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Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є підвищення надійності та якос-
ті електропостачання шляхом аналізу характеристик ЕЕС на основі синхронізованих вимірів перехі-
дних процесів. Обробка отриманих з системи моніторингу перехідних режимів (СМПР) даних дозволяє 
здійснювати оцінку динамічних характеристик електроенергетичної системи (ЕЕС) в реальному 
часі. В роботі досліджені електромеханічні перехідні процеси багатомашинних ЕЕС, для виділення 
когерентних груп генераторів (КГГ), склад яких інваріантний відносно місця та характеру збурення. 
Актуальність дослідження зумовлена можливістю порушення статичної коливної стійкості ЕЕС на 
частотах, що відповідають модам коливань когерентних груп генераторів з повільною когерентніс-
тю. В статті проаналізовано перехідні режими ЕЕС, визначено склад та характеристики КГГ з пові-
льною когерентністю. 

Ключові слова: електроенергетична система, система моніторингу перехідних режимів, регулюван-
ня частоти, запас кінетичної енергії, когерентні групи генераторів, спектральний аналіз, кластеризація. 

Вступ та постановка задачі дослідження 

Одним з пріоритетів розвитку ЕЕС світу є створення та впровадження систем моніторингу пе-
рехідних режимів, які використовуються для підвищення рівня інформаційного забезпечення та 
якості управління режимами ЕЕС та енергооб’єднань. Особливістю СМПР, на відміну від існую-
чих систем телеметрії, є часова синхронізація вимірюваних параметрів режимів і висока дискрет-
ність реєстрації параметрів, що використовуються під час аналізу причин і наслідків технологіч-
них порушень і системних аварій, верифікації динамічних моделей ЕЕС, оцінюванні станів ЕЕС, 
вирішенні завдань інформаційного забезпечення оперативно-диспетчерського керування.  

Вплив збурення на режим окремих частин ЕЕС зменшується з віддаленням від місця виникнення 
збурення (МВЗ) через «розсіяння енергії», наявності зон нечутливості регуляторів швидкості генера-
торів та ін. Показники ступеня впливу збурення основані на оцінці «електричної віддаленості» (вза-
ємна провідність) або «віддаленості по сприйняттю» (синхронізуюча потужність) від МВЗ.  

Повнота моделювання елемента ЕЕС за заданого збурення визначається значимістю елемента 
ЕЕС за його впливом на характер перехідного процесу. Велику значимість мають елементи (гене-
ратори і навантаження), що характеризуються великою потужністю і сильними зв’язками з систе-
мою. Під час перехідного процесу в ЕЕС синхронізуюча потужність утримує електричну частоту 
обертання поля статора синхронних генераторів/двигунів однаковою для усіх агрегатів, приєдна-
них до мережі. Проте у зв’язку з різним розподілом небалансу по агрегатах та наявністю слабких 
системних зв’язків при збуренні утворюються групи генераторів з миттєвими частотами, що в 
перехідному режимі дещо відрізняються між собою, не порушуючи загальний синхронізм системи 
— когерентні групи генераторів (КГГ) (по частоті) або кластери. Зазначимо, що кількісні оцінки зна-
чущості елементів ЕЕС не використовують характеристики збурення і тому інваріантні відносно них.  

Спрощення математичного опису ЕЕС включає обґрунтування типів математичних моделей еле-
ментів за рахунок обґрунтованого нехтування другорядними факторами. На сьогодні спрощення 
математичної моделі ЕЕС за допомогою еквівалентування включає розв’язання двох основних за-
дач: визначення підсистем (груп генераторів), що еквівалентуються і розрахунок параметрів еквіва-
лентної моделі ЕЕС. Ідентифікація підсистем основана на критерії когерентності генераторів [1].  
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Важливо, щоб визначення когерентних груп генераторів здійснювалося швидко, без залучення 
традиційних розрахунків перехідних процесів, для яких необхідно чисельне розв’язання систем 
диференціальних та алгебраїчних рівнянь великої розмірності. Дотримання вимог швидкості іден-
тифікації необхідно для розв’язання задач, як електромеханічного еквівалентування, так і скану-
вання розрахункових ситуацій в разі формування набору небезпечних сценаріїв в темпі, близькому 
до реального часу. Модальний аналіз лінеаризованої моделі ЕЕС [2] свідчить про наявність знач-
ної кількості характерних коливань (мод), притаманних ЕЕС. За неконтрольованих змін в структу-
рі ЕЕС існує ймовірність порушення статичної коливної стійкості саме на частотах, що відповіда-
ють слабодемпфованим модам, які утворюють КГГ з ПК. В роботі має бути визначений склад та 
характеристики КГГ з повільною когерентністю на модах, що за малого згасання можуть стати 
причиною порушення статичної коливної стійкості (системна аварія, розділення системи) [3, 4].  

