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Анотація. У статті запропоновано оптико-електронну систему контролю чистоти рідин шляхом 
визначення поверхневого натягу, наведені рівняння перетворення, представлена функціональна 
схема для визначення поверхневого натягу, проведені дослідження, в результаті яких отримані 
геометричні параметри менісків досліджуваних рідин та напруженості електричного поля, за якими 
розраховувалось значення поверхневого натягу. 
Аннотация. В статье предложено оптико-электронную систему контроля чистоты жидкостей путем 
определения поверхностного натяжения, приведены уравнения преобразования, представлена 
функциональная схема для определения поверхностного натяжения, проведены исследования, в 
результате которых получены геометрические параметры менисков исследуемых жидкостей и 
напряженности электрического поля, по которым рассчитывалось значение поверхностного натяжения. 
Annotation. In the article the optic-electronic control system the purity of liquid by determining surface 
tension has been presented, the equations transformation has been presented, diagram for determining of the 
surface superficial tension has been presented, and there have been made investigations, resulting the 
geometrical parameters of investigated liquids meniscus and the electric field has been derived, it allowed to 
calculate value of superficial tension. 
Ключові слова: чистота рідини, поверхневий натяг, метод лежачої краплі, напруженість 
електричного поля, геометричні параметри меніска. 

ВСТУП 

Вода  найкращий розчинник з усіх відомих рідин, вона завжди вміщує в собі домішки 
оточуючого природного середовища. До окремої групи домішок відносяться речовини, що повністю 
розчиняються у воді і не затримуються ні піщаними, ні паперовими, ні іншими звичайними видами 
фільтрів. Вони знаходяться у воді у вигляді окремих молекул чи іонів. До даних домішок відносять 
поверхнево-активні речовини, широке застосування яких зумовлює їх попадання в навколишнє 
середовище і забруднення вод. Комунальні очисні споруди не видаляють ці речовини, а хлорування 
приводить їх в розряд канцерогенів, що акумулюються в організмі людини та сприяють онкологічним 
захворюванням [1, 2]. Розчинення у воді поверхнево-активних речовин викликає зм іну поверхневого  
натягу , який може бути одним із основних показників якості. В зв’язку з чим, пошук нових підходів до  
визначення поверхневого натягу, розробка нових методів оцінки чистоти та пристроїв на їх основі 
залишається актуальною задачею. 

Існує багато різновидів методів визначення поверхневого натягу, однак вони зводяться до  
невеликого числа основних принципів. Інформаційними параметрами досліджуваної рідини є  
геометричні, оптичні, маса, об’єм меніска, сила відриву пластинки, кільця чи петлі від поверхні рідини. 
Визначають такі геометричні параметри: радіус кривизни, висоту краплі, екваторіальний діаметр, 
діаметр „шийки”, відстань від екватора до вершини, координати точок. До оптичних параметрів 
відносять: показник заломлення, поглинання, розсіювання, екстинкцію, відбивання [3].  

В результаті аналізу існуючих методик та засобів вимірювання поверхневого натягу рідин 
методом лежачої краплі встановлено, що засоби вимірювання поверхневого натягу, функціонування яких 
базується на фотографуванні менісків та їх проектуванні чи друці у збільшеному масштабі не 
забезпечують високої точності вимірювання. Те ж стосується використання мікроскопа, оскільки 
використання його не дозволяє автоматизувати процес вимірювання поверхневого натягу рідин та робить 
його втомливим для дослідника. Крім того, більшість методів базується на емпіричних та наближених 
залежностях, що суттєво збільшує похибки вимірювань [4]. Тому створення систем контролю 
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поверхневого натягу, які б забезпечували високу чутливість, точність та широкий діапазон вимірювань 
поверхневого натягу з використанням мікропроцесорної обробки є важливою і актуальною задачею. 
Одним із шляхів вирішення ціє ї задачі є вдосконалення існуючих методів вимірювання та розробка на їх 
основі оптико-електронних систем контролю параметрів рідин, які забезпечують високу швидкодію, 
точність і безконтактність вимірювань, а також мають ряд інших переваг. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

В зв’язку з вище наведеним, запропоновано оптико-електронну систему дослідження ступеня 
чистоти рідин через визначення поверхневого натягу лежачої краплі досліджуваної рідини, що 
знаходиться в електричному полі. Під впливом електричного поля відбувається зміна форми меніска і 
перехід одного з параметрів, що варіюється, через екстремум, що дозволяє  збільшити чутливість, а  також 
розширити діапазон вим ірювання [5]. 

