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ЗАСТОСУВАННЯ ЕТАЛОНУ-СН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 
ВИСОКИХ ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ  
 

Описана методика використання Еталону великих імпульсних напруг (Еталон-СН) для визначен-
ня перехідних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг. Методику було 
випробувано на дільниках напруги різних типів з амплітудою від 6 кВ до 300 кВ. 

 
The method of the using the Standard of the high voltage pulses (Etalon-СV) for determination of the 
transient characteristics of the measuring instruments of the high voltage pulses is described.  The volt-
age dividers of the different types with amplitude from 6 kV till 300 kV were investigated. 

 
Раніше [1, 2] у діючому Еталоні імпульсного електромагнітного поля 

(Еталоні РЕМП) були експериментально визначені амплітудно-часові пара-
метри імпульсів напруги між електродами смужкової лінії СЛ-48 (далі – СЛ-
48)  і встановлена теоретична й експериментальна залежність між величиною 
зарядної напруги на конденсаторі СФ Еталону й величиною імпульсної на-
пруги в СЛ-48.  Ці розрахунки й вимірювання показали, що величини цих 
обох напруг збігаються і тому Еталон РЕМП можливо використовувати у 
якості Еталону високих імпульсних напруг (Еталон-СН). Основні метрологі-
чні характеристики Еталону-СН відносно імпульсної  напруги наведено у 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 - АВП вихідних напруг Еталону-СН 

Найменування характеристики Розмірність Значення 
1 Амплітудний діапазон  кВ від 1 до 5·103 
2 Тривалість фронту с від 8·10-9 до 40·10-9 
3 Тривалість імпульсу с 1,27·10-4 

 
Вимірювання імпульсів напруги в Еталоні-СН між електродами СЛ здій-

снюється щупом високовольтним Tektronix Р6015А, який виробляється  про-
мислово, а контроль за формою імпульсу напруги здійснюється штатним ме-
трологічно атестованим вимірювачем напруженості електричного поля 
СПЕФВ-ЕК. Осцилограми обох імпульсів, які одночасно виміряні за допомо-
гою осцилографа Tektronix DPO 4104, наведено на рис. 1, із якого видно, що 
форми фронтової частини обох імпульсів напруги подібні, що говорить про 
правильний вибір методу й засобів вимірювання в Еталоні-СН. 



 
Рисунок 1 – Осцилограми фронту імпульсу напруги з виходу щупа  

високовольтного Р6015А (1) і фронту імпульсу напруги  
с виходу вимірювача СПЕФВ-ЕК (2) при Uзар = 10 кВ 

 
Для експериментальних досліджень метрологічних характеристик засобів 

вимірювання високих імпульсних напруг були обрані п’ять типів дільників на-
пруги (ДН), чотири з яких були створені в НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» для ви-
соковольтних імпульсних установок різного призначення, та один – щуп висо-
ковольтний Tektronix Р6015А. Їх зовнішній вигляд наведено на рис. 2–6, а осно-
вні технічні характеристики, які вказано у формулярах, – у табл. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вид омічного дільника імпульсів високої напруги ОДН-6 

 
Дослідження  метрологічних характеристик усіх типів ДН проводилося 

по черзі згідно зі схемою на рис. 7 та розміщенням ДН на рис. 8 (ДН підклю-
чався паралельно електродам СЛ-48 Еталону-СН). Для контролю форми ім-
пульсів у Еталоні-СН було застосовано штатний вимірювач напруженості 



електричного поля СПЕФВ-ЕО з волоконно-оптичною лінією зв’язку, який 
при експериментах установлювався у робочому об’ємі СЛ-48 і який, в порів-
нянні з СПЕФВ-ЕК, має значно більший часовий діапазон – рис. 9. 

