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АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕ-
ЗУЛЬТУЮЧОГО ЗОБРАЖЕННЯ З ВИКОРИ-
СТАННЯМ БРЕКЕТИНГУ ЕКСПОЗИЦІЇ 

Вступ 

У більшості випадків цифрової аерозйом-
ки результуюче зображення формується за        
рахунок сукупності малоконтрастних об’єктів 
спостереження, що знаходяться у великому діа-
пазоні яскравостей. Під час фотозйомки в та-
ких умовах частина інформації може бути 
втрачена. Основною причиною втрати інфор-
мації є невідповідність діапазону зміни вхідно-
го сигналу динамічному діапазону реєстратора 
оптичного випромінювання. Ця невідповідність 
пояснюється дією низки чинників. Насамперед 
матриці ПЗЗ, що використовуються в цифро-
вих аерофотокамерах, мають малу фотографіч-
ну широту, яка не більша, в основному, за од-
ну логарифмічну одиницю, у той час як діапа-
зон яскравостей аероландшафту в межах тільки 
одного кадру може перевищувати кілька лога-
рифмічних одиниць. Перепад освітленості мо-
жуть так само викликати тіні від природних ут-
ворень та штучних споруд. Великий діапазон яс-
кравості в межах кадру можуть давати відблис-
ки від дзеркально відображаючих поверхонь, в 
тому числі водних. Коефіцієнт яскравості при-
родних об’єктів зйомки так само може зміню-
ватися в широких межах — від 0,02 для чор-
нозему до 1,0 для снігу, який щойно випав [1].  

Зменшити втрати інформації в цифровій 
фотографії дає можливість технологія HDR 
(High Dynamic Range — великий динамічний 
діапазон), при якій результуюче зображення з 
великим динамічним діапазоном формується з 
кількох LDR-зображень з малим динамічним 
діапазоном, отриманих у результаті зйомки од-
ного і того самого сюжету при різних рівнях 
експозиції, тобто так званого брекетингу екс-
позиції [2—7]. Однак HDR-зображення мають 
динамічний діапазон яскравостей, який значно 
перевищує динамічний діапазон стандартних 
пристроїв відображення (монітори, фотогра-
фії), який не може бути відтворений на даних 
пристроях без додаткового стиснення, що ви-
магає подальшої обробки отриманого зобра-
ження [3, 5, 8]. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є розробка алгоритму 
підвищення якості результуючого зображення з 
використанням декількох зображень, сформо-
ваних за допомогою брекетингу експозиції без 
попереднього перетворення до HDR-виду. 

Реалізація алгоритму підвищення якості ре-
зультуючого зображення з використанням 
брекетингу експозиції  

Алгоритм орієнтований на обробку сюже-
тів, що найчастіше трапляються при аерофото-
зйомці і мають яскраво виражені ділянки яск-
равостей (наприклад, частина зображення має 
тінь від хмар, у той час як інша частина освіт-
лена сонцем, або одночасно в поле зору аеро-
фотоапарата потрапляють ділянка моря і засні-
жений берег).  

Алгоритм полягає в наступному. Бреке-
тингом експозиції утримується серія зображень 
одного і того самого об’єкта при різних рівнях 
експозиції, в які входить весь діапазон яскра-
востей. У більшості випадків реального фото-
графування достатньо двох знімків. На рис. 1, 
а і 2, а наведено зображення, отримані з різ-
ним рівнем експозиції. На фотографіях добре 
видно дві зони яскравостей — будівлю і небо. 
Фотографія, яка має найбільшу площу харак-
терної зони яскравостей (в даному випадку бу-
дівля), вибирається як опорна.  

Подальша обробка проводиться після ав-
томатичної побудови гістограм розподілу яск-
равості з розрахунком щільності ймовірності 
яскравості в межах кадру (рис. 1, б і 2, б).  

У зв’язку з випадковим характером розпо-
ділу lg L , враховуючи дію центральної гранич-

ної теореми [9, 10], можна припустити, що од-
новимірний закон розподілу щільності яскра-
вості являє собою багатомодальний закон, що 
складається із скінченної кількості гауссоїд, і 
має вигляд [11] 
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де n — кількість мод в законі розподілу; iC  — 

коефіцієнт, що характеризує амплітуду і-ї мо-
ди; cерL  — середня яскравість ділянки аероланд-

шафту; lg iL  — відстані абсциси i-ї моди від 

значення cерlg L ; iσ  — параметр i-ї гауссоїди. 
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Значення iσ  і iC  для різних типів аеро-

ландшафту різні і можуть бути отримані в ре-
зультаті експериментальних досліджень.  

Графіки, зображені на рис. 3, а і б, ілюст-
рують залежність щільності ймовірності яскра-

вості від lg L , розраховані за наведеною вище 

формулою. 
Аналіз щільності ймовірності отриманих 

зображень дає можливість вибрати рівень екс-
позиції, відносно якого в подальшому буде 
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Рис. 1. Зображення з малою експозицією (а) та його гістограма (б ) 
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Рис. 2. Зображення з великою експозицією (а)  та його гістограма (б ) 
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Рис. 3. Графік залежності щільності ймовірності від  lg L  
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проводитись порогова обробка зображення з 
метою придушення “зайвих” ділянок зобра-
ження.  

Після дослідження ряду характерних ситу-
ацій об’єктів фотографування запропоновано 
вибирати як поріг рівень експозиції, яка відпо-
відає рівню гауссоїди, що описує темну зону 
яскравостей зображення, яка знаходиться з бо-
ку високих експозицій та має амплітуду не  
менше 0,2 від максимальної амплітуди гауссоїд, 
що описують розподіл яскравості в зображенні 
(рис. 4). 