Так як вода є полярним діелектриком, то молекули володіють власним електричним моментом, 
тобто поляризовані при відсутності електричного поля, і представляють собою диполі. Всі напрямки 
орієнтації диполів при відсутності зовнішнього електричного поля рівноймовірні, а результуюча 
поляризація дорівнює нулю. Включення електричного поля призводить до зміни орієнтації диполів, 
внаслідок чого і виникає електричний дипольний момент, тобто поляризація. Таким чином крапля 
деформується, здобуваючи форму витягнутого (сплюсненого) сфероїда, а збільшення концентрації 
домішок в досліджуваній р ідині супроводжується зміною поверхневого натягу, а отже, і більш або менш 
витягнутою формою меніска при відповідному значенні напруженості електричного поля.  

При внесенні краплі в зовнішнє електричне поле потенціальна енергія краплі складається з 
електричної енергії та сил поверхневого натягу [6] 

 eUUU += σ , (1) 

де Uσ – енергія сил поверхневого натягу; Ue – електрична енергія краплі в електричному полі.  
Встановлено, що під впливом електричного поля енергія меніска змінюється і лежача крапля 

деформується, перетворюючись із сферичної у витягнуту сфероїдальну. При рості напруженості 
зовнішнього електричного поля відбувається локальне підсилення напруженості електричного поля у 
вершині сфероїдальної краплі, яке визначається діелектричною проникністю рідини, поверхневим натягом, 
розміром краплі та напруженістю зовнішнього поля. Крапля рідини в електричному полі стає нестійкою 
через домінування електричних сил над силами поверхневого натягу. Нестійкий стан характеризується 
розривом краплі з утворенням дочірніх крапель та різким зменшенням висоти меніска над кромкою 
кювети. Умовою стійкості краплі є принцип мінімальності її повної потенціальної енергії. З урахуванням 
електричної енергії та енергії сил поверхневого натягу узагальнена математична модель має вигляд 
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де σ – поверхневий натяг р ідини;  S – площа поверхні краплі над кромкою кювети; k  – коефіцієнт 

деформації 
a
hkk ⋅= 0 ;  k0 – коефіцієнт профілю краплі; h – висота краплі над кромкою кювети;  a –

внутрішній радіус кювети; ε0 – діелектрична постійна; ε – діелектрична проникність; Е – напруженість 
електричного поля;  V – об’єм краплі над кромкою кювети.  

На основі (2) значення поверхневого натягу рідини можна описати р івнянням 
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Розроблена математична модель вимірювального перетворення поверхневого натягу дозволила 
вперше врахувати взаємозв’язок геометричних параметрів та енергії краплі в електричному полі.  

Для підвищення чутливості вим ірювань і вірогідності контролю поверхневого натягу  
пропонується безконтактний метод лежачої краплі в електричному полі. Суть методу така: лежачу 
краплю формують у кюветі із загостреною кромкою, під впливом електричного поля змінюють форму 
меніска, що супроводжується переходом висоти краплі над кромкою кювети через екстремум, 
поверхневий натяг розраховують через зміну геометричних параметр ів краплі. 

На основі описаного методу вимірювання поверхневого натягу розроблений алгоритм  
розрахунку поверхневого натягу на межі контакту рідина – навколишнє повітря лежачої краплі в 
електричному полі, суть якого полягає в тому, що: 

1) обробляють зображення лежачої краплі;  
2) визначають геометричні параметри меніска, для цього виконують такі кроки: 

2.1) профіль краплі (рис. 1) розбивають на дві симетричні 
відносно осі z  ділянки. В результаті оброблення зображень 
отримують масив координат точок контуру ijij xz і  кожної з 

частин, де  2..1=i  – номер ділянки, mj ...1= , m –кількість точок 
на кожній із ділянок. На основі отриманих координат 
( imii xxx ,...,, 21 ) та ( imii zzz ,...,, 21 ) профіль кожної із ділянок 

описують у вигляді певної поліноміальної залежності )(zfx ii = ; 

  2.2) розраховують об’єм та площу поверхні кожної 
ділянки меніска iV  та iS .  

