ехіегпаї зоигсе -  апсі а ітозі іпехЬаизііЬІе -  іЬе зігеат оТ 
зип1і§Ьі іЬаі Гаїїз оп іЬе ЕагіЬ. А Яоууєг сопзитез іЬіз гайіапі епег«у Тог ііз уіТаї пеесіз апсі єуєп іі сап асситиіаіе 
а зиііаЬІе раті оТіЬе епегду Тог Яеуеіортепі оТ ііз оууп зеесіз (Тгиіі). Апсі сіоез іі уегу еТТесііуеІу.

Мозі оТ Тгиіі ігее Яоууєгз Науе іЬе зЬаре оТ а рагаЬоІоісі оТ гоіаііоп. II із а зиссеззТїіІ Толп Ьесаизе іі 
а1!о\уз іо соїіесі зоїаг гасііаііоп уіа іЬе єТТєсііує егозз зесііоп оТ іЬе рагаЬо1оіс!-1іке Яо\уег. Апсі сіие іо ІЬіз Тогт а 
сегіаіп рагі оТ іЬе гасііапі зоїаг епегцу іЬаі “із саи§ЬГ Ьу іпе Яосуєг реіаіз ууііі Ье ігапзТеггесі опіо ііз різііі, луЬісіі 
зіапсіз аз іЬе т а т  гесіріепі оТ іЬе спешу геЯесіесі Тгот реіаїз.

Іп іЬіз геаагсі, іЬе аиіЬогз аге іпіегезіес! іо Япсі іЬе апзсуег іо іЬе Го11о\уіп§ с]иезііоп: Ьосу іо зітиіаіе іЬе 
епег§у Ьаіапсе оТа Ьіоіодісаі оЬ]ес1, суЬісЬ сіоез пої ргосіисе епег§у оп іЬеіг о\уп?

ШГогіипаІеІу, іЬе аиіЬогз соиісіп'і Гіпсі апу гезеагсії суогкз оп таіЬетаіісаІ тосіе1іп§ оТ апу ЬіорЬузісаІ 
ог рЬузіо1о§іса1 ргосеззез сопсегпіп§ іо іЬегтосіупатісз оТ Яогаї сЬатЬег: іі зеетз іЬе питЬег оТ іЬе \уогкз 
ууЬісЬ аге сієуоієсі іо іЬе ііе т  оТ тоЯе1іп§ ог зітиіаііоп оТ ІЬегтосіупатісз оТ Яогаї іппег сауіііез із геаііу уегу 
Іііііе. \УЬеп \уогкіп§ оп іЬе сштепі ргоЫетз зо те  зітіїаг гезеагсЬ ууогкз апсі геТегепсе сопіепі Тгот сііГГегепі 
зоигсез оТ сііЯегепі аиіЬогз ауєгє сопзісіегесі апсі еІаЬогаіесІ [1-5]. ї¥ЬІ1е зеагсЬіп§ \ує т е і  а іоі оТ суогкз суііЬ 
зітіїаг іорісз, Ьиі а ітозі аіі оТіКет ууєгє “Яезсгірііуе”, Ьиі поі “тосіе!іп§” опез.

АТіег а сіеіаііесі зіисіу оТауаіІаЬІе зсіепііЯс Іііегаіиге апсі гєуієсуз суііЬ зітіїаг іорісз іЬе аиіЬогз оТсиггепі 
тогк сопсіисіе іЬаі іЬіз іоріс \уаз поі Ьізсіозесі, апсі іЬегеТоге гециігез ГигіЬег гезеагсЬ апсі сіеуеіортепі.

ТЬиз, іЬе оЬіесТіуе оТ іЬе ’логк із іо сгеаіе а ЬіорЬузісаІ тосіеі оТ іЬегтосІупатіс ргосеззез ууЬісЬ іаке 
ріасе іп а Яосуєг оТ аиіЬепііс рагаЬоІіс Тогт: іЬіз тосіеі із гециігесі аз Тог саггуіп§ оиі оТ зресіЯс саісиїаііопз аЬоиі 
Йіе Ьеаі Ьаіапсе оТ іЬе Яоууєг оуагу, аз \уе11 Тог Шизігаііоп іЬе рго^гезз оТ іЬе ргосеззез. Бо, іЬе \уогк сопзізіз оТ 
Ьуо рагія у/ЬісЬ сап Ье ГиІЯІІес! Ьу теапз оТ рго£гаттіп§: зоїиііоп оТ іЬе соггезропсііпо рЬузісаІ ргоЫетз апсі 
уізиаіігаііоп оТ іЬе оЬіаіпесІ гезиііз.

ТЬе оЬ]есі оТ зіисіу оТ іЬе >логк \уеге іЬеппоЯупашіс ргосеззез у'ЬісЬ іаке ріасе і п я і сі е оТ іЬе Тгиіі ріапі 
Яоіуєг оТ іЬе рагаЬоІоісіаі Тогт апсі іЬеіг рго§гезз іп ііте , аз ууєіі аз сІагіЯсаііоп оТ іЬе сіерепсіепсе оТ іЬезе 
ргосеззез оп іЬе зІ7е оТ іЬе Яо\уег, іпіепзііу оТ 1і§Ьі апсі соїог оТ іЬе реіаїз.

