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Національний університет «Львівська полі-
техніка» реалізує державну науково-технічну 
політику та власну стратегію, всебічно сприяє 
утвердженню в Україні інноваційної моделі 
економічного і соціального розвитку, підви-
щенню ефективності використання інтелекту-
ального потенціалу та забезпеченню зростан-
ня конкурентоспроможності національної еко-
номіки.

Співпраця зі світовими науково-освітніми 
центрами і фондами, формування інноваційної 
інфраструктури та комерціалізація результатів 
наукових досліджень — серед основних пріори-
тетів діяльності Львівської політехніки.

Співробітники науково-дослідного центру 
твердотільної електроніки та сенсорів «Крис-
тал» (науковий керівник — д-р тех. наук Бо-
льшакова І.А.) розробили технологію радіацій-
ного модифікування напівпровідникових ма-
теріалів АIIIBV для сенсорної електроніки, зо-
крема визначили оптимальні технологічні ре-
жими радіаційної модифікації сенсорів на ос нові 
гетероструктур InSb/i—GaAs та InAs/i—GaAs 
для отримання сенсорів, параметри яких є ста-

більними в умовах експлуатації в прискорю-
вачах та реакторах термоядерного синтезу та 
нову версію програмного забезпечення для 
вимірювальної системи, що забезпечує високу 
точність контролю параметрів радіаційно мо-
дифікованих напівпровідникових матеріалів, 
а також контроль та регулювання температу-
ри досліджуваних сенсорів під час опромінен-
ня. Технологія радіаційного модифікування дає 
можливість одержувати матеріал з заданим 
рівнем легування та однорідним розподілом 
легуючих домішок, придатного для отримання 
радіаційно стійких сенсорів з високою чутли-
вістю до магнітного поля. На відміну від відо-
мих, розроблена технологія радіаційного мо-
дифікування дозволяє проводити процес як 
для тонкоплівкових матеріалів, так і для гото-
вих сенсорів, що не тільки спрощує сам техно-
логічний процес, а й дозволяє отримувати ра-
діаційно стійкі сенсори з широким діапазоном 
робочих температур, високою чутливістю до 
магнітного поля, часовою стабільністю пара-
метрів. Технологія радіаційної модифікації дає 
можливість проводити модифікацію не тільки 
напівпровідникових матеріалів, тонкоплівко-
вих структур, а й готових сенсорів магнітного 
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поля. Сумарні витрати на її реалізацію склада-
ють 1 млн. 500 тис. грн., термін окупності — 
5—7 років. Серед потенційних споживачів — 
науково-дослідні центри, в яких експлуату-
ються, будуються або плануються дослідниць-
кі реактори та прискорювачі заряджених час-
тинок у США, Німеччині, Росії, Японії, Фран ції 
та ін. Міжнародні центри ядерних досліджень 
CERN, ОІЯД (проект NICA), GSI (проект 
FAIR), а також термоядерні реактори ITER, 
JET, TORE SUPRA потребують сотні магніто-
метрів для контролю та моніторингу магнітно-
го поля. Магнітометри на основі радіаційно 
стійких холлівських сенсорів можуть вико-
ристовуватись у циклотронах медичного при-
значення, ринок яких з кожним роком стрімко 
зростає. Наразі розроблено та виготовлено 
оснастку та апаратуру для проведення in-situ 
вимірювань параметрів матеріалів та сенсорів 
під час їх опромінення. Виготовлено експери-
ментальні зразки радіаційно-модифікованих 
сенсорів та проведено їх випробування. Для 
Об’єднаного інституту ядерних досліджень
(м. Дубна, РФ) виготовлено 3-координатні маг-
нітометри на основі радіаційно стійких хол-
лівських сенсорів.

