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1. Wprowadzenie 

Obliczenie niezawodności konstrukcji, jej geometrycznych wymiarów i dokonania 
analizy mechanicznych charakterystyk wymaga dysponowania danymi z pomiarów. W prak-
tyce uzyskanie odpowiedniego zbioru jest trudne. Szczególnie odczuwa się to podczas wy-
konywania pomiarów na jednostkowym obiekcie, choć i w tym przypadku można w przy-
bliżeniu ocenić jego niezawodność. 

Najczęściej trzeba ocenić niezawodność pojedynczego obiektu przy znanym albo czę-
ściowo znanym jego rozkładzie obciążenia [2]. Przy pomocy technik pomiarowych można 
ustalić parametry konstrukcji — nośność, wymiary geometryczne, ale tylko w granicach 
przedziału, który określa się błędem pomiarów. O rozkładzie parametrów w środku tego 
przedziału zazwyczaj nic nie wiadomo, ponieważ tylko niektóre bardzo precyzyjne urzą-
dzenia pomiarowe posiadają certyfikat z podaniem rozkładu błędu. Ich wykorzystanie w bu-
downictwie jest ograniczone, dlatego zadowalamy się wartością względnej (lub absolutnej) 
niedokładności, wielkość której, ogólnie mówiąc, może być uzależniona od wartości mie-
rzonego parametru. 

Dane wejściowe przedstawione są w postaci przedziału, w którym znajduje się z pew-
nym prawdopodobieństwem zmierzona wartość parametru. Oczywiste jest, że uwzględnia-
jąc ten przedział wskazane jest wykorzystanie opracowanych przez autora metod analizy 
przedziałowej [3–6]. Po obliczeniu z ich wykorzystaniem koniecznej wytrzymałości kon-
strukcji (w przedziałowym przedstawieniu) możemy porównać ją z obciążeniem i otrzymać 
przybliżoną ocenę niezawodności. 

                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Wykonano w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.588 



188 

Artykuł zawiera wyniki porównania metod przedziałowych, Monte Carlo oraz lineary-
zacji otrzymanych przy wykonaniu oceny niezawodności słupa żelbetowego o kwadrato-
wym przekroju. 

2. Ocena dokładności i wiarogodności metody przedziałowej 

W celu porównania i oceny dokładności metody przedziałowej zostało rozwiązane za-
danie obliczenia nośności słupa żelbetowego metodą Monte Carlo (MMC) oraz linearyza-
cji. Obliczenie wskazuje, że wyniki otrzymane metodami histogramowymi, MMC oraz linea-
ryzacji praktycznie są bardzo zbliżone, z kolei metoda przedziałowa, choć daje zawyżoną 
ocenę przedziału i wymaga mniejszej liczby danych wejściowych, jednak jest szybsza i bar-
dziej uniwersalna. Z tego powodu jest bardziej przydatna do szerokiego wykorzystania przez 
inżynierów. 

Przy zastosowaniu metody przedziałowej tracimy dokładność wskutek tego, że nawet 
kiedy znamy niektóre rozkłady wartości wchodzących do wzoru wejściowego, nie możemy 
tej wiedzy wykorzystać, ponieważ niemożliwe są operacje pomiędzy liczbami, z których 
jedne opisane są rozkładem, a inne — przedziałem. Należy wtedy wszystkie zmienne spro-
wadzić do postaci przedziałowej, co w istocie oznacza aproksymacje funkcji gęstości roz-
kładu funkcją Heaviside’a [7]. 

Te problemy nie powstają przy korzystaniu z MMC, która może połączyć faktyczne 
funkcje rozkładu w znanych przypadkach z równomiernym rozkładem prawdopodobień-
stwa dla wartości, o których nasza wiedza jest ograniczona. 

Z punktu widzenia matematyki odnośnie dokładności metody poszukiwania niezawod-
ności konstrukcji każda para z niżej wymienionych metod zapewnia jednakową dokładność 
wyników w kolejności: 

1) analityczna oraz MMC; 
2) przedziałowa oraz linearyzacji. 

Natomiast ze względu na łatwość wykonywania obliczeń i ich praktycznego zastoso-
wania ta kolejność istotnie zmienia się: 

1) metoda Monte Carlo, jeżeli nie uwzględniamy czasu na wykonywanie obliczeń; 
2) metoda przedziałowa (histogramowa); 
3) metoda linearyzacji — stosowana w przypadku, kiedy znany jest wzór końcowy (za-

kładając, że teraz wszystkie zadania praktyczne rozwiązywane są przy pomocy metod 
numerycznych, ta metoda jest nieprzydatna); 

4) metoda analityczna — nie jest stosowana w zagadnieniach praktycznych. 

