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Introducció

En assignatures bàsiques de la carrera s’han estudiat les modulacions digitals

més clàssiques totes elles classificades dins de les anomenades modulacions li-

neals. Tot i que l’ús d’aquestes modulacions està molt estès en la majoria dels

sistemes de comunicacions, no completen la llista de possibles modulacions i

en alguns casos és necessari recórrer a modulacions més complexes. Les mo-

dulacions d’envolupant constant, com el seu nom indica, estan caracteritza-

des pel fet que l’envolupant del senyal és constant. Aquesta característica les

fa molt robustes enfront de les no-linealitats que hi pot haver en la cadena de

radiofreqüència.

Com es veurà en el mòdul, en un escenari real no hi ha prou de garantir que

una modulació sigui robusta a les no-linealitats sinó que cal tenir cura sobre

el seu espectre, factor que impactarà directament en l’eficiència espectral de la

modulació. Les modulacions d’envolupant constant no garanteixen un bon

control de l’espectre, per la qual cosa caldrà buscar alternatives en modulaci-

ons que alhora que robustes a les no-linealitats concentrin la potència en una

part de l’espectre. La solució seran les modulacions de fase contínua CPM.

Com es veurà, aquestes modulacions poden ser espectralment eficients i alho-

ra eficients en potència.

La primera part del mòdul buscarà motivar la necessitat de les modulacions

CPM i també fer-ne una classificació. La resta del mòdul està estructurat com

una evolució natural des de la modulació lineal més simple QPSK fins a mo-

dulacions CPM més complexes, com la GMSK, passant per les modulacions

OQPSK, CPFSK i MSK. L’objectiu serà anar presentant-les de manera progres-

siva indicant per a cadascuna els trets diferenciadors que les fan útils i també

els seus punts febles i limitacions. Les sigles CPM no denoten una modulació

en si mateixa sinó una família de modulacions. Aquesta família és prou àmplia

i no s’estudiarà de manera completa en aquest mòdul. L’objectiu serà presen-

tar una classificació de les modulacions CPM i descriure breument una de les

més complexes que es poden trobar en alguns sistemes de comunicacions co-

mercials quotidians. Per aquest motiu es presentarà la modulació GMSK, ja

que forma part del sistema de telefonia mòbil GSM i del sistema de telefonia

sense fil DECT.
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Objectius

Els objectius que ha d’assolir l’estudiant en acabar aquest mòdul didàctic són

els següents: 

1. Conèixer els efectes que pateix un senyal quan travessa una no-linealitat

principalment produïda en els amplificadors de potència.

2. Argumentar les principals raons que justifiquen l’ús de modulacions d’en-

volupant constant i modulacions de fase contínua.

3. Conèixer l’estructura de les modulacions CPM i poder fer una classificació

de les diferents famílies de modulacions CPM.

4. Enunciar les principals característiques i diferències de les modulacions

OQPSK, FSK, CPFSK, MSK, GMSK.

5. Comprendre els avantatges obtinguts pel que fa a l’amplada de banda en

treballar amb modulacions CPM.
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1. Conceptes bàsics

1.1. Motivació de les modulacions CPM

Les modulacions clàssiques estudiades en assignatures anteriors de la carrera

(per exemple, les modulacions QPSK o QAM), modulen l’amplitud o la fase

del senyal portador per a transmetre la seqüència de bits d’informació. Una

característica d’aquestes modulacions són els canvis en l’amplitud del senyal

que es produeixen al llarg del temps que fan que el senyal de radiofreqüència

(RF) no sigui d’envolupant constant*. El principal problema dels senyals que

no són d’envolupant constant és que, quan travessen una no-linealitat, es

produeixen alteracions en el senyal que degraden substancialment la quali-

tat de la comunicació. En conseqüència, les modulacions que transmeten la

informació a través de la seva amplitud, com pot ser la modulació QAM, no

són adequades per a usar-les en sistemes amb no-linealitats fortes en la cade-

na de transmissió.

Si analitzem en quin o quins punts de la cadena de transmissió podem trobar

no-linealitats trobem que és l’amplificador de potència el punt més crític.

Quan els amplificadors han de treballar al límit de les seves prestacions per a

poder proporcionar la màxima potència en transmissió, aquests entren en sa-

turació i es comporten com a dispositius no lineals. Les principals alteracions

que es produeixen en el senyal que no és d’envolupant constant en travessar

un amplificador no lineal són una distorsió de la constel·lació, i un recreixe-

ment de l’espectre. Tots dos problemes els presentarem breument a fi d’enten-

dre la necessitat de les modulacions CPM.

Quan una modulació travessa una no-linealitat s’hi produeix una distorsió

que es presenta en forma de distorsió en el mòdul (amplitud) dels símbols,

perquè la relació amplitud d’entrada - amplitud de sortida de l’amplificador dei-

xa de ser lineal (tècnicament es parla de la relació AM-AM) i també es mani-

festa en forma de distorsió en la fase dels símbols perquè l’amplificador

introdueix un desfasament que és funció de l’amplitud del senyal (tècnica-

ment es parla de la relació AM-PM). És important aclarir que quan parlem

d’amplitud ens estem referint al valor de l’envolupant del senyal. La figura 1

il·lustra el comportament d’un amplificador no lineal i del senyal a la sortida

del mateix amplificador quan a l’entrada tenim un senyal d’envolupant cons-

tant i quan tenim un senyal que no és d’envolupant constant. Com es pot

apreciar, quan el senyal no és d’envolupant constant, a la sortida de l’ampli-

ficador l’envolupant del senyal es veu modificada. En l’exemple s’il·lustra una

constel·lació 16QAM i es pot veure com a la sortida la constel·lació es veu dis-

torsionada amb un canvi d’amplitud i un gir de fase degut a l’efecte AM/AM

i AM/PM de l’amplificador. En el segon cas, quan el senyal és d’envolupant

* En el cas de la modulació QPSK 
el senyal sí que és d’envolupant 

constant quan el pols conformador 
és un pols rectangular, condició 

que mai no s’aplica en 
transmissions reals sobre canals 
de banda limitada, ja que, o bé 

s’utilitzen polsos de Nyquist
–generen un senyal que no és 
d’envolupant constant–, o bé 

s’utilitza un pols rectangular i es 
filtra el senyal amb un filtre 

passabaix –i es trenca la propietat 
d’envolupant constant. 
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constant es pot veure que el senyal a la sortida no es veu modificat (només

amplificat i desfasat), i, per tant, la informació no es veu alterada en passar

pel dispositiu no lineal.

Figura 1. Comportament d’un amplificador no lineal sobre un senyal d’envolupant no constant i sobre un senyal d’envolupant
constant

Com ja s’ha comentat, un segon efecte resultant d’amplificar un senyal d’RF

que no és d’envolupant constant amb un amplificador no lineal en un punt

de treball proper a la saturació és que es produeix un recreixement espectral

(eixamplament de l’amplada de banda que ocupa el senyal) que genera espuris

fora de la banda. Com que l’espectre de potència de tot transmissor ha de com-

plir una màscara espectral imposada pels organismes reguladors, cal tenir cura

especial en l’espectre del senyal tant a l’entrada com a la sortida de l’amplifi-

cador, i vetllar perquè el recreixement espectral sigui el mínim possible. La fi-

gura següent il·lustra en un exemple l’efecte de recreixement espectral a la

sortida d’un amplificador no lineal.



