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ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА 
ТЕХНІКА 

УДК 535.42 

В.Г. Колобродов, І.О. Кучугура, В.І. Микитенко, Є.А. Сірий 

МЕТОД ОЦІНКИ МОДУЛЯЦІЙНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРИФОКАЛЬНОЇ                     
ІНТРАОКУЛЯРНОЇ ЛІНЗИ 

The article investigates the quality of images formed by multifocal optical elements. The method for calculating of 
multifocal diffractive lens modulation transfer function (MTF) at presence of background is proposed. The method is 
based on a geometric calculation of the intensity of background images and the diffraction efficiency of the main      
image in each focal plane is considerated. The article has studied the contrast of main images formed by trifocal              
intraocular lens (IOL). Based on the proposed models of uniform and non-uniform background intensity distributions 
MTF of given IOL are calculated in each focal plane. It is shown that the main image diffraction efficiency               
determines a decrease in its contrast at low spatial frequencies with uniform and non-uniform backgrounds. The 
MTF dependence on the type and background position is analyzed and found that in the case of non-uniform               
background the main image contrast is slightly higher than for a uniform. 
Keywords: multifocal diffractive lens, modulation transfer function.. 

Вступ 

У наш час дифракційні оптичні елементи 
(ДОЕ) широко використовуються при проекту-
ванні різноманітних оптичних систем. Сучасні 
алгоритми розрахунку і методи виготовлення 
дифракційної оптики уможливлюють створен-
ня ДОЕ з різноманітними функціями пропус-
кання, що дає змогу сформувати довільний 
хвильовий фронт [1—3]. 

Особливу увагу привертає такий тип ДОЕ, 
як дифракційна лінза (ДЛ), яка здатна викону-
вати функції традиційної лінзи. ДЛ характери-
зується незначними габаритами і масою, віднос-
но простим виготовленням і низькою собівар-
тістю [2]. Завдяки своїм унікальним оптичним 
характеристикам ДЛ успішно використовують-
ся при створенні ахроматичних, атермічних, 
мультифокальних та інших оптичних систем, 
здатних створювати зображення [2—4]. Однією 
зі сфер застосування ДЛ є офтальмологія, де 
використання ДЛ як компоненти інтраокуляр-
ної лінзи (ІОЛ) забезпечує останню мультифо-
кальністю. 

У дійсній статті розглянута трифокальна 
ІОЛ, що забезпечує різке бачення об’єктів, роз-
міщених на трьох фіксованих відстанях [4]. Не-
доліком такої лінзи є наявність фонового зо-
браження, що призводить до пониження конт-
расту головного зображення [5, 6]. Тому при 
проектуванні мультифокальних ІОЛ завжди  
актуально проводити оцінку якості головного 
зображення, що кількісно виконується через 
обчислення модуляційної передавальної функ-
ції (МПФ). 

Постановка задачі 

Метою роботи є розроблення методу роз-
рахунку МПФ трифокальної ІОЛ за наявності 
фонового зображення. 

Оцінка контрасту зображення, створеного 
дифракційною трифокальною ІОЛ  

Розглянемо дифракційну ІОЛ (рис. 1), що 
має три фокуси, зміщені відносно центрально-
го фокуса 0 22,6 ммf =  на 2 дптр±  [4]. Діаметр 

лінзи 7 ммD = , дифракційна ефективність для 
світла з довжиною хвилі 0,555 мкмλ =  у кож-

ному фокусі становить 30 % . Очевидно, що в 
кожній фокальній площині 1F , 0F , 2F , крім го-
ловного, буде створюватися фонове зображен-
ня, в результаті чого понижується контраст го-
ловного зображення [5, 6]. Проведемо оцінку 
контрасту зображення такої лінзи без ураху-
вання аберацій і додаткового фону із сумарною 
ефективністю 10 % . 

Рис. 1. Формування зображення трифокальною ІОЛ 
 
Як відомо, оцінка контрасту зображення 

зводиться до розрахунку МПФ, яка в полярній 

 

1F  0F 2F

21r
20r12r  

10r  01 02r r=



100 Наукові вісті НТУУ "КПІ" 2014 / 2 

 

системі координат є модулем перетворення 
Фур’є—Бесселя від функції розподілу інтенсив-
ності в зображенні нескінченно віддаленого 
об’єкта 0( )I r  [7]: 

 0 0 0 0 0
0

( ) 2 ( ) (2 )М I r J r r dr
∝

ν = π π ν∫ ,  (1) 

де rν  — просторова частота; 0r  — радіальна ко-
ордината в площині зображення. Згідно зі схе-
мою формування зображення трифокальною 
ІОЛ (див. рис. 1), розподіл інтенсивності в i-й 
фокальній площині є сумою інтенсивностей го-
ловного 0( )iI r  і фонового BG 0( )I r  зображень, що 
можна записати як 0 0 BG 0( ) ( ) ( )iI r I r I r= +  (рис. 2). 