ТЬе зиЬіесі оТ ІЬе зпиіу оТ іЬе луогк із іетрегаіиге сіерепсіепсе оТ Яо\уег різіііз оп уагіоиз Тасіогз (зисЬ 
аз іЬе зіге оТ іЬе Яосуєг, соїогз оТіЬе Яосуєг реіаїз, іЬе 1і§Ьі іпіепзііу, іЬе оиісіоог іетрегаіиге апсі оіЬегз).
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\¥Ьеп сотріііп§ іЬе тепііопесі аЬоуе тосіеі іЬе ґоііосуіпе суогкіп§ ЬуроіЬезіз суеге Гогтиіаіесі:

1. ЬоіЬ іЬе уегу зЬаре оґ ґіосуєгз, апсі іЬе рЬузісаі ргсрегііез оґ Ьіоіоцісаі ііззие оґ реіаіз ргоуісіе Ьеаііп§ 
оГ іпіетаі сауііу оґ ґіосуєгз апсі ґЬегеЬу іпсгеазесі (геїаґіуеіу ґо іЬе зиггоипсііпц аіг) іетрегаіиге оґ ііз різііі, апсі 
іЬіз еуепШаїїу епзигез іЬе сіесеїортепі оґііз ґеіиз;

2. іЬе Ьеаііп§ ІетрегаШге оґ різііі сіерепсіз оп іЬе оріісаі “аІЬесіо” оґ іЬе ґіосуєг реіаіз:
3. іЬе геаіізііс епег§у Ьаіапсе ґог ІЬе шепііопесі ґіосуєгз ехізіз єуєп іп а са їт  (і.е. суіпсіієзз) ссеаіЬег.

ТЬіз суогк сопзізіз оґґоиг зесііопз. ТЬе 8есґіоп 1 сопіаіпз ґЬе ґЬеогеґісаі ґоипсіаііоп оґ рЬузісаі ргосеззез 
іЬаі аге іЬе Ьазіз оґ іЬегтосіупатіс Ьаіапсе оґ іЬе Ьіоіо§ісаі оЬ)єсі (а ґіосуєг) аз \ує11 сіезсгірііоп апсі апаіузіз оґ 
зоте  оґ іЬе ґасіогз іЬаі аґґесі іЬезе ргосеззез, патеїу: іЬе зипіі§Ьґ іпіепзііу, а ґіосуєг сіітепзіопз, ґеаіигез апсі 
сіеіаііз оґ 1і§М геґіесііоп саизесі Ьу ґіосуєг реіаіз. ТЬе 8есґіоп 2 сіезсгіЬез іЬе шепііопесі ЬіорЬузісаі ргоЫеш апсі 
аі§огіґЬт оґ ііз зоіиііоп Ьу питегісаі ІесЬпіриез. ТЬе Зга 8есііоп сопіаіпз іЬе гезиііз оґ саісиіаііопз суііЬіп ІЬе 
§іуеп тосіеі апсі іЬеіг іпіегргеіаііоп. ТЬе 8есііоп 4 оґ іЬе \уогк із сіеуоіесі іо сіізсиззіоп оґ оЬіаіпесі гезиііз апсі іЬе 
аиіЬогз’ сопсіизіоп.

Віотесіісаі теазигетепіз апсі іесЬпоіодіез

1. \УЬаі сує кпосу оп ТЬегіпойупатіс Ьаіапсе оґ ґгиіі ігее Ріосуєгз

1.1 А Ріосуєг аз а паіига! Асситиіаіог оґ8о1аг епег^у

Апу паіигаі ргосезз ^ и іг е з  епег§у. 8іпсе ґіо\уєг оґ ґгиіі ріапіз із поі а сепегаіог оґ епег§у ґог о\уп ііґе, 
іЬеп іі зЬоиЫ “Ьоггосу” іЬе епегау ґгош оиізісіе, іп іЬіз сазе ітош іЬе 8ип. То сіо іЬіз ріапіз с!игіп§ оуєг шііііопз оґ 
уеагз оґ еуоіиііоп “Ьауе іеагпесі іо зиссеззґиііу изе” зітріе апсі єґґєсііує \уау ґог §еіііп§ апсі асситиіаііп§ оґ зоіаг 
гасііаііоп: аз а гезиіі іЬеу Ьасі сгеаіесі іЬеіг з і «піп сап і рпузісріе -  іпе Гю\уег іп іЬе зЬаре оґ а рагаЬоіоісі оґ 
геуоіиііоп (Рі§иге і).

Іі із \уеіі кпо\уп іЬаі зисЬ а рагаЬоііс зигґасе із сараЫе іо ґосиз гасііаііоп. 8о іі такез зепзе іо аззите іЬаі 
ґгиіі ріапі ґіосуєг Ьаз ііз о суп зігисіиге оґ а рагаЬоііс апсеппа: іЬе 8ип гауз геґіесіесі ґгот іЬе ґіосуєг реіаіз аге іЬеп 
сопсепігаіесі іп іЬе сепігаі рагі оґ іЬе ґіосуєг -  ехасііу су Ьеге ґегіііігаііоп оссигз.

Ву іЬе !ау/з оґ рЬузісз, іЬе Ьосііез \уіпсЬ аге Ьеаіесі ти зі § іує Ьаск а рогііоп оґ іЬе асс|иігесі епег§у іо іЬе 
епуігоптепі іЬгои§Ь сегіаіп сЬаппеіз -  Ьу гасііаііоп оґЬеаі апсі іЬгои§Ь сопуесііоп [6]. ТЬиз, іЬеге із сошреііііоп 
о ґ ісуо іЬегшосіупатіс ргосеззез суііЬіп іЬе ґіосуєг -  Ьеаііпд оґіЬе ґіосуєг різііі сіие іо зирріуіп§ оґЬеаі епег§у апсі 
сооііп§ оґ іЬе різііі аі іЬе зате  ііте , і.е. Ьеаі сііззіраііоп Ьу сопуесііоп апсі Ьу гасііаііоп оґ епег§у іо оиісіоогз. Аз а 
гезиіі іЬе ґіосуєг різііі суЬісЬ гєсєіуєз а рогііоп оґЬеаі епег§у іЬаі із пеесіесі іо ііз зиссеззґиі ґипсііопіп§, апсі суЬісЬ 
із гециігесі ґог ргорег сіеуеіортепі апсі таіигаііоп оґ ііз зеесіз (ґгиіі). Іі зеетз ассогсііпціу іо іЬе іасуз оґ 
іЬегтосіупатісз, іЬаі іп іЬе тісісіїе оґ іЬе '‘рагаЬоіоісіаГ’ ґіосуєг іЬе іетрегаіиге оґ ііз різііі зЬоиісі Ье сопзісІегаЬіу 
ЬіеЬег іЬап іЬе іетрегаіиге оґ атЬіепі аіг.

, .  ШшгеРіесчегМ'ПГПЙ

(аи&ог: Маната М ,  іЬе зенгєе: \¥3фес3іа РиЫк Вотаіп)
Рі8. 1: ТЬе СГ058 «есііоп оі Гурісаі ігиіі ріапі П олег (Сгесііі: ллл.лікіресііа.оге)

1.2 Оп ІЬе Яих оГ8о!аг гасііаііоп оп ІЬе ЕагіЬ

Ассогс1ііі§ іо іЬе суєіі езіаЬІізЬес! уаіие оґ іЬе зоіаг сопзіапі 8 сопз1 ( 5 сот( = (1370+10) ш/пГ [7]) еуегу

зчиаге теіег оґ іЬе ЕагіЬ’з аітозрЬеге сап саісЬ аЬоиі 82 кґ оґ зоіаг епегду рег і тіпиіе. Виі іЬе ЕагіЬ'з 
аітозрЬеге із поі регґесііу ігапзрагепі: суЬєп раззіпа іЬгоисгЬ іі іЬе ґіих оґ зоіаг гасііаііоп суеакепз сіие іо 
аЬзогрііоп, зсаііегіп§, апсі єуєп геґіесііоп: і.е. а рагі оґ іЬе зоіаг епегцу із аЬзогЬесі Ьу іЬе аітозрЬеге апсі/ог із 
геПесіесі Ьаск іпіо оиіег зрасе.

Рог циііе ассигаіе саісиіаііопз оґ аиапіііу оґ гасґіапі епег§у, іЬаі сап геасЬ іЬе ЕагіЬ’з зигґасе, опе

134 185Ы 2219-9365 Меавигіпе апії Сотрийпя Оегісея іп ТесНпоІоцісаІ Ргосемез інше Г  2017 (57)



соттоп іу  изез (Ье соеШсіепї о Б іЬе а(тозрЬеге (гапзрагепсу ТгА . Ассогсііп» (о (Ье геБегепсе сіаіа [7], ТгА = 

(0,8...0,3) -  (Ьіз гагте із шасіе Ьу (Не гиіе “сіеагіу -> /о^§у  -»  с/омф” (зее ТаЫе 1). Бог апу сіе§гее о Б 
(гапзрагепсу о і' (Ье зку, (Ье росуег о Б (Ье зоїаг гасііаііоп ^Зип (Ьа( геасЬез (Ье §гоипс1 сап Ье оЬіаіпесі аз Бо11о\уз:

Р -  о . Тг1 8ип а соп$1 1 'А •

ТаЫе 1

Біомедичні вимірювання і технології

Реагеез оБ (гапзрагепсу о? (Ье Еаг(Ь’з а(тозрЬеге [7]

(Ье ,№еа(Ьег зутЬої іп(егрге(а(іоп 
оБ (Ье зутЬої

соеЙїсіеп( оБ (гапзрагепсу 
оБ а(пюзрЬеге ТгА

СІеаг їС* І 
II О ОО

Биппу іп(егуа1з

ах
II О

...і Ьі§Ь( сіоисіз ТгА = 0,6

м І З ? Міз( II О

< £ Ь ТЬіск сіоисіз II
! 

о
 

| 
V

Бгіггіе ТгА = 0,3

1.3 Са1сиІа(іоп оБ (Ье 8оІаг Епегду аЬзогЬей Ьу ЕЬтег

То зоіує (Ьіз ргоЫет -  сгеа(іп§ оБа Ьазіс Ьіопіс тосіеі Бог (Ьегтосіупатіс ргосеззез оссиггіп§ ауі(Ьіп (Ье 
Яо\уєг оБрагаЬоІоїс! Богт, \уе изесі зеуегаї зітріійсаіїопз апсі се Па і п іпіііаі сопсііііолз Ііке і( БоИоугз: 

а Бгиі( (гее Яосуєг із зсЬетаіїсаІІу зееп аз а “рагаЬоІоісі-Ііке” ипі(;
(Ье Яоууєг із аітесі аі гепі(Ь: і( теапз (Ьа( (Ье зу тте (іу  ахіз оБ (Ье рагаЬоІоісіаі ипі( із огіеп(есі 

уеіБісаІІу іп (Ье зрасе;
у. е Ьеііеуе (Ьа( (Ье уаіие оБ (Ье зоїаг сопз(ап( оБ 5 соШ (зоїаг гасііа(іоп іп(епзі(у) із еяиаі (о 1370

"7т2;
у/е Ьеііеуе (Ьа( (Ье (етрегаїиге оБ ашЬіеп! аіг Таіг із а сопз(ап( уаіие Бог а( 1еаз( зеуегаї шіпи(ез, апсі 

\ує зиррозесі аЬзепсе оБ \уіпс1;
іп огсіег оБ зітрШуіп§ (Ье шосіеі і( із ассер(ес1 (Ьа( (Ье Яолуєг різ(і1 із а сотЬіпа(іоп оБ (\уо суііпсіегз 

Ііке і( зЬогуп іп Рі§иге 2;
асісііііопаї зітр1іГюа(іоп: (Ье Яосуєг ре(а!з аге (і§Ь(!у соппесГесі ог оуегіарресі -  (Ье Бас( із (Ье геазоп 

(о Ьеііеуе (Ьа( аіі сіезсепс1іп§ гас!іап( епег§у сап геасЬ (Ье зигБасе оБ і(з ре(а1з;
сує Ьеііеуе (Ьа( Лосуєг ре(а1з аге аЫе (о геЯес( а сег(аіп атоип( оБ гасі і ап І епег§у (Ьа( геасЬез (Ье 

зигБасе оБ(Ье реїаіз: і.е. (Ье тосіеі (акез іп(о ассоип( (Ье тіггог-ііке БеаЬігез оБ Ьіоіосісаі (іззие оБ ре(а!з, суЬісЬ
опе сап сЬагас(егіхе Ьу а сегіаіп соеБЯсіеп( оБгеЯес(іоп оБ К ре1а1;

1е( из аззите опе тоге зітр1іБіса(іоп (Ьа( (Ье соїог оБ (Ье Яо\уєг ре(а1з із \уЬі(е.

—  Р Ш ії 

г- 81і«та

—  8(у1с

—Огагу

РеСл!

Очііш ЄтЬгуо 5»с

(СгесііС: \!№\у.апшЬ.ог§)
Кщ. 2: ГНе «ґгисіиге <1Г І1о\уіт рІ5(ІІ [8] апсі і(ч «ішрііГнчІ §еоте(гіс тоїіеі

81атеп -------
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Віотесіісаі теазигетепіз апсі ІесЬпоіо§іез

2. ТЬе ЬіорЬузісаІ РгоЫет ґогтиіаііоп апсі сотриіаііопаї МеіЬос1о1о£у

ТЬе аиіЬогз оґ сиггепі гезеагсЬ суогіс Ьауе ргорозесі іНе ґоііосуіп§ Ьазіс Ьіопіс шосіеі оґ іЬегтосіупатіс 
ргосеззез іакіп§ ріасе іп а йосуєг о ґ іти і і ріапіз сїигіпц {Не еґґесі оґзоіаг гасііаііоп.

Ассогсііп§ іо іЬе тосіеі, а йосуєг оґґгиіі ріапіз, суЬісЬ іп і Із зігисіиге Іоокз Ііке а рагаЬоІоіс! оґгеуоіиііоп, 
ехрозесі Ю гасііапі епег§у оґ іЬе 8ип, апсі аЬзогЬз а ргорег зЬаге оґ іЬіз епег§у, Ьиі іі сап аізо геПесГ а сегіаіп 
рогііоп оґ (Не епегоу ґгот ііз реіаіз іосуагсіз {Не йосуєг різііі. Весаизє їЬе ґіоу/ег суаз ґогтесі аз а рагаЬоІоісІ, і Із 
реіаіз аге аЫе Іо геґіесі (Не 8ип гауз апсі сопсепігаіе іНегп іп іНе ґосиз оґ {Не Й§иге, іп суЬісЬ -  апсі (Ніз із по 
зітріе соіпсісіепсе -  із ріасесі іЬе Йо\уег різііі. ТЬе гасііапі епег§у & от їЬе 8ип із {Не епегоу оґ еіесіготаопеїіс 
\уауез суііЬ сііґґегепі ґгеяиепсіез, апсі іЬіз гасііаііоп аґЕег аЬзогЬіпр Ьу сегіаіп Ьіоіо§ісаі зиЬзІапсе (Ьу їЬе ріапі 
Ііззие) оп їЬе ЕагіЬ із {гапзґоппесі іпіо іЬе Ьеаі епегоу оґ їЬе Ьосіу.

