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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năng lượng gió là một dạng năng lượng sạch, có 
khả năng tái sinh. Hiện nay, trên thế giới, việc phát 
triển phong điện đang là một xu thế lớn, thể hiện ở 
mức tăng trưởng cao so với các nguồn năng lượng 
khác[1]. Thuận lợi lớn nhất của Việt Nam khi phát 
triển điện gió là nước ta có tiềm năng năng lượng gió 
(NLG) tương đối lớn. Theo kết quả điều tra, đánh giá 
của Ngân hàng thế giới[3], Việt Nam có tới 8,6% diện 
tích lãnh thổ được đánh giá là tốt và rất tốt để xây 
dựng các trạm điện gió cỡ lớn, tập trung và có tới 
41% diện tích nông thôn có thể phát triển trạm điện 
gió cỡ nhỏ. Với mục đích thúc đẩy quá trình nghiên 
cứu và ứng dụng NLG phát điện tại Việt Nam, bài 
viết giới liệu vắn tắt kết cấu và nguyên lý làm việc 
của các hệ thống phong điện điển hình hiện nay, bên 
cạnh đó tóm lược hiện trạng và xu hướng phát triển 
kỹ thuật phát điện sử dụng NLG trong tương lai. 

2. KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA 
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ 

Các bộ phận chủ yếu của hệ thống phát điện gió 
điển hình được thể hiện trên hình 1 gồm: Tuabin 
gió, hộp số, máy phát điện (MFĐ), thiết bị điều 
hướng gió và tháp đỡ: do tổ máy phát điện gió có 
quán tính chuyển động lớn nên tốc độ quay của 
tuabin gió được thiết kế ở tốc độ thấp, thường từ 
20~30r/min nên để đạt được yêu cầu tốc độ quay 
của MFĐ từ 1000~1500r/min thì giữa tuabin gió và 
MFĐ có lắp thêm hộp số tăng tốc[7,8]; tuabin gió có 
2 loại là loại trục ngang và loại trục đứng. Hiện nay 
đại bộ phận hệ thống phát điện gió là loại trục 
ngang, bánh gió ở phía trước tháp đỡ và có 3 cánh; 
thiết bị điều hướng đồng thời vừa làm nhiệm vụ 
điều chỉnh tuabin gió theo hướng gió để thu được 
phong năng nhiều nhất, vừa có tác dụng giảm thiểu 
mô mem xoắn ảnh hưởng đến tháp đỡ. 

Vai trò của tuabin gió là chuyển hóa hữu hiệu 
động năng của không khí thành cơ năng trên trục 
quay của tuabin. Với mật độ không khí làρ , vận tốc 
gió là v, bán kính của bánh xe gió là R , tiết diện chứa 
bánh công tác của tuabin gió là A ( 2A Rπ= ) thì CS đầu 
vào của tuabin gió được xác định theo biểu thức[5,7,8]: 
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Hình 1: Kết cấu của tổ máy phát điện gió 

Trong thực tế dòng năng lượng toàn phần của 
khí (gió) chỉ có một phần là hữu ích, tức bánh công 
tác của tuabin gió chỉ nhận được một phần trên 
tổng số năng lượng của dòng khí đi qua tiết diện 
của bánh công tác để chuyển thành cơ năng. Tham 
số đặc trưng cho tính chất này của tuabin gió được 
gọi là hiệu suất sử dụng NLG, nếu ký hiệu là Cp thì 
Cp < 1 và được xác định theo biểu thức: 

1/p mC P P=     (2) 

