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sterownikiem matrycowym 

 
 

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest implementacja nowego rozwiązania trójfazowego transformatora prądu przemiennego ze sprzężeniem 
elektromagnetycznym i elektrycznym (hybrydowym). Sprzężenie elektromagnetyczne jest realizowane za pomocą konwencjonalnego transformatora 
trójfazowego (TR) z dwoma uzwojeniami wtórnymi w każdej fazie. Sprzężenie elektryczne jest realizowane za pomocą trójfazowego sterownika 
matrycowego (SM). W artykule przedstawiono opis działania, projekt układu, oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych modelu 
laboratoryjnego o mocy 1 kVA, zestawione razem z wynikami badań analitycznych. 
  
Abstract. This paper deals with the implementation of a new solution for a three-phase AC transformer with electromagnetic and electric coupling 
(hybrid coupling). The electromagnetic coupling is realized by means of the conventional three-phase transformer (TR) with two secondary windings 
in each phase. The electrical coupling is realized by means of a matrix chopper (MC), which is supplied from auxiliary secondary windings of the 
transformer. This paper presents an operational description of the proposed solution and simulation and experimental test results 1 kVA laboratory 
model collected together with theoretical analysis results. (Implementation of a three-phase hybrid transformer using a matrix chopper).  
 
Słowa kluczowe: przekształtnik prądu przemiennego, transformator hybrydowy, sterownik matrycowy. 
Keywords: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper. 
 
 
Wstęp 
 Wymagania dotyczące parametrów energii elektrycznej 
dostarczanej do odbiorcy są znane i opisane w [1]. 
W wyniku stanów dynamicznych występujących w systemie 
elektroenergetycznym, powodowanych przez zjawiska 
atmosferyczne, zjawiska łączeniowe, dynamiczne zmiany 
obciążenia, awarie, powstają u odbiorcy niekorzystne efekty 
w postaci niepożądanych parametrów zasilania [2], [3]. 
Niekorzystne warunki zasilania powodowane zapadami, 
spadkami napięcia i przepięciami, mają negatywny wpływ 
na zasilane urządzenia elektryczne. W przypadku tzw. 
odbiorników wrażliwych na złą jakość zasilania występuje 
skrócenie żywotności tych urządzeń, wadliwa praca, 
a nawet trwałe uszkodzenia [4], [5]. W przypadku odbiorców 
przemysłowych w postaci fabryk, dużych zakładów 
produkcyjnych, zapady napięcia i przepięcia mogą 
powodować duże straty finansowe [6]. Stosowanie 
stabilizatorów, regulatorów napięcia, układów eliminacji 
przepięć, pozwala na złagodzenie niepożądanych 
warunków zasilania [7]-[15]. Konwencjonalne układy 
regulacji napięcia bazują na rozwiązaniach 
elektromagnetycznych [16] lub tyrystorowych, gdzie 
odczepy, w jakie wyposażony jest transformator, załączane 
są poprzez styk suwaka, bądź dwukierunkowe łączniki 
tyrystorowe. Takie rozwiązania posiadają jednak wady, jak 
skokowa zmiana, niska dynamika, oddziaływania między 
odczepami, opisane w [17]. Wykorzystanie impulsowych 
układów transformowania napięć przemiennych 
z zastosowaniem techniki modulacji szerokości impulsu 
(PWM), do budowy wtórnych źródeł zasilania, eliminuje 
wady konwencjonalnych rozwiązań [9]. Realizację szybkich 
zmian napięcia wyjściowego, a tym samym dobrą 
dynamikę, zapewniają układy opisane w [7]-[9], [11], [14] 
i [15]. Zasadniczą wadą tych rozwiązań jest brak separacji 
galwanicznej pomiędzy źródłem zasilania a odbiornikiem. 
Propozycja jednofazowego „transformatora nowej 
generacji” została przedstawiona w pracy [13], gdzie 
konwencjonalny transformator jednofazowy jest połączony 
z jednofazowym, jednobiegunowym sterownikiem 
matrycowym. Szersza analiza teoretyczna tego rozwiązania 
została również przedstawiona w pracy [18] i rozwinięta w 
zakresie topologii trójfazowej [21]. Ze względu na 
wykorzystanie w układach opisanych w [13], [18] i [21], 
dwóch rodzajów sprzężenia (sprzężenie hybrydowe) – 
elektromagnetycznego realizowanego prze konwencjonalny 
transformator (TR), oraz elektrycznego realizowanego 