р
ТЬе зоіаг епег§у оґ І8ес, іЬаІ еуегу зесопсі раззез іЬгои§Ь їЬе аітозрЬеге суііЬ сегіаіп зіаіиз оґ 

Ігапзрагепсу оґ Тг4, геасЬез їЬе зигґасе оґ а йосуєг реіаіз (їЬе реіаіз аге м/кіїе ассогсіі пц Іо їЬе тосіеі аЬоуе), іЬеп 
гейесіз ґгот іЬ ет  апсі Ьу іЬе іасуз оґ цеотеїгісаі оріісз сопсепігаїез іп їЬе ґосиз оґ їЬе рагаЬоІоісІ. Ііз яиапіііу сап 

Ье саісиїаіесі Ьу ІЬе ґогтиіа: Е̂ І8ЄС Р5ип • Кре1аі (ЧуНєгє КреІа1 із ІЬе гейесііоп соеґйсіепі оґ ЬіоіорісаІ ііззие

оґ ІЬе реіаіз).
Рог іЬе саісиїаііоп ге§агсііп§ іЬегтосіупатіс ргосеззез іп ІЬе йосуєг опе зЬоиісі сотрозе іЬе арргоргіаіе 

епег§у Ьаіапсе \уііЬ аіі іЬе ґасіогз Іакеп іпіо сопзісіегаїіоп: ІЬе епегоу Ьаіапсе із Ьазесі оп ІЬе Іасу оґ сопзегуаііоп 
оґ епег§у.

Аз \ує кпосу, ІЬе епегоу Ьаіапсе ґог апу Ьосіу сап Ье гергезепіесі аз ІЬе ґоііосуіп§ ериаііоп:

іЬе уаіие оґ ІЬе зоіаг гасііаііоп суЬісЬ сап ЬеваЬяогЬ О-гхії Сопсетіп§ Іо оиг тосіеі, \ує Ьауе: ^ аЬ50гЬ

аЬзогЬесі айег гейесііоп ґгот ІЬе йосуєг реіаіз; @ех» -  іЬе ІоіаІ Ьеаі Іозі Ьу іЬе йосуєг різііі аз зи т  оґ паїигаі (ог 
/гее) сопуесііоп апсі еґґесііуе гасііаііоп. Іп Іегтз оґ іЬе ргорозесі тосіеі, іЬе ІоіаІ епег§у ґгот іЬе 8ип, суЬісЬ сап Ье
аЬзогЬесі Ьу іЬе різііі, Ьаз Іо Ье саісиіаіесі Ьу іЬе ґогтиіа: — 1 • Р5ип • Р„е1аі (Ьеге / із іЬе ехрозиге Ііте

оґ іЬе йосуєг ипсіег ІЬе 8ип гауз). Виі ІЬе різііі сап поі епсіїеззіу асситиіаіе іЬе Ьеаі іЬаі сотез іо іі ґгот оиізісіе: 
ґігзі, ассогсііпиіу іо іЬе Зіеґап-Воіігтапп іасу, іі іозез зоте  оґ ііз епегоу ґог ге-гасііаііоп; апсі зесопсі, іЬе йосуєг

різііі Ье§іпз іо іозе ііз осуп Ьеаі Ьу паїигаі аіг сопуесііоп [6]. Іі теапз іЬе Ьеаі ~ еха (суЬісЬ із іозі) сопзізіз о ґ ісуо

рагіз -  ІЬе сопуесііопаі опе @сот апсі іЬе гасііаііуе опе 0-сот \^сот
р  р

(Ьеге: сот , в ~в  -  іЬе гезресііуе росуег, І -  ііте).
Аз іо сопуесііоп, іЬеп, ассогсііпо іо Месуіоп-КісЬтап іасу, сарасііу оґ Ьеаі йих аі Ьеаі ігапзґег із 

ргорогііопаі іо іЬе зигґасе агеа оґ Ьеаі ехсНагще 8 р Ш  апсі іЬе іетрегаіиге сііґґегепсе АТ — Т — Таіг Ьеісуееп

іЬе Ьеаіесі зигґасе апсі епуігоптепіз [6]: і* = ксогп,(Т — Таіг) - 8 иіі, суЬеге іЬе Ьеаі ігапзґег соеґйсіепі

/{

’ ріаііі ■

сап Ье саісиіаіесі аз ґоііосуз (зее [6], рр. 3-4, Ец. (3.1.6)): к сот —
2 л  Ь

сот — — ----------- - -------- - с—  с-п  пп- -  ■> —і- е-------п - ■■сот „ , (
^рШіІ т \Г2 / Г],