За науковим напрямом «Найважливіші про-
блеми хімії та розвитку хімічних технологій» 
працює низка науковців «Львівської політех-
ніки». Так, під керівництвом д-ра тех. наук, 
проф. Воронова С.А. створено високоефектив-
ні полімерні носії нуклеїнових кислот, люмі-
несцентних маркерів та лікарських засобів 
для експрес-діагностики і лікування протеї-
нопатії. Розроблено методологію синтезу та 
створено ефективні методики одержання но-
вих класів функціональних мономерів. Вперше 
одержано нові класи акрилатних, сиренових, 
малеїнатних та малімідних поверхнево актив-
них мономерів. Досліджено колоїдно-хімічні 
властивості синтезованих мономерів та їх роз-
чинів, емульсійну та вододисперсійну кополі-
меризацію з пероксидними та іншими моно-
мерами традиційної будови, що виставляють-
ся на продаж. Досліджено колоїдно-хімічні 

властивості і адсорбційну здатність одержа-
них функціональних олігомерів. Вперше одер-
жано носії, комплекси яких з олігонуклеоти-
дами долають гемоенцефалітний бар’єр, що 
надзвичайно важливо для лікування пріонних 
інфекцій та інших захворювань головного 
мозку. Перевагою створених матеріалів є те, 
що їх кон’югати з нуклеїновими кислотами та 
іншими лікарськими препаратами, на відміну 
від відомих носіїв, здатні долати гемоенцефа-
літний бар’єр, забезпечуючи доставку ліків у 
головний мозок — головне вогнище пріонної 
інфекції. Синтезовані носії забезпечують у 28 
разів ефективнішу доставку нуклеїнових кис-
лот у клітини дріжджів порівняно з розгалу-
женим поліетиленіміном та у 79 разів ефек-
тивнішу порівняно з поліетиленгліколем від 
компанії Sigma-Aldrich. Вони у 15 разів ефек-
тивніші, ніж традиційна літій-ацетатна до-
ставка, а також у 2 рази порівняно з електро-
порацією. Матеріали створено на основі до-
ступних сполук природного походження та 
промислових мономерів. Їхнє застосування у 
декілька разів підвищує терапевтичну дію спе-
цифічних олігонуклеотидів. Завдяки універ-
сальності методу одержання олігомерів значно 
знижується їх собівартість. Виготовлені екс-
периментальні зразки апробовано в Інституті 
біології тварин та в Інституті біології клітини 
НАН України як носії ліків та генів для про-
ведення наукових досліджень in vitro та in vivo 
згідно з тематикою цих організацій. 

Створено і досліджено in vitro та in vivo нові 
«розумні» олігомерні носії ліків і нуклеї-
нових кислот та нанорозмірні системи їх ці-
льової доставки в клітинах та організмі (нау-
ковий керівник — д-р тех. наук, доц. Заічен -
ко О.С.). Протиракові препарати на їх основі 
успішно пройшли лабораторні і доклінічні ви-
пробовування; готується проведення клініч-
них випробувань. Технологія синтезу захище-
на патентами України, отримано патент США. 
Роботу виконано разом з Інститутом біології 
клітини НАН України, який є співвласником 
розробки. Ідея розробки полягає в тому, що 
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нові носії і системи доставки з низькою ток-
сичністю забезпечують адресну доставку ліків 
в орган-мішень, контрольоване вивільнення та 
пролонгацію дії, можливість зменшення дози 
токсичних протиракових препаратів, а також 
подолання природних біологічних бар’єрів в 
організмі. До позитивів розробки можна від-
нести таке: 1) методи отримання нових носіїв 
та систем доставки забезпечують цільовий кон-
троль функціональності та молекулярно-ма-
сових характеристик носіїв, колоїдно-хімічних 
і реологічних властивостей та здатності для 
іммобілізації ліків і ДНК; 2) меншу собівар-
тість та меншу токсичність у порівнянні з іс-
нуючими синтетичними аналогами; 3) можли-
вість створення різних форм препаратів для 
пероральних, парентеральних, трансдермаль-
них та інших шляхів доставки препаратів в ор-
ганізм; 4) можливість подолання природних 
біологічних бар’єрів, підвищена ефективність 
та пролонгація терапевтичної дії. 

Розроблено проект регламенту та технічних 
умов одержання ефективного біоциду для за-
хисту фарб та ґрунтовок тіосульфонатного 
типу (ТС) з широким спектром протимікроб-
ної дії (науковий керівник д-р тех. наук, проф. 
Новіков В.П.). Проведено виробничі випробу-
вання біоцидної дії лабораторних зразків біо-
циду у зразках водоемульсійних фарб UP-131 
та лаків 339 з вмістом ТС в концентраціях 
0,1—1 %, виготовлених на ТОВ НВФ «ІРКОМ-
ЕКТ». Встановлено, що дослідні зразки фарб 
UP-131 та лаків 339 з біоцидною добавкою ТС 
забезпечують антимікробний і протигрибко-
вий захист різноманітних матеріалів від біо-
пошкоджень в зовнішніх та внутрішніх примі-
щеннях будівель. На зразках деревини і шту-
катурки з нанесенням фарби і лаку, що містять 
ТС, повністю відсутні гриби Aspergillus niger, 
Penicillium chrysogenum і спостерігається сте-
рильна зона на поживному середовищі, яка 
пояснюється дифузією біоциду ТС у середо-
вище, завдяки фунгіцидним властивостям да-
них зразків. Запропонована біоцидна субстан-
ція ТС є високоактивним біоцидом щодо бак-