Dwie pierwsze metody można wykorzystać zawsze, dlatego też metoda przedziałowa 
może być wykorzystana jako przybliżona metoda określenia początkowej niezawodności 
konstrukcji budowlanych oraz do ustalenia współczynnika zapasu przy niedostatecznej 
liczbie danych wejściowych do oszacowania modeli statystycznych. 
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3. Metoda obliczeń niezawodności słupa żelbetowego 

Przekroje żelbetowych słupów zwykłych są najczęściej kwadratowe lub prostokątne 
(rys. 1), rzadziej innych kształtów [1]. Obliczanie przekrojów według nośności granicznej 
opiera się na założeniu, że suma sił zewnętrznych, działająca na przekrój żelbetowego słu-
pa, nie spowoduje w nim przekroczenia obliczeniowej wytrzymałości betonu na ściskanie 

cdf ani obliczeniowej wytrzymałości stali zbrojeniowej .ydf  
Nośność przekrojów żelbetowych słupów ściskanych osiowo przy e0/h < 0,035 nieuz-

wojonych określa się według wzoru: 

 cd c yd sN f A f A≤ ⋅ + ⋅  (1) 

gdzie: 
 ydf  — wytrzymałość obliczeniowa stali na ściskanie, 
 cdf  — wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie, 
 sA  — pole powierzchni przekroju poprzecznego zbrojenia, 
 cA = bh — pole powierzchni przekroju poprzecznego żelbetu, 
 b — szerokość przekroju poprzecznego żelbetu, 
 h — wysokość przekroju poprzecznego żelbetu (oznaczenie przyjęto wg [8]). 

 
Rys. 1. Schemat i przekroje słupa żelbetowego 

Porównamy wyniki, jakie otrzymujemy przy rozwiązywaniu najprostszego zadania róż-
nymi metodami: przedziałową, histogramową, metodą Monte Carlo oraz linearyzacji. 

Polega to na rozwiązaniu najprostszego zadania jednoosiowego centralnego ściskania 
żelbetonowego słupa (rys. 1), który ma wytrzymałość N, obliczoną według wzoru (1). 
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Wartości zmiennych przyjęte warunkowo jako liczby losowe o rozkładzie normalnym 
przedstawiono w tabeli 1. 

TABELA 1 
Wartości obliczeniowe 

Oznaczenie parametru Średnie wartości Cvar 
[%] 

,cdf MPa 30 12 

,ydf MPa 365 6 

As, cm2 12,32 5 

b, cm 50 5 

h, cm 50 1,5 

 

Wszystkie omawiane metody są przeznaczone do obliczeń w różnych warunkach nie-
określoności i nie można porównywać ich między sobą, ponieważ pojęciem prawdopodo-
bieństwa operują tylko metody Monte Carlo i histogramowa [3–6], a metody przedziałowe 
i linearyzacji nie operują niezawodnością (jako prawdopodobieństwem), wyznaczając tylko 
granice zmiany szukanego parametru. Jednak w tym przypadku można obliczyć przedzia-
łowy i histogramowy współczynnik zapasu wytrzymałości. (W metodzie histogramowej 
oblicza się niezawodność, jednak z małym błędem, wywołanym ograniczoną liczbą danych 
wejściowych, dla których ta metoda jest przeznaczona [5]). 

Wstępnie przyjmujemy, że w wyniku przeprowadzonych badań udało się otrzymać kil-
ka wartości wszystkich zmiennych (we wzorze (1)), na podstawie których nie można wy-
znaczyć rodzaju rozkładu ani jego parametrów, a jedynie przedział, w którym znajdują się 
dane wartości. 

W celu wykonania obliczeń metodą przedziałową wzór (1) opracowano w programie 
napisanym w języku PASCAL. 

Ponieważ w modelu występują zmienne typu PGist, program został uzupełniony o pro-
cedury pozwalające na zapisanie zmiennych histogramowych (przedział także uważa się za 
zmienną histogramowego typu, w której liczba słupków jest równa 1). 

Dodatkowo do programu dodaje się moduł wprowadzenia–wyprowadzenia, co pozwa-
la na jego wykorzystanie do obliczeń przedziałowych i histogramowych. Trzeba tylko przy 
wprowadzeniu zmiennych zakładać liczbę słupków histogramu i wykonywać odpowiednie 
reguły (suma gęstości we wszystkich słupkach równa się 1, gęstość dodatnia itd.).  

Podczas kompilacji do programu automatycznie dodawane są moduły programowe, nie-
zbędne do obliczeń przedziałowych i histogramowych, a także przedstawienia standardo-
wych funkcji języka PASCAL [6].  
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4. Analiza porównawcza metod obliczenia 
przy ograniczonej liczbie danych 

Po wykonaniu obliczeń z podanymi zmiennymi metodą przedziałową otrzymano wy-
trzymałość słupa żelbetowego w granicach od 6750 do 8700 kN. 

Wykonano analizę zgodności otrzymanego wyniku z metodą linearyzacji. Odchylenie 
ΔN jako średnia kwadratowa odchyleń dla każdej zmiennej oblicza się wg wzoru: 

 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

2 2

2 2

, , , , , ,

, , , , , , .
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cd c

cd c yd s yd cd c yd s s
yd s

N f A f A f N f A f A A
f A

N

N f A f A f N f A f A A
f A

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
⋅ ∆ + ⋅ ∆ +…⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∆ =
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 (2) 

Jak widać, nawet dla tak prostego zadania wzór (2) przybiera skomplikowaną postać 
matematyczną. W takim przypadku przy nielicznych danych badań doświadczalnych meto-
dy przedziałowe są niezastąpione. 

Kolejne wartości liczbowe pokazują, że największy udział na wynik ΔN ma zmienność 
wytrzymałości betonu, a nie zbrojenia. Obliczenia podano we wzorach (3). 
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W każdym przypadku końcowe odchylenