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Основні наукові результати 
1. Ініційовані теорією та практикою експлуатації простих та складних радіоелектрон-

них та телекомунікаційних об’єктів очікування обслуговування останніх статистичними мето-
дами з використанням концепції оптимальних техніко-економічних показників, ресурсозбере-
ження та експлуатації до безпечної відмови привели до необхідності основополагаючих основ 
забезпечення надійності систем як цілісної задачі, що вирішується як при проектуванні так і 
експлуатації виробів. 

2. Проведений у роботі аналіз систем дефектоутворення, прогнозування наслідків слаб-
кої технології виготовлення ЕРВ дає змогу вірогідно оцінити імовірність відмов більш складних 
компонентів об’єктів. У даній роботі показана адекватність методів простору станів та статис-
тичного аналізу у моделюванні динаміки відмов первинних та вторинних елементів обладнання 
що використовуються, розроблені рекомендації по внутрішній (внутрісхемній) діагностиці ви-
робів методом ідентифікаційних моделей, резервуванню апаратури на рівні ЕРВ. 

3. Розроблені математичні моделі надійності ЕРВ у просторі ТС та їх аналіз за допомо-
гою диференційних рівнянь Колмогорова А. Н. Дозволили оцінити їх експлуатаційну спромож-
ність і включити в подальшому в опис при обліку відмов чи компонентів з очікуваною надійні-
стю і відповідним обслуговуванням. В такому разі РЕО розглядається у сукупності з обслуго-
вуючою системою, що дозволяє на експлуатаційному рівні впровадити принципи факторних 
спостережень та статистичного аналізу. З цього приводу актуальним є використання у роботі 
методик аналізу відповідності факторних даних, що збираються.. Результатом такого дослі-
дження є картка спостережень за технічним станом РЕО, виражена як науково-технічний доку-
мент, який вміщує принципи кодування проведених планових робіт та втручань службовців по 
рівню надійності, що описані адекватними формально-математичними зразками. 

4. Поряд з факторними принципами аналізу ТС об’єктів у роботі приділяється увага і 
емпіричним методам оцінки їх функціонування. У цьому випадку рекомендовані машинні ме-
тоди обробки статистичної інформації про відмови об’єктів. Побудова гістограм, емпіричних 
функцій розподілень щільності імовірностей відмов дозволяє налагодити систему оперативного 
статистичного аналізу динаміки змін рівня надійності РЕО. У такому випадку формуються аде-
кватні програми обслуговування й прогнозуються необхідні експлуатаційні витрати. Проведене 
на кафедрі ТС дослідження в галузі машинної оптимізації вибору відповідних технологічних 
операцій замін, мінімального ремонту та відновлення справності компонентів дозволяє для 
конкретних умов використання РЕО дати обґрунтовані рекомендації по собівартості післядії 
відмов, тривалості та періодичності обслуговування об’єктів. 

5. Отримані аналітичні співвідношення взаємодії об’єктів та ОС дозволили знайти і 
упорядкувати основні принципи підвищення надійності (готовності) РЕО, його оптимального 
апаратурного та функціонального резервування, конфігурації з’єднання, розробити відповідні 
рекомендації ОС. 

6. На інженерному рівні відновлення справності РЕО проведені дослідження по вико-
ристанню Баєсовських критеріїв прийняття рішень дозволили розробити адаптовані схеми іден-
тифікації проблемних ситуацій та несправних ТС, що є невід’ємною частиною технологій об-
слуговування обладнання. 

7. Оскільки сучасне РЕО є невід’ємною частиною глобальних інформаційних систем 
(GII), у роботі проводилось дослідження показників в якості (надійності) окремих компонентів 
телекомунікаційних об’єктів. Це дало змогу оцінити потрібну структурованість ОС та диферен-
ціювати її дії щодо окремих профілактичних робіт згідно з пасивною чи активною „поведін-
кою” об’єкта. 

8. Аналіз деяких показників функціонування стохастичних інформаційних мереж до-
зволив скласти уяву щодо ресурсних характеристик окремих телекомунікаційних компонентів 



та обмежень на якість заданих послуг. 
Практична цінність 
Для сучасних складних радіоелектронних систем розроблені організаційно – методологі-

чні принципи та технології підтримки і відновлення справності, адекватних фактичному техні-
чному стану об’єктів та оптимальним по рівню надійності і експлуатаційним затратам. 