терій та грибів, що викликають біопошкоджен-
ня фарб та лаків і є більш ефективною, ніж 
Grotan F-15 (S&M). Прогнозована потреба ті-
осульфонатного біоциду, який може застосу-
ватися не тільки як біоцид для фарб та лаків, 
але і для захисту від біопошкоджень різних на-
фтопродуктів та у сфері їх виробництва, ста-
новить приблизно 150 т на рік. Очікуваний 
економічний ефект при виробництві і застосу-
ванні біоцидів — не менше 200 млн. грн. на рік. 
Серед потенційних споживачів — підприєм-
ства автомобіле- та машинобудування, цивіль-
не та промислове будівництво, нафтоперероб-
на промисловість. 

Серед розробок наукового напряму «Ство-
рення та застосування технологій отримання 
нових речовин хімічного виробництва» слід 
виділити технологічні засади виробництва 
стабілізованої полімерної сірки і водню плаз-
молізом сірководню, що не мають аналогів у 
світі та дозволяють одержувати спеціальні 
види сірки із наперед заданими властивостя-
ми та ефективно вирішувати проблему утилі-
зації сірководню (група науковців під керів-
ництвом д-ра тех. наук, проф. Яворського В.Т.). 
Отримано експериментальні зразки стабілізо-
ваної полімерної сірки, а також вивчено їх 
фізико-хімічні і фізико-механічні властивості; 
зразки сіркоцементів з підвищеними гідро-
фобністю, механічною міцністю, морозостій-
кістю та скороченим терміном тужавіння. Роз-
роблено технологічну схему процесу виробни-
цтва та обґрунтовано параметри технологічно-
го режиму здійснення головних технологічних 
стадій. Розроблена технологія забезпечує се-
лективне отримання разом із воднем заданого 
спеціального виду сірки (полімерної або дріб-
нодисперсної), а також сірковуглецю на одній 
установці лише внаслідок зміни параметрів 
вихідної сировини та технологічного процесу. 
Технологія характеризується максимальною 
повнотою перероблення сировини з отриман-
ням цільових продуктів, що належать до спе-
цифічних високодефіцитних продуктів суль-
фатної промисловості, виробництво яких в 
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Україні відсутнє. Технологія дозволяє вибір-
ково отримати спеціальні види сірки на одній 
установці, зменшити собівартість продукту за 
рахунок зменшення енерговитрат і отриман-
ня додаткового продукту — водню та покра-
щити умови праці. Експериментальні зразки 
стабілізованої полімерної сірки за деякими па-
раметрами переважають кращі світові зразки. 
Застосування названої технології дозволяє зни-
зити собівартість продукту на 50—60 %, змен-
шити стадії технологічного процесу, забезпе-
чити комплексну переробку сировини, повно-
та та глибина якої сягає 100 %, та забезпечити 
термостабільність полімерної сірки понад 70 % 
(термостабільність аналогів не перевищує 55 %), 
що дасть можливість отримати полімерну сір-
ку з регульованими властивостями та розши-
рити області її застосування. Витрати на реа-
лізацію проекту (залежно від продуктивності 
технологічного об’єкту) — 2—5 млн. грн. Тер мін 
окупності — 2—3 роки. Потенційними користу-
вачами технології можуть бути нафто- і га зо пе-
реробна, хімічна, коксохімічна, харчова, гу мо во-
технічна та шинна промисловості, будівельна 
галузь, сільське господарство, енергетика.

Надзвичайно перспективним є науковий на-
прям «Технології використання нових видів 
палива, скидних енергоресурсів, відновлюва-
них та альтернативних джерел енергії. Теп ло-
на сосні технології». Науковці «Львівської по-
лі техніки» створили електромеханотронну сис-
тему перетворення енергії для безредуктор-
них вітроустановок з вертикальною віссю обер-
тання (науковий керівник — д-р тех. наук., 
проф. Щур І.З.), на яку отримано патенти. 
Запропоновано методику спрощеного та уточ-
неного розрахунків параметрів генератора та 
пакет програм для розрахунку магнітомеха-
нічної характеристики багатополюсних синх-
ронних машин різної конфігурації на основі 
3D-моделювання магнітного поля, що дало 
змогу оперативно проектувати високоефек-
тивні електричні машини із заданими параме-
трами, які вигідно відрізняються від аналогів, 
що приходять на ринок України. Розроблено 

мікроконтролерну систему автоматичного ке-
рування, яка виконує функції оптимізації ро-
бочої точки з метою отримання максимальної 
вихідної потужності, забезпечення коректної 
роботи акумуляторних батарей з метою про-
довження їх терміну служби та захисту вітро-
енергоустановки від нештатних ситуацій. Зап-
ропоновані системні, схемні та алгоритмічні 
рішення безредукторних автономних вітро-
енергоустановок на основі багатополюсної 
дво якірної синхронної машини з постійними 
магнітами з силовими напівпровідниковими 
перетворювачами параметрів електроенергії 
на базі підвищувального DC-DC-перет во рю-
ва ча та активного випрямляча напруги з мі-
кроконтролерним керуванням забезпечують 
значно кращі енергетичні та експлуатаційні 
показники порівняно з аналогами завдяки 
ефективному використанню низькопотенціа-
ль них вітрів, оптимальному регулюванню елект-
ричного навантаження та системі захисту аку-
муляторних батарей.

Є напрацювання у науковців «Львівської 
по літехніки» і в царині використання соняч-
ної енергії. Зокрема, виготовлено експеримен-
тальний зразок тривимірного сонячного еле-
мента n-СdS/p-CdTe та проведено його тесту-
вання у лабораторних умовах (науковий ке-
рівник — д-р фіз.-мат. наук, проф. Ільчук Г.А.). 
Практична та економічна цінність розробле-
ної технології одержання текстурованих со-
нячних елементів полягає ось у чому: техноло-
гія дозволяє одержувати елементи з більшою 
робочою поверхнею без зміни їхньої площі; 
багатократне відбивання світла на мікроре-
льєфній поверхні забезпечує збільшення ККД 
сонячного елемента; використання кремнію 
для виготовлення мікрорельєфних підкладок 
дозволить полегшити можливе впровадження 
у масове виробництво. Використання невели-
кої кількості високочистих матеріалів для ви-
готовлення сонячних елементів дає можли-
вість зменшити собівартість їх виробництва. 
Водночас збільшення ефективності сонячних 
елементів без зміни їх площі дає можливість 
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зменшити термін окупності встановлення со-
нячних батарей. Розроблена технологія дозво-
ляє одержувати зразки, що містять лише неве-
ликі кількості високочистих та дорогих кад-
мію і телуру. Зв’язані у сполуці, вони нешкід-
ливі і практично не впливають на зовнішнє 
середовище та є екологічно безпечними.

Для організацій та підприємств, які працю-
ють у галузях електроенергетики, приладобу-
дування, мікро- та нанофотоелектроніки, спін-
троніки, електронного матеріалознавства ак-
туальними є розроблені під керівництвом д-ра 
тех. наук, проф. Григорчака І.І. (науковий на-
прям «Створення та застосування нанотехно-
логій і технологій наноматеріалів») фізико-тех-
нологічні засади формування ієрархічних та 
супрамолекулярних структур молекулярної 
енергетики і наноелектроніки. На сьогодні роз-
роблено обладнання та запропоновано техно-
логічні операції для виготовлення ге не раторів 
і накопичувачів енергії в композит ному кор-
пусі. Виготовлено перші зразки твердотільних 
наноструктурованих іоністорів з фун  кціо на-
ль ною радіочастотною гібридністю. Ство рено 
нові види джерел енергії, іоністорів, наногене-
раторів струму. Вперше для цих прис троїв за-
стосована технологія супрамолекулярних ан-
самблів ієрархічної архітектури. Сфор  мовано 
супрамолекулярні наноструктури одно- та дво-
матричної ієрархічної архітектури: графіт-на-
нодисперсний селенід вісмуту та графіт-на-
но дисперсний дисульфід заліза для літієвих 
джерел струму з інтеркаляційним механізмом 
струмоутворюючих реакцій, що забезпечує зро-
с тання питомої ємності до 6 разів порівняно 
з відомими великомасштабними гомологами. 
Ство рено новий клас наноструктурованих еле-
ментів, таких, як магнітні блокатори пос тій-
ного струму та безкотушкові лінії затримки. 
Вперше розроблено інтеркаляційний спосіб 
формування наноструктур. Вперше сформо-
вано наноструктуру нової конфігурації — з по-
черговими 2D-напівпровідниковими та 2D-
іонними нанопрошарками, яка виявляє функ-
ціональну гібридність. На низьких частотах 

вона поводить себе як іоністор, а на високих — 
як високодобротний радіочастотний конден-
сатор. У вперше синтезованих супрамо леку-
лярних ансамблях ієрархічної архітектури за-
безпечується колосальне зростання величини 
фотоємності при кімнатних температурах по-
рівняно з відомими матеріалами. Ви яв лені но-
ві ефекти і явища забезпечують широке прак-
тичне застосування сформованих на но ст рук-
тур як структур радіочастотних конденсаторів 
з суттєво вищою питомою ємністю порів няно 
з відомими та нанофотоіоністорів над великої 
ємності, аналогів яких немає. 

Науковою групою проф. Григорчака І.І. та-
кож розроблено методи і режими інтеркаля-
ційної модифікації екологічно безпечних мі-
нералів та виконано технологічно-конст рук-
тор ське забезпечення для її реалізації. Вста-
нов лено, що формування дублетноматричних 
і супрамолекулярних наноструктур на основі 
інтеркаляційно модифікованих мінералів сут-
тєво покращує енерго-потужнісні параметри 
літієвих джерел струму, які є сьогодні на рин-
ку. На відміну від світових аналогів досягнута 
питома ємність, що на порядок вища, ніж у ка-
тодних матеріалів літієвих джерел живлення, 
та функціональна гібридність, яка забезпечує 
гігантську псевдоємність ~8000 Ф/г. Роз роб-
л е но активну систему конфігурації «Double 
mat rix-roocking chair», в якій можна досягти 
питомої енергії ~9 кДж/г. Спрощено схемо-
технічні рішення, забезпечено збільшення у 2 
рази енергетичної ємності та до 10 разів кіль-
кості циклів «заряд—розряд», що дає можли-
вість замінити весь «парк» свинцевих, нікель—
кадмієвих та нікель—метал—гідридних акуму-
ляторів. Наявність ресурсної бази, простота та 
екологічна чистота технології при забезпечен-
ні високих енерго-потужнісних параметрів та 
низька вартість одиниці енергії зумовлюють 
інвестиційну привабливість розробки. Серед 
потенційних споживачів — галузь приладобу-
дування, зокрема для забезпечення енергетич-
ної автономності (системи живлення кальку-
ляторів, пультів керування, комп’ютерної енер-
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гонезалежної памяті, мобільні пристрої, ліхта-
рики тощо), а також для виготовлення енерге-
тичних блоків гібридних транспортних засобів. 
Виготовлено та протестовано зразки наногі-
бридизованих структур, які проявляють здат-
ність до надвисокоємного накопичення заря-
ду. Технології молекулярних накопичувачів 
енергії з водними і неводними електролітами 
та технології літієвих джерел струму з інтер-
каляційним механізмом струмоутворюючих 
реакцій готові до впровадження у виробни-
цтво. Передбачається впровадження суперкон-
денсаторів для електроавтобуса на концерні 
«Електрон» (Україна), на фірмах MWH (Сло-
ваччина) — гібридні накопичувачі енергії) та 
«LG-electronics» (Південна Корея) — літій-іон-
ний конденсатор для гаджетів та редокс-аку-
мулятор для мобільних телефонів.