 

 
Рисунок 3 – Загальний вигляд змішаного дільника імпульсів високої напруги СДН-10 

 

 
Рисунок 4 – Загальний вид омічного дільника імпульсів високої напруги ОДН-20 

 

 
Рисунок 5 – Загальний вигляд омічного дільника імпульсів високої напруги ОДН-300 



 
Рисунок 6 – Загальний вигляд змішаного дільника імпульсів високої напруги  

Tektronix Р6015А 
 
Таблиця 2 

Тип ДН 
Параметр 

Роз-
мір-
ність ОДН-6 СДН-10 ОДН-20 ОДН-300 Р6015А 

1. Амплітудний  
діапазон кВ 0,1 - 6 0,1 - 10 1 - 20 10 - 30 0,1 - 40 

2. Час наростання 
перехідної харак-
теристики  

нс 27 6 36 100 5 

3. Коефіцієнт  
ділення  - 198 1040 1200 10000 1000 

4. Габаритні роз-
міри (висота х ді-
аметр) 

мм   320 х 
80 280 х 80 760 х 

260 
 2200 х 

270 
 340 х 

100  

 
Згідно з даними табл. 1 та 2 імпульс напруги між електродами СЛ-48 

значно крутіший, ніж час зростання перехідної характеристики (ПХ) ДН, то-
му у різних ДН буде різна форма ПХ і  на ній, зокрема, виникають різного 
роду коливання. Для встановлення галузі застосування ДН були проведені 
роботи по демпфуванню цих коливань, що і наведено у послідуючих осцило-
грамах. 

Результати вимірювання форми та амплітудно-часових параметрів ПХ 
усіх ДН наведено нижче. 

 



 
СФ – розрядна ємність Еталону-ТН; Lг – сумарна індуктивність розрядного контуру; 
ВК – високовольтний комутатор; СЛ-48 – смужкова лінія; Rн – узгоджувальний  

резистор СЛ; ДН – дільник напруги, що досліджується; ЕО – осцилограф Tektronix 
DPO 4104 

Рисунок 7 – Схема вимірювання ПХ ДН 
 

 
Рисунок 8 – Ввімкнення щупа високовольтного Р6015А  між електродами СЛ-48 

 

 
Рисунок 9 – Установка вимірювального перетворювача СПЕФВ-ЕО між електродами 
СЛ-48 (фотоприймач вимірювача й осцилограф розташовано у вимірювальній кабіні) 



 
Рисунок 10 – Осцилограми спадної частини імпульсу напруги  між  

електродами СЛ-48  
 

 
Рисунок 11  – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 

СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 0 атм., зарядній напрузі  
Еталону-СН  U= 5 кВ і смузі пропускання осцилографа 150 МГц 

 

 
Рисунок 12 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 6,5 атм., зарядній напрузі 

Еталону-СН U = 5 кВ і смузі пропускання осцилографа 20 МГц 



Результати експериментального визначення форми й параметрів    
ПХ омічного дільника напруги ОДН-300. Осцилограми вимірювання імпу-
льсів високої напруги між електродами СЛ-48 за допомогою омічного діль-
ника напруги ОДН-300 і вимірювача напруженості електричного поля 
СПЕФВ-ЕО наведено на рисунках 10 - 14 (на всіх осцилограмах крива 1 - на-
пруга з виходу СПЕФВ-ЕО, а крива 2 - напруга з виходу ОДН-300). 

 

 
Рисунок 13 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами  

СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 0 атм., зарядній напрузі  
Еталону-СН U = 5 кВ, смузі пропускання осцилографа 150 МГц і ввімкнені на виході 

ОДН-300 інтегруючого ланцюжка 
 

 
Рисунок 14 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 6,5 атм., зарядній напрузі 

Еталону-СН U = 20 кВ і смузі пропускання осцилографа 20 МГц 
 
Висновки по ОДН-300:  
1. Спад імпульсу напруги з виходу ОДН-300 більш довгий, ніж з вихо-

ду СПЕФВ-ЕО, що пояснюється недостатньою для вимірюваного 
імпульсу постійної інтегрування СПЕФВ-ЕО. 