© FUOC • PID_00194505 9 Modulacions digitals de fase contínua (CPM)

Figura 2. Exemple de recreixement espectral a la sortida d’un amplificador no lineal

Tenint un coneixement precís de les distorsions provocades pels amplificadors

no lineals, podem buscar modulacions que presentin un bon comportament

enfront d’aquests dispositius. A partir dels aspectes comentats anteriorment

podem fixar els requisits de les noves modulacions:

• Senyals d’envolupant constant. Com hem vist, quan el senyal és d’envo-

lupant constant, els amplificadors no lineals no distorsionen els símbols

d’informació. Per tant, es buscaran modulacions amb aquesta propietat.

• Senyals espectralment eficients. L’espectre és un recurs limitat i, per tant,

a l’hora de buscar noves modulacions es tindrà en compte l’amplada de

banda del senyal resultant. A fi d’aconseguir modulacions amb una ampla-

da de banda reduïda, a part del requisit d’envolupant constant, exigirem

que el senyal no presenti canvis instantanis bruscos (discontinuïtats), que

es traduiran en un eixamplament de l’espectre.

aCom a conseqüència dels dos punts anteriors, cal considerar modulacions que

garanteixin l’eficiència en potència del sistema i alhora facin un ús eficient de

l’amplada de banda. La condició d’envolupant constant, tot i resoldre el pro-

blema de les no-linealitats, no serà suficient per a garantir un ús eficient de

l’espectre. Caldrà, en conseqüència, afegir una segona restricció a les modula-

cions per a mantenir l’espectre el més concentrat possible: que siguin de fase

contínua (CPM).

Exemple 

A mode d’exemple podem citar dos sistemes de comunicacions en els quals l’amplifica-
dor és crític i, per tant, en què cal considerar modulacions CPM. El primer exemple el
trobem en comunicacions per satèl·lit, en què els amplificadors del satèl·lit han d’oferir
molta potència per a vèncer la distància entre el satèl·lit i la Terra, i alhora han de ser efi-
cients en potència, ja que el recurs d’energia en el satèl·lit és molt escàs. Pels dos motius
anteriors a aquests amplificadors, tècnicament amplificadors de tub d’ones progressives
(TWTA) capaços de donar molta potència, se’ls exigeix treballar prop de saturació i, per
tant, presenten fortes no-linealitats. Aquest fet justifica que històricament s’hagi utilitzat
la modulació FM (modulació analògica d’envolupant constant) en les comunicacions per

Com es veurà al llarg del mòdul, 
les modulacions CPM, que també són 
d’envolupant constant, seran, doncs, 
una alternativa a les modulacions lineals 
clàssiques, fet que en justifica l’anàlisi 
en aquest mòdul didàctic. És important 
remarcar que les modulacions CPM 
constitueixen una família de 
modulacions amb un ample ventall de 
variants. En aquest curs veurem només 
aquelles modulacions més conegudes 
i d’ús estès en alguns sistemes de 
comunicacions.
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satèl·lit, i que sigui poc habitual trobar en comunicacions per satèl·lit modulacions dife-
rents de la QPSK o 8-PSK. Tot i que l’ús de les modulacions CPM no està gaire estès en
aquest àmbit, en futurs sistemes de comunicacions per satèl·lit s’està plantejant seriosa-
ment l’ús de les modulacions d’envolupant constant i CPM. Un segon exemple el trobem
en sistemes de telefonia mòbil. En aquest cas, pel fet que els terminals han de ser de baix
cost, s’ha de disposar d’amplificadors senzills i econòmics que poden presentar proble-
mes de linealitat. Per aquest motiu trobem modulacions CPM (la modulació GMSK és
una modulació de fase contínua) en el sistema de telefonia mòbil GSM i en el sistema de
telefonia sense fil DECT.

1.2. Model de senyal de les modulacions CPM

Una modulació de fase contínua és una modulació d’envolupant constant que

té la forma d’ona següent:

(1)

en què Ac és l’amplitud del senyal portador que fixa la potència del senyal

transmès, fc és la freqüència portadora, o correspon a una constant de fase ar-

bitrària, i (t,) conté la moduladora de fase. L’expressió genèrica de l’expres-

sió 1 és vàlida per qualsevol modulació d’envolupant constant. Per a garantir

que la modulació és de fase contínua cal introduir una restricció a la funció

(t,), que aquesta sigui contínua. Per a poder garantir aquesta restricció, la

funció (t,) està determinada per l’expressió:

(2)

en què n és una seqüència de símbols i.i.d. que corresponen als símbols d’in-

formació per transmetre, h és l’índex de modulació, i q(t) és el pols que defi-

neix com evoluciona la fase al llarg del temps. La característica d’aquest pols

serà molt important a l’hora de perfilar l’espectre del senyal modulat. Tot i que

per completitud ens referim n com una seqüència de símbols, la majoria de

modulacions CPM a la pràctica són binàries i, per tant, podrem llegir n com

seqüència de bits d'informació i T  Tb la durada d'un bit. La implementació

d’un modulador CPM, en el qual s’ha de garantir continuïtat de fase en can-

viar de símbol, sovint es fa utilitzant un modulador d’FM que, com que pre-

senta un integrador sobre el senyal d’entrada, garanteix la continuïtat de la

fase del senyal modulat. En conseqüència, serà important introduir en el dis-

seny la derivada del pols q(t), que representarem com a g(t):

(3)

En la figura 3 s’il·lustra l’esquema d’un modulador CPM que genera el senyal

de l’equació 1. A partir de la seqüència de símbols n, que correspon als sím-

    cos 2 ,CPM c c os A f t t      t

   , 2 n
n

t h q t nT



      

     ( )
;           

t
dq t

g t q t g d
dt
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bols d’informació que es volen transmetre, es genera un senyal amb modula-

ció PAM utilitzant el pols conformador g(t), que anomenarem x(t):

(4)

Aquest senyal x(t) és un senyal continu en temps (sempre que el pols g(t) ga-

ranteixi aquesta condició) i constituirà la freqüència instantània de la modu-

lació CPM. Multiplicant aquest senyal x(t) per l’índex de modulació i utilitzant

un modulador d’FM convencional aconseguim generar el senyal CPM sCPM(t)

definit en l’equació 1. Utilitzant les expressions 2-4 i el bloc modulador d’FM,

demostrem a continuació que el senyal a la sortida del modulador es corres-

pon amb la forma d’ona de l’equació 1.

Figura 3. Modulador CPM

Cal observar que la modulació CPM estarà controlada per la fase (t,) defini-

da en l’equació 2. Aquesta fase està parametritzada per l’índex de modulació

h i el pols q(t), o equivalentment g(t). Per tant, fixant valors per a aquests dos

paràmetres es poden obtenir famílies de modulacions CPM. Podem, per tant,

fer algunes classificacions per a les modulacions CPM segons aquests paràme-

tres.

• Full response CPM enfront partial response CPM. Quan la durada del pols

g(t) coincideix amb la durada d’un símbol d’informació (és a dir, quan g(t)

 0 per a t  T) el senyal CPM es denomina de resposta completa o full res-

ponse CPM. Al contrari, si la durada del pols g(t) és més gran que el temps

de símbol, quan g(t)  0 per a t  T, el senyal CPM es denomina de resposta

parcial o partial response CPM. La figura 4 mostra alguns exemples de forma

de pols per a g(t) i la seva funció q(t) associada.

   n
n

x t g t nT



  

   

 

 

  

cos 2 2

cos 2 2  

cos 2 2

cos 2 ,

t
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c c n o
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A f t h g nT d

A f t h q t nT

A f t t
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• Modulacions CPFSK (de l’anglès continuous phase frequency-shift-keying). La

subclasse de modulacions full response CPM amb pols g(t) rectangular i ín-

dex de modulació arbitrari s’anomena modulacions CPFSK. Que tot i que es

presenten en aquest tema com una subfamília de les modulacions CPM,

històricament van aparèixer primer (com a extensió de les modulacions de

freqüència FSK).