На Бурштинській ТЕС, ВАТ «Львівоб л  е-
нер го», ВАТ «Західенерго» та відкритій роз-
по ді льчій злагоді підстанції «Калуш» Західної 
електроенергетичної системи впроваджено за-
соби та способи покращення керованості та 
якості електроенергетичних систем (науковий 
керівник — д-р тех. наук, проф. Варець кий Ю.О.). 
Розроблено програмний модуль для аналізу 
впливу характеристик фільтрів вищих гармо-
нік на показники несинусоїдного режиму елек-
тричної мережі; програмний модуль розрахун-
ку елементів електричних мереж, який дозво-
ляє адекватно моделювати ферорезонансні 
процеси в реальних електромережах з елек-
тромагнітними трансформаторами напруги, та 
програмний модуль для імітаційного моделю-
вання статичної системи збудження ССТЕ-
2100-465-2,5 УХЛ4 турбогенератора ТГВ-200. 
Створено бази даних показників несинусоїд-
них режимів електричних мереж з різними ти-
пами нелінійних навантажень та засобами 
компенсації реактивної потужності, які отри-
мані на основі експериментальних та модель-
них досліджень і дозволяють створити нові 
системи моніторингу несинусоїдних режимів 
електричних мереж з нелінійними наванта-
женнями; розрахункових параметрів основних 

типів електромагнітних трансформаторів на-
пруги, які дають змогу адекватно моделювати 
ферорезонансні процеси в електричних мере-
жах. Розроблено технологічні інструкції вери-
фікації телевимірів на основі узагальнених 
незалежних змінних для задач оперативного 
дис петчерського керування електричними ме-
режами, що дозволяє суттєво знизити неточ-
ність інформації, зумовлену наявністю похи-
бок на шляху від джерела інформації до опе-
ратора. Розробка відповідає світовому рівню. 
Практичне застосування запропонованих мо-
делей, методів, способів аналізу та розрахунку 
дозволяє суттєво покращити керованість, якість 
та надійність електроенергетичних систем, оп-
ра цювати оптимальні стратегії їх розвитку та 
покращення керованості. На даний момент 
розроблено комп’ютерний симулятор для тес-
тування і діагностування статичних систем ре-
гулювання збудження турбогенераторів елек-
тростанцій; антирезонансний трансформатор 
напруги для електромереж з ізольованою ней-
траллю; систему захисту трансформатора на-
пруги від пошкоджень ферорезонан сними про-
цесами в електричних мережах з ізольованою 
нейтраллю. Виготовлено дос лід но-промис ло-
вий зразок пристрою захисту трансформато-
рів напруги від ферорезонансних процесів.

На Нововолинському ливарному заводі, ТзОВ 
«Науково-виробниче об’єднання «Роз літ» та 
«Мотор Січ» передбачається впровадження 
захищеної патентами України інтелектуаль-
ної системи оптимального керування елек-
тричними режимами дугової сталеплавильної 
печі за критеріями енергоощадності. Експе ри-
ментальний зразок цієї системи пройшов вип-
робування у печах малої місткості (наукова 
група д-ра тех. наук, проф. Лозинського О.Ю., 
яка працює у напрямі «Технології електрое-
нергетики»). Оперативне керування режима-
ми плавлення та адаптація до зміни коорди-
натних і параметричних збурень виконується 
нейронною мережею верхнього рівня. Вхідний 
вектор нейронної мережі, елементами якого є 
інтегральні оцінки координат та збурень ре-
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жиму плавлення, оперативно розраховується 
підсистемою інформаційного забезпечення. На 
нижньому рівні функціонують локальні під-
системи швидкодійного регулювання та якіс-
ної стабілізації координат електричного ре-
жиму. Розроблена ієрархічна багатоконтурна 
сис тема має розширені функціональні можли-
вості щодо реалізації стратегій багатокритері-
ального оптимального керування, зокрема за 
узагальненими критеріями енергоощадності. 
На відміну від двоконтурної системи італій-
ської фірми Danieli розроблена система не-
йромережевого керування має більші можли-
вості оперативних багатокритеріальних стра-
те гій адаптивного оптимального керування ре-
жимами плавлення, в 1,4 рази меншу встанов-
лену потужність силового електрообладнання 
і, відповідно, меншу вартість, а також менші 
спотворення синусоїдності струмів дуг та на-
пруги мережі. При застосуванні запропонова-
ної системи підвищується точність реалізації 
оптимального директивного графіка ведення 
плавки, що гарантує отримання електросталей 
та сплавів із нормативними показниками хіміч-
ного складу та фізичних властивостей, змен-
шується кількість бракованих плавок, зменшу-
ється ймовірність виникнення аварій та не-
штатних ситуацій, зменшується собівартість 
сталей та сплавів. У печах місткістю 0,5—3 т до-
сягається зменшення питомих витрат електро-
енергії — на 4—6 %, втрати активної енергії зни-
жуються на 4,5—7 %, а споживання реактивної 
енергії на 17—24 %. Середній коефіцієнт по-
тужності за плавку зростає з 0,79 до 0,85, втра-
ти металу через випаровування менші на 4,5—
5,5 %, а продуктивність печі зростає на 6—7 %.

