
 152

УДК 621.315.512 
UDC 621.315.512 
 

СПЕКТР НЕЛІНІЙНОГО ПОГЛИНАННЯ CdSe  
 
Куліш М.Р., доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики напівпровідників  

імені В.Є. Лашкарева НАНУ, Київ, Україна 
Малиш М.І., кандидат фізико-математичних наук, Національний транспортний університет, 

Київ, Україна 
 

NONLINEAR ABSORPTION SPECTRUM OF THE CdSe  
 

Kulish N.R., Doctor of physical-mathematical sciences. V. Lashkaryov Institute of Semiconductor 
Physics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Malysh M.I. Candidate of physical-mathematical sciences, National Transport University, Kyiv, 
Ukraine  

 
СПЕКТР НЕЛИНЕЙНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ CdSe  

 
Кулиш Н.Р., доктор физико-математических наук, Институт физики полупроводников имени 

В.Є. лашкарева, НАНУ, Киев, Украина 
Малыш Н.И., кандидат физико-математических наук, Национальный транспортный 

университет, Киев, Украина 
 
Спектр поглинання CdSe при низьких рівнях інтенсивності опромінення (область лінійної 

оптики) моногкристалічних зразків детально вивчено (дивись, наприклад [1, 2]). Відомі також 
особливості залежності коефіцієнта поглинання K  від інтенсивності збудження oI , отримані на 
деяких окремих довжинах хвиль λ [дивись, наприклад, [3, 4])., що не дає повнгого уявлення про 
спектр поглинання при інтенсивностях достатніх для повного просвітлення зразків. Результати даної 
роботи дозволяють усунути цю прогалину.  

 Зразками були плоскопаралельні вюрцитні пластинчасті монокристали CdSe  n-типу з 
темновим питоМИМ ОПОРОМ 1 Ом⋅см з оптичною віссю, розміщеною в площині зразка. Для 
накачки використовувався лазер на барвинках. Тривалістъ імпульсів світла становила 20 нс, 
спектральна півширина ліній генерації 0,04 нм. Для визначення коефіцієнта поглинання 
вимірювались інтенсивності світла на вході oI  і виході I зразка. Стан поляризації світла відносно 
оптичної осі C задавався призмою Глана. В області лінійної оптики спектр поглинання крайового 
поглинання CdSe  (рис. 1) вимірювася за допомогою спектрометра СДЛ-1 з використанням 100 
ватної лампи розжарювання. Видно, що при зміні положення площини поляризації з CE ⊥  на 
E IIC  спектр зcувається в короткохвильовий бік (порівняй положення кривих 1 і 2 на рис. 1). 
Зауважимо, що в області краю фундаментальної смуги поглинання можна видіпити три ділянки. На 
першій з них коефіцієнт поглинання майже не залежить від енергії νh  фотонів. На другій 
спостерігається експоненціальне зростання коефіцієнта погллинання, яке описується правилом 
Урбаха [5-7]): 
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де oK , σ - константи, k - стала Больцмана, gE - ширина забороненої зони, oT - абсолютна 

температура. Правило Урбаха виконується коли gEh <ν . На третій ділянці зі зростанням енергії 
фотонів спостерігається збільшення коефіцієнта поглинання за корневим законом 
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що характерно для прямих міжзонних переходів. В (2) *K  - константа.) Власне міжзонне 
поглинання відбувається в області енергій фотонів gEh ≥ν .   

  
 

Рисунок 1 – Спектр лінійного (1, 2) і нелінійного (3, 4) поглинання CdSe  для поляризацій 
CE ⊥  (1, 3) і E IIC  (2, 4): а – низькочастотна ділянка, б – урбахівська ділянка, в – область 

міжзонних переходів. 
 
При накачці монокристалів лазерним випромінюванням зміна пропускання з ростом 

інтенсивності oI  залежить від того, на якій спектральній ділянці вона спостерігається. Зокрема  
на частотах, що припадають на першу ділянку, пропускання T зразків не залежить від oI  

(рис. 2а) аж до порогу руйнування зразків.. Причина цього в тому, що в цій спектральній  області 
залишкоае поглинання обумовлене розсіянням світла на великомасштабних збуреннях гратки.  

На частотах в області урбахівської частини спектра лінійного поглинання і в області 
міжзонних переходів спостерігалась нелінійна залежність T від oI  (рис. 2б і 2в). Всі одержані 
експериментальні залежності описуються рівнянням: 

 
dKTTII нo −=+− ln)1*)(/( ,      (3) 

 
де *I  - параметр нелінійності. 
 Зауважимо, що і в поляризації E IIC  залежності T від oI  аналогічні наведеним на рис. 2. 

Варто відмітити, що для обох поляризацій на всіх довжинах хвиль не спостервгалось повного 
просвітлення зразків (рис. 2). Це свідчить про наявність залишкового поглинання в стані насичення 
зразків. Потрібно звернути увагу на те, що при низких інтенсивностях світла (область лінійної 
оптики) існує ділянка, де пропускання не залежить від інтенсивності. Подібна ділянка існує і при 
високих значеннях інтенсивності світла. Скориставшись відомими значеннями d  і величинами 
пропускання при низьких і високих інтенсивностях знаходимо відповідно коефіцієнт поглинання 
нK для області лінійної оптики і коефіцієнт поглинання вK  для стану насичення поглинання. 

Сукупність одержаних значень коефіціентів поглинання дозволяє одержати спектр крайового 
поглинання не лише в оласті лінійного поглинання (рис. 1, криві 1, 2), а й при насиченні поглинання 
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(рис. 1, криві 3, 4) для обох поляризацій світла. Простір між кривими 1 та 3 ( CE ⊥ ) і кривими 2 і 4 
( E IIC ) віповідає величині та спектральній області просвітлення. 3 довгохвильового боку вона 
обмежена процесами розсіяння світла на великомасштабних збуреннях гратки, а з 
короткохвильового боку - процесами стимульованого випромінювання [91, що перешкоджають 
заповненню нерівноважними носіями заряду екстремумів зон дозволених енергій.  

 

 
 
Рисунок 2 – Залежність )( oIT  в області довгохвильового хвоста поглинання (а), в області 

міжзонних переходів (б), урбахівській ділянці спектра (в) для поляризації CE ⊥ . Точки - 
експеримент, суцільні криві – розрахунок за формулою (3). 

 
 Потрібно відзначити дві особливості в зміні крайового поглинання при переході від стану 

лінійної оптики до  стану насичення поглинання. Перша з них полягає в тому, що в урбахівській 
ділянці спектра зменшення коефіцієнта поглинання значно менше за анологічну зміну в області 
міжзонних переходів. Найбільш вірогідною причиною цього є значно менша густина станів в 
урбахівському хвості ніж в областях дозволених енергій. Друга особливість полягає в тому що в 
області міжзонних переходів залишкове поглинання достатньо високе і слабо залежить ві енергії 
квантів світла. На думку авторів причина цього полягає в відсутності просвітлення в області хвоста 
густини станів, сформованої коливаннями гратки, обумовленими фононами.  

 Отже, в роботі розглянуті особливості зміни спектра крайового поглинання при переході до 
стану насичення поглинання. 
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РЕФЕРАТ 
Куліш М.Р. Спектр нелінійного поглинання CdSe  / М.Р. Куліш, М.І. Малиш // Вісник 

Національного транспортного університету. Науково-технічний збірник: в 2 ч. Ч. 1: Серія «Технічні 
науки». – К. : НТУ, 2014. – Вип. 29. 

В статті розглянуто особливості впливу інтенсивного лазерного світла на форму краю 
поглинання монокристалічного CdSe .  

Об'єкт дослідження – пластинчаті монокристали селеніду кадмія.  
Мета роботи – визначення впливу випромінювання лазерів на барвниках на форму краю 

фундаментальної смуги поглинання селеніду кадмія. 
Метод дослідження – аналіз нелінійного пропускання пластинчатих монокристалів селеніду 

кадмія.  
В області лінійної оптики пропускання середовища не залежить від інтесивності світла. 