• Modulacions MSK. La subclasse de modulacions full response CPM amb ín-

dex de modulació h  0,5 es denomina de manera generalitzada modulaci-

ons MSK (de l’anglès minimum shift-keying). Típicament s’utilitza el pols

rectangular per a la funció g(t), i per tant la modulació MSK sempre s’entén

com una modulació CPM amb índex de modulació h  0,5 i pols g(t) rec-

tangular de durada T. Quan s’utilitza un pols diferent (poc habitual) s’in-

dica explícitament.

• Modulació GMSK (de l’anglès Gaussian minimum-shift-keying). Dins de la

subclasse de modulacions partial response CPM, la més popular, i que ana-

litzarem en aquest mòdul, és la modulació GMSK, que s’obté utilitzant un

filtre gaussià per a conformar el pols g(t). El motiu pel qual s’utilitza aquest

pols és que s’aconseguirà una modulació amb menys lòbuls secundaris de

l’espectre i, per tant, espectralment més eficient.

• Modulacions L-REC i L-RC. Representant com a L la durada del pols en

temps de símbol (T  L · T), i utilitzant les sigles REC per a referir-se a un

pols g(t) rectangular i RC per a representar un pols g(t) cosinus realçat (rai-

sed cosine), es pot parlar de manera genèrica de les modulacions L-REC i L-

RC. Com en el cas de GMSK, la introducció de polsos més suaus (diferents

del rectangular) estarà justificada pel fet que s’obtindran modulacions es-

pectralment més eficients (els lòbuls secundaris es reduiran).

Figura 4. Exemples de polsos g(t) i q(t) per modulacions CPM de resposta completa i resposta parcial
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A partir dels polsos de la figura 4 i de l’equació (2) es pot veure que un símbol

(bit) n contribueix a la fase total del senyal CPM 2 · n · h · q(t  nT), i que

passats T segons (en què T és la durada del pols g(t)) el bit n manté per sempre

una contribució a la fase del senyal de  · n · h radians. En conseqüència, la

fase en un instant determinat no depèn només del bit actual sinó també del

valor de tots els bits passats, i genera una modulació amb memòria, caracterís-

tica de les totes les modulacions CPM.

Per a ajudar a comprendre l’existència d’aquesta memòria, i també la propietat

de continuïtat de fase de les modulacions CPM i la manera de dissenyar el de-

tector òptim, és freqüent representar el diagrama de Trellis de la seva fase. El

diagrama de Trellis de la fase d’una modulació de fase contínua representa to-

tes les trajectòries possibles que pot recórrer la fase instantània del senyal mo-

dulat en funció de les seqüències possibles de símbols d’informació n. La

figura següent il·lustra dos exemples de les possibles trajectòries de fase en ra-

dians per a una modulació CPFSK i una modulació GMSK. Es pot apreciar la

continuïtat de fase (característica de la modulació CPM) i l’evolució de la fase

amb canvis més bruscos (CPFSK) o més suaus (GMSK) depenent del pols g(t).

Com es veurà més endavant, la suavitat en les variacions de la fase es traduirà

en una amplada de banda del senyal CPM més estreta i, en conseqüència, en

una eficiència espectral millor.

Figura 5. Trajectòries de fase (en radians) de modulacions CPM binàries T  Tb. Modulació CPFSK (esquerra) i modulació GMSK
(dreta)

El fet que la modulació sigui amb memòria (fet que s’aprecia clarament en les

figures anteriors) serà determinant a l’hora de plantejar esquemes per a des-

modular el senyal CPM. El detector òptim d’una modulació CPM s’implemen-

tarà mitjançant un algoritme que estimi la seqüència de bits més probable a

partir de la seqüència de fases rebuda (estimador MLSE, maximum-likelihood se-

quence estimator) en contraposició dels detectors utilitzats en les modulacions

lineals sense memòria, en què una detecció bit a bit és òptima. Una opció sub-

òptima (més senzilla des d’un punt de vista d’implementació) serà implemen-

tar un descodificador de fase diferencial. Si la durada del pols és d’un temps de

bit T  Tb, quan es transmet un 1 es produirà un increment de fase de  · h

radians passats Tb segons, mentre que si es transmet un 1 es produirà un de-

crement de fase de  · h radians passat aquest temps. Per tant, detectada la va-

riació de fase entre dos instants de temps es pot estimar el bit transmès.

L’estratègia anterior resulta subòptima, a causa de la presència de soroll angu-
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lar que provoca errors en la detecció que degraden les prestacions. Cal, a més,

advertir que la degradació serà superior en modulacions de resposta parcial

(per exemple, GMSK), ja que el pols s’allarga més d’un període de bit i fa més

complexa i sensible a error la descodificació diferencial. Per aquest motiu, l’es-

timador MLSE implementat mitjançant l’algoritme de Viterbi acostuma a ser

l’esquema clàssic per a desmodular les modulacions CPM.
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2. Modulació offset-QPSK (OQPSK)

Abans de començar aquest apartat cal deixar clar que la modulació offset-QPSK

no és una modulació de fase contínua. Malgrat això se n’inclou la descripció

en aquest mòdul, ja que facilita la justificació de l’ús de les modulacions CPM

i alhora, com es veurà més endavant, permetrà formular en termes de OQPSK

la modulació MSK, que sí que és una modulació de fase contínua.

Idealment, la modulació QPSK, que per la seva simplicitat és àmpliament uti-

litzada (i en general les modulacions M-PSK), és una modulació d’envolupant

constant i, per tant, potencialment seria robusta a les no-linealitats dels am-

plificadors de potència. Malgrat això, perquè aquesta modulació sigui d’envo-

lupant constant cal que el pols conformador sigui un pols rectangular. Com

ja s’ha discutit en altres cursos, el pols rectangular no és adequat per a comu-

nicacions digitals quan el canal està limitat en banda, ja que espectralment és

molt ineficient (típicament hi ha una màscara espectral que cal complir per

no injectar potència interferent fora de la banda assignada a un servei). A fi de

resoldre la ineficiència de l’espectre de la QPSK amb pols rectangular es poden

suggerir dues alternatives:

1) Utilitzar un pols rectangular i posteriorment filtrar el senyal amb un filtre

passabaix que redueixi l’ocupació fora de banda. En aquest primer cas cal ob-

servar que després del filtre passabaix el pols conformador deixa de ser rectan-

gular (en veure’s filtrat pel filtre passabaix).

2) Utilitzar polsos de Nyquist amb un cert factor d’excés de banda(roll-off) que

garanteixin que el senyal està limitat en banda. Aquesta segona opció és pre-

ferible a la primera, ja que és espectralment més eficient, en tenir més control

sobre l’espectre.