     2.3) визначають коефіцієнт деформації кожної з ділянок 

 
a
hkk i

i ⋅= 0 . (4) 

 2.4) знаходять середнє значення V , S , k . 
3) на основі отриманих значень V , S , k , а також попередньо визначеного значення 

діелектричної проникності та напруженості електричного поля, при якій настає нестійкий стан, 
розраховують значення поверхневого натягу σ  за допомогою залежності (3). 

Розроблено функціональну схему мікропроцесорного блоку керування напругою та 
синхронізації роботи з фотокамерою (рис. 2). Кювету з досліджуваною рідиною розміщують на 
нижньому електроді. На електроди подається напруга, яка формується блоком керування напругою і 
покроково зростає. Збільшення напруженості призводить до зміни форми меніска, що супроводжується 
зростанням висоти краплі h. Подальше підсилення напруженості викликає розрив краплі з утворенням 
дочірніх крапель, що характеризує нестійкий стан меніска. При цьому спостерігається різке зменшення 
висоти, так, при Е4>Е3  відповідно h4<h3. 

Рис. 1. Профіль лежачої 
краплі 
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Рис. 2. Функціональна схема мікропроцесорного блоку керування напругою та синхронізації роботи з 
фотокамерою 

 

При кожному кроці зміни напруги, що подається на електроди, фотокамерою ФК реєструють 
зображення досліджуваної краплі, яка оцифровує зображення, що передається на ЕОМ по USB інтерфейсу. 
ЕОМ здійснює первинну обробку вимірювальної інформації, її збереження в пам’яті та по USB інтерфейсу, 
реалізованому на базі мікросхеми FT245BM, активізує роботу мікропроцесора ATMega128, який здійснює 
керування подачею напруги та синхронізує роботу фотокамери з переходом краплі в стаціонарний стан при 
зміні напруги на один квант. Мікропроцесор формує код, що двоканальним ЦАП МАХ 5158 
перетворюється у вихідну напругу, яка подається на суматор і помножувач. 

Для проведення досліджень розроблений експериментальний зразок оптико-електронного  
пристрою. Для проведення експерименту використовувались дистильована, водопровідна вода та 
розчини NaCl концентрацією від 1% до 25%. В результаті чого були отримані геометричні параметри 
крапель при різних значеннях напруженості електричного поля, відеообрази яких представлені на рис. 3. 
На рис. 3а наведена крапля 5% розчину NaCl, що знаходиться в стані спокою при відсутності 
електричного поля, та 3б, 3в  при наявності електричного поля.  З рис. 3 видно, що при розміщенні 
краплі досліджуваної рідини у електричне поле відбувається поляризація молекул і лежача крапля 
деформується, перетворюючись у витягнуту сфероїдальну краплю [27]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Деформація краплі 5 % розчину NaCl при збільшенні напруженості електричного поля: 
а) при відсутності напруженості, б) при напруженості Е=640 кВ/м, в) Е=690 кВ/м 

 

Ступінь деформації краплі, витягненості, характеризує висота краплі h. На рис. 4 наведена 
теоретична та експериментальна залежності поверхневого натягу від висоти краплі. Як видно з рис. 4 
відхилення експериментальної залежності від теоретичної не перевищує 6 %, що дає можливість зробити 
висновок про високу збіжність проведених результатів досліджень. 
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Рис. 4. Теоретична та експериментальна залежності висоти краплі від поверхневого натягу  

 

Подальше збільшення напруженості електричного поля призводить до нестійкого стану  
зарядженої краплі. При цьому величина напруженості нестійкого стану залежить від характеристик 
рідини краплі. На рис. 5 наведена залежність напруженості нестійкого стану від концентрації для  
розчину NaCl [7].  
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Рис. 5. Залежність напруженості нестійкого стану розчинів від концентрації  

 

З рис. 5 видно, що із збільшенням поверхневого натягу (збільшення концентрації NaCl) 
напруженість нестійкого стану збільшується. 

На рис. 6 наведені теоретичні [8] та експериментальні залежності поверхневого натягу від 
концентрації для розчину NaCl.  
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Рис. 6. Теоретичні та експериментальні залежності поверхневого натягу від концентрації NaCl 

Як видно з рис. 6 відхилення експериментальної залежності від теоретичної не перевищує 6 %. 

