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Анотація. Оптико-електронний прилад для визначення показників рівня глюкози в крові 
неінвазивним способом містить оптичну систему для фокусування та аналізу імпульсів лазерного 
випромінювання та оптоелектронний годинник в якості дисплею для відображення інформації про 
час та рівень глюкози в крові, виконання яких передбачає використання нанотехнології селективної 
епітаксії сполуки AlGaAs. На основі раманівської спектроскопії і автокореляційної функції було 
промодельовано та продемонстровано приклад роботи приладу. 
Аннотация.Оптико-электронный прибор для определения показателей уровня глюкозы в крови 
неинвазивным способом содержит оптическую систему для фокусировки и анализа импульсов лазерного 
излучения и оптоэлектронные часы в качестве дисплея для отображения информации о времени и уровне 
глюкозы в крови, выполнение которых предполагает использование нанотехнологии селективной 
эпитаксии соединения AlGaAs. На основе рамановской спектроскопии и автокорреляционной функции 
были промоделированы и продемонстрированы примеры работы прибора. 
Abstract. Optoelectronic device for determination of blood glucose non-invasive method provides an 
optical system for focusing and analysis of pulse laser and optoelectronic clock as a display for displaying 
information about time and blood glucose levels, which involves the use of nanotechnology selective 
compound epitaxy AlGaAs. Based on Raman spectroscopy and autocorrelation function was simulated and 
demonstrated by the example of the tool. 
Ключові слова: цукровий діабет, неінвазивний спосіб моніторингу рівня глюкози в крові, оптико-
електронний дисплей, шкальний індикатор, раманівська спектроскопія, автокореляційна функція. 

ВСТУП 

Розробка ефективних методів і засобів моніторингу цукрового діабету є однією з актуальних 
проблем сучасної медицини, оскільки ця патологія належить до найбільш поширених у світі соціально-
значущих захворювань. У 2000 році кількість хворих на діабет становила 175 млн., у 2010 році – 240 млн., 
згідно з прогнозом міжнародного інституту діабету (Мельбурн) на 2030 рік ця цифра складе 
300 млн. чол. [1]. 

На сьогоднішній день велика увага приділяється оптоелектронним технологіям визначення 
показників рівня глюкози неінвазивними способами, а особливо приладам для цілодобового контролю 
рівня глюкози. Головними особливостями і перевагами таких приладів є те, що вони забезпечують 
цілодобовий безконтактний аналіз показників крові, можливість запам’ятовування та обробки попередніх 
результатів вимірювань, портативність, простоту та зручність використання приладу в домашніх умовах. 

Представлений оптико-електронний прилад для визначення показників рівня глюкози в крові 
неінвазивним способом знайде своє застосування в галузі медицини для динамічного контролю стану цукру в 
організмі. Основне призначення: зробити портативним та безболісним визначення рівня глюкози в крові [2]. 

СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ 

Кров, тканина і більшість рідин, які виділяються організмом, містять значну кількість сполук, які 
створюють завади для спектрального аналізу глюкози. З іншого боку, гуморальна рідина, яка заповнює 
передню камеру ока (між кришталиком ока і зіницею) містить приблизно кілька молекул, здатних до 
інтерференції, що дозволяє застосовувати спектроскопічну технологію для визначення рівня глюкози. 
Цей факт і оптично доступне місце розташування гуморальної рідини позаду зіниці, робить її вибір як 
середовища для неінвазивного аналізу рівня глюкози найбільш оптимальним [3]. 

Представлений метод включає: 
• генерацію збудженого лазерного променя (на довжині хвилі 700 – 900нм); 
• фокусування збудженого лазерного променя у передню камеру ока таким чином, щоб 

освітлювалась її гуморальна рідина; 
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• визначення (переважно конфокальне визначення) спектру Рамана освітленої гуморальної рідини; 
• визначення рівня глюкози в крові за рахунок аналізу спектру Рамана. 

Переважно, крок детектування залежить від кроку віднімання спектру флуоресценції від спектру 
Рамана для визначення різниці спектрів і визначення рівня глюкози в крові за допомогою цієї різниці. 
Для цього використовується лінійний або нелінійний багатомірний аналіз. 