2. Фронтова частина напруги з виходу СПЕФВ-ЕО значно крутіша, ніж 



фронтова частина напруги з виходу ОДН-300, що пояснюється тим, 
що вимірювач СПЕФВ-ЕО передає цей фрагмент імпульсу напруги 
(напруженості електричного поля) без спотворення, а час наростання 
перехідної характеристики ОДН-300 значно більше тривалості фро-
нту вимірюваного імпульсу через його більші габарити.  

3. При смузі пропускання осцилографа 150 МГц на осцилограмі фрон-
тової частини імпульсу напруги з виходу ОДН-300 видно високочас-
тотні «шуми» (рис. 11), викликані недостатньою завадозахищеністю 
вимірювального кабелю. Ці «шуми» можна усунути з осцилограми 
двома способами: або зниженням смуги пропускання до 20 МГц без 
зміни основної осцилограми імпульсу напруги з виходу ОДН-300 
(рис. 12, 14), або ввімкненням на виході  ОДН-300 інтегруючого ла-
нцюжка (рис. 13). 

 

 
Рисунок 15 – Осцилограми спадної частини імпульсу напруги між електродами СЛ-48  

 

 
Рисунок 16 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами     
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 2,5 атм., зарядній напрузі  

Еталону-СН U = 5 кВ і смузі пропускання осцилографа 20 МГц 
 
 



Результати експериментального визначення форми й параметрів 
ПХ омічного дільника напруги ОДН-20. Осцилограми вимірювання імпу-
льсів високої напруги між електродами СЛ-48 за допомогою омічного діль-
ника напруги ОДН-20 і вимірювача напруженості електричного поля 
СПЕФВ-ЕО наведені на рис. 15 - 19 (на всіх осцилограмах крива 1 – напруга 
з виходу ОДН-20, а крива 2 – напруга з виходу СПЕФВ-ЕО). 

 

 
Рисунок 17 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 2,5 атм., зарядній напрузі  

Еталону-СН U = 5 кВ, смузі пропускання осцилографа 20 МГц і ввімкнені на виході 
 ОДН-20 інтегруючого ланцюжка з недостатньою постійною інтегрування 

 

 
Рисунок 18 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 2,5 атм., зарядній напрузі  

Еталону-СН U = 5 кВ, смузі пропускання осцилографа 20 МГц і ввімкнені на виході  
ОДН-20 інтегруючого ланцюжка з достатньою постійною інтегрування 

 
Висновки по ОДН-20:  
1. Спад імпульсу напруги з виходу ОДН-20 більш довгий, ніж з виходу 

СПЕФВ-ЕО, що пояснюється недостатньою для вимірюваного імпу-
льсу постійною інтегрування СПЕФВ-ЕО. 



2. Фронтова частина напруги з виходу ОДН-20, тобто перехідна харак-
теристика ОДН-20 містить накладені на фронт високочастотні коли-
вання, викликані конструктивними недоліками дільника напруги у 
цій часовій області. Виходячи із цього ОДН-20 не придатний для 
вимірювання наносекундних імпульсів напруги, тому що через на-
кладені коливання не можна метрологічно точно визначити параме-
три ПХ. 

3. Ввімкнення на виході ОДН-20 інтегруючого RC-ланцюжка з достат-
ньою постійною інтегрування  дозволяє прибрати накладені коли-
вання із фронту ПХ ОДН-20, але при цьому значно збільшується 
тривалість фронту ПХ (до декількох сотень наносекунд), що автома-
тично визначає область застосування ОДН-20 – вимірювання імпу-
льсів напруги з мікросекундними фронтами. 

