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Streszczenie 
 

Mierzoną wartość impedancji pętli zwarciowej otrzymuje się na podstawie 
pomiaru dwóch wartości napięć dla obwodu nieobciążonego oraz obciążo-
nego, najczęściej rezystancją, która stanowi sztuczne zwarcie. W referacie 
przedstawiono analizę wpływu błędu pomiaru okresu napięcia sieci na 
dokładność wyznaczenia impedancji, dla metod wykorzystujących pomia-
ry wartości skutecznych napięć. Jak pokazały przeprowadzone badania 
nawet niewielkie błędy pomiaru okresu mogą mieć istotny wpływ na 
dokładność wyznaczenia szukanej impedancji. 
 
Słowa kluczowe: pomiary impedancji pętli zwarciowej, błędy pomiaru 
okresu. 
 

Influence of some component errors on the  
loop impedance measurement accuracy 

 
Abstract 

 
A measured loop impedance value is obtained by measuring two voltage 
values for unloaded and loaded circuit [1], most often with resistive load, 
which is an artificial short-circuit (Fig. 1). The paper presents analysis of 
the impact of the voltage period measurement error on the loop impedance 
measurement accuracy for the methods based on the value of RMS voltages. 
For the assumed parameters of the circuit under test [3, 4, 5] there is 
performed analysis of the period measurement error (Fig. 3), and resulting 
from it the RMS voltage designation error (Fig. 4). Subsequently, there are 
shown the results of studies on the effects of these errors on the loop 
impedance measurement (Fig. 5). As studies have shown, even small 
errors of the period measurement, which for the assumed parameters of the 
circuit under test may reach the values between 0,05% and 0,18%, may 
have a significant impact on the accuracy of the loop impedance measurement. 
The loop impedance measurement error can reach the values of 
approximately 4%. 
 
Keywords: loop impedance measurement, errors of period measurement. 
 
1. Wstęp 
 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej ma ważne znaczenie prak-
tyczne, ponieważ zmierzona wartość impedancji może stanowić 
podstawę do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Dokładność takiego pomiaru nie jest wygórowana i dopuszczalny 
jest duży, bo 30% błąd [1] min. ze względu na dużą liczbę wielko-
ści wpływających. Źródłem zakłóceń może być obiekt badany, 
czyli sieć elektroenergetyczna jak również sama aparatura pomia-
rowa. Przykładem zakłóceń wnoszonych przez aparaturę są błędy 
pomiaru napięć potrzebnych do wyznaczenia szukanej impedancji. 
Błędy te mogą się pojawić na skutek niedokładności pomiaru 
okresu napięcia sieci. Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci 
elektro-energetycznej w Polsce ma wartość 50 Hz. Na skutek 
zaburzenia bilansu mocy czynnej w systemie elektroenergetycz-
nym mogą wystąpić odchylenia i wahania częstotliwości [2].  
W praktyce odchylenie standardowe częstotliwości jest obecnie 

niewielkie i wynosi nie więcej niż 0,03 Hz. Sytuacja może być 
inna w wydzielonych sieciach małej mocy, takich jak instalacje 
okrętowe czy autonomiczne sieci w osiedlach na bezludziu [2]. 

 
2. Zasada klasycznych metod pomiaru  

impedancji pętli zwarciowej 
 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej Z = R + jX jest przeprowa-
dzany zwykle w oparciu o metodę tzw. sztucznego zwarcia. Mie-
rzoną wartość impedancji Z otrzymuje się na podstawie pomiaru 
dwóch wartości napięć: E – przy otwartym łączniku W, oraz drugą 
U0 – przy zamkniętym łączniku W (sztuczne zwarcie poprzez 
obciążenie pomiarowe Z0). 

 

 
 
Rys. 1.  Zasada pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach nn: 

a) przykładowy schemat obwodu badanego; b) uproszczony schemat  
obwodu badanego 

Fig. 1.  The principle of loop impedance measurement in low voltage networks:  
a) example diagram of the tested circuit; b) simplified diagram of the  
tested circuit 

 
Impedancję pętli zwarciowej Z wyznacza się na podstawie war-

tości skutecznych lub maksymalnych napięć E i U0 odpowiednio 
dla obwodu nieobciążonego i obciążonego. W referacie skupiono 
się na metodach opartych o pomiar wartości skutecznych napięć 
Esk i U0sk. W takim wypadku impedancja mierzona Zsk wyznaczana 
jest z zależności (1): 
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Napięcie skuteczne dla obwodu obciążonego U0sk jest opisane 

wzorem: 
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Uproszczony schemat toru pomiarowego napięcia jest przed-

stawiony na rysunku 2. Napięcie mierzone u0 jest przetworzone do 
wartości dopuszczalnej u0’ dla przetwornika A/C przy pomocy 
przetwornika wejściowego, o stałej kPU. Jako przetwornik wej-
ściowy w torze pomiaru napięcia może być wykorzystany dzielnik 
napięciowy. Przyjęto, że błąd wnoszony przez przetwornik wej-
ściowy jest pomijalny w stosunku do błędów przetwarzania A/C. 

 

 
 
Rys. 2.  Uproszczony schemat toru pomiarowego napięcia 
Fig. 2.  Simplified diagram of the circuit for voltage measurement 

 
Wartości skuteczne napięć są wyznaczane na podstawie sprób-

kowanych wartości chwilowych napięcia u0’ zebranych podczas 
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pomiaru za pomocą przetwornika A/C. W badaniach do oceny 
błędu przetwarzania A/C posłużono się katalogiem kart pomiaro-
wych firmy National Instruments [3], w którym przedstawiony 
jest sposób obliczenia błędu pobrania pojedynczej próbki. Pod 
uwagę wzięto urządzenie z przetwornikiem 12 – bitowym. 

Dla zakresu pomiarowego karty, ustawionego w odniesieniu do 
wartości chwilowej na wartość 10 V błąd wyznaczenia pojedyn-
czej próbki, obliczony na podstawie danych katalogowych dla 
wybranej karty 12 – bitowej, ma wartość dDAQ=19,4 mV0,02 V. 

Pojedyncza próbka napięcia u0 z uwzględnieniem stałej prze-
twornika kPU pobrana jest z błędem bezwzględnym dYN określo-
nym zależnością: 

DAQPUYN dkd  .     (3) 

 
3. Błędy pomiaru okresu 
 

Pomiar okresu napięcia sieci energetycznej najczęściej prze-
prowadzany jest metodą cyfrową [4] i polega na zliczaniu okre-
sów z generatora wzorcowego w czasie jednego lub kilku okresów 
mierzonych. Okres wyznaczany jest na podstawie próbek zliczo-
nych pomiędzy określoną liczbą przejść wartości chwilowej na-
pięcia e(t) przez zero, zebranych wstępnie dla określonego czasu, 
dla obwodu nieobciążonego.  

Metoda cyfrowa jest obarczona błędami statycznymi: kwanto-
wania, częstotliwości generatora wzorcowego i wyzwalania oraz 
błędem dynamicznym wynikającym z niestałości mierzonego 
okresu w czasie pomiaru [4]. Przy założeniu przyjętym w bada-
niach, że w obwodzie nie występują wahania i odchylenia okresu 
napięcia sieci, błąd dynamiczny jest równy zeru. Błąd częstotliwo-
ści generatora wzorcowego jest zwykle niewielki i można go 
pominąć [4].  

Błąd kwantowania δTk powstaje, gdy na mierzony okres przypa-
da niecałkowita liczba okresów generatora wzorcowego. Błąd 
względny kwantowania δTk nie jest większy niż odwrotność liczby 
okresów sygnału z generatora wzorcowego zliczonych w danym 
pomiarze [4] i jest określony zależnością: 
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gdzie: N0 – liczba okresów z generatora wzorcowego przypadająca 
na mierzony okres T, N0=Tfg (fg – częstotliwość generatora wzor-
cowego), nT T – czas pomiaru okresu. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru 
okresu jest błąd wyzwalania δTw, który jest związany z nieczuło-
ścią komparatora oraz zakłóceniami w mierzonym sygnale. Przy 
założeniu, że na sygnał sinusoidalny o amplitudzie Em są nałożone 
zakłócenia o amplitudzie Ez względny błąd wyzwalania δTw dla 
pomiaru w czasie nT kolejnych okresów wynosi:  
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Całkowity błąd względny pomiaru okresu δTc jest zdefiniowany 
jako suma bezwzględnych wartości wszystkich błędów składo-
wych pomiaru okresu: 