Когерентність груп генераторів може проявлятися на коротких (швидка когерентність) та на 
довгих (повільна когерентність) інтервалах часу. Основний інтерес дослідження становлять групи 
з повільною когерентністю, між якими в перехідних режимах можуть виникати низькочастотні 
коливання значної потужності. Важливою характеристикою КГГ з ПК є інваріантність складу груп 
до місця розташування та характеру збурення (коротке замикання, включення/відключення 
ЛЕП/генератора/навантаження). Вказана властивість дозволяє використовувати спрощену струк-
туру ЕЕС відносно КГГ з повільною когерентністю. 

Відомі методи структурного аналізу ЕЕС за даними перехідних процесів використовують інфо-
рмацію про миттєві значення кутів напруги [5, 6], кутові швидкості та прискорення роторів синх-
ронних генераторів [7], тощо для подальшої ідентифікації системи. Для задач електроенергетики 
найбільшого поширення отримали методи ERA та Проні [8]. Метод ERA дозволяє визначити лі-
нійну модель об’єкта за відомою імпульсною характеристикою, отримання якої ускладнене для 
EEC. Метод Проні використовує метод найменших квадратів для визначення коефіцієнтів розкла-
ду згасаючих гармонік, що не гарантує успішність ідентифікації в заданих часових інтервалах. 
Перспективними методами ідентифікації динамічних еквівалентів ЕЕС в режимі, близькому до 
реального часу, є клас підпросторових методів, що дозволяють визначити лінійну модель об’єкта 
без використання його імпульсної характеристики [9]. 
Метою роботи є розробка підходу до визначення когерентних груп генераторів з повільною 

когерентністю під час перехідних процесів зміни частоти електроенергетичної системи на основі 
аналізу спектрального складу коливань частоти обертання роторів синхронних генераторів елект-
роенергетичної системи. При цьому запропонований підхід повинен враховувати природу перехі-
дних процесів, що досліджуються, а результати використання підходу мають задовольняти умові 
інваріантності складу КГГ щодо характеристик збурення. 

Виклад основного матеріалу 
Основні етапи спрощення динамічної моделі ЕЕС включають: визначення когерентних груп ге-

нераторів і агрегування когерентних груп генераторів в єдиний еквівалентний агрегат. Відомі спо-
соби ідентифікації когерентних груп генераторів [3] опираються на такі припущення:  

— склад когерентних груп генераторів не залежить від збурення. Таким чином, когерентність 
може бути визначена шляхом розгляду лінеаризованої моделі системи; 

— для визначення КГГ з ПК під час перехідних процесів зміни частоти використання кла-
сичної (2-го порядку) моделі синхронної машини вважається достатнім і регулювання збу-
дження ігноруються. 

Модальний аналіз лінійних моделей систем дозволяє визначити характерні коливання системи, а 
також ідентифікувати компоненти моделі (фізичні параметри системи), що мають найбільший вплив 
на характер коливань режимних параметрів (ліві власні вектори) та компоненти основний характер 
коливань яких визначається модами системи (праві власні вектори). Ідентифікація лінійної моделі 
ЕЕС для задачі визначення КГГ ЕЕС є надлишковою задачею. Аналіз спектрального складу даних 
перехідних режимів дозволяє отримати достатньо точну оцінку амплітуди та фази правих власних 
векторів за умови достатньої спостережуваності моди в зареєстрованих даних [10, 11]. 