 

 
Рисунок 19 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 2,5 атм., зарядній напрузі  
Еталону-СН U = 20 кВ, смузі пропускання осцилографа 20 МГц і ввімкненні на  

виході ОДН-20 інтегруючого ланцюжка з зайвою постійною інтегрування 
 
Результати експериментального визначення форми й параметрів 

ПХ омічного дільника напруги ОДН-6. Осцилограми вимірювання імпуль-
сів високої напруги між електродами СЛ-48 за допомогою омічного дільника 
напруги ОДН-6 і щупа високовольтного Р6015А наведені на рис. 20 - 21 (на 
всіх осцилограмах крива 1 – напруга з виходу Р6015А, а крива 2 – напруга з 
виходу ОДН-6). 

 
Висновки по ОДН-6:  
1. Спади імпульсів напруги з виходів ОДН-6 і Р6015А однакові, що по-

яснюється тим, що обидва дільники є омічними дільниками напруги 
й однаково вірогідно передають спад імпульсів мікросекундної три-
валості. 

2. Фронтова частина напруги з виходу Р6015А більш крута, ніж фрон-



това частина напруги з виходу ОДН-6, що пояснюється тим, що ви-
мірювач ОДН-6 має більш пологу перехідну характеристику (при-
близно 30 нс) і тим самим може застосовуватися тільки для вимірю-
вання імпульсів із тривалістю фронту не менш 100 нс.  

 

 
Рисунок 20 – Осцилограми спадної частини імпульсу напруги між електродами СЛ-48  

 

 
Рисунок 21 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 2,5 атм., зарядній напрузі 

 Еталону-СН U= 5кВ і смузі пропускання осцилографа 100 МГц 
 
Результати експериментального визначення форми й параметрів 

ПХ омічного дільника напруги СДН-10. Осцилограми вимірювання імпу-
льсів високої напруги між електродами СЛ-48 за допомогою змішаного діль-
ника напруги СДН-10 і щупа високовольтного Р6015А наведені на рис. 22 - 
26 (на всіх осцилограмах крива 1 – напруга з виходу Р6015А, а крива 2 – на-
пруга з виходу СДН-10). 

Висновки по СДН-10:  
1. Спад імпульсу напруги з виходу СДН-10 (рис. 22) більш довгий, ніж 

з виходу Р6015А, що пояснюється недостатнім проробленням узго-
дження ємнісного та омічного ланцюжків дільника СДН-10 у мікро-
секундному діапазоні. 



2. При тиску азоту у високовольтному комутаторі р = 0 (тривалість 
фронту імпульсу напруги при цьому порядку 40 нс) фронтові части-
ни імпульсів напруги з виходів Р6015А  и СДН-10 однакові, що го-
ворить про те, що ємнісний та омічний ланцюжки дільника СДН-10 
узгоджені у наносекундному діапазоні. 

3. При збільшенні тиску азоту у високовольтному комутаторі до р = 6,5 
атм. (тривалість фронту імпульсу напруги при цьому знижується до 
10 нс) на фронтовій частині напруги з виходу СДН-10 з'являються 
дуже  високочастотні коливання, викликані ударним порушенням 
коливального контуру, що складається з ємностей СДН-10 і конс-
труктивних паразитних індуктивностей. Для усунення  цих паразит-
них коливань і одержання ПХ із гладко наростаючим  експоненціа-
льним фронтом на виході СДН-10 необхідно включати інтегруючий 
ланцюжок (рис. 25 і 26) , але при цьому час наростання ПХ збільшу-
ється до 100 нс і його можна застосовувати для вимірювання імпуль-
сів напруги із тривалістю фронту більше 300 нс. 