TwTkTc   .    (6) 

 
W badaniach przyjęto, że N0=1000 i 2000 (przy założeniu, że 

mierzony okres T ma wartość T=20 ms i częstotliwość generatora 
wzorcowego jest ustawiona na fg=50kHz i 100kHz) oraz, że krzy-
wa napięcia e(t) jest sinusoidalna. Przyjmując, że amplituda za-
kłóceń Ez jest równa wartości błędu dYN0,8 V powstałym w torze 
pomiarowym, współczynnik kz występujący we wzorze (5) jest 
równy kz=406. 

Błąd całkowity pomiaru okresu δTc w zależności od krotności nT 
okresu T określającego czas pomiaru przedstawiony jest na rysun-

ku 3 dla N0=1000 i 2000. Przyjęto, że pomiar wykonywany był  
w czasie nie dłuższym niż nT=3 okresów. 

 

 
 
Rys. 3.  Błąd całkowity pomiaru okresu δTc(nT) dla N0=1000 i 2000 oraz dla kz=406 
Fig. 3.  The overall error of period measurement δTc(nT) for N0=1000 and 2000,  

for kz=406 

 
Jak wynika z rysunku 3 całkowity błąd pomiaru okresu osiąga 

większe wartości przy mniejszej liczbie N0, czyli dla mniejszych 
częstotliwości generatora wzorcowego fg. Dla nT=1 i N0=1000 
błąd δTc osiąga wartość δTc≈0,18% natomiast dla nT=3 i N0=2000 
błąd może osiągnąć w przybliżeniu δTc≈0,05%. 
 
4. Błędy pomiaru wartości skutecznych  

napięć 
 

Zgodnie z definicją wartość skuteczną sygnału okresowego  
o okresie T należy obliczać dla czasu równego całkowitej wielo-
krotności M tego okresu. Jeżeli okres jest zmierzony z błędem δTc, 
wartość skuteczna napięcia wyznaczana jest z przedziału czasu 
M’. Zakładając, że zmierzony okres obarczony jest błędem gra-
nicznym δTc, wielkość M’ określa zależność: 

 
 TcMM  1' .      (7) 

 
Prowadzi to do powstania błędu wyznaczenia skutecznej warto-

ści napięcia Esk zdefiniowanego zależnością [5]: 
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Wielkość Esk jest skuteczną wartością napięcia dla nieobciążo-

nego obwodu z rysunku 1, wyznaczoną dla całkowitej wielokrot-
ności M okresów T tego napięcia, natomiast αT oznacza fazę sy-
gnału napięciowego, w której rozpoczyna się próbkowanie. 

Badania błędu pomiaru wartości skutecznej napięć zostały 
przeprowadzone przy założeniu, że wartości te są wyznaczane na 
podstawie próbek z czasu jednego okresu M=1. Na wartość błędu 
Esk wpływa kąt αT. Przyjęto, że kąt αT zmienia się od 00 do 1800. 