Independentment de la solució adoptada, el problema que apareix en deixar

d’utilitzar un pols conformador rectangular és que el senyal deixa de ser d’en-

volupant constant, i per tant serà sensible a les no-linealitats dels amplifica-

dors. Com ja s’ha descrit en la introducció d’aquest mòdul, els efectes de les

no-linealitats sobre el senyal són una distorsió dels símbols i un recreixement

espectral. Vegeu que aquest eixamplament de l’amplada de banda en travessar

la no-linealitat actua en contra de la limitació de l’espectre que es perseguia

amb el filtre passabaix o amb els polsos de Nyquist, amb l’agreujant que el re-

creixement espectral pot ser molt gran si l’amplificador treballa prop de la sa-

turació.

A continuació analitzarem el problema de la QPSK i buscarem la manera de

reduir l’efecte del recreixement espectral provocat per les no-linealitats d’un

amplificador potencial. Cal tenir present que el recreixement espectral serà més
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gran com més grans siguin les fluctuacions d’envolupant del senyal (conceptu-

alment podríem dir que com menys “d’envolupant constant” sigui el senyal) i,

per tant, caldrà reduir al màxim les fluctuacions de fase. Una anàlisi de l’envo-

lupant del senyal mostra que, en el cas de la QPSK (en què els símbols poden

prendre els valors de fase /4, 3/4, 5/4 i 7/4), es poden produir salts de fase

de fins a  radians (per exemple, quan transmetem el símbol de fase /4 i segui-

dament transmetem el símbol de fase 5/4), que poden generar grans fluctua-

cions d’envolupant (instantàniament l’envolupant pot arribar a zero). La

figura 6 il·lustra un exemple d’un senyal modulat amb QPSK en què es veuen

les fluctuacions d’envolupant. Es pot observar que l’envolupant del senyal es

fa zero en alguns instants de temps.

Una estratègia per a reduir aquestes fluctuacions d’envolupant i, en conse-

qüència, el recreixement espectral, és limitar els salts de fase i evitar que es pro-

dueixin salts de  radians. Desplaçant el component en quadratura respecte el

component en fase mig temps de símbol (Ts/2 segons) garantim que el com-

ponent en fase i el component en quadratura no puguin canviar simultània-

ment. El resultat és que es produeixi un canvi de fase cada Ts/2 segons (canvia

alternadament la fase i la quadratura) però que aquest salt instantani de fase

no excedeixi mai /2 radians. Cal observar que aquesta simple estratègia no

afecta la velocitat de transmissió ni modifica l’espectre del senyal (el pols con-

formador, que serà responsable de la forma de l’espectre, continua essent el

mateix) però permet reduir les fluctuacions d’envolupant. Aquesta modulació

rep el nom de offset-QPSK (OQPSK) o staggered QPSK, i matemàticament té la

forma d’ona següent:

La figura 6 il·lustra un exemple d’un senyal modulat amb OQPSK en què es

veuen els símbols transmesos i les fluctuacions d’envolupant. Es pot apreciar

com les fluctuacions de fase són més petites perquè els salts de fase instanta-

nis, a diferència de QPSK, són només de /2.

Figura 6. Comparació de l’envolupant de modulació QPSK (esquerra) i modulació O-QPSK (dreta) Pols de Nyquist amb 
factor d’excés de banda (roll-off) 0
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L’esquema de detecció per a la modulació OQPSK no és gaire diferent de la de

QPSK. Només caldrà corregir el retard de mig símbol aplicat a la branca de qua-

dratura abans de la desmodulació, i posteriorment desmodular el senyal de la

mateixa manera que es faria amb QPSK. En conseqüència el receptor serà una

mica més complex, ja que serà necessari estimar i corregir aquest retard relatiu

entre branques. Respecte a la corba de probabilitat d’error per a OQPSK, com

que l’esquema de detecció serà el mateix, la probabilitat d’error serà la mateixa

que per a QPSK:

Com es pot apreciar en la figura 6, la modulació OQPSK no és d’envolupant

constant i no serà robusta enfront de les no-linealitats. Malgrat això, quan la

no-linealitat no sigui gaire severa, aquesta solució de compromís, que permet

reduir les fluctuacions d’envolupant respecte a la modulació QPSK mantenint

la simplicitat de la modulació, serà una solució vàlida. Aquest motiu justifica

que OQPSK sigui una modulació que es pot trobar en alguns sistemes de co-

municacions. Ara bé, enfront de fortes no linealitats o quan calgui tenir una

cura especial de l’espectre, OQPSK no serà la modulació més adequada, i caldrà

trobar noves modulacions més robustes enfront de les no-linealitats. Un cop

vista la millora obtinguda eliminant els salts de fase de  radians i limitant

aquests salts a /2, podem pensar que l’estratègia a seguir per a dissenyar mo-

dulacions més avançades serà actuar sobre els salts de fase. En efecte, el pas na-

tural serà dissenyar una modulació que sigui contínua en fase (CPM) i, per

tant, que elimini per complet el salts en la fase. El resultat serà una modulació

més robusta enfront de les no-linealitats i alhora amb un control millor de l’es-

pectre.
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3. Modulacions CPFSK (continous phase FSK)

La modulació FSK de fase contínua és una variant de les modulacions digitals

de freqüència (FSK) amb la restricció que no hi hagi salts de fase entre símbols.

D’aquesta manera, tal com s’ha justificat en l’apartat anterior podrem disse-

nyar una modulació que sigui espectralment eficient (els salts de fase provo-

quen un increment dels lòbuls de l’espectre). Aquesta condició, imposada en

el disseny, farà que la modulació sigui de fase contínua i, per aquesta raó, que

es pugui estudiar com un cas particular de les modulacions CPM (la modulació

CPFSK respon a una modulació full response CPM amb pols g(t) rectangular i

índex de modulació arbitrari). Tot i que en aquest mòdul es presenta com una

variant de les modulacions CPM, històricament la modulació CPFSK es va for-

mular com un cas particular de les modulacions FSK i és anterior a les modu-

lacions CPM.

En les modulacions FSK els símbols d’informació determinen directament la

freqüència instantània del senyal modulat. Els bits s’agrupen en símbols de b

bits per a donar lloc a un conjunt de M  2b freqüències diferents. Sense pèrdua

de generalitat tractem en aquest mòdul les modulacions de freqüència binàri-

es (b  1, M  2), ja que gran part dels sistemes de comunicacions basats en mo-

dulacions FSK i CPM són binaris. Assumint, per tant, el cas binari, les possibles

freqüències instantànies són:

fi(n)  fc  fdn (5)

en què fd és la desviació de freqüència i té unitats de Hz/V. Aquests valors de

freqüència instantània generen una modulació FSK de freqüència constant

dins del període corresponent a cada símbol, però, com es pot apreciar en la

figura 8, no garanteixen que la modulació presenti continuïtat de fase en can-

viar de símbol (vegeu la figura corresponent per a 2FSK).

Com ja s’ha discutit anteriorment, resultarà interessant garantir la continuïtat

de fase amb l’objectiu de mantenir l’espectre confinat dins de l’amplada de

banda de transmissió i aconseguir modulacions espectralment eficients. La

manera pràctica d’aconseguir que la freqüència instantània respongui a

l’equació 5 i alhora garantir la continuïtat de fase entre símbols, serà utilitzant

un modulador de freqüència (modulador d’FM), tal com es va presentar en la

figura 3. A causa de l’integrador del senyal d’entrada, present en un modula-

dor d’FM, la continuïtat de la fase del senyal modulat quedarà garantida.