Для визначення рівня глюкози в крові за даним методом необхідними є: 
• лазер, для генерації збудженого лазерного випромінювання (на довжині хвилі 700 – 900 нм); 
• оптична конфокальна система, з’єднана зі вказаним лазером для фокусування збудженого 

лазерного випромінювання у передню камеру ока таким чином, щоб освітлювалась гуморальна 
рідина в ній; 

• детектор, з’єднаний з оптичною системою і налаштований для визначення спектру Рамана на 
основі освітлення гуморальної рідини; 

• програмне або апаратне забезпечення чи інші засоби для віднімання спектру відбитого від 
вказаної гуморальної рідини випромінювання від вказаного спектру Рамана для визначення 
різниці спектрів; 

• процесор для визначення рівня глюкози за рахунок різниці спектрів [4]. 
На основі Раман-спектроскопії було розроблено оптичну схему для детектування розсіяного 

лазерного випромінювання від молекул глюкози у передній камері ока. На рисунку 1 показано зв'язок 
оптичної системи з джерелом випромінювання (лазер), оптоелектронним дисплеєм, обчислювальними 
(ЕОМ) і детектуючими (ПЗЗ-матриця) елементами [5]. 

 

 
Рис. 1. Схема опто-електронного приладу для визначення показників рівня глюкози в крові неінвазивним 
методом: 1 – лазер; 2 – передня камера ока; 3 – око; 4 – система з об’єктивної і окулярної лінз; 5 – лінза; 6 
– фільтр; 7 – поділювач лазерного променя; 8, 9 – голографічні фільтри; 10 – діафрагма; 11,12 – лінзи; 13 

– дисплей; 14 – лінза; 15 – гратка; 16 – лінза; 17 – ПЗЗ-матриця; 18 – ЕОМ 
 

Випромінювання налаштовуваного лазера з вузькою смугою пропускання 1 фокусується у 
передню камеру 2 ока 3 через систему з об’єктивної і окулярної лінз 4, лінзу 5 і фільтр 6, поділювач 
променя 7 і фільтр 8. Об’єктивні лінзи обираються таким чином, щоб їхній матеріал не флуоресціював на 
заданій довжині хвилі випромінювання лазера, і з такими оптичними характеристиками, щоб раманівське 
розсіювання від гуморальної рідини передньої камери ока максимізувалось, в той час як розсіювання від 
таких структур, як кришталик, рогівка та райдужна оболонка ока, мінімізувалось. Об’єктивні лінзи 
повинні мати відповідні фокусні відстані, щоб забезпечити зручність користувачеві даного приладу при 
фокусування лазерного променя в середину передньої камери ока без контакту з рогівкою.  

В дисплеї 13 інтегровано незмінний зразок, який проектується через лінзу 14, через ту саму 
оптичну систему, що і лазерне випромінювання, але фокусується на очне дно. Фокусування цього 
незмінного зразка на очне дно головним чином контролює напрямок і фокусування лазерного 
випромінювання у передню камеру ока. ЕОМ обробляє вихідні дані ПЗЗ-матриці і контролює частоту 
лазерного джерела випромінювання. ЕОМ перемикає частоту лазера, щоб забезпечити віднімання 
сигналів. ЕОМ також забезпечує відображення інформації про рівень глюкози на дисплеї, отриману за 
допомогою відбитого променя від очного дна [5]. 

Світло, зібране об’єктивною лінзою, поширюється через голографічні фільтри 8, 9 щоб усунути 
релеєвське розсіювання світла. Раманівське розсіювання світла проходить через ці фільтри з 
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мінімальним затуханням і фокусується через діафрагму 10 лінзами 11, 12. Діаметр і фокусна відстань 
передньої камери ока є конфокальними, отже світло, відбите від сусідніх структур ока, фільтрується по 
цій апертурі. Цей діаметр також служить як вхідна апертура для спектрометра. Оптична система 
спектрометра складається з гратки 15, лінзи 16 і ПЗЗ-матриці 17 в якості детектора. ЕОМ 18 контролює 
лазер 1, незмінний зразок і вихідні дані дисплею 13, а також отримує і обробляє дані з ПЗЗ-матриці 17. 
ПЗЗ-матриця детектує зсув в ІЧ-області в діапазоні 700 – 1100 нм. 

Потужність імпульсу лазерного випромінювання повинна бути досить низькою, щоб уникнути 
пошкодження ока людини, але достатньою для забезпечення вимірювання раманівського розсіювання. В 
загальному, довжина хвилі імпульсу лазерного випромінювання повинна лежати в межах 700 – 900 нм 
для того, щоб забезпечити флуоресценцію, збільшити проникнення в тканину і зменшити рівень 
шкідливості для ока. Тривалість імпульсу лежить в межах від 1÷2 секунди до 30÷60 секунд і залежить від 
обраних характеристик лазера. Загальна енергія імпульсу лазера повинна лежати в межах 200 – 500 
мкДж, а значення миттєвої потужності – не перевищувати 3 – 5 мВт. Для найкращої передачі лазерного 
випромінювання через оптичну систему, густина випромінювання повинна бути не більше 500 – 1000 
мкВт (0.5-1 мВт) на сантиметр квадратний [4]. 