 

 
 
Rys. 4.  Błąd Esk(αT) dla M=1, δTc0,05% i 0,18% 
Fig. 4.  Error Esk(αT) for M=1, δTc0,05% and 0,18% 

 
Na rysunku 4 przedstawiono zależność błędu Esk(αT) dla M=1, 

δTc0,05% (N0=2000, nT=3) i 0,18% (N0=1000, nT=1). Jak wyka-
zały przeprowadzone badania, błąd Esk osiąga największą wartość 
dla fazy αT≈00 oraz 900. W takim wypadku i dla błędu pomiaru 
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okresu δTc0,05%, błąd Esk może osiągnąć wartość Esk≈0,025%, 
natomiast dla δTc0,18% błąd Esk osiąga wartość Esk≈0,09%. 
Przypadek, w którym próbkowanie rozpoczyna się dla fazy αT≈00 
jest powszechnie spotykany ze względu na prostotę takiego roz-
wiązania. Często w komparatorze inicjującym próbkowanie mie-
rzony sygnał jest odniesiony do potencjału masy. Błąd Esk jest 
bliski zeru dla fazy αT≈450 oraz 1350 i tam najlepiej byłoby rozpo-
czynać próbkowanie. 
 
5. Błędy pomiaru impedancji pętli zwarciowej 
 

Celem przedstawionych rozważań jest wyznaczenie całkowite-
go, granicznego błędu aparaturowego δZap pomiaru impedancji 
pętli zwarciowej dla metod bazujących na skutecznych warto-
ściach napięć. W referacie skupiono się na wpływie błędów war-
tości skutecznej napięć Esk wynikających z niedokładności po-
miaru okresu dTc. Błędy przetwarzania próbek napięć dYN w torze 
pomiarowym wpływają na błędy pomiaru okresu i tylko pod takim 
kątem będą brane pod uwagę. Założono również, że pozostałe 
błędy aparaturowe charakterystyczne dla metod pomiaru impe-
dancji pętli zwarciowej nie występują. Przedstawione badania 
mają charakter symulacyjny i z tego powodu nie uwzględniono  
w nich błędów przypadkowych, które mogą towarzyszyć pomia-
rom na fizycznym obiekcie. Błędy symulacji są pomijalne wzglę-
dem omawianych błędów. 

Przy założeniu, że błędy pośrednie są przypadkowe, do wyzna-
czenia całkowitego błędu aparaturowego można posługiwać się 
pierwiastkiem z sumy kwadratów błędów przypadkowych. Przed-
stawione w pracy zagadnienia dotyczą pomiarów związanych  
z techniką bezpieczeństwa i z tego powodu może być uzasadnione 
określenie najbardziej niekorzystnego przypadku w ocenie całko-
witego błędu metody, w którym błąd ten jest największy. Szcze-
gólnie niebezpieczne są ujemne błędy, ponieważ urządzenie, które 
nie spełnia wymagań ochrony przeciwporażeniowej może w wy-
niku niedokładnego pomiaru zostać dopuszczone do użytkowania. 
Całkowity błąd graniczny aparaturowy jest wyrażony w postaci 
sumy arytmetycznej z bezwzględnych wartości błędów pośrednich. 

Do wyznaczenia granicznego błędu pomiaru impedancji przyj-
muje się maksymalne wartości błędów składowych. Obliczony na 
podstawie błędu względnego Esk błąd bezwzględny dEsk=EskEsk 
będzie największy dla obwodu nieobciążonego. Przyjmuje się, że 
błędem bezwzględnym dEsk obarczone są oba napięcia Esk i U0sk 
potrzebne do wyznaczenia badanej impedancji. 

Całkowity graniczny względny błąd aparaturowy pomiaru ba-
danej impedancji δZap związany z błędem dEsk wyznaczony jest za 
pomocą różniczki zupełnej: 
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Badania błędu aparaturowego zostały przeprowadzone dla pa-

rametrów obwodu badanego, jakie mogą wystąpić w praktyce. 
Powszechnie w miernikach impedancji pętli zwarciowej, stosuje 
się rezystancyjne obciążenie pomiarowe R0, co zostało uwzględ-
nione w badaniach. W zależności od miejsca wykonywania po-
miaru wartość impedancji pętli zwarciowej może się istotnie 
zmieniać zarówno, co do modułu Z jak i argumentu φ. Przykłado-
wo w pobliżu transformatora rozdzielczego w zależności od jego 
mocy, moduł impedancji pętli Z może osiągać wartości rzędu 
kilku – kilkudziesięciu miliomów przy argumencie przekraczają-
cym kilkadziesiąt stopni. Natomiast w instalacjach mieszkanio-
wych mierzona impedancja może mieć charakter praktycznie 
rezystancyjny przy module rzędu dziesiątych części oma. 

W badaniach wprowadzono wielkość S=R0/Z, która uwzględnia 
stosunek wartości rezystancji obciążenia pomiarowego do modułu 
mierzonej impedancji. Przyjęto trzy wartości S=2, 10 i 20 oraz, że 
argument φ mierzonej impedancji może przyjmować wartości 
z zakresu od 00 do 750. Błędy bezwzględne dEsk mają wartość 
dEsk0,207 V oraz 0,058 V. 

 
 
Rys. 5.  Błąd δZap(φ) dla S=2, 10 i 20 przy dEsk0,207 V 
Fig. 5.  Error δZap(φ) for S=2, 10 and 20, for dEsk0,207 V 

 
Jak wynika z rysunku 5 wartość całkowitego błędu aparaturo-

wego δZap w istotny sposób zależy od wartości stosunku S. Miarą 
mierzonej impedancji Zsk jest różnica napięć Esk i U0sk. Dla więk-
szych wartości stosunku S różnica tych napięć jest mniejsza. 
Nawet niewielki błąd pomiaru każdego z napięć może przekładać 
się na wyraźne błędy pomiaru impedancji. Dla błędu dEsk0,207 V 
(Esk≈0,09%) oraz S=20 błąd aparaturowy pomiaru impedancji 
pętli zwarciowej δZap osiąga około 4%. Zwiększając wartość 
prądu pomiarowego poprzez zmniejszenie rezystancji obciążenia 
R0 można istotnie zmniejszyć wartość tego błędu. Dla tych sa-
mych parametrów przy stosunku S=2 błąd δZap osiąga w przybli-
żeniu δZap0,7%. Zmniejszając błąd pomiaru wartości skutecznej 
napięć do dEsk0,058 V dla analogicznych warunków błąd δZap 
osiąga wartość δZap1,1% dla S=20 oraz δZap0,2% dla S=2. 
 
6. Podsumowanie 
 

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 
- przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej należy zwracać 

szczególną uwagę na zastosowane środki techniczne służące 
wyznaczeniu skutecznych wartości napięć. Nawet niewielkie 
błędy pomiaru okresu i wynikłe z nich nieduże błędy dEsk wy-
znaczenia wartości skutecznej napięć Esk i U0sk, mogą w istotny 
sposób przekładać się na dokładność pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej, 

- wpływ analizowanych błędów na dokładność pomiaru impe-
dancji można w istotny sposób ograniczyć zwiększając wartość 
prądu pomiarowego.  
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w 2011 roku w ramach projek-

tu: „Badania nad wpływem wybranych czynników zakłócających na dokładność 
pomiaru impedancji elementów obwodu zwarciowego”. 

 
 
7. Literatura 
 
[1] Roskosz R.: Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej 

przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania. Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Gdańskiej, Elektryka Nr 79, Gdańsk 1995. 

[2] Musiał E.: Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach przemysło-
wych. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, nr1/2010, e-pismo nauk.-
techn., www.elektro-innowacje.pl (06.03.2011), s. 30 – 45. 

[3] Katalog firmy National Instruments 2001. 
[4] Świsulski D.: Analiza dokładności cyfrowego pomiaru okresu zakłó-

conego napięcia sinusoidalnego w warunkach dynamicznych. Krajo-
wy Kongres Metrologii, Metrologia u Progu Trzeciego Milenium, Po-
litechnika Warszawska, Warszawa 2001, s. 497-500. 

[5] Nowotny M., Sedlacek M.: New Class of Time Domain Algorithms of 
RMS Value Measurement of Non-Coherently Sampled Signals. 14th 
IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and  
Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modeling and Testing, 
vol. I, Gdynia 2005, p. 235-240. 

 
_____________________________________________________ 
otrzymano / received: 16.09.2011  
przyjęto do druku / accepted: 02.11.2011 artykuł recenzowany 

 



<<
  /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 true
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 true
  /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 ()
  /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>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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