La freqüència instantània resultant per al senyal sCPM(t) de la figura 3 és

fi  fc  h · x(t), i per tant, les condicions de freqüència instantània de l’expressió

5 s’assoleixen si el pols g(t) és un pols rectangular (amb amplitud A  1/(2 · Tb)),

i identificant la relació següent entre la desviació de freqüència fd i l’índex de

modulació h: fd  h/(2 · Tb).
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En la figura 7, es mostra un tram del senyal temporal modulat en 2CPFSK. La

fase del senyal modulat es manté contínua fins i tot en les transicions de sím-

bol. En la figura es poden apreciar dos tipus de símbol, els de freqüència més

gran, corresponents a la transmissió d’un bit ’1’, i els de freqüència més petita,

corresponents a la transmissió d’un bit ‘0’. 

Figura 7. Exemple de modulació 2CPFSK. Senyal temporal durant la transmissió dels bits {1 0 1 0 1 0 0 1}

Per a veure la repercussió que té la continuïtat de fase sobre l’acotació d’am-

plada de banda, es mostra en la figura 8 l’espectre (obtingut mitjançant simu-

lacions) per a una modulació 2FSK amb salts de fase i per a una modulació

2CPFSK. Els dos senyals tenen la mateixa potència i s’ha triat un valor idèntic

de desviació de freqüència. En la part esquerra de la figura es mostra la forma

d’ona en temps de les dues modulacions binàries. Aquesta representació en el

domini del temps permet visualitzar les discontinuïtats de senyal (o salts de

fase) per a la modulació en 2FSK en les transicions de símbol. Així mateix, es

pot veure que hi ha continuïtat de fase per a la modulació 2CPFSK. A la dreta

es pot comparar l’espectre de les dues modulacions amb lòbul principal més

ample per a la modulació 2FSK (i amb una ratlla espectral) i en què es pot veure

la millora que representa per a l’espectre el fet de mantenir la fase contínua

(repercuteix en un lòbul principal més estret en 2CPFSK respecte a 2FSK, que

no presenta ratlles espectrals).

Figura 8. Comparació de les modulacions 2FSK i 2CPFSK. Forma d’ona (esquerra) i densitat espectral de potència en dB respecte
de la freqüència normalitzada a la velocitat de símbol (dreta)
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Una diferència entre la modulació 2FSK i la modulació CPFSK és que la pri-

mera no té memòria (la fase del senyal només depèn del bit d’informació que

s’està enviant), mentre que la segona té memòria (la fase instantània depèn

del bit d’informació que s’està enviant i dels bits passats). Aquesta memòria,

responsable de garantir la continuïtat de fase en la transició entre símbols,

comportarà un increment substancial en la complexitat a l’hora d’implemen-

tar els receptors i a l’hora d’analitzar la modulació. Una excepció serà la mo-

dulació MSK, que, com ja s’ha comentat a l’hora de fer la classificació de les

modulacions CPM, és un cas particular de modulació CPFSK amb desviació

de freqüència fd  1/(4Tb). En l’apartat següent es veurà que aquesta modula-

ció és una excepció entre les modulacions CPM, en poder formular-la segons

una modulació lineal (OQPSK). Per aquest motiu MSK constitueix una de

les modulacions CPM més simples que pot ser desmodulada, com les mo-

dulacions lineals, d’acord amb la detecció símbol a símbol a la sortida d’un

filtre adaptat.
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4. Modulació MSK (minimum shift keying)

La modulació MSK (minimum shift keying o canvi mínim de fase) es pot analit-

zar com un cas particular de CPFSK (i, per tant, com un cas particular de mo-

dulació full response CPM) amb índex de modulació h  0,5 i pols g(t)

rectangular de durada Tb. Les equacions per als polsos g(t) i q(t) estan determi-

nades per:

I, seguint la descripció de l’apartat anterior, la desviació de freqüència és de

fd  h · A  1/(4Tb). Aquesta separació entre freqüències és la mínima per a ga-

rantir ortogonalitat entre les dues formes d’ona (la corresponent a la transmis-

sió del símbol k 1 i la corresponent a la transmissió del símbol k 1) fet

que dóna nom a la modulació. Substituint els valors anteriors en l’expressió

general d’una modulació CPM (1) s’obté l’expressió següent per a la modula-

ció MSK:

 k · Tb  t  (k  1)Tb (6)

Observeu que el terme k, que conté la memòria de tots els símbols anteriors

(fins al símbol k  1), és el responsable de garantir la continuïtat de fase de la

modulació.

Una propietat interessant de la modulació MSK és que es pot expressar com

una modulació OQPSK amb polsos sinusoïdals. Per a poder arribar a aquesta

conclusió només cal desenvolupar l’expressió 6 i interpretar alguns dels ter-

mes que queden multiplicant en els polsos. Aquesta expressió equivalent està

representada per:

(7)
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en què els símbols Ii(n) i Iq(n) estan relacionats amb els bits d’informació k i

el pols conformador és:

(8)

Comparant l’expressió anterior amb l’expressió de la modulació OQPSK és fàcil

veure que són iguals amb la particularitat que el pols conformador es correspon

a una sinusoide. Tot i que la demostració per a arribar a l’expressió 7 a partir de

la 6 no és complexa, desenvolupar-la va més enllà dels objectius d’aquest mòdul

i, per tant, remetem el lector interessat a alguna de les referències de la biblio-

grafia (vegeu Carlson, 2001; Sklar, 2003). La figura 9 il·lustra la descomposició

d’un senyal MSK en els seus components de fase i quadratura. En la figura es pot

observar que el resultat es correspon amb l’expressió 7: els components de fase

i quadratura corresponen a modulacions lineals amb el pols conformador defi-

nit en l’expressió 8 en què els components en fase i en quadratura estan retar-

dats mitja durada de pols respecte al component en quadratura.

Figura 9. Descomposició de l’equivalent passabaix complex d’un senyal MSK en els seus components de fase 
i quadratura. Representació d’acord amb una modulació OQPSK amb polsos sinusoïdals

Com es pot intuir, aquesta propietat que permet expressar la modulació MSK

com una modulació OQPSK simplificarà molt tant l’anàlisi com la implemen-

tació d’aquesta modulació. Tot i tractar-se d’una modulació amb memòria i

que, per tant, requeriria un detector amb memòria (per exemple, un estimador

MLSE), la modulació MSK es pot desmodular a partir d’un detector bit a bit de

les dades rebudes com si es tractés d’una modulació OQPSK. Per finalitzar

aquesta reflexió cal dir que, tot i utilitzar un detector sense memòria, la me-

mòria és present en la modulació MSK. Aquesta apareix en la relació entre els

símbols Ii(n) i Iq(n) que es detecten i els bits d’informació k. Aquesta relació

és, però, molt senzilla i, per tant, requerirà un processament simple per a ob-

tenir els bits transmesos k a partir dels símbols Ii(n) i Iq(n).
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Tot i que amb la modulació MSK ja tenim resolts tots els problemes presentats

en la introducció –tenim una modulació d’envolupant constant i, per tant, ro-

busta a les no-linealitats–, en sistemes de comunicacions amb fortes restricci-

ons espectrals, pot succeir que la densitat espectral de potència de la

modulació MSK no compleixi els requisits espectrals i, per tant, sigui necessari

recórrer a modulacions més eficients espectralment. Com ja es va discutir en

parlar de la modulació OQPSK, filtrar el senyal abans de transmetre’l no és la

millor solució, ja que això trencaria la propietat d’envolupant constant i, per

tant, faria la modulació sensible a les no-linealitats. L’estratègia serà, doncs,