przez sterownik matrycowy (SM), układy te nazwane 
zostały transformatorami hybrydowymi (TH). Niniejszy 
artykuł jest rozwinięciem i uzupełnieniem pracy [21] 
w zakresie implementacji i prezentacji eksperymentalnych 
wyników badań trójfazowego TH ze sterownikiem 
matrycowym. Opis proponowanego układu TH oraz opis 
jego działania przedstawiono w następnym rozdziale. 
W kolejnych rozdziałach zamieszczono opis obwodu 
głównego, parametry i obliczenia dotyczące trójfazowego 
transformatora (TR), filtrów wejściowego i wyjściowego, 
oraz aktywnego układu eliminacji przepięć komutacyjnych 
i układ sterowania transformatora hybrydowego. 
W ostatnich rozdziałach przedstawiono wyniki badań 
eksperymentalnych, oraz podsumowanie i wnioski. 
 
Opis prezentowanego układu 
 Schemat ideowy układu trójfazowego transformatora 
hybrydowego pokazano na rysunku 1. Obwód główny TH 
składa się z dwóch podobwodów. Pierwszym jest trójfazowy 
transformator elektromagnetyczny (TR) z dwoma 
uzwojeniami wtórnymi w każdej fazie (a1-b1, a2-b2, a3-b3). 
Drugim jest trójfazowy jednobiegunowy sterownik 
matrycowy (SM) z 3+3 łącznikami typu tranzystor-dioda 
[20]. Uzwojenia pierwotne TR połączone są w gwiazdę. 
Uzwojenia wtórne a1, a2, i a3, są również połączone w 
gwiazdę i poprzez filtr wejściowy przyłączone do zacisków 
wejściowych SM (M1, M2, M3). Elementy indukcyjne filtru 
wejściowego nie są fizycznymi indukcyjnościami, 
reprezentują indukcyjność rozproszenia pary uzwojeń (s1,2,3-
a1,2,3) TR, widzianą od strony pierwotnej transformatora. 
Uzwojenia wtórne transformatora (b1, b2, b3) są włączone 
szeregowo pomiędzy odpowiednie zaciski wyjściowe SM 
(M4, M5, M6) i zaciski obciążenia. Do wejściowych (M1, M2, 
M3) i wyjściowych (M4, M5, M6) zacisków SM przyłączony 
jest aktywny układ ochrony przepięciowej, chroniący 
łączniki T1-T6 sterownika matrycowego SM przed 
przepięciami komutacyjnymi. Wartość skuteczna napięcia 
wyjściowego (UL1, UL2, UL3) jest algebraiczną sumą 
odpowiednich napięć uzwojeń wtórnych (pbUS1, pbUS2, pbUS3) 
i fazowych napięć wyjściowych SM (1) i jest zależne od 
wartości współczynnika wypełnienia impulsu D. Przekładnie 
napięciowe uzwojeń wtórnych a1, a2, a3 oraz b1, b2, b3 
transformatora są równe odpowiednio pa=4/3, pb=2/3. 
Wartości przekładni są takie same jak w pracach [13], [18], 
[19] i [21]. 
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Rys.1. Schemat ideowy trójfazowego TH
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Biorąc pod uwagę (1), idealizowane wzmocnienie 
napięciowe TH opisane jest równaniem: 
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 Przykładowe idealizowane przebiegi czasowe ilustrujące 
działanie prezentowanego TH pokazano na rysunkach 2 i 3. 
Szczegółowy opis i głębsza analiza teoretyczna oparta 
o metodę uśrednionych zmiennych stanu, transformację d-q 
i model czwórnikowy została zaprezentowana w pracy [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.3. Idealizowane przebiegi czasowe funkcji stanu łączników 
oraz napięć w układzie TH przy częstotliwości przełączania 
fs=500 Hz dla D=0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.3. Idealizowane przebiegi czasowe funkcji stanu łączników 
oraz napięć w układzie TH przy częstotliwości przełączania 
fs=500 Hz dla D=0,9 
 