Рішення вказаних задач проводились шляхом використання методів статистичного, емпі-
ричного та факторного аналізу показників та характеристик надійності елементів, компонентів 
та систем у цілому з урахуванням їх апаратурної та функціональної надлишковості, динаміки 
зміни технічного стану при іспитах та експлуатації РЕС. 

Приведені у роботі концепції та методики оцінювання рівня й динаміки надійності радіо-
електронних компонентів та систем в цілому базуються на конкретній системі спостережень у 
форматі вибраних факторних показників, що відображаються на карті спостережень. Результати 
емпіричних оцінок експлуатаційної надійності РЕС використовуються для формування програм 
обслуговування об’єктів по рівню надійності. 

Проведений аналіз динаміки відмов первісних електрорадіовиробів, компонентів, каналів 
і трактів складних РЕС дав змогу вирішувати задачі оцінювання проблемних ситуацій, виника-
ючих у процесі іспитів та експлуатації обладнання. У роботі сформовані принципи побудови 
формалізованих схем прийняття рішення по даним проблемним ситуаціям щодо інформаційних 
та енергетичних каналів досліджуємих об’єктів шляхом використання методів статистичної діа-
гностики та дерев логічних можливостей. 

В цілому приведені у роботі розробки спрямовані на формування ресурсозберігаючих 
технологій обслуговування радіоелектронних систем. 

Використання імовірнісних оцінок технічного стану складних РЕО сприяє прийняттю 
відповідних рішень по більш узагальненим проблемним ситуаціям, виникаючим у процесі шта-
тної чи позанормової експлуатації об′єктів. Це використовується обслуговуючим персоналом 
для побудови оперативних формалізованих схем прийняття рішень, доповнюючи діючий, для 
більшості ПС “Перелік допустимих несправностей”. У практиці експлуатації РЕО таких закор-
донних типів ПС як А310, А320 та Боїнг аналогічна технологія оперативних втручань носить 
назву “Troublschooting”(пошук несправностей). 

У проведених дослідженнях по вищеназваній проблемі даються рекомендації щодо по-
будови концептуальних та робочих (для конкретних проблемних ситуацій, обладнання, ПС) 
схем прийняття рішень, що є не чим іншим як типовими алгоритмами, технологією втручань, 
проектування яких в авіаційній транспортній галузі ще не передбачається. 

Перелік основних наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах 
1. Збірник наукових праць НАУ „Захист інформації”, вип. 1, 2002 р. „Дослідження кри-

теріїв оптимізації ресурсозберігаючих технологій ремонту РЕО”. 
2. Фісенко В. М. Аналіз впливу обмежень на вибір технології ремонту радіоелектронних 

об’єктів / Київ, НАУ, 2003 р. 
3. Паук С. М., Потапов В. Г. Особливості концепції побудови цифрової мережі інтегра-

льного обслуговування в ЦА. – К.: НАУ, Авіа-2003 р. 
4. Конахович Г.Ф., Сухопара О.М., Потапов В.Г. Сучасні мережі передачі даних підпри-

ємств цивільної авіації // Вісник НАУ, 2003р. 
5. В.В.Уланський, І.О.Мачалін. О.П.Ткаліч Аналіз і розрахунок генераторів керованих 

напругою на швидкодіючих операційних підсилювачах // Вісник НАУ, 2003р. 
6. Бабак В.П., Конахович Г.Ф., Тунік А.А., Харченко В.П., Яновский Ф.Й. Патент на і 

винахід «Спосіб літаководіння з запобіганням несанкціонованого доступу до керування і польо-
том і пристрій для його здійснення» По заявці №2002086970 , 2002р. 

7. Луцеін В.І., Конахович Г.Ф. Оптимізація планів технічного обслуговування і облад-
нання Фрейм-Рілей // Вісник НАУ, №3, 2002 р. 

8. Луцеін В.І., Конахович Г.Ф. Розробка моделей обслуговування обладнання Фрейм-
Рілей // Вісник НАУ, №3, 2002р. 



9. Луцеін В.І., Конахович Г.Ф. Тестування відповідності як засіб контролю цілісності  
Конахович Г.Ф., Іванов В.О., Ільницький Л.Я., Курушкін В.Є. Алгоритм визначення джерел не-
навмисних радіозавад // Захист інформації збірник наукових праць, Випуск 1, 2002р. 

10. Фісенко В. М. Методика оцінки якості функціональних послуг у вертикальних 
моделях ТС OSI / Збірник наукових праць НАУ „Захист інформації”, вип. 2, 2003 р. 

1.  



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