buscar modulacions que continuïn mantenint la propietat d’envolupant

constant i alhora ocupin una amplada de banda més petita. La solució es pot

obtenir modificant els paràmetres de la família de modulacions CPM. Bàsica-

ment la solució consistirà a actuar sobre el pols g(t). Si en lloc d’utilitzar un

pols rectangular, com s’utilitza en la modulació CPFSK (i, per tant, en la mo-

dulació MSK), s’utilitza un pols més suau, aconseguirem que l’evolució de la

fase sigui més suau i, per tant, que els lòbuls secundaris de l’espectre siguin

més petits. Aquesta idea es pot apreciar de manera intuïtiva en la figura 5, en

què es representaven les trajectòries de fase d’una modulació CPFSK (pols rec-

tangular) i una modulació GMSK (pols gaussià –com veurem, més suau que el

rectangular). Com es pot veure, els canvis bruscos de pendent en la fase de la

modulació CPFSK desapareixen amb la modulació GMSK, i això, com veurem,

es reflectirà en l’espectre. Tot i que el ventall de polsos que podem dissenyar

és molt gran, en l’apartat següent només descriurem molt breument el pols (i

l’espectre associat) utilitzat en la modulació GMSK que podem trobar en al-

guns sistemes de comunicacions molt quotidians, com són el sistema de tele-

fonia mòbil GSM i el sistema de telefonia sense fil DECT.
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5. Modulació GMSK (Gaussian MSK)

La modulació GMSK és un exemple de modulació partial-response CPM amb

índex de modulació h  0,5, i en què el pols g(t) s’obté filtrant un pols rectan-

gular de durada Tb amb un filtre de resposta impulsional gaussiana (resulta,

doncs, evident, que la durada del pols g(t) serà sempre superior a un temps de

símbol Tb). Com veurem a continuació, amb aquest tipus de pols es pot tenir

un control dels lòbuls secundaris de l’espectre i aconseguir modulacions en les

quals la potència del senyal estigui més concentrada dins de l’amplada de ban-

da de transmissió. El preu a pagar serà, però, que els esquemes de transmissió

i recepció seran més complexos. Aquest increment en complexitat justificarà

que aquestes modulacions s’utilitzin només quan el sistema presenti restricci-

ons d’espectre i en què hi hagi elements fortament no lineals, dues raons que

requereixin modulacions espectralment molt eficients i d’envolupant cons-

tant.

La figura següent il·lustra gràficament la manera d’obtenir el pols g(t) i la seva

expressió matemàtica:

Figura 10. Pols de freqüència g(t) per modulació GMSK

En la figura es veu clarament com el pols g(t) s’obté filtrant un pols rectangular

amb un filtre de resposta impulsional gaussiana en què B (paràmetre de con-

figuració de la modulació GMSK) és l’amplada de banda d’aquest filtre gaussià.

La figura següent mostra alguns exemples de pols g(t) en funció del producte

B · Tb.

Nota

Com que habitualment la mo-
dulació GMSK és binària, en 
aquest apartat ens referirem 
a Tb com la durada del pols 
rectangular. En general, si la 
modulació no fos binària hau-
ria de ser T.
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Figura 11. Exemples de polsos de freqüència g(t) per a diferents valors de B · Tb

Com es pot veure en la figura, la durada del pols s’estén més enllà d’un temps

de símbol (cal recordar que GMSK és una modulació partial-response CPM).

Aquest fet provocarà que aparegui interferència intersimbòlica (ISI), que difi-

cultarà la descodificació del senyal, i que pot provocar degradacions en el sis-

tema. Aquesta ISI, però, com que és controlada i coneguda no presentarà

problemes si es té en compte a l’hora de desmodular el senyal. En la figura 11

es pot veure que com més petit sigui el producte B · Tb més suau és el pols (i,

per tant, més concentrat estarà l’espectre), però, al contrari, el pols dura més

temps (i per tant, més ISI provocarà). Hi haurà, doncs, un compromís entre efi-

ciència espectral i complexitat del desmodulador. Com a orientació podem te-

nir en compte que el sistema GSM utilitza un valor B · Tb  0,3 i el sistema

DECT un valor B · Tb  0,5. Encara que teòricament el pols gaussià s’estén en

temps des de menys infinit a més infinit, amb valors d’amplada de banda nor-

malitzats a la velocitat de símbol de 0,3 i 0,5 (GSM i DECT, respectivament),

es pot aproximar el pols per un de durada limitada a tres períodes de símbol,

sense que per això el senyal quedi significativament afectat. Observem també

que per a B · Tb  el pols tendeix a ser rectangular i, per tant, tindrem una

modulació MSK. Aquest paràmetre de configuració B · Tb permetrà controlar

l’amplada de banda de l’espectre del senyal modulat. La figura següent mostra

l’espectre de la modulació GMSK respecte a la freqüència normalitzada a velo-

citat de símbol, i el compara amb l’espectre de MSK. Com es pot veure, per a

GMSK el lòbul principal és més estret i els lòbuls secundaris són sempre més

petits. Per tant, la modulació GMSK és espectralment la més eficient de les mo-

dulacions presentades en aquesta unitat.

Lectura complementària

K. Murota; K. Hirade (1981, 
juliol). “GMSK Modulation 
for Digital Mobile Radio 
Telephony”. IEEE Trans. on 
Communications (vol. COM-
29, núm. 7).
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Figura 12. Densitat espectral de potència de la modulació GMSK en dB respecte de la freqüència 
normalitzada a la velocitat de símbol per a diferents valors de B · Tb
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Conclusions

Les modulacions CPM (o de fase contínua) són modulacions en les quals la

fase del senyal no presenta discontinuïtats en els instants de transició de

símbol. Aquestes modulacions angulars són relativament complexes d’im-

plementar i de desmodular, especialment en comparar-les amb les modula-

cions lineals de tipus QAM. En el cas general, són modulacions en les quals

s’introdueix ISI entre símbols consecutius, encara que de manera controlada.

La finalitat d’utilitzar modulacions CPM està determinada per l’obtenció de

modulacions robustes a les no-linealitats de les cadenes d’RF i amb una densi-

tat espectral de potència que presenta una amplada de banda relativament re-

duïda.

En aquest mòdul, després de plantejar la problemàtica de les modulacions li-

neals enfront de les no linealitats, s’han descrit les principals modulacions de

fase contínua, evolucionant de la més simple a la més complexa. La modulació

OQPSK, tot i no tractar-se d’una modulació de fase contínua, s’ha presentat

tenint en compte que és una de les primeres opcions que ens podem plantejar

per a aconseguir modulacions robustes enfront de les no-linealitats. De les mo-

dulacions de fase contínua, la més simple, i la primera històricament propo-

sada, és la modulació CPFSK. És una variant de les modulacions de freqüència

FSK que es caracteritza per ser una modulació que compleix dues propietats:

manté la freqüència constant dins de cada símbol (com una modulació FSK) i

manté la fase contínua (com una modulació CPM). L’exemple més destacat de

modulació CPFSK és la modulació MSK, que s’ha descrit i analitzat aïllada-

ment, en tractar-se d’una excepció entre les modulacions CPM, en poder ser

desmodulada mitjançant un detector lineal sense memòria. Quan l’eficiència

espectral de la modulació MSK no és suficient es poden trobar altres modula-

cions més complexes que utilitzen polsos de freqüència més suaus i de més du-

rada temporal. L’exemple més destacat el constitueix la modulació GMSK,

utilitzada en alguns sistemes de comunicacions estesos comercialment (GSM

i DECT), que utilitza polsos gaussians per a aconseguir concentrar l’espectre

del senyal dins de l’amplada de banda de transmissió.