Рис. 2. Розподіл інтенсивності світла в i-й фокальній пло-
щині мультифокальної ІОЛ  

Виходячи з міркувань, що в кожній фокаль-
ній площині трифокальна ІОЛ будує головне 
зображення подібно до тонкої лінзи, для якої 
зображення нескінченно віддаленого об’єкта є 
функцією розсіювання точки (ФРТ), то інтен-
сивність головного зображення в i-й фокальній 
площині можна описати виразом ФРТ тонкої 
лінзи [7]: 
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⎛ ⎞ ⎛ ⎞π= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
,  (2) 

де R  — світловий радіус ІОЛ; λ  — довжина 
хвилі світла, що освітлює лінзу; if  — фокусна 
відстань ІОЛ для i-ї фокальної площини. 

Фонове зображення в i-й фокальній пло-
щині є сумою фонових зображень від сусідніх 
фокальних площин (див. рис. 1). Наприклад, 
головне зображення в площині 1F , отримане 
фокусуванням лінзою світла саме в цю площи-
ну, спостерігається на фоні розмитих зобра-
жень від фокальних площин 0F  і 2F . Радіальні 
розміри цих зображені становлять 10r  і 12r  від-
повідно (перша цифра індексу вказує на i-ту 

фокальну площину, в якій розглядається зо-
браження, а друга — на j-ту фокальну площину, 
яка створює фон у площині, що розглядаєть-
ся). Оскільки відомі діаметр ІОЛ і положення її 
фокальних площин, то з допомогою геометрич-
ного розрахунку можна обчислити радіальний 
розмір фонових складових i jr  у кожній фокаль-

ній площині. Наприклад, у першій фокальній 
площині лінзи радіус фону 10r  в 72 рази біль-
ший за радіус кружка Ері головного зображен-
ня, а 12r  — більший у 145 разів. Інтенсивність 
фонового зображення визначається ефектив-
ністю світла в кожній фокальній площині. 
Оскільки ці ефективності рівні (становлять по 
30 % у кожній площині), то об’єм під кривою 

BG 0( )I r  буде в два рази більший за об’єм під 
кривою 0( )iI r  для будь-якої фокальної площи-
ни (див. рис. 2). 

Рис. 3. Інтенсивність рівномірного фону, нормована до 

0(0)I : 0 — відносна інтенсивність у 0-й фокальній 

площині; 1 — відносна інтенсивність у 1-й фо-
кальній площині; 2 — відносна інтенсивність у    
2-й фокальній площині 

Для кількісного визначення інтенсивності 
фону в кожній фокальній площині в першому 
наближенні будемо вважати, що фонове зо-
браження є рівномірним у межах площі, яку 
воно займає. Тоді, виходячи із геометрії побу-
дови зображень і дифракційної ефективності, 
було визначено інтенсивність фонових зобра-
жень у кожній фокальній площині. На рис. 3 
зображені графіки сумарних поперечних інтен-
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сивностей, нормованих до максимальної інтен-
сивності головного зображення в нульовій фо-
кальній площині 0(0)I . “0”, “1” і “2” познача-
ють фокальну площину, для якої розраховано 
фон 0 1 2( , , )F F F . 

З використанням розрахованих абсолют-
них значень інтенсивностей рівномірних фоно-
вих зображень було побудовано графіки МПФ 
для відповідних фокальних площин (рис. 4). 
На рисунку також зображено графік дифрак-
ційно обмеженої МПФ. Графіки МПФ у пер-
шій і другій фокальних площинах зображені 
однією кривою (як і далі в статті), оскільки              
вони практично збігаються, що пояснюється 
майже однаковим розподілом інтенсивності 
фону (див. рис. 3). Як видно з рис. 4, знижен-
ня МПФ на низьких просторових частотах 
пропорційне дифракційній ефективності лінзи 
( 0,3)η = , що відповідає висновкам попередніх 
досліджень [5, 6]. Виходячи з того, що конт-
раст головного зображення в нульовій фокаль-
ній площині на декілька відсотків нижчий, ніж 
у першій і другій, можна зробити висновок: чим 
більшу площу займає фон, тим вищий конт-        
раст головного зображення, оскільки відношення 
максимальних інтенсивностей головного і фо-
нового зображень збільшується. 