 Schemat trójfazowego transformatora, wykres 
wskazowy napięć pierwotnych i wtórnych oraz widok 
konstrukcji mechanicznej został pokazany na rysunku 3. 
Transformator ma po dwa uzwojenia wtórne w każdej fazie 
(Rys. 3a). Przekładnia napięciowa uzwojeń a1,2,3 i b1,2,3 jest 
odpowiednio równa pa=4/3 i pb=2/3. Transformator został 
zaprojektowany dla specjalnych warunków pracy. Pierwszy 
z nich to dwa uzwojenia wtórne w każdej fazie, drugi to 
odpowiednie wartości przekładni napięciowych 
poszczególnych uzwojeń i trzeci to duża reaktancja 
rozproszenia pary uzwojeń s1,2,3 i a1,2,3. Wartości przekładni 
napięciowych, pozwalają na uzyskanie wzmocnienia 
napięciowego TH w zakresie od 0,66uS do 2uS [21]. 
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Rys.3. Trójfazowy transformator, a) schemat, b) wykres wskazowy 
napięć transformatora, c) widok konstrukcji mechanicznej 
 
 Parametry TR są pokazane w tabeli 1. Wymiary i 
parametry kolumny rdzenia i uzwojeń pokazano na rysunku 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4. Wymiary kolumny rdzenia i uzwojeń transformatora 
 
 Wykorzystanie indukcji rozproszenia jako elementu 
trójfazowego wejściowego filtru dolnoprzepustowego, 
pozawala na wyeliminowanie fizycznej indukcyjności 
w trójfazowym filtrze wejściowym i zmniejszenie tym samym 
gabarytów TH. Indukcyjność rozproszenia pary uzwojeń s-a 
widziana od strony uzwojenia pierwotnego określona jest 
równaniem (3). 
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Reaktancja rozproszenia pary uzwojeń (s-a) widziana od 
strony pierwotnej opisana jest równaniem (4) [22], [23]. 
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gdzie: f – częstotliwość napięcia zasilania, zs – ilość zwojów 
uzwojenia pierwotnego s1,2,3, lsav – średnia długość zwoju 
uzwojenia s (5), lδ(s-a), - średnia długość szczeliny 
powietrznej dla pary uzwojeń (s-a) (6), δ(s-a) - szerokość 
szczeliny powietrznej między uzwojeniami (s-a) (7), laav – 
średnia długość zwoju uzwojenia a (8), C(s-a) – zastępcza 
przeciętna długość strumienia magnetycznego (9). 
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gdzie k jest to współczynnik Rogowskiego (10). 
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Indukcyjność rozproszenia (3) ma na tyle dużą wartość, 

że może być użyta jako element indukcyjny trójfazowego 
filtru wejściowego. W przybliżeniu można przyjąć, że 
indukcyjność filtru wejściowego wynosi połowę 
indukcyjności Ll(s-a) (LFL ≈ 1 mH). 
 W układzie TH są stosowane dolnoprzepustowe filtry 
LC. Schematy ideowe filtrów wejściowego i wyjściowego 
prezentowanego TH zostały pokazane na rysunku 5. Filtr 
wejściowy (Rys. 5a) zawiera elementy LC. Indukcyjności 
LFL1, LFL2, LFL3 nie są fizycznymi elementami indukcyjnymi, 
reprezentują one, jak już wcześniej wspomniano, 
indukcyjności rozproszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.5. Schemat filtru, a) wejściowego, b) wyjściowego 
 
 Częstotliwość graniczna filtru wejściowego i 
wyjściowego określona jest równaniem (11) 
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A = 80 mm 
B = 90 mm 
d1 = 8 mm 
d2 = 5 mm 
d3 = 5 mm 
x1 = 8 mm 
x2 = 32 mm 
x3 = 12 mm 
x4 = 1 mm 
C = 200 mm 
δs-a = x4+d2+x3 
zs = 156 zwojów 
za = 220 zwojów 
zb = 109 zwojów 

 a) b) 
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Przyjmując 1/3 wartości częstotliwości przełączania (12) 
jako częstotliwość graniczną filtrów, oraz biorąc pod uwagę 
wartość elementów indukcyjnych, bazując na równaniu (11) 
określamy wartość elementów pojemnościowych filtru 
wejściowego i wyjściowego (tabela I). 
 

(12)   Sff
3

1
0  . 

 
gdzie: fs – częstotliwość przełączania (5 kHz), f0 – 
częstotliwość graniczna. 
 Uproszczony schemat aktywnego układu ochrony 
przepięciowej, chroniącego łączniki SM (T1-T6) przed 
przepięciami komutacyjnymi, pokazano na rysunku 6 [25]. 
Przepięcia komutacyjne, jakie występują na łącznikach SM 
są efektem zastosowanej strategii sterowania modulacji 
szerokości impulsu (PWM) z tzw. „czasem martwym”. 
Przykładowe eksperymentalne przebiegi czasowe napięć 
w układzie ochrony przepięciowej pokazano na rysunku 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.6. Schemat układu aktywnej ochrony przeciw przepięciowej 
 
Układ sterowania transformatora hybrydowego 
 Schemat blokowy układu sterowania transformatora 
hybrydowego pokazano na rysunku 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.7. Schemat blokowy układu sterowania TH 
 
 Strategia sterowania TH bazuje na metodzie modulacji 
szerokości impulsu z „czasem martwym”. Dla układu 
trójfazowego z trójprzewodowym odbiornikiem, sygnały 
sterujące tranzystorami są jednakowe dla łączników źródła 
SM (T1, T3, T5) i „odwrócone” o 1800, dla łączników 
obciążenia (T2, T4, T6). Przykładowe przebiegi czasowe 
napięć sterujących łącznikami pokazano na rysunku 10. 
Rolą układu detekcji błędów jest wykrywanie stanów 
zwarciowych oraz nadmiernych przepięć na łącznikach SM.  
 
Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych 
 Badania symulacyjne i analityczne oraz ich wyniki 
zostały szerzej opisane w pracy [21]. Badania symulacyjne 
układu transformatora hybrydowego zostały 
przeprowadzone za pomocą pakietu PSpice 
i zweryfikowane za pomocą modelu laboratoryjnego. Widok 

ogólny z opisem konstrukcji mechanicznej modelu 
laboratoryjnego TH pokazano na rysunku 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.8. Widok ogólny konstrukcji mechanicznej modelu 
laboratoryjnego TH 
 