Tant el càlcul exacte de la densitat espectral de potència com l’anàlisi de la

probabilitat d’error de les modulacions de tipus CPM són en general comple-

xos i normalment es fan mitjançant simulacions per ordinador, a causa de la

dificultat analítica que implicaria l’anàlisi detallada d’aquestes simulacions. La

comparació de les modulacions CPM respecte a les QAM resulta similar a la

feta amb les de tipus analògic en comparar FM respecte a les modulacions li-

neals DBL i AM. En aquest mòdul s’han presentat majoritàriament resultats

gràfics per a il·lustrar les diferents modulacions.
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Activitats

1. Donat el senyal s(t) corresponent a una modulació de fase contínua:

en què In  {1,1}, i k conté la memòria dels bits transmessos fins a l’instant n.
a) Indiqueu quin és el valor de l’índex de modulació h, la forma del pols g(t) utilitzat. 
b) Indiqueu si es tracta d’una modulació full response o partial response.
c) Podem dir exactament de quina de les modulacions descrites en el tema es tracta?

2. L’equivalent passabaix (expressió equivalent del senyal sense la informació de la portado-
ra fc) d’una modulació QPSK és el següent:

en què i(n), q(n) s’obtenen a partir de la seqüència de bits per transmetre, i p(t) és el pols
conformador.
a) Assumint que el pols conformador és un pols rectangular de durada Ts, dibuixeu en dues
gràfiques separades les formes d’ona dels components en fase xiQPSK(t) i en quadratura xqQPSK(t)
per a les seqüències i(n)  {1,1,1,1,1} i i(n)  {1,1,1,1,1}.
b) A partir dels dibuixos anteriors dibuixeu les formes d’ona de l’envolupant e(t) i la fase (t)
que s’obtenen a partir dels components en fase xi(t) i quadratura xq(t) segons les equacions
següents:

c) A partir dels resultats obtinguts, empleneu la fila corresponent a la modulació QPSK en la
taula resum de l’exercici 5.

3. L’equivalent passabaix (expressió equivalent del senyal sense la informació de la portado-
ra fc) d’una modulació OQPSK és el següent:

en què i(n), q(n) s’obtenen a partir de la seqüència de bits per transmetre, i p(t) és el pols
conformador.
a) Assumint que el pols conformador és un pols rectangular de durada Ts, dibuixeu en dues
gràfiques separades les formes d’ona dels components en fase xiQPSK(t) i en quadratura xqQPSK(t)
per a les mateixes seqüències i(n) i q(n) de l’exercici anterior.
b) A partir dels dibuixos anteriors, dibuixeu les formes d’ona de l’envolupant e(t) i la fase (t).
Les expressions de l’envolupant i la fase són les mateixes que en l’exercici anterior.
c) A partir dels resultats obtinguts, empleneu la fila corresponent a la modulació OQPSK en
la taula resum de l’exercici 5.

4. L’equivalent passabaix (expressió equivalent del senyal sense la informació de la portado-
ra fc) d’una modulació MSK és la següent:

en què i(n), q(n) s’obtenen a partir de la seqüència de bits per transmetre, i p(t) és el pols
conformador que respon a l’expressió:
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a) Dibuixeu en dues gràfiques separades les formes d’ona dels components en fase xiQPSK(t) i
en quadratura xqQPSK(t) per a les mateixes seqüències i(n) i q(n) dels exercicis anteriors.
b) A partir dels dibuixos anteriors, dibuixeu les formes d’ona de l’envolupant e(t) i la fase (t).
Les expressions de l’envolupant i la fase són les mateixes que en els exercicis anteriors.
c) A partir dels resultats obtinguts, empleneu la fila corresponent a la modulació MSK en la
taula resum de l’exercici 5.

5. Tenint en compte la taula següent, empleneu cadascuna de les caselles amb (sí/no) o
(0,/2,) segons les característiques de cadascuna de les modulacions. La informació per a
emplenar la taula resum s’obté a partir dels exercicis anteriors.

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Carlson, A. B. (2001). Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical
Communication (4a. ed.). McGraw-Hill.

Proakis, J. (2003). Digital Communications (4a. ed.). McGraw-Hill. 

Proakis, J. G.; Salehi, M. (2002). Communication Systems Engineering (2a. ed.). Prentice Hall. 

Sklar, B. (2003). Digital Communications: Fundamentals and Applications (2a. ed.). Prentice
Hall. 

Bibliografia complementària

Artés Rodríguez, A.; Pérez Gonzalez, F. i altres (2007). Comunicaciones Digitales. Pren-
tice Hall. 

Steele, R. (1995). Mobile Radio Communications. IEEE Press.

Articles d’interès

Marvin, K. S. (2003, juny). “Multiple-Bit Differential Detection of Offset QPSK”. IEEE Trans.
on Communications (vol. 51, núm. 6).

Murota, K.; Hirade, K. (1981, juliol). “GMSK Modulation for Digital Mobile Radio Tele-
phony”. IEEE Trans. on Communications (vol. COM–29, núm. 7).

Màxim salt de fase 
(0,/2,)

Fase contínua
(sí/no)

Envolupant constant
(sí/no)