Рис. 4. МПФ трифокальної ІОЛ за наявності рівномірного 
фону: 0 — МПФ у 0-й фокальній площині; 1, 2 — 
МПФ у 1 і 2-й фокальних площинах 

Наступним етапом оцінювання якості зо-
бражень, що створює трифокальна ІОЛ, був 
розгляд фонового зображення з нерівномірним 
розподілом інтенсивності. Нерівномірна інтен-

сивність від j-ї фокальної площини (з ураху-
ванням ефективності) визначалась із мірку-
вань, що її форма має бути подібною до форми 
інтенсивності головного зображення, а її пер-
ший мінімум міститься на границі існування 
фону. Наприклад, для фокальної площини 1F  
перший мінімум фонової інтенсивності від ну-
льової фокальної площини міститься в точці 

10r , а від другої — в точці 12r . Виходячи з на-
ведених міркувань, отримано вираз розподілу 
інтенсивності нерівномірного фону в заданій  
i-й площині від j-ї площини: 
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де ir  — радіус кружка Ері головного зображен-

ня в i-й фокальній площині; ijr  — радіус фоно-

вого зображення, створеного j-ю фокальною 
площиною в i-й. Сумарне фонове зображення 

BG 0( )I r  в i-й площинні, як і у випадку рівно-
мірного фону, є сумою інтенсивностей від су-
сідніх площин. 

Рис. 5. Інтенсивність нерівномірного фону, нормована до 

0(0)I : 0 — відносна інтенсивність у 0-й фокальній 

площині; 1 і 2 — відносна інтенсивність у 1 і           
2-й фокальних площинах 

На рис. 5 зображені графіки поперечних 
інтенсивностей нерівномірних фонових зобра-
жень, нормованих до максимальної інтенсив-
ності головного зображення в нульовій фокаль-
ній площині 0(0)I . Як і у випадку рівно-
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мірного фону, “0”, “1” і “2” позначають       
фокальну площину, для якої розраховано фон 

0 1 2( , , )F F F . 

Рис. 6. МПФ трифокальної ІОЛ за наявності нерівномір-
ного фону: 0 — МПФ у 0-й фокальній площині; 1 і 
2 — МПФ у 1 і 2-й фокальних площинах 

З використанням отриманого виразу (3) 
були побудовані графіки МПФ для відповідних 
фокальних площин (рис. 6). На рисунку також 
зображено графік дифракційно обмеженої МПФ. 
На відміну від випадку із рівномірним фоно-
вим зображення, графіки МПФ для кожної 
фокальної площини практично збігаються. Із 
порівняння рис. 4 і 6 видно, що у випадку          

нерівномірного фону контраст головного зо-
браження дещо вищий. 

Слід зазначити, що припущення щодо опи-
сання інтенсивності головного зображення ви-
разом ФРТ тонкої лінзи є достовірним, оскіль-
ки результати на рис. 4 і 6 відповідають попе-
реднім дослідженням [5, 6]. 

Отже, для розрахунку МПФ мультифо-
кальних ІОЛ не обов’язково виконувати гро-
міздкі хвильові перетворення. Достатньо геоме-
трично (з урахуванням ефективності) визначи-
ти розподіл інтенсивності фону в бажаній 
площині зображення.  

Висновок 

Запропонований метод розрахунку як рів-
номірного, так і нерівномірного фонових зо-
бражень дає змогу достатньо точно визначити 
МПФ мультифокальної ІОЛ. Розрахунок інтен-
сивності фону саме геометричним способом з 
урахуванням його ефективності значно спро-
щує процедуру визначення МПФ. Метод дає 
можливість визначити пряму залежність якості 
зображення дифракційної лінзи від площі, по-
ложення та розподілу інтенсивності фону, що 
сприяє розвитку методів підвищення контрасту 
зображення мультифокального елемента. 

У результаті розрахунку МПФ мультифо-
кальної ІОЛ запропонованим методом було           
підтверджено, що зниження контрасту зобра-
ження для низьких просторових частот пропор-
ційне його ефективності. Подальшим напря-
мом дослідження є розрахунок МПФ мульти-
фокальної ІОЛ з урахуванням аберацій. 

Список літератури

1. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Проектування дифрак-
ційних оптичних елементів і систем. — К.: НТУУ 

“КПІ”, 2012. — 196 с. 

2. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrica-

tion, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p. 

3. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Her-

zig, Ed. UK,  London: Taylor and Francis, 1997, p. 359. 

4. P.J. Valle et al., “Visual axial PSF of diffractive trifocal 
lenses”, Optics Express, vol. 13, no. 7, pp. 2782—2792, 

2005. 

5. D. A. Buralli and G. M. Morris, “Effects of diffraction ef-

ficiency on the modulation transfer function of diffractive 
lenses”, Applied Optics, vol. 31, no. 22, pp. 4389—4386, 

1992. 

6. F. Castignoles et al., “Comparison of the efficiency, MTF 

and chromatic properties of four diffractive bifocal intrao-

cular lens designs”, Optics Express, vol. 18, no. 5,              
pp. 5245—5256, 2010. 

7. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оп-
тичних систем. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — 148 с. 

Рекомендована Радою 
приладобудівного факультету 
факультету НТУУ “КПІ” 

Надійшла до редакції 
28 жовтня 2013 року 

 

 

10080 60 40 20 0 

ν, мм − 1

0,2

0,4

0,6

0,8

1

МПФ 

Дифракційно 
обмежена 

 1 і 2 

  0 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