Tabela 1. Parametry TH 

Parametr Symbol Wartość 

Napięcie zasilania uS 
3x50 V / 
50 Hz 

Przekładnie TR pa,  pb 4/3, 2/3 

Indukcyjność filtru wej./wyj. LFS, LFL 1 mH 

Pojemność filtru wej./wyj. CFS, CFL 10 µF 

Rezystancja obciążenia RL 25 Ω 

Częstotliwość przełączania fS 5 kHz 

„czas martwy” tm 0,8 µs 

Tranzystory IGBT T1–T6 
IRG4PH50

KD 

Nap./ prąd znam strony pierwotnej TR US  / IS 
3x400 V / 

15,2 A 

Nap./ prąd znam. strony wtórnej a TR Ua / Ia 
533 V /  
5,4 A 

Nap./ prąd znam. strony wtórnej b TR Ub / Ib 
267 V / 
10,8 A 

 
 Eksperymentalne przebiegi czasowe napięć w układzie 
ochrony przepięciowego zostały pokazane na rysunku 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.9. Eksperymentalne przebiegi czasowe napięć w układzie 
aktywnego układu ochrony przepięciowej 
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 Eksperymentalne przebiegi czasowe sygnałów z 
„czasem martwym” sterujących łącznikami SM pokazano na 
rysunku 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.10. Sygnały sterujące łącznikami SM 
 
 Eksperymentalne przebiegi czasowe napięć i prądów 
fazowych oraz napięć międzyfazowych w układzie TH dla 
różnych wartości współczynnika wypełnienia impulsu D 
pokazano na rysunkach 11–13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.11. Przebiegi czasowe napięć fazowych w układzie TH dla 
róznych wartości współczynnika wypełnienia impulsu, a) D=0,1, 
b) D=0,5, c) D=0,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.12. Przebiegi czasowe napięć i prądów fazowych w układzie 
TH dla różnych wartości współczynnika wypełnienia impulsu, 
a) D=0,1, b) D=0,25, c) D=0,5, d) D=0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.13. Przebiegi czasowe napięć międzyfazowych w układzie TH 
dla różnych wartości współczynnika wypełnienia impulsu, a) D=0,1, 
b) D=0,25, c) D=0,5, d) D=0,9 
 
 Amplituda przepięć komutacyjnych występujących na 
łącznikach SM, ograniczana jest do wartości napięcia UC 
w obwodzie prądu stałego układu ochrony przepięciowej 
(Rys. 9). Napięcie wyjściowe transformatora hybrydowego 
jest zależne od wartości współczynnika wypełnienia impulsu 
D (Rys. 11–13). Ponadto może być w sposób bezstopniowy 
zmieniane od wartości mniejszej od napięcia zasilania do 
wartości blisko dwa razy większej od napięcia zasilania - 
uL<uS dla D<0,25 (Rys. 13a), uL=uS dla D=0,25 (Rys. 13b), 
uL>uS dla D>0,25 (Rys. 13 c,d). Charakterystyki statyczne 
modułu transmitancji napięciowej (wzmocnienia 
napięciowego) i fazy oraz wejściowego współczynnika 
mocy w funkcji współczynnika wypełnienia impulsu D 
pokazano na rysunku 14. Wyniki badań eksperymentalnych 
zostały zestawione razem z wynikami badań symulacyjnych 
i analitycznych w celu ich weryfikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.14. Charakterystyki statyczne w funkcji współczynnika 
wypełnienia impulsu D, a) modułu transmitancji napięcia, b) fazy 
transmitancji napięcia, c) wejściowego współczynnika mocy 
 
 Wzmocnienie napięciowe prezentowanego układu 
transformatora hybrydowego może być w sposób płynny 
zmieniane w zakresie od 0,66 do 2 (Rys 14a). Przesunięcie 
fazowe pomiędzy napięciem wyjściowym i wejściowym 
(Rys. 14b) spowodowane jest właściwościami SM [20]. 
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Charakterystykę współczynnika sprawności TH 
zdefiniowanego jako (13), w funkcji współczynnika 
wypełnienia impulsu D, pokazano na rysunku 15. 
 

(13)   
we

wy

P

P
η  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.15. Charakterystyka współczynnika sprawności w funkcji 
współczynnika wypełnienia impulsu D 
 
 Współczynnika sprawności η, zmierzony podczas badań 
eksperymentalnych modelu laboratoryjnego, waha się od 
wartości 0,83 dla D = 0,4 do wartości 0,89 dla D = 0,6. 
 
Podsumowanie 
 W artykule został przedstawiony projekt oraz wyniki 
badań eksperymentalnych trójfazowego transformatora 
hybrydowego (TH) o topologii ze sterownikiem matrycowym 
(SM). Wyniki badań eksperymentalnych są zbieżne z 
wynikami badań symulacyjnych i analitycznych. W 
przedstawionym TH zakres napięcia wyjściowego może być 
w sposób płynny zmieniany w przedziale od 0,66uS do 2uS. 
Wartość napięcia wyjściowego może być utrzymywana na 
poziomie znamionowym nawet podczas 50% przepięć i 
50% zapadów napięcia. Dalsze prace będą dotyczyły TH w 
układzie cztero-przewodowego oraz poprawy właściwości 
statycznych i dynamicznych trójfazowego transformatora 
hybrydowego. 
 
Podziękowania 
Transformator został zaprojektowany i wykonany przez 
firmę ELHAND Transformatory z Lublińca. 
 

LITERATURA 
 
[1]  PN-EN 50160: 2002: Parameters of voltage supply in public 

power network (in Polish).  
[2]  Conrad  L . ,  L i t t l e  K . ,  Gr igg  C .: Predicting and 

preventing problems associated with remote fault – clearing 
voltage dips, IEEE Trans. on Ind. Applications, vol. 27 No.1, 
167-172    Jan. / Febr. 1991. 

[3]  M i lanowić  J . ,  H iskansen  I .: Effect of load dynamics on 
power system damping, IEEE Trans. on Power System Vol. 10 
No. 2, 1022 -1028, May 1995. 

[4]  D jok i c  Z . ,  Desment  J . ,  Vana lme G. ,  M i lanov ic  J . ,  
S tockman K .: Sensitivity of personal computer to voltage 
sags and short interruptions, IEEE Trans. on Power Delivery, 
vol. 20, No.1, 375 – 383, Jan. 2005. 

[5]  Duran-Gomez  J . ,  P rased  P . ,  En je t i  N . ,  Woo  B .: 
Effect of voltage sags on adjustable-speed drives: a critical 
evaluation on an approch to improve performance, IEEE 
Trans. on Ind. Applic., vol. 35, No. 6, 1440 - 1449 Nov./Dec. 
1999. 

[6]  Fa l ce  A . ,  Matas  G. ,  Da  S i l va  Y.: Voltage sag analysis 
and solution for an industrial plant with embedded induction 
motors, in Proc. 2004 Ind. Applications Conference 2004, vol. 
4, 2573–2578, Oct. 

[7]  Mon te ro -Hernandez  O. ,  En je t i  P .: Application of a 
boost ac-ac converter to compensate for voltage sags in 
electric power distribution system,” in Proc. 2000 IEEE 31TH 
Power Eng. Society Trans. and Distrib. Conf. 470 – 475. 

[8]  O l i v ie ra  J . ,  F re i tas  L . ,  V ie ra  J r  J .: A serial regulator 
using soft switching PWM ac/ac full bridge converter, in Proc. 
1999 IEEE 30TH Power Engineering Society Transmission 
and Distribution Conf., 193–198. 

[9]  O l i v ie ra  J . ,  F re i tas  L . ,  Coe lho  E . ,  Fa r ias  V . ,  
V ie ra  J r  J .: A PWM ac/ac full bridge used like a shunt and a 
serial regulator, in Proc. 1997 European Conf on Power Electr. 
and Applic. Trondheim, 2.186-2.191. 

[10]  Jang  D. ,  Choe  G.: Step-up/down ac voltage regulator 
using transformer with tap changer and PWM ac chopper, 
IEEE Trans. on Ind. Elec., vol. 45 No. 6, 905-911 December 
1998. 

[11]  Fedyczak  Z . ,  F rąckowiak  L . ,  Jankowsk i  M . ,  
Kempsk i  A .: Single–phase serial ac voltage controller based 
on bipolar PWM ac matrix–reactance chopper, in Proc. 2005 
11TH EPE, Dresden. 