Вибір даного рівня порога дає змогу міні-
мізувати ефект “ореола” при збереженні висо-
кої якості результуючого зображення за крите-
рієм “усереднена по полю кадру роздільна здат-
ність”.  

Пікселі, що характеризують світліше зо-
браження, ніж вибраний пороговий рівень, ав- 
томатично заміщаються аналогічними пікселя-
ми з другого зображення. На рис. 5 ілюстрова-
но результуюче зображення, отримане за допо-
могою розробленого алгоритму.  

Алгоритм може працювати з кількома зо-
браженнями, отриманими в результаті бреке-
тингу експозиції. У цьому випадку обробка 
здійснюється послідовно.  

За алгоритмом можна розмістити в резуль-
туючому зображенні зображення практично 
всіх елементарних ділянок кадру в області оп-
тимальних експозицій характеристичної кривої 
матриці ПЗЗ, що дає змогу максимізувати усе-
реднену по полю кадру роздільну здатність і 
підвищити тим самим ймовірність розпізна-
вання об’єктів зйомки, що становлять потен-
ційний інтерес.  

Алгоритм розроблявся для вирішення зав-
дань цифрової аерофотозйомки, але він може 
знайти своє застосування і в художній фото-
графії, поряд з алгоритмами обробки HDR-
зображень, що було проілюстровано на при-
кладі фотографії Дрездена (див. рис. 5).  

Висновки  

Розроблений алгоритм дає можливість під-
вищити якість результуючих цифрових зобра-
жень із використанням кількох первинних зо-
бражень, сформованих за допомогою брекетин-
гу експозиції. 

Подальші дослідження будуть присвячені 
розробкам алгоритмів отримання зображень з 
широким діапазоном яскравостей.  
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Рис. 4. Пояснення вибору порогового рівня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Результуюче зображення 
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В.Г. Колобродов, Д.А. Пивторак 

АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬ-
ТИРУЮЩЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ БРЕКЕТИНГА ЭКСПОЗИЦИИ 

Предложен алгоритм повышения качества ре-
зультирующего изображения с использованием 
нескольких изображений, сформированных с по-
мощью брекетинга экспозиции без предвари-
тельного преобразования к изображению с боль-
шим динамическим диапазоном (HDR).  
 

V.G. Kolobrodov,  D.О. Pivtorak 

 AN ALGORITHM OF QUALITY ENHANCEMENT 
OF THE RESULTING IMAGE BY USING EXPO-
SURE BRACKETING 

Relying on multiple images formed by exposure 
bracketing without a prior conversion to the image 
with a high dynamic range (HDRI), we propose an 
algorithm for improving the quality of the resulting 
image. 

 

 

 
1. Подолян А.П., Пудрий С.В. Экспонометрические сис-

темы аэрофотоаппаратов. — К.: КИ ВВС, 1994. — 164 с.  

2. Вестон К. Экспозиция в цифровой фотосъемке: Ос-
ваиваем новое поколение цифровых камер. — М.: 

АРТ-Родник, 2008. — 292 с. 

3. Dicarlo J. and Wandell B. Rendering high dynamic range 
images // Proc. of the SPIE: Image Sensors. — 2000. — 

3965. — Р. 392—401.  

4. Патрик Хук. Цифровая фотография. — М.: Аст. Аст-

рель, 2007. — 192  с. 

5. Reinhard E., Ward G., Pattanaik S., Debevec P. High Dy-

namic Range Imaging: Acquisition, Display and Image-
Based Lighting. — San-Francisco: Morgan Kaufmann 

Publishers Inc., 2005. — 496 p. 

6. Пивторак Д.А. Алгоритм обработки LDR-изображе-

ний, полученных при различных уровнях экспозиции // 

Новые направления развития приборостроения: Ма-

тер. 3-й Междунар. студенческой науч.-техн. конф. 
(21—23 апреля 2010 г.). — Минск:  БНТУ, 2010. —            

С. 203.  

7. Пивторак Д.А., Колобродов В.Г. Алгоритм получения 

изображения с использованием брекетинга экспози-

ции // Погляд у майбутнє приладобудування: Зб. тез 

доповідей ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів та 
аспірантів (27—29 квітня 2010 р.). — К.: НТУУ “КПІ”, 

2010. — С. 81. 

8. Пивторак Д.А., Колобродов В.Г. Операторы сжатия 

динамического диапазона яркостей в изображениях, 

полученные в результате дистанционного зондирова-

ния Земли // Людина і космос: Зб. тез доп. ХІІ Між-
нар. наук.-практ. конф. (7—9 квітня 2010 р.). — Дніп-

ропетровськ: Нац. центр аерокосмічної освіти молоді 
ім. О.М. Макарова, 2010. —  С. 518. 

9. Феллер В. Введение в теорию вероятности и ее при-
ложения. Т. 1. — М.: Мир, 1967. — 498 с. 

10. Феллер В. Введение в теорию вероятности и ее при-
ложения. Т. 2. — М.: Мир, 1967. — 752 с. 

11. Подолян А.П., Пудрий С.В. О некоторых статистичес-

ких характеристиках аэроландшафта // Некоторые 

вопросы получения и обработки данных воздушной 
разведки. — К.: КИ ВВС, 1993. — С. 18—21. 

  

 

Рекомендована Радою 
приладобудівного факультету                        
НТУУ “КПІ” 

Надійшла до редакції 
18 травня 2010 року 

 

 



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /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 (None)
  /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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