Під керівництвом д-ра техн. наук, проф. Ду-
рягіної З.А. оптимізовано функціональні влас-
тивості конструкційних матеріалів методами 
інженерії поверхні з використанням комп’ю-
терного моделювання. Виготовлено експери-
ментальний зразок USB-адаптера вібраційно-
го магнітометра для уніфікації, модернізації та 
підвищення точності вимірювань магнітних 
властивостей поверхневих шарів. Розроблено 

програмний комплекс Solid Works для побу-
дови імітаційних моделей, що дозволяє прово-
дити визначення оптимальних параметрів мі-
кроструктури поверхневих шарів металови-
робів, які відповідають вимогам експлуатації. 
Розроблено програмний продукт T-Controller 
User Manual. Авторами розроблено нові тех-
нології відновлення і ремонту деталей машин 
з метою підвищення їх зносостійкості, контак-
тної міцності та корозійної стійкості та методи 
визначення оптимальних параметрів мікро-
структури. Запропоновано шляхи створення 
функціональних бар’єрних шарів поверхне-
вим лазерним легуванням корозійностійких 
сталей, що мають властивості нових матеріа-
лів, здатні тривалий час надійно працювати в 
парах тертя за умов статичних та динамічних 
навантажень при одночасній дії робочих се-
редовищ. Встановлено оптимальні комбінації 
в системі «сталь — модифіковані у поверхню 
елементи» з урахуванням кінетики та механіз-
му фізико-хімічних явищ на міжфазній по-
верхні розділу. Розроблено оптима льні режи-
ми методів інженерії поверхні. Ство рено інте-
лектуальні давачі з функціями розпізнавання, 
класифікації, прогнозування та передбачен-
ня. На відміну від світових ана логів розро-
блена технологія дає можливість здій снювати 
вибір оптимальних технологій формування 
поверхневих шарів різного функціонального 
призначення залежно від морфології їх будо-
ви. Для підвищення контактної довговічності 
пар тертя встановлено аналітичні залежності, 
що пов’язують ефективні механічні власти-
вості та кількісні параметри мікроструктури 
поверхневих шарів. Засто су ван ня методів не-
йронечіткого моделювання дозволило ство-
рити інтелектуальні давачі, що можуть бути 
вмонтовані у обладнання для моніторингу де-
структивних змін у поверхневих шарах кон-
струкційних матеріалів. 

Науковою групою д-ра техн. наук, проф. 
Мельника А.О., що працює у науковому напря-
мі «Суперкомп’ютерні програмно-технічні за-
соби, телекомунікаційні мережі та системи. 
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Ґрід- та клауд-технології», розроблено техно-
логію побудови багатопортової пам’яті ком-
п’ютера на принципах паралельного доступу 
до даних — теорію, моделі та технологію по-
будови пристроїв паралельної багатопортової 
пам’яті (ПБП) комп’ютера. Технологія вклю-
чає новий спосіб впорядкованого доступу до 
даних, що забезпечує паралельний доступ до 
даних з багатьох портів, дає можливість вико-
нання паралельних обчислень та підвищує 
продуктивність комп’ютерних систем. Зап ро-
по новано новий тип пам’яті комп’ютера та 
нову архітектуру пристрою пам’яті, в якій реа-
лізовано цей спосіб. Розроблені моделі при-
строїв ПБП можуть бути реалізовані з вико-
ристанням розробленої технології в ПЛІС 
(Прог рамована логічна інтегральна схема) як 
окремі пристрої пам’яті комп’ютера або скла-
дові комп’ютерних систем на кристалі. На сьо-
годні пристроїв пам’яті з паралельним безкон-
фліктним доступом до даних з багатьох портів 
не існує. У порівнянні з пристроями пам’яті з 
послідовним доступом пам’ять з паралельним 
безконфліктним доступом, як мінімум, у n ра-
зів швидша (n — кількість портів пам’яті), не 
потребує зберігання адрес комірок пам’яті, до 
яких записано дані, та має ширші функціо-
нальні можливості. Застосування запропоно-
ваного пристрою пам’яті підвищить ефектив-
ність комп’ютерних засобів для пристрою 
пам’яті з 16-ма портами — 1/16 нс, тобто 60 пс, 
що є недосяжним для відомих типів пам’яті. 
Для порівняння: найшвидша напівпровіднико-
ва пам’ять фірми Micron SDRAM CT32M64 
S4W7E працює на частоті 133 МГЦ, тобто на 
запис/вибірку з цієї пам’яті одного даного по-
трібно 8 нс — у 128 разів більше, аніж в роз-
робленій багатопортовій пам’яті. На основі ба-
гатопортової пам’яті можуть будуватися такі 
при строї комп’ютера: паралельна буферна па-
м’ять, паралельні процесори опрацювання сиг-
налів та зображень, спільна пам’ять ком п’ю-
терних систем та мереж тощо.