QPSK

OQPSK

MSK

 
sin ,      0

0,      resta

s
s

t
t T

T
p t


   
 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /AlbertusExtraBold
    /AlbertusMedium
    /Albertus-Medium
    /Algerian
    /Amienne
    /Amienne-Bold
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOliveBold
    /AntiqueOliveItalic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialGreek-Bold
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrowSpecialG1
    /ArialNarrowSpecialG1-Bold
    /ArialNarrowSpecialG1-Italic
    /ArialNarrowSpecialG2
    /ArialNarrowSpecialG2-Bold
    /ArialNarrowSpecialG2-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialSpecialG1
    /ArialSpecialG1-Bold
    /ArialSpecialG1-BoldItalic
    /ArialSpecialG1-Italic
    /ArialSpecialG2
    /ArialSpecialG2-Bold
    /ArialSpecialG2-BoldItalic
    /ArialSpecialG2-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /Arnprior
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /Baveuse
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlingBold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /Berylium
    /Berylium-BoldItalic
    /Biondi
    /Biondi-Light
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BlueHighway
    /BlueHighway-Bold
    /BlueHighwayCondensed
    /BlueHighwayDType
    /BlueHighwayLinocut
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boopee
    /Boopee-Bold
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Bryant-LightCondensed
    /Bryant-MediumCondensed
    /BryantPro-Light
    /BryantPro-LightAlternate
    /BryantPro-Regular
    /Bryant-RegularCondensed
    /BurnstownDam
    /Byington
    /Byington-Bold
    /Byington-Italic
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalvertMT
    /CalvertMT-Bold
    /CalvertMT-Light
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CarbonBlock
    /CarrAstroDings
    /Castellar
    /Catriel
    /Catriel-Bold
    /Catriel-BoldItalic
    /Catriel-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmegaBold
    /CGOmega-Bold
    /CGOmegaBoldItalic
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmegaItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimesBold
    /CGTimes-Bold
    /CGTimesBoldItalic
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimesItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /CityBlueprint
    /Clarendon
    /ClarendonCondensedBold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Complex
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Black
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CorinthianBoldLetPlain
    /CorinthianLightLetPlain
    /CorinthianMediumLetPlain
    /Coronet
    /CountryBlueprint
    /Courier
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-BoldItalic
    /Courier10PitchBT-Italic
    /Courier10PitchBT-Roman
    /CourierBold
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CreditValley
    /CreditValley-Bold
    /CreditValley-BoldItalic
    /CreditValley-Italic
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DejaVuSans
    /DejaVuSans-Bold
    /DejaVuSans-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed
    /DejaVuSansCondensed-Bold
    /DejaVuSansCondensed-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed-Oblique
    /DejaVuSans-ExtraLight
    /DejaVuSansMono
    /DejaVuSansMono-Bold
    /DejaVuSansMono-BoldOblique
    /DejaVuSansMono-Oblique
    /DejaVuSans-Oblique
    /DejaVuSerif
    /DejaVuSerif-Bold
    /DejaVuSerif-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed
    /DejaVuSerifCondensed-Bold
    /DejaVuSerifCondensed-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed-Italic
    /DejaVuSerif-Italic
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /EarwigFactory
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuphorigenicS
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /FA-KyokashoM
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FootlightMTLight
    /Formal436BT-Regular
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FP
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura2-Italic
    /Futura2-Normal
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-Condensed-Bold
    /Futura-Condensed-BoldItalic
    /Futura-Condensed-Italic
    /Futura-CondensedLight-Italic
    /Futura-CondensedLight-Normal
    /Gabriola
    /Garamond
    /GaramondAntiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondHalbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondKursiv
    /GaramondKursivHalbfett
    /GaramondNo2DCD-Medi
    /GaramondNo2DCD-Regu
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GDT
    /Gentium
    /GentiumAlt
    /GentiumAlt-Italic
    /GentiumBasic
    /GentiumBasic-Bold
    /GentiumBasic-BoldItalic
    /GentiumBasic-Italic
    /GentiumBookBasic
    /GentiumBookBasic-Bold
    /GentiumBookBasic-BoldItalic
    /GentiumBookBasic-Italic
    /Gentium-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansLight
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMT-UltraBoldCondensed
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoetheGothic
    /GoetheGothicBold
    /GoetheGothicOblique
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GreekC
    /GreekS
    /Grk
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HandelGotD-Ligh
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeavyHeap
    /Helvetica
    /Helvetica56-Italic
    /Helvetica75-Bold
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /HelveticaBold
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLT-BoldOblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeueLT-BlackItalic
    /Helvetica-Oblique
    /HGKyokashotai
    /HGPKyokashotai
    /HGSKyokashotai
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /HurryUp
    /Huxtable
    /icona_blanca
    /Impact
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Interstate-Bold
    /Interstate-BoldCompressed
    /Interstate-BoldItalic
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularCondensed
    /Interstate-RegularItalic
    /Interstate-Thin
    /IPAExtras
    /IPAExtras-Bold
    /IPAHighLow
    /IPAHighLow-Bold
    /IPAKiel
    /IPAKiel-Bold
    /IPAKielSeven
    /IPAKielSeven-Bold
    /IPAPhonBold
    /IPAPhonBoldItalic
    /IPAPhonItalic
    /IPAPhonRoman
    /IPAsans
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /Kredit
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothic
    /LetterGothicBold
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothicItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LiberationSansNarrow
    /LiberationSansNarrow-Bold
    /LiberationSansNarrow-BoldItalic
    /LiberationSansNarrow-Italic
    /Ligurino
    /Ligurino-Bold
    /LigurinoCondensed
    /Ligurino-Italic
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /MapInfoCartographic
    /Map-Symbols
    /Marigold
    /Marlett
    /MathematicalPi-Five
    /MathematicalPi-Four
    /MathematicalPi-One
    /MathematicalPi-Six
    /MathematicalPi-Three
    /MathematicalPi-Two
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minstrel
    /MinyaNouvelle
    /MinyaNouvelleBold
    /MinyaNouvelleBoldItalic
    /MinyaNouvelleItalic
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern880BT-Bold
    /Modern880BT-Roman
    /ModernMTWide
    /Modern-Regular
    /ModernTwoSxtnITCTTBoldIta
    /ModernTwoSxtnITCTTLightIta
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /Monotxt
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MTExtraTiger
    /Mufferaw
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /Narkisim
    /Neuropol
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OpenSymbol
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OutlineNew
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PanRoman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlanetBenson2
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoni-Bold
    /PosterBodoniBT-Italic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaND
    /PragmaND-Italic
    /PragmaNDLight
    /PragmaNDLight-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proxy1
    /Proxy2
    /Proxy3
    /Proxy4
    /Proxy5
    /Proxy6
    /Proxy7
    /Proxy8
    /Proxy9
    /Prx1
    /Prx2
    /Prx3
    /Prx4
    /Prx5
    /Prx6
    /Prx7
    /Prx8
    /Prx9
    /Pupcat
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RomanC
    /RomanD
    /RomanS
    /RomanT
    /Romantic
    /RomanticBold
    /RomanticItalic
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SansSerif
    /SansSerifBold
    /SansSerifBoldOblique
    /SansSerifOblique
    /ScalaSansPro-Light
    /ScalaSansPro-LightItalic
    /ScalaSansPro-Regular
    /ScriptC
    /ScriptMTBold
    /ScriptS
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /serifaccentespecial
    /SerpentineD-Bold
    /SerpentineD-BoldItal
    /SerpentineDEE-Bold
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SILDoulosIPA
    /SILDoulosIPA93Bold
    /SILDoulosIPA93BoldItalic
    /SILDoulosIPA93Italic
    /SILDoulosIPA93Regular
    /SILManuscriptIPA
    /SILSophiaIPA
    /SILSophiaIPA93Bold
    /SILSophiaIPA93BoldItalic
    /SILSophiaIPA93Italic
    /SILSophiaIPA93Regular
    /SimHei
    /Simplex
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /SPSSMarkerSet
    /Stencil
    /StencilStd
    /Stereofidelic
    /STIXGeneral
    /STIXGeneral-Bold
    /STIXGeneral-BoldItalic
    /STIXGeneral-Italic
    /STIXGeneral-Regular
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /stoneserifespecialrodona
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /StylusBT
    /SuperFrench
    /Syastro
    /SybilGreen
    /Sylfaen
    /Symap
    /Symath
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolMW-Bold
    /SymbolTiger
    /SymbolTigerExpert
    /Symeteo
    /Symusic
    /Syntax-Bold
    /Syntax-Roman
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tandelle
    /Tandelle-Bold
    /Tandelle-BoldItalic
    /Tandelle-Italic
    /Technic
    /TechnicBold
    /TechnicLite
    /Teen
    /Teen-Bold
    /Teen-BoldItalic
    /Teen-Italic
    /TeenLight
    /TeenLight-Italic
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Tiger
    /TigerExpert
    /Times
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /Times-Roman
    /TradeGothic
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TSCFLiL5TT
    /TSCFXingM5TT
    /TSCUKaiMTT
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Txt
    /UniversalMath1BT-Regular
    /UniversBold
    /Univers-Bold
    /UniversBoldItalic
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /UniversCondensedBoldItalic
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /UniversCondensedMedium
    /Univers-Condensed-Medium
    /UniversCondensedMediumItalic
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /UniversMedium
    /Univers-Medium
    /UniversMediumItalic
    /Univers-MediumItalic
    /UntitledNormal
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /VelvendaCooler
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Waker
    /Webdings
    /Weiss
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 790.866]
>> setpagedevice