Спектральний аналіз шести збурень в ОЕС України, для яких проведено розрахунок перехідно-
го процесу зміни частоти обертання роторів синхронних генераторів, результати якого показано на 
рис. 1, показав високу спостережуваність моди з частотою близькою до 0,5 Гц (що характерно для 
великих електроенергетичних систем). 
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Рис. 1. Амплітудно-частотний спектр шести характерних збурень в ОЕС України 
 

Використовуючи фазу та потужність коливання в спектрі (рис. 1) для моди 0,5 Гц як модуль та 
кут комплексного значення відповідного правого власного вектора, отримано векторні діаграми 
(рис. 2), які використані для визначення КГГ з ПК. 
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Рис. 2. Результати кластеризації для моди 0,5 Гц 

Ідентифікація КГГ в множині СГ перехідних процесів зміни частоти обертання роторі вважа-
ється коректною, якщо схожість характеристик коливань будь-яких двох генераторів одного клас-
теру більше, ніж схожість будь-яких двох генераторів, що належать різним підсистемам. Критерій 
кластеризації повинен враховувати природу даних, що групуються. Для поставленої задачі дослі-
дження найбільший інтерес становить визначення КГГ, між якими спостерігаються коливання 
перетоків потужності з максимальною амплітудою. Перетік потужності між двома системами ви-
значається рівнянням  

 
( ) ( )( )2

1 2 1 1 2sin cos
,

V V j V V V
Ps jQs

X

δ + − δ
+ =   (1) 

де Ps, Qs — перетоки активної та реактивної потужності, відповідно, МВт; V1, V2 — модулі напруг 
шин прийомної та передавальної сторони, кВ; X — еквівалентний опір перетину між двома систе-
мами, Ом; δ — кут між векторами V1 та V2, рад. 

Визначення когерентних груп генераторів є задачею структурного аналізу ЕЕС при цьому ви-
користовується симетрична матриця, ранг якої — число генераторів ЕЕС, а елементи — метрика, 
значення функції від фази та потужності коливання частоти обертання роторів генераторів в пере-
хідному режимі [12].  

Метрика для розбиття множини СГ ЕЕС на групи за критерієм мінімальних взаємних перетоків 
потужності має включати компоненти амплітуди коливань та значення взаємного кута між двома 
підсистемами (фази коливань). В роботі використано зважену евклідову метрику у формі: 

 ( ) ( )
2 2

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

1 2 1 2 1 2,  argd S S S S S S
⎛ ⎞ ⎛⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞

= α − + β −⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝
arg ,

⎞
⎟⎟
⎠

 (2) 

де Si — комплексні коефіцієнти спектрального розкладу коливання, α, β — нормуючі коефіцієнти 
амплітуди та фази коливання, відповідно. 

В результаті кластеризації даних рис. 1, коли значення нормуючих коефіцієнтів α = 0,5, β = 2 та 
поріг когерентності d = 2, отримано 3 кластери (рис. 3). 
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Рис. 3. Склад когерентних груп генераторів отриманих на основі ієрархічної кластеризації 
 

Розбиття сукупності об’єктів на кластери передбачає подальший розгляд цих кластерів як нових 
агрегованих об’єктів. Для задач структурного аналізу ЕЕС точність агрегування визначається якістю 
кластеризації, а саме показниками: 1) максимальна міжкластерна відстань; 2) мінімальна внутріш-
ньокластерна відстань; 3) рівномірний міжкластерний ймовірнісний розподіл; 4) якісне відображен-
ня характеристик груп їхніми центроїдами; 5) однорідність отриманих груп (відсутність порожнин в 
кластері); 6) стабільність результату кластеризації. У результаті ієрархічної кластеризації показники 
№ 1, 2, 5, 6 можуть бути безпосередньо оцінені для кожної відстані об’єднання.   

Важливо відмітити подібність результатів кластеризації (рис. 2) для усіх шести тестових сцена-
ріїв. На підтвердження гіпотези про інваріантність результатів кластеризації КГГ з ПК на рис. 3 
наведено склад КГГ. 

Отримані в результаті ієрархічної кластеризації групи можуть задовольняти показники якості  
1, 2, 5, 6. Проте залишається високою ймовірність нерівномірного міжкластерного розподілу та, 
відповідно, якості відображення характеристик груп їхніми центроїдами. Причиною можливого 
порушення показників 3, 4 може стати відсутність даних СМПР для усіх генераторів групи. Для 
компенсації впливу відсутніх даних на відображення характеристик груп їхніми центроїдами 
(центрів інерції) доцільно провести нормування спектральної потужності коливань генераторів в 
когерентних групах. Нормовані за амплітудою коливання з різною фазою (внутрішні коливання) 
при зворотному перетворенні спектрів Фур’є в сигнали будуть скомпенсовані. Зважена сума нор-
малізованих спектрів коливань КГГ (3) відображає нормований спектр центру інерції без «внутрі-
шніх коливань». 
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де Si,j — спектр коливань j-го СГ в i-й когерентній групі генераторів.  
В результаті оберненого перетворення Фур’є зважених сум нормалізованих спектрів коливань 