Перспективною є розробка інформаційної 
технології захисту цінних паперів на основі 

нових методів цифрової обробки графічної 
інформації (науковий керівник — д-р техн. 
наук, проф. Медиковський М.О.). Розроблена 
технологія вирішує проблему створення віт-
чизняних інноваційних способів захисту цін-
них паперів, адже на сьогоднішній день прак-
тично відсутні подібні методи та засоби, роз-
роблені на основі математичного апарату та 
реалізовані з використанням стандартного 
ус таткування для ви давничо-поліграфічних 
сис тем. Ре зультати роботи впроваджено на 
поліграфічному комбінаті «Україна», де осво-
єно принципово нову технологію побудови 
гільйошних елементів захис ту цінних паперів. 
Технологію і спеціалізоване програмне забез-
печення для виготовлення елементів захисту 
шляхом кодування зображень з використан-
ням неперіодичних матриць Адама ра впрова-
джено на Бан кнотній фабриці На ціо нального 
банку Украї ни. Науковцями групи Ме ди ков-
ського М.О. розроблено інформаційну тех-
нологію реалізації комплексного захисту цін-
них паперів на основі векторної графіки та 
кодування зображень, а також спеціалізоване 
програмне забезпечення, що збільшує ефек-
тивність та рівень захисту цінних паперів 
шляхом підвищення точності побудови гра-
фічних елементів. Ви ко ристання розробленої 
інформаційної технології на етапі додрукар-
ських процесів забезпечує унікальні елементи 
захисту. Крім того, розширюються можливос-
ті параметричної ідентифікації документів. 
Розроблений комплексний метод захисту цін-
них паперів об’єднує метод побудови тонкої 
графіки та метод кодування графічних зобра-
жень. Поєднання методу побудови тонкої гра-
фіки на основі Ateb-функцій та методу коду-
вання графічних зображень стало основою 
створеної нової інформаційної технології за-
хисту цінних паперів. Зап ро поно вана техно-
логія захисту цінних паперів не вимагає вико-
ристання нових матеріалів та спеціального 
устаткування. Аналогічної технології захисту 
та відповідного програмного забезпечення для 
її реалізації в Україні немає. 
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«Львивська политехника», Львов

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«ЛЬВИВСЬКА ПОЛИТЕХНИКА»

Представлены разработки ученых Национального уни-
верситета «Львивська политехника» за последние пять 
лет, которые дают общее представление об уровне науч-
ного наследия и свидетельствуют о способности универ-
ситета эффективно работать в соответствии с потребностя-
ми рыночной экономики. Подробнее с научными разра-
ботками можно ознакомиться на сайте nauka.lp.edu.ua.

Ключевые слова: полупроводниковые материалы, на-
ноэлектроника, химия, энергосбережение, информацион-
ные технологии.

Z. Pikh

Lviv Polytechnic National University, Lviv

SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF THE LVIV 
POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY

Developments of scientists from Lviv Polytechnic Na-
tional University in the last five years providing the outline 
of the level of scientific achievements and testifying the abil-
ity of the University to work effectively to meet the needs of 
a market economy are presented. More information about 
Lviv Polytechnic National University scientific developments 
can be found at nauka.lp.edu.ua.

Key words: semiconductor materials, nanoelectronics, 
chemistry, energy saving, information technologies.

Стаття надійшла до редакції 08.12.14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