Встановвлено, що такий стан в селеніді кадмія зберігається до значень інтенсивності ≤1000 Вт/см2. 
При подальшому зростанні інтенсивності накачки відбувається нелінійне збільшення пропускання з 
подальшим виходом до області, де пропускання не залежить від інтесивності світла (стан насичення 
поглинання). Скориставшись відомою величиною товщини зразків значеннями пропускання при 
низких і високих рівнях накачки знаходимо коефіцієнт поглинання для різних довжин хвилі. Ці дані 
дозволяють визначити форму краю поглинання селеніду кадмію в області лінійнох оптики і в стані 
насичення поглинаня.  

Встановлено, що в урбахівській ділянці спектру поглинання за зміну коефіцієнта поглинання 
відповдає лише ділянка обумовлена статичною невпрядкованістю грактки викликаною наявністю 
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точкових дефектів, а не динамічною невпорядкованістю, створюваною тепловими коливаннями 
атомів гратки. В області міжзонних переходів зміна кофіціента поглинання під дією лазерного світла 
обумолена заповненням нерівноважними електронами дна зони провідності.  

Результати статті дають нові знання про вплив лазерного випромінювання на властивосі 
напівпровідників і можуть використовуватись при прогнозування характеристик оптичних 
перемикачів та оптичних трансплорантів.  

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальних 
характеристик оптичних перемикачів.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СЕЛЕНІД КАДМІЮ, НАСИЧЕННЯ ПОГЛИНАННЯ, ПРОПУСКАННЯ, 
ЛАЗЕР.  

 
ABSTRACT 

Kulish N.R., Malysh M.I. Spectrum nonlinear absorption in CdSe. Visnyk National Transport 
University. Scientific and Technical Collection: Іn Part 2. Part 1: Series «Technical sciences». – Kyiv: 
National Transport University, 2014. – Issue 29. 

The peculiarities of the influence of intense laser light on the CdSe form of single-crystal absorption 
edge was investigated. 

Object of study – CdSe plate crystals. 
Purpose of the study– to determine the effect of the dye laser  radiation intensity on form the CdSe 

edge of the fundamental absorption band. 
The method of the study - an analysis of the nonlinear transmission plate single crystals of cadmium 

selenide. 
In the linear optic transmission medium is independent of the light intensity. It was established that 

this state of CdSe kept up to intensity ≤1000 W/cm2. With further increase pump intensity there is a 
nonlinear increasing transmission with further access to the area where the transmission does not depend on 
light intensity (state of absorption saturation). Using the known value of the sample thickness and values of 
transmittance at low and high levels intensity, we is found absorption coefficient for different wavelengths of 
pump. These data allow us to determine the CdSe  shape of the absorption edge in the region linear optics 
and in saturation state. 

It is found that in Urbach spectrum region change absorption occur due to filling by carriers potential 
pattern, which is created point defects, but not potential pattern created by thermal vibrations of the lattice 
atoms. In the region of interband transitions change  absorption occur due to filling by the bottom of the 
conduction band. 

 Results articles provide new knowledge about the influence of laser radiation on the properties of 
semiconductors and can be used in predicting the characteristics of optical switches and optical 
transparencies.  

Forecast assumptions about the object of study – the search for optimal performance optical switches.  
KEY WORDS: CADMIUM SELENIDE, ABSORPTION SATURATION, TRANSMISSION, 

LASER. 
 

РЕФЕРАТ 
Кулиш Н.Р. Спектр нелинейного поглощения CdSe  / Н.Р. Кулиш, Н.И. Малыш // 

Вестник Национального транспортного университета. Научно-технический сборник: в 2 ч. Ч. 1: 
Серия «Технические науки». – К. : НТУ, 2014. – Вып. 29. 

В статье рассмотрены особенности влияния интенсивного лазерного света на форму 
края поглощения монокристаллического CdSe.  