Спектр флуоресценції гуморальної рідини віднімається від раманівського спектру за допомогою 
освітлювання гуморальної рідини другим імпульсом лазера, довжина хвилі якого відрізняється на 2 нм 
від першого (рис. 2). Рівень глюкози в крові визначається саме цією різницею спектрів, яку аналізує ЕОМ 
і виводить результат на оптоелектронний дисплей [6]. 

Для математичної та програмної реалізації неінвазивного методу аналізу рівня глюкози в крові 
використовується автокореляційна функція та швидке перетворення Фур’є. Різниця спектрів двох 
сигналів свідчить про рівень глюкози в організмі. Для повноцінного аналізу необхідно експериментально 
встановити якій саме різниці відповідає певний рівень глюкози, що легко можна зробити за допомогою 
традиційних способів визначення концентрації цукру. Після чого отримані результати вносяться в базу 
даних комп’ютера і користувач на дисплеї бачить вже реальний рівень своєї глюкози в крові [7]. 

 

 
Рис. 2. Графічне зображення різниці спектру флуоресценції при λ=785,0 нм (суцільна лінія) і 

спектру раманівського розсіювання, отриманого при λ=787,2 нм (штрих-пунктир) 
 

В якості дисплею для відображення інформації про час та рівень глюкози було розроблено 
оптоелектронний годинник (відображення часу) з інтегрованою індикаторною шкалою (відображення рівня 
глюкози) (рис. 3).  

Інформація про час в кожній зі шкал 22 – 24 представляється позиційно світінням лише одного 
розряду, що забезпечує мінімальну використовувану потужність годинника і рівномірне енергетичне 
завантаження в часі кожного з розрядів [8]. 

На світловипромінюючій шкалі 44 відображається або наростаюча смуга світіння, довжина якої 
пропорційна значенню вхідного сигналу, або мітка світіння у вигляді штриха, яскравість і рівномірність 
світіння якого постійні і не залежать від значення вхідного сигналу.  

На рисунку 4 представлено елементарні комірки оптоелектронних шкал секунд, хвилин, годин та 
шкального індикатора. 

Представлені схеми орієнтовані на супер-решітчасті сучасні супер-світлодіоди. Для масового 
серійного виробництва у якості елементної бази можуть бути використані інтегральні оптрони, виготовлені на 
основі нанотехнології селективної епітаксії сполуки AlGaAs [8]. 
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с. 3. Схема електрична-принципова оптоелектронного годинника в якості дисплею для відображення 

інформації про час та рівень глюкози в крові 
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Рис. 4. Елементарні комірки:  а) оптоелектронних шкал секунд, хвилин, годин; б) оптоелектронного 
шкального індикатора 

 

Корпус годинника виконаний наступним чином. Дисплей умовно поділений вертикально для 
відображення інформації про час у «лівій» частині дисплею і про рівень глюкози – у «правій» (рис. 6). 
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Рис. 5. Зовнішній вигляд оптоелектронного приладу для визначення показників рівня глюкози в крові: 

1 – корпус; 2 – оптоелектронна шкала для відображення інформації про час; 3 – оптоелектронний 
шкальний індикатор для відображення інформації про рівень глюкози; 4 – набір кіл (діаметр кожного 

наступного кола поступово зменшується, для кращого фокусування лазерного випромінювання у 
передню камеру ока) 

 

У центрі оптоелектронної шкали годин, хвилин, секунд (в місці розташування лазера всередині 
корпусу) знаходяться спеціальні кола, радіус яких поступово зменшується в міру заглиблення в корпус. 
Дана конструкція призначена для того, щоб зафіксувати око нерухомим на певний час, для того, щоб 
лазерне випромінювання було точно сфокусоване у передню камеру ока. 

ВИСНОВКИ 

Застосування оптичних методів дозволяє забезпечити неінвазивний спосіб аналізу показників 
рівня глюкози в крові, що у свою чергу забезпечує безболісний моніторинг, портативність приладу та 
його багатофункціональність. 

В роботі запропоновано оптичну та електричну функціональну схему приладу, перевагами яких 
є поєжнання оптичних та електронних методів вимірювань та безперервний режим відображення 
інформації про рівень глюкози та час. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Amos A. The rising global burden of diabetes and its complications: estimates and projections to 



 
 

БІОМЕДИЧНІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ПРИЛАДИ 

 193 

the year 2010 / A. Amos, D. McCarty, P. Zimmet // Diabet Med. – 2010. – №14. – P. 12 – 19. 
2. Improvement in Glycemic Excursions With a Transcutaneous, Real-Time Continuous Glucose 

Sensor / Garg, S., Zisser H., Schwartz, S., Baile, T., Kaplan, R., Ellis, S., and Jovanovic, L. // 
Diabetes Care. – 2008. – №29. – Р. 44 – 50. 