 

 
Рисунок 22 – Осцилограми спадної частини імпульсу напруги між електродами СЛ-48  

 

 
Рисунок 23 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 

СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 0 атм., зарядній напрузі  
Еталону-СН U = 5 кВ і смузі пропускання осцилографа 100 МГц 



 
Рисунок 24 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 6,5 атм., зарядній напрузі 

Еталону-СН U = 5 кВ і смузі пропускання осцилографа 100 МГц 
 

 
Рисунок 25 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 6,5 атм., зарядній напрузі 

 Еталону-СН U = 5 кВ, смузі пропускання осцилографа 100 МГц і ввімкнені на виході 
СДН-10 інтегруючого ланцюжка з недостатньою постійною інтегрування 

 

 
Рисунок 26 – Осцилограми фронтової частини імпульсу напруги між електродами 
СЛ-48 при тиску у високовольтному комутаторі р = 6,5 атм., зарядній напрузі 

Еталону-СН U = 5 кВ, смузі пропускання осцилографа 100 МГц і ввімкнені на виході 
СДН-10 інтегруючого ланцюжка з достатньою постійною інтегрування 



Висновки по СДН-10:  
1. Спад імпульсу напруги з виходу СДН-10 (рис. 22) більш довгий, ніж 

з виходу Р6015А, що пояснюється недостатнім проробленням узго-
дження ємнісного та омічного ланцюжків дільника СДН-10 у мікро-
секундному діапазоні. 

2. При тиску азоту у високовольтному комутаторі р = 0 (тривалість 
фронту імпульсу напруги при цьому порядку 40 нс) фронтові части-
ни імпульсів напруги з виходів Р6015А  и СДН-10 однакові, що го-
ворить про те, що ємнісний та омічний ланцюжки дільника СДН-10 
узгоджені у наносекундному діапазоні. 

3. При збільшенні тиску азоту у високовольтному комутаторі до р = 6,5 
атм. (тривалість фронту імпульсу напруги при цьому знижується до 
10 нс) на фронтовій частині напруги з виходу СДН-10 з'являються 
дуже  високочастотні коливання, викликані ударним порушенням 
коливального контуру, що складається з ємностей СДН-10 і конс-
труктивних паразитних індуктивностей. Для усунення  цих паразит-
них коливань і одержання ПХ із гладко наростаючим  експоненціа-
льним фронтом на виході СДН-10 необхідно включати інтегруючий 
ланцюжок (рис. 25 і 26) , але при цьому час наростання ПХ збільшу-
ється до 100 нс і його можна застосовувати для вимірювання імпуль-
сів напруги із тривалістю фронту більше 300 нс. 

 
Резюме.  
1. Створений в НДПКІ «Молнія» Еталон високих імпульсних   напруг 

(Еталон-СН) виявився ефективним засобом для визначення реальних 
ПХ засобів вимірювання високих імпульсних напруг практично усіх 
видів та класів, про що кажуть наведені вище осцилограми та їх ана-
ліз. 

2. За допомогою Еталону-СН шляхом зміни тиску азоту в комутаторі 
Еталону-СН можна змінювати тривалість фронту його імпульсів від 
8 нс (тиск 6,5 атм.) до 40 нс (тиск 0 атм.); 

3. За допомогою Еталону-СН стало можливим виявити скриті вади за-
собів вимірювання високих імпульсних напруг, які неможливо було 
виявити іншими способами. 

4. За допомогою Еталону-СН можливо відкоригувати форму ПХ засо-
бів вимірювання високих імпульсних напруг таким чином, щоб 
отримати потрібну ПХ  і, тим самим, чітко визначити галузь засто-
сування ДН. 

 
Список літератури: 1. Князев В.В., Кравченко В.И., Лесной И.П., Немченко Ю.С. Эксперимен-
тальные исследования метрологических характеристик средств измерения высоких импульсных 
напряжений на Эталоне-ТН // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Сбор-
ник научных трудов. Тематический выпуск: «Техника и электрофизика высоких напряжений». – 
Харьков: НТУ «ХПИ». – 2009. – № 39. – С.79-84. 2. Немченко Ю.С., Князєв В.В., Лісний І.П., 



Кравченко В.І. Вихідні характеристики Еталону одиниць імпульсної напруги/струму «Еталон-
СН» // Матеріали науково-практичної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і 
біологічних об'єктів». – Кременчук-Хургада. – 2009. – С.42-44. 

Надійшла до редколегії 29.03.2010 
 
 
 



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /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