Объект  исследования – пластинчатые монокристаллы селенида кадмия.  
Цель роботи – определение влияния излучения лазеров на красителях на форму края 

фундаментальной полосы поглощения селенида кадмия. 
Метод исследования – аналмз нелинейного пропускания пластинчатых монокристаллов 

селенида кадмия.  
В области линейной оптики пропускание CdSe не зависит от интенсивности света. 

Определено, что такое состояние в селениде кадмия сохраняется до значений интенсивности      
≤1000 Вт/см2. При дальнейшем возрастании нтенсивности накачки происходит нелинейное 
увеличение пропускания с дальнейшим выходом в область, где пропускание не зависит от 
нтенсивности света (состояние насыщения поглощения). Воспользовавшись известною величиною 
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толщины образцов, значениями пропускания при низких и высоких уровнях накачки, определяем 
коэффициент поглощения для разних длин волн. Эти данные позволяют определить форму края 
поглощения  селенида кадмия в области линейной оптики и в состоянии  насыщения поглощения.  

Установлено, что в урбаховском участке спектра поглощения за изменение кэффициента 
поглощения отвечает только участок обусловлен статической неупорядоченностью решетки, которая 
вызвана наличием точечных дефектов, а не динамической неупорядоченностью, которая создана 
теппловыми колебаниями атомов решетки. В области междузонниых переходов изменение 
коэффициента поглощения под действием лазерного излучения обусловлено заполнением 
неравновесными эектронами дна зоны проводимости.  

Результаты статьи дают новые знания о влиянии лазерного излучения на свойства 
полупроводников и могут использоваться для прогнозировпния характеристик оптических 
перключателей и оптических трансплорантов.  

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – поиск оптимальных 
характеристик оптических переключателей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕНИД КАДМИЯ, НАСЫЩЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ, 
ПРОПУСКАНИЕ, ЛАЗЕР.  

 
АВТОРИ: 
Куліш М.Р. Доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 

Лашкарева НАНУ, e-mail: n_kulish@yahoo.com, тел. +380951027563, Україна, 03028, м. Київ, вул. 
Велика Китаївська 10, к. 10. 

Малиш М.І., кандидат фізико-математичних наук, Національний транспортний університет, 
доцент кафедри фізики, e-mail: M_Malysh@ukr.net, тел. 0508257165, Україна, 02090, м. Київ, вул. 
Новаторів 22 В, к. 351.  

AUTHORS. 
Kulish N.R. Doctor of physical-mathematical sciences. V. Lashkaryov Institute of Semiconductor 

Physics, NAS of Ukraine, e-mail: n_kulish@yahoo.com, tel. +380951027563, Ukraine, 03028, Kyiv, Velika 
Kitaevska str 10, of. 10. 

Malysh M.I. Candidate of physical-mathematical sciences, National Transport University, associate 
professor department of physic, e-mail: M_Malysh@ukr.net, tel. 0508257165, Ukraine, 02090, Kyiv, 
Novotoriv str. 22 В, of. 351.  

АВТОРЫ: 
Кулиш Н.Р. Доктор физико-математических наук, Институт физики полупроводников имени 

В.Е. Лашкарева НАНУ, e-mail: n_kulish@yahoo.com, тел. +380951027563, Украина, 03028, м. Киев, ул. 
Большая Китаевская 10, к. 10.  

Малыш Н.И., кандидат физико-математичних наук, Национальный транспортный университет, 
доцент кафедри физики, e-mail: M_Malysh@ukr.net, тел. 0508257165, Украина, 02090, г. Киев, ул. 
Новаторов 22 В, к. 351.  

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Данчук В.Д. доктор фізико-математичних наук, доцент, Національний транспортний 

університет, професор кафедри інформаційних і траспортніх технологій, Київ, Україна. 
Стрельчук В.В., доктор фізико-математичних наук,Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 

Лашкарева НАНУ, Київ, Україна. 
REVIEWERS: 
Danchuk V.D., doctor of physical and mathematical sciences, National transport university, professor,  

department of information and truck technology, Kyiv, Ukraine. 
Strelchuk V.V., doctor of physical-mathematical sciences. V. Lashkaryov Institute of semiconductor 

physics, Kyiv, Ukraine. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
  >>
  /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