3. Mychka V. Effect of perindopril on 24-hours ambulatory blood pressure monitoring, 
carbohydrates and lipids metabolism in patients with mild and moderate arterial hypertension 
and metabolic syndrome / V. Mychka, V. Gornostaev, V. Dmitriev // Hypertens. – 2009. – № 
19. – Р. 33 – 36. 

4. Borchert К. A Non-Invasive Glucose Monitor: Preliminary Results in Rabbits / К. Borchert // 
Diabetes Technolology&Therapeutics. – 2000. – №1(2). – Р. – 145-151. 

5. Erekens R. Raman Spectroscopy for Non-Invasive Characterization of Ocular Tissue: Potential 
for Detection of Biological Molecules / R. Erekens // Hypertens. – 1997. – №28(5). – Р. 29 – 38. 

6. Schulze G. Artificial Neural Network and Classical Least-Squares Methods for Neurotransmitter 
Mixture Analysis / G. Schulze // Neurosci Methods. – 1995. – № 56(2). – Р. – 155 – 167. 

7. Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці: [Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів] / Ю.І. Волощук. – Харків: «Компанія СМІТ», 2003. – том 1. –  580 с. 

8. Кожемяко В.П. Оптоелектронний годинник з сенсорним налаштуванням / В.П. Кожемяко, 
А.В. Турлюк // ХХХІХ науково-технічна конференція професорсько-викладацького 
складу ВНТУ, 16-17 березня 2010р: тези доповіді. – Вінниця: «Універсум-Вінниця»,  
2010. – С. 194. 

 
Надійшла до редакції 05.11.2010р. 

 
КОЖЕМ’ЯКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ – заслужений діяч науки і техніки, д.т.н., 
академік АІНУ, професор, зав. кафедри лазерної та оптоелектронної техніки, Вінницький 
національний технічний університет, Вінниця, Україна. 
 
ТУРЛЮК АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА – студентка 5-го курсу кафедри лазерної та 
оптоелектронної техніки, Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке 
шосе, Вінниця, Україна. 
 


	УДК 535.361
	О.Г. УШЕНКО1, Н.І. ЗАБОЛОТНА2 0F(
	ВСТУП
	МЮЛЛЕР-МАТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИКО-АНІЗОТРОПНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОШАРОВИХ БТ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 535.56
	Yu. Ya. Tomka, V. O.Ushenko, V.O. Balanets'ka1F(

	Introduction
	The experimental setup and the measurement technique of degree of mutual correlation of biological tissue’s Mueller matrix
	Experimental two-dimensional distribution of the degree of mutual correlation of the biological tissues Mueller matrix
	The correlation analysis of the DMC distribution of the BT Mueller matrices
	The diagnostics of BT physiological state on the basis of statistical and correlation analysis of the DMC distributions of their Mueller matrices
	Conclusions
	References
	УДК 616.14. - 007.64
	В.П. Кожем'яко, В.В. Мороз2F(

	ВСТУП
	Постановка задачі
	Суть методу ендовазальної лазерної коагуляції
	Недоліки сучасних систем при проведенні ендовазальної
	лазерної коагуляції
	Зв'язок характеристик комбінаційного розсіювання лазера з температурою речовини
	Принципи функціонування та структура пристроїв для виміру температур з використанням розподілених оптико-електронних датчиків
	Побудова моделі оптико-електронних інформаційно-енергетичних систем в контексті побудови оптико-електронних приладів для ендовазальної лазерної коагуляції у вигляді комп'ютерної програми
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 535.56
	O.V. Dubolazov, V.V. Istratiy, A.P. Angelsky, O.I. Olar3F(

	Introduction
	Wavelet analysis of Mueller-matrix images of biological tissues
	Computer modeling the efficiency of the wavelet analysis to differentiate MMI of birefringent fibrils
	agnostics of local changes in the optical-and-geometrical structure of architectonic networks inherent to real biological tissues
	References
	УДК 004.932.2
	В.П. КОЖЕМ’ЯКО, А.В. ТУРЛЮК4F(

	ВСТУП
	СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 681.32
	С.В. ПАВЛОВ, Р.Ю. ДОВГАЛЮК5F(

	ВСТУП
	ОПИС ПРИНЦИПУ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ЦИФРОВІЙ ФОРМІ
	ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
	ВИБІР АЛГОРИТМУ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 535.56, 535.4
	Yu. Ya. Tomka, O. Yu. Telen'ga, I.Z. Misevich6F

	Introduction
	Brief theory of the singular approach in the analysis of the biological tissue birefringent nets
	Scheme and methods of experimental investigations
	Mueller-matrix singular diagnostics and differentiation of pathological changes of the tissues of women's reproductive sphere
	CONCLUSIONS
	References


<<
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