іЬегта! сотіисііуііу оґіпе таіегіаі).
Аз ґог іЬе §епегаііп§ оґ гасііапі епег§у ґгот іЬе Ьеаіесі Ьосіу Ьу 8іеґап-Воіі2тапп іасу: іЬе росуег оґ 

гасііаііоп Р$_в  оґ Ьеаіесі Ьосіу сап Ье саісиіаіесі Ьу іЬе ґогтиіа: =  (У • Є • 5  • ( г 4 — Т^іг ), суЬеге (У із іЬе

Зіеґап-Воіігтапп сопзіапі (СУ » 5.67x10"8 IV ■ пі 2 • К  А). Є -  іЬе етіззіуііу оґ іЬе зигґасе оґ а Йосуєг різііі 
( є =  0... 1 ), 8  -  іЬе зигґасе агеа оґ іЬе Ьосіу іЬаі етііз.

ІГ гесугііе іЬе едиаііоп ґог іЬе епегоу оґ (2с,ьюгь > суЬісЬ із опсотіпц іо іЬе різііі, іЬеп іп іеппз оґ іЬе

к (Ьеге к із іЬе

ргорозесі тосіеі іі суііі Ье аз ґоііосуз: і  ■ Р5 ■ К реіаі ^  рісші И1 ріаліт . ■(Г-2Х)  = сріапі ' ™ ріапі ■ А Т , суЬеге

^ріапі

Р  Ііззие )•

із іЬе зресійс Ьеаі сарасііу оґ іЬе ріапі ііззие, пі ріапі Р  її с.чиє ^різііі (іЬе сіепзііу оґ іЬе зиЬзіапсе

Р  • К
ТЬе зате  ециаііоп. Ьиі зиЬтіііесі іп іЬе сііґґегепііаі ґогт, суііі Ье ііке іЬіз: СІТ — —— -----!АРІ- ■ сії .

С ріапі ' ™ ріапі

Иосу іЬе епегоу Ьаіапсе ес|иаііоп іп іегтз оґ іЬе сопгропепіз оґ іЬе ргорозесі тосіеі сап Ье гесугіііеп ііке іЬіз:
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Л  с „і„„, ■ тСрІапІ ' т р1апІ
( 1)

3. ОЬІаіпесІ гезиііз апсі ІЬеіг іпіегргеіаііоп

Бог іЬе песеззагу саісиїаііопз Ьу іЬе ргіпсіріе оґ аЬ іпИіо шііЬіп іНе § іуєп шосіеі ше ияесі арргоргіаіе 
іпіііаі сіаіа зеї геїаіесі Іо іЬе рЬузісаІ ргорегііез оґ а ріалі Ііззие (е.§. ііззиея оґ Лошег різііі, оґ реіаіз): асіиаі

оґ ІЬеіг зігисіигаї рагіз ассогс1іп« Іо іЬе геґегепсе Ьоокз [9]; іЬе зресійс сіепзііу оґ іЬе зиЬзІапсе [10] апсі

іЬе зресійс Ьеаі сарасіїу оґ сегіаіп ріапі Ііззиез ср1ап( [11]; іЬе геґіесііоп соеґйсіепі оґЬіо1о§іса1 ііззиез (Йошег

реіаіз) К ре1а1 [12]; іЬе етіззіуііу оґ іЬе Ьосіу (і.е. різґіі) 8 [6], еіс. М іеп са1си1аІіп§ іЬе сопуєсііоп Ьеаі Іозз \ує

изесі іЬе арргоргіаіе сіаіа апсі теіКос1о1о§у яресі Песі іп [6].
Ассогсііп^ іо іЬе сЬозеп тосіеі оґ іЬегтосІупатіс ргосеззез іЬаІ аге Ьазіс ґог ґгиіі Ігее Йошегз, іі шаз 

сгеаіесі іЬе сііґґегепііаі еяиаііоп (1) оґ іЬе епег§у Ьаіапсе аз а ґігзі огсіег СЮЕ іЬаІ заіізйез іЬіз іпіііаі сопсііііоп:

-  іЬе сотриіаііопаї опе аз \ує11 ІЬе іііизігаїіуе опе. Іп Ріаиге 3 іі із зЬошп а зсЬетаїіс рЬазе оґ сотіп§ оґ гасііапі 
епегцу опіо а Йошег \уііЬ зиЬзедиепІ Ігапзґогшаїіоп оґ іЬіз епег§у іпіо іЬегтаї опе.

ТЬе ґііпсііоп Т ш  =  / ( / ) ,  іЬаІ із ргезепіесі §гарЬіса11у іп Рі§иге 4, із ІЬе зоїиііоп оґ іЬе Ьазіс Оіґґ. Іїс].

сегіаіп сопзіапі ієуєіз.
Ву шеапз оґ рго§гат “ВіоЬІА-1” іЬе аиіЬогз гєсєіуєсі іЬе саісиїаіесі Іешрєгаїиге уаіиез оґ ґіоуєг різіііз 

ґог зеуегаї ґтиіі ріапіз, зисЬ аз арріе, ріит. аішопсі, реаг апсі яиіпсе. ТЬезе Іепірегаїигез ТрШ іп ассогсіапсе шііЬ 

іЬе шосіеі ґог іЬегтосіупатіс Ьаіапсе оґ а ґіспуєг аге зЬошп іп ТаЫе 2.

Нош Іо арргесіаіе оЬіаіпесі гезиііз. ТЬе регґогтесі саісиїаііопз аітесі Іо ґіпс! іЬе тепііопесі Іешрєгаїиге 
ґог іЬе § іуєп Йошег різіііз, шЬісЬ із зеї сіигїпр ехрозиге Іо 8ип (зее ТаЫе 2), аііош из Іо зау іЬаІ ґог зітіїаг ріапіз 
(зітіїаг Іо іЬе зігисіиге оґіЬе Лошег апсі ііз сіітепзіопз) іЬе зітиіаіесі уаіиез ґаіі іпіо іЬе іпіегуаі о ґ (25,9+1,1) °С. 
И теапз іЬаІ іЬе “рагаЬо!оісі-Ііке” Лошег ґог іЬе тіїїіопз оґуеагз оґеуоіиііоп Ьаз §оІ аіі оґ ііз ошп яиаііііез (іЬе 
зігисіиге іізеїґ, §еотеІгу оґ ог§апз, таїегіаі апсі соїог оґ іЬе реіаіз) шЬісЬ регтії Іо гаізе іЬе Іешрєгаїиге оґ ііз 
різіііз аЬоиІ 10°С сіие Іо ап ехіешаї зоигсе оґ епег§у.

сіішепзіопз (зо-саііесі деотеїгіс рагатеїегз) ЬоіЬ оґ Іурісаі Йошегз оґ ріапіз іЬаІ аге зеїесіесі ґог сопзісіегаїіоп, апсі

ДО) = 7;саг ’
ТЬіз ециаііоп \уаз зоіуєсі Ьу изіп§ іЬе аиіЬогз’ ргодгат пашесі “ВіоНА-1”, шЬісЬ сопзізіз оґішо шосіиіез

оґ іЬе тосіеі: Рідиге 4 зЬошз іЬе І іт е  сіерепсіепсе оґ іЬе арріе ґіошег різкії Іешрєгаїиге, і.е. іі із Иіе ріоі оґ іЬе 
йтсііоп оґ Т ш  =  / ( і ) , шЬеге ТрШ із іЬе ґіошег різііі Іешрєгаїиге, ( із іЬе ехрозиге І іте  оґ іЬе Пошег іп Іке 

зип!і§Ьі. Ргот іЬіз §гарЬ уои сап зее Ьош іЬе арріе Лошег різіі! із Ьеаіесі ир шііЬ уагуіп§ сіедгеез оґ іпзоіаііоп аі 
іЬе аіг Іешрєгаїиге оґ Таіг = 16°С: аіїег аЬоиІ 2 тіпиіез оґ ехрозиге іп іЬе 8ип іЬе різііі Іешрєгаїиге сап геасЬ

8Щ Й<ях*_8еат Оса. 5оп Везт$ Ог«0пд Біюи-Сойп*. НЙеСо
Ьіє ІідЬІ

Кі§. 3: ІІІияІгаІіоп оГ ІЬе ргосе«8 о І $о!аг епег^у асситиіаііоп Ьу а (Іолуег
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ТеюрегаШге ої Арріе-ігее й о с у є г  Рі*Ш ( і  *С) V* Тіше (я ш і)  

а і сНйегейї іл іє л ір Іїл  оГЙіе Бив гасИаііоа

Віотесіісаі теаяигетепіз апсі ієсЬпоІоаіез

Тіюе (шнкг зоїаг гасКаііоп). тіл
Кі§. 4: ТЬе іетрегаіиге сіеретіепсе оГарріе Пстег рі*ІіІ8 У8. Ііте  ТрІхц! ~  /  ( і )  

Гог ШГГегепС (1е"геез оГ Ігапзрагепсу оГ ІЬе ЕагІЬ аІтозрЬеге ( 7'ЛТ = 16 °С)

ТаЫе 2
ТЬе саісиїаіесі уаіиез оГ ІЬе іетрегаіиге оі’ різіііз оГ сШїегепі Ггиіі ріапіз аі ргоуійесі зиппу суеаіЬег апсі аі

І іЬе Ріапі Ьу Віпотіаі 
потепсіаіиге

Т  ° с1 різШ ’ ^
Т  _  Т  ор
1 різііі 1 аіг ’ ^

1 Аітопсі Р гипш  (Іиісіх 25,1 9,1
2 Арріе М а їш  сіотезііса 26,7 10.7
3 Реаг Р угш  соттипіз 25,7 9,7
4 Р іи т Р гипш  сіотезііса 24,9 8,9
5 Оиіпсе С ухот а оЬІ5п%а 27,1 И,1

Ауега§е с аіиез : 25,9 9,9

4. Пізсиззіон апсі Сопсіизіоп

ТЬиз, ІЬе аиіЬогз оГ іЬе суогк Ьаус ргорозесі а Ьіопіс тосіеі іо сіезсгіЬе іЬе епег§у Ьаіапсе о і" іЬе іппег 
сасііу оГ а Ггиіі Ігее йосуєг сіигіпц іЬе зресіґіс рііазе оГ а Йосуєг ІіГе -  Ггот ЬІоотіпц зіа§е ир Іо реіаі Гаї і зіа§е. То 
зітріііу  іЬе тосіеі іЬе аиіЬогз сепаіпіу сіісі поі Іаке і піо ассоипі зесегаї ітрогіапі Гасіз. Рог ехатріе, іі суаз поі 
сопзісіегесі зиск ехіетаї а§епі ііке а суіпсі, апсі іі су аз поі іакеп іпіо ассоипі ІЬе сіеіаііесі оріісаі ргорегііез оГ а 
ііосуєг реіаія. Х'єуєгіЬєієзз, ІЬе оЬіаіпесі гезиііз аге суєіі соггеїаіесі суііЬ іЬе гезиіія оГ іЬе суогк оГ оіїсег гезеагсЬегз 
[ІЗ, 14, 15, 16]. Рог ехатріе, іп [13] іісуаз зіисііесі іп сіеіаіі іЬе Гогтаііоп оі ІЬе йосуєг оГзайгоп (Сгосих хаіімш), 
патеїу іЬе зіа§е оГ таіигаііоп оґ е§§ сеііз іп ііз етЬгуопіс Ьа§ (тзісіе оГ і із різііі): іі суаз Гоипсі іНаі іЬе оріітаї 
іетрегаіиге Рог ііосуєг Гогтаііоп суаз іп іЬе гап§е Ггот 23 іо 27°С, аі іЬаі іЬе іетрегаіиге оГ23°С із Ьеііег. N6x1, 
суЬєп іпуезІІ§аііп§ песіаг зесгеііоп іп сЬеїту Іаигеї (Ргипш Ьаигосегазш) іі суаз гесо§пІ2ЄСІ іЬе оріітаї 
іетрегаіиге Гог іЬе різііі оГ іЬе ріапі Ьу теазипщ; оГ іЬе іпуегі зи§аг сопсепігаііоп іп іЬе йосуєгз [14]: іі із 23°С. 
Іп [15] іі суаз герогіесі іЬаі іЬе іетрегаіиге іпзісіе а Гіосуєг оґ іЬе 8оиіЬ Атегісап ріапі Рговорапске атегісапа із 
ир іо 6°С аЬоуе атЬіепі аі айегпооп. Іп іЬе суогк [16] іі суаз іпГогтесІ аЬоиі іЬе зіисіу оГ 1оп§-іегт гезріготеігу 
(С 02 ргосіисііоп) апс! іЬегтотеігіс теазигетепіз, суЬісіі суєгє саггіесі оиі оп іпіасі йосуєгз оГ АГгісап ріапіз 
Нусіпога А/гісапа, Нусіпою аЬушпіса, Нусіпот езсиїепіа іп іЬе ГіеІсІ: ІІіе т а х іт и т  уаіие оГ теіаЬ оІізт суаз 
ге^ізіегесі суЬєп іЬе іетрегаіиге іпзісіе іЬе ііосуєг суаз суііНіп іЬе гап§е оґ (20-24)°С. Іі із сіеагіу, іЬе гезиііз оГ ікезе 
зіисііез сопйгт іЬе »оос! ацгеетепі Ьеісуееп іЬе саісиіаіесі сіаіа апсі ехрегітепіаі опез.

8о, іЬе аЬ іпіііо сіезі§пес1 тосіеі оГ іЬе Ьазіс іЬегтосіупатіс ргосеззез іп Ггиіі ігее йосуєгз суііЬ сегіаіп 
зішріійсаііопз сіоез геаііу “суогк”: іі ргосісіез іЬе геІіаЬІе гезиііз апсі іі із зепзіііуе іо іпсііуісіиаі рЬузісаІ 
сЬагасіегізіісз оГ йосуєг різіііз апсі іо сегіаіп ехіегпаї Гасіогз. Вазесі оп іЬе ргезепіесі гпосіе! іі суаз сіеуеіоресі 
арргоргіаіе а1§огііЬт Гог са1си1аііп§ іЬе йосуєг різіі! іетрегаіиге, суЬісіі із ітріетепіед  іп Псе рго§гат “ВюЫА- 
1”. ТЬе гезиііз оГ іЬе сотриіег ргоцгат асііуііу аге іп аоосі ацгеетепі суііЬ тап у  етрігісаі сіаіа оГ йеісі Ьоіапу.
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ТЬе аиіЬогз Ьєіієує іЬаІ зітіїаг апсі шоге сіеіаі Іесі тосіеі іпу: о і' їЬе епегсу Ьаіапсе \уоиЫ ипсіоиЬТесІіу Ье 
изеґиі ґог зеагеЬіпе апсі Гіпсііп§ оґ оріітаї зоїиііопз Іо їЬе ргоЫет о ї зигуіуаі оґ сегіаіп ріапт зресіез, аз \уе11 іп 
сіеуеіортепі оґ зігаїе^іез оґ т а х іт и т  уіеИ оґ ґгиіі ріапіз ипсіег сопсііііопз оґ їЬе §1оЬа1 \уагтіп§.
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