[12]  Harada  K . ,  Anan  F . ,  Yamasak i  K . ,  J inno  M. ,  
Kawata  Y. ,  Nakash ima  T. ,  Mura ta  K . ,  Sakamoto  
H .: Inteligent transformer, PESC’96 Italy vol.2, 1337-1341 
Baveno June 1996. 

[13]  Ae lo i za  E . ,  En je t i  P . ,  Moran  L . ,  P i te  I .: Next 
generation distribution transformer: to address power quality 
for critical loads, PESC’03 IEEE vol. 3, 1266 – 1271 June 
2003. 

[14]  Ae lo i za ,E .  Prased  P . ,  En je t i  P . ,  Moran  L . ,  
Mon te ro -Hernandez  O. ,  K im S .: Analysis and design of 
new voltage sag compensator for critical loads in electric 
power dystrybution system. IEEE Trans. on Ind. Applications, 
vol. 39 No.4, 1143 - 1150 July / Aug. 2003. 

[15]  Lee  D . ,  Habe t le r  T . ,  Har ley  R . ,  Ros t ron  J . ,  
Ke is te r  T .: A voltage sag supporter utilizing a PWM-
switched autotransformer. IEEE Power Elect. Spec. 
Conference, PESC’04, Aachen, 2004, 4244 – 4250.  

[16]  Dmowsk i  A .: Regulacja napięć przemiennych. Układy 
wybrane. WNT, Warszawa 1983  

[17]  Yo r ino  N . ,  Danyosh i  M. ,  K i tagawa M.: Interaction 
among multiple controls in tap change under load 
transformers, IEEE Trans. on Power Sys., vol. 12, No. 1, 430-
436, 1997. 

[18]  Kan iewsk i  J .: Jednofazowy transformator hybrydowy ze 
sterownikiem matrycowym, Wiadomości Elektrotechniczne 
03.2006, 46-48. 

[19]  Fedyczak  Z . ,  J .  Kan iewsk i : Jednofazowy transformator 
hybrydowy o topologii z dwubiegunowym sterownikiem 
matrycowo-reaktancyjnym, Przegląd Elektrotechniczny, 07-
08.2006, 80-85. 

[20]  Fedyczak  Z . : Impulsowe układy transformujące napięcia 
przemienne, Oficyna Wyd. Uniwer. Zielonogórskiego, 2003. 

[21]  Fedyczak  Z . ,  Kan iewsk i  J .: Modelling and Analysis of 
Three-Phase Hybrid Transformer Using Matrix Converter”, in 
Proc. CPE 2007, Gdansk 2007, Poand 

[22]  Jez ie rsk i  E .:Transformatory podstawy teoretyczne, WNT 
Warszawa  1965 

[23]  Jez ie rsk i  E .: Uzwojenia transformatorów energetycznych, 
WNT, Warszawa 1982 

[24]  Rząsa  J .: Wybrane sposoby kształtowania przebiegów 
czasowych prądów wejściowych i napięć wyjściowych 
przekształtników matrycowych, Rozprawa Doktorska, 
Politechnika Warszawska, 2001 

[25]  Fedyczak  Z .: Energoelektroniczne układy sterowania mocą 
prądu przemiennego, Toruń 1997  

 
Autorzy: mgr inż. Jacek Kaniewski, Uniwersytet Zielonogórski, 
Instytut Inżynierii Elektrycznej, ul Podgórna 50, 65-246 Zielona 
Góra, E-mail: J.Kaniewski@iee.uz.zgora.pl, dr hab. inż. Zbigniew 
Fedyczak prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii 
Elektrycznej, ul Podgórna 50 65-246 Zielona Góra, E-mail: 
Z.Fedyczak@iee.uz.zgora.pl, mgr inż. Mirosław Łukiewski, 
ELHAND Transformatory, ul. PCK 22, 42-700 Lubliniec, E-mail:, 
m.lukiewski@elhand.pl  

 

 

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9
1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1D

 η 

Eksperyment 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts 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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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