Theo phân tích của Betz, ở điều kiện lý tưởng 
thì giá trị lớn nhất của Cp là 59,3% và còn được gọi 
là giới hạn Betz. Tuy nhiên trong thực tế thì Cp có 
giá trị nhỏ hơn và theo số liệu của các nhà sản xuất 
tuabin gió cung cấp thì nó có giá trị khoảng 45% 
[7,8]. Hệ số Cp phụ thuộc vào cấu trúc hình học của 
tuabin và được xác định theo biểu thức: 
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Trong đó: Pm - CS cơ hữu ích mà bánh công tác 
nhận được, còn gọi là CS đầu ra của tuabin gió; α - 
góc xoay của cánh gió so với mặt cắt ngang đi qua 
trung tâm cánh gió, còn được gọi tắt là góc pitch; λi 
- hệ số được xác định theo biểu thức: 

3
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λ - hệ số tốc độ ở đầu cánh gió, nếu gọi mω là tốc độ 
góc của tuabin gió; R là bán kính của bánh công tác và 
v là vận tốc gió thì nó được xác định theo biểu thức: 

 
v
m Rω

λ =    (5) 

Từ công thức (3) ta dựng được đường đặc tính 
Cp = f(λ) như trên hình 2. Ta nhận thấy, ứng với 
mỗi giá trị góc α không đổi thì khi λ biến thiên Cp 
cũng biến thiên nhưng luôn tồn tại một điểm trên 
đường cong tương ứng với giá trị λopt (hệ số tốc độ 
có lợi nhất của cánh gió) là giá trị Cpmax (hệ số sử 
dụng phong năng lớn nhất). 

Kết hợp công thức (1) và (3) ta được CS phát 
của tuabin gió xác định theo công thức: 

3
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Như vậy, khi tốc độ gió thay đổi thì CS cơ ở đầu 
ra của tuabin gió sẽ thay đổi, nhưng nếu có biện 
pháp điều chỉnh để tuabin vận hành ở chế độ có  
λ = λopt thì CS của tuabin luôn đạt giá trị cực đại 
tương ứng với sự thay đổi của tốc độ gió, quá trình 
điều khiển thực hiện điều này được gọi là điều 
khiển bám sát công suất cực đại (Maximum Power 
Point Tracking, viết tắt là MPPT). Đây chính là 
mục tiêu cơ bản khi thực hiện điều khiển hệ thống 
phát điện gió có tốc độ biến thiên[5,7,8]. Trên hình 3 
thể hiện đường đặc tính Công suất – Tốc độ góc 
của tuabin gió ở các giá trị tốc độ gió khác nhau. 

 

 

Hinh 2: Đặc tính quan hệ Cp = f(λ) của tuabin gió 

 

Hinh 3: Đường đặc tính Công suất – Tốc độ góc của 
Tuabin gió 

3. HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN GIÓ ĐIỂN HÌNH 

Tùy theo cấu tạo, tính chất làm việc và mục đích 
sử dụng người ta có nhiều cách phân loại hệ thống 
phát điện gió. Bài viết trên cơ sở phân loại hệ 
thống phát điện gió theo loại MFĐ dùng trong hệ 
thống tiến hành phân tích ưu nhược điểm của một 
số hệ thống phong điện điển hình hiện nay: hệ 
thống phong điện sử dụng máy phát điện không 
đồng bộ kiểu lồng sóc (SCIG); hệ thống phong 
điện sử dụng máy phát điện không đồng bộ kiểu 
dây quấn (WRIG); hệ thống phong điện sử dụng 
máy phát điện không đồng bộ kích từ kép (DFIG); 
hệ thống phong điện sử dụng máy phát điện đồng 
bộ tự kích (EESG); hệ thống phong điện sử dụng 
máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu 
(PMSG).   

4. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KỸ THUẬT PHÁT ĐIỆN GIÓ 

Giáo sư người Đan mạch Poulla Cour là tác giả 
đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phát điện 
từ NLG. Những năm đầu thế kỷ XX, Đan mạch đã 
có hệ thống phong điện CS nhỏ, phát điện áp một 
chiều ứng dụng trong thực tế. Năm 1931, tác giả 
người Liên Xô cũ Balaclave là người đầu tiên trên 
thế giới chế tạo hệ thống phát điện gió CS 100kW. 
Năm 1957, Đan Mạch chế tạo thành công tổ MFĐ 
gió dùng máy phát dị bộ, CS định mức 200kW. 
Năm 1983, công ty Boeing của Mỹ đã đưa ra sản 
phẩm tổ MFĐ gió MOD-5b có CS định mức 
3200kW. Từ năm 1990 đến nay thì đã có rất nhiều 
sản phẩm của nhiều công ty trên thế giới đưa ra thị 
trường tổ MFĐ gió có CS lên đến hàng MW[7,8]. 

Nhìn chung, những năm gần đây việc nghiên 
cứu và ứng dụng NLG để phát điện diễn ra rất 
nhộn nhịp và sôi động và trong tương lai chắc chắn 
vẫn còn được tiếp tục nhiên cứu. Những nội dung 
được quan tâm hàng đầu có thể kể đến là[4,6-8]: (1) 
Tăng công suất của hệ thống; (2) Hướng từ hệ 
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thống có tần số, tốc độ quay, góc pitch cố định tới 
hệ thống có tần số cố định còn tốc độ quay, góc 
pitch thay đổi; (3) Nghiên cứu và phát triển các dự 
án phong điện quy mô lớn ngoài hải đảo hoặc ven 
biển, nơi vừa có tiềm năng NLG lớn lại vừa không 
chiếm diện tích đất canh tác như khi phát triển điện 
gió trong đất liền; (4) Nghiên cứu phát triển hệ 
thống có hộp số thành hệ thống truyền động trực 
tiếp không cần hộp số hoặc bán trực tiếp; (5) 
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật hòa mạng: ứng 
dụng bộ biến dòng truyền tải toàn bộ công suất; 
nghiên cứu vượt qua chế độ điện áp thấp; (6) Áp 
dụng kỹ thuật điều khiển thông minh trong điều 
khiển bám sát công suất cực đại để nâng cao tính 
tin cậy, ổn định v.v.... 

5. KẾT LUẬN 

Nước ta có tiềm năng năng lượng gió tương đối 
lớn, rất thuận lợi để phát triển Phong điện. Bài viết 
đã giới liệu kết cấu, nguyên lý làm việc cũng như 
ưu nhược điểm một số hệ thống phong điện điển 
hình hiện nay. Bên cạnh đó, với mong muốn thúc 
đẩy quá trình nghiên cứu và ứng dụng năng lượng 
gió phát điện tại Việt Nam, bài viết đã tóm lược 
hiện trạng và xu hướng phát triển kỹ thuật phát 
điện sử dụng năng lượng gió trong tương lai. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Nguyễn Xuân Trường, Wang Honghua, Nguyễn 

Quang Phú (2010). Một số vấn đề chính khi phát 
triển phong điện ở Việt nam[J]. Tạp chí Khoa học kỹ 
thuật Thủy lợi và Môi trường. Số 28 (3-2010). 

[2]. Nguyễn Xuân Trường (2010). Ứng dụng máy phát 
điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực 
tiếp trong hệ thống phát điện dùng năng lượng gió 
[J]. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 8, số  
4-2010. 

[3]. The World Bank (2001). Wind Energy resource 
Atlas of Southeast Asia. 

[4]. 李建林, 许洪华 (2008). 
风力发电中的电力电子变流技术[M]. 
北京机械工业出版社. 

[5]. 阮春长 (2012). 
开关磁阻风力发电系统模糊控制研究[D]. 
河海大学博士论文. 

[6]. 王志新, 张华强 (2009). 
风力发电及其控制技术新进展[J]. 低压电器, 
2009(19): 1-7. 

[7]. 姚兴佳, 宋俊 (2009). 
风力发电机组原理与应用[M]. 
北京机械工业出版社. 

[8]. 叶杭冶 (2008). 风力发电机组的控制技术[M]. 
北京机械工业出版社, 2版.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