ВИСНОВКИ 

Вимірювання поверхневого натягу дозволяє встановити чистоту рідини, оскільки наявність 
катіонів, аніонів та поверхнево-активних речовин має вплив на значення цього параметру. В статті 
наведені залежності поверхневого натягу від геометричних параметрів краплі, що знаходиться в 
електричному полі. Розроблена експериментальна установка для знаходження поверхневого натягу. 
Проведені дослідження, для яких використовувалась дистильована вода та різні концентрації розчинів 
NaCl. Отримані експериментальні залежності зміни висоти менісків від концентрації розчинів. 
Експериментальні залежності показують, що при збільшенні концентрації домішок NaCl напруженість 
нестійкого стану збільшується, а отже, поверхневий натяг збільшується, що підтверджується 
теоретичними даними, оскільки NaCl є поверхнево-інактивною речовиною відносно води. Здійснено  
порівняння теоретичної та експериментальної кривих залежності поверхневого натягу від концентрації 
розчинів NaCl. Встановлено, що відхилення експериментальної залежності від теоретичної не перевищує 
6 %, що дає можливість зробити висновок про високу збіжність проведених результатів досліджень. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Запольський А.К. Фізико-хім ічні основи технології очищення стічних вод: Підручник / А.К. 
Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін  та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 

2. Семиохин И.А. Физическая химия: Учебник. / И.А.Семиохин  – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 272 с. 
3. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа / Ю.С. Ляликов – М.: Химия, 1974. – 536 с. 
4. Абрамзон А.А. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник / [А.А. 

Абрамзон, Л.Е. Боброва, Л.П. Зайченко и др.]; под ред. А.А. Абрамзона,  Е.Д. Щукина. – Л.: 
Химия, 1984. – 392с. 



 
 

ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ І ПЕРЕТВОРЮВАЧІ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

 

 230 

5. Городецька О.С. Експериментальне дослідження чистоти рідини за показником поверхневого  
натягу / О.С. Городецька, Й.Й. Білинський, П.М. Ратушний // Вісник Хмельницького  
національного університету. – 2005. – Ч.1. Т.2. – С. 241–244. 

6. Григорьев А.И. Критическая равновесная сфероидальная деформация капли диэлектрической 
жидкости в однородном электростатическом поле / А. И. Григорьев, С.И. Щукин // Журнал 
технической физики, 1999, том 69, вып. 7. – С. 23-28. 

7. Городецька О.С. Дослідження чистоти р ідини в електростатичному полі / О.С. Городецька, Й.Й. 
Білинський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. – №6. – С. 47–50. 

8. Адамсон А.В. Физическая химия поверхностей. / А.В. Адамсон, под ред. З.М. Зорина, В.М. 
Муллера. – М.: Мир, 1979. – 568 с. 
 

Надійшла до редакції 27.10.2010р. 
 
ГОРОДЕЦЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА   к.т.н., доцент кафедри телекомунікаційних 
систем і телебачення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.  
 
БІЛОШКУРСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ   студент кафедри автоматики та 
інформаційно-вимірювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, 
Вінниця, Україна. 
 


	ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ І ПЕРЕТВОРЮВАЧІ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
	УДК 681.586.776:621.382
	В.С. ОСАДЧУК, О.В. ОСАДЧУК, О.М. ІЛЬЧЕНКО0F(
	ВСТУП
	ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА РІВНЯННЯ ЧУТЛИВОСТІ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 621.374
	Л.Б. Ліщинська, Я.С. Рожкова, С.Є. Фурса, М.А. Філинюк1F(

	ВСТУП
	Мета та задачі роботи
	Розробка математичної моделі
	практична реалізація двохпараметричного сенсора
	Висновки
	Список літератури
	УДК 543.31+532.612
	О.С. городецька, С.С.Білошкурський2F(

	Вступ
	Основна частина
	Висновки
	Список Літератури
	УДК 621.375; 543.272
	В.Ф. ЯРЕМЧУК, Н.С. КРАВЧУК, С.М. СМІШНИЙ3F(

	ВСТУП
	ОСНОВНА ЧАСТИНА
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


<<
  /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