ПП, отриманих в результаті ієрархічної кластеризації визначено форму центроїдів (центрів інерції) 
ідентифікованих кластерів (рис. 4).  
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Рис. 4. Частоти центрів інерції трьох кластерів при збуренні на ЗАЕС 
 

У випадку відсутності вимірювань по усім СГ когерентної групи, генератори, що мають більшу 
амплітуду коливань будуть мати більший вплив на результат визначення частоти центру інерції. 
Проте, більша амплітуда коливань свідчить про меншу постійну інерції агрегату, а тому частота 
обертання ротора такого генератора не має значного впливу на частоту центру інерції КГГ.  

Висновки 

Аналіз перехідних режимів ОЕС України виявив структурний поділ енергосистеми на когерен-
тні групи синхронних генераторів. Домінантна частота електромеханічних коливань в ЕЕС склала 
близько до 0,5 Гц.  

Запропонований в роботі підхід до визначення міжкластерної відстані на основі аналізу спект-
рального складу даних СМПР дозволив виявити три когерентні групи генераторів з повільною 
когерентністю. Результати кластеризації для шести тестових сценаріїв підтверджують гіпотезу про 
інваріантність складу когерентних груп генераторів з повільною когерентністю щодо місця та ха-
рактеру збурення, що свідчить про ефективність використання запропонованого підходу. 

Використаний в роботі підхід на основі нормування спектрів коливань частоти обертання ро-
торів синхронних генераторів дозволяє підвищити якість відображення характеристик кластерів 
їхніми центроїдами, в тому числі у випадку відсутності зареєстрованих даних для всіх генерато-
рів когерентної групи.  
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The main purpose of the wide area measurement system (WAMS) development is to increase the reliability and quality 

of power supply by analyzing the characteristics of the electrical power system using synchronized measurement of elec-
tromechanical transients. WAMS’s data processing allows estimating dynamic characteristics of the electrical power system 
(EPS) in real time. This work is devoted to the study of the EPS electromechanical transients to estimate groups of coherent 
generators (CGG) the composition of which is invariant with respect to the place and the nature of the disturbance. The 
relevance of the study is determined by the possible violations of the static stability of EPS at frequencies corresponding to 
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А. С. Яндульский1 
А. В. Тимохин1 
А. А. Трунина1 
А. Б. Нестерко1 

Определение когерентных групп генераторов при электромеханических 
переходных процессах в электроэнергетических системах 

1Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Целью внедрения системы мониторинга переходных процессов является повышение надежности и качества 

электроснабжения путем анализа характеристик ЕЭС на основе синхронизированных измерений переходных 
процессов. Обработка полученных из системы мониторинга переходных режимов (СМПР) данных позволяет 
осуществлять оценку динамических характеристик электроэнергетической системы (ЭЭС) в реальном време-
ни. В работе исследованы электромеханические переходные процессы многомашинных ЕЭС, для выделения 
когерентных групп генераторов (КГГ) состав которых инвариантен относительно места и характера возму-
щения. Актуальность исследования обусловлена возможностью нарушения статической устойчивости ЕЭС на 
частотах, соответствующих модам колебаний когерентных групп генераторов с медленной когерентностью. 
В статье проанализированы переходные режимы ЭЭС, определен состав и характеристики КГГ с медленной 
когерентностью. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, система мониторинга переходных режимов, регулирование 
частоты, запас кинетической энергии, когерентные группы генераторов, спектральный анализ, кластеризация. 

 

Яндульский Александр Станиславович — д-р техн. наук, профессор, декан факультета электроэнерго-
техники и автоматики, e-mail: yandu_kpi@ukr.net; 

Тимохин Александр Викторович — старший преподаватель кафедры автоматизации энергосистем, 
 e-mail: timohin@fea.kpi.ua; 

Трунина Анна Алексеевна — аспирант, ассистент кафедры автоматизации энергосистем, e-mail: 
a_trunina@ukr.net; 

Нестерко Артем Борисович — аспирант, ассистент кафедры автоматизации энергосистем, e-mail: 
nesterko@fea.kpi.ua; 
 



<<
  /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 false
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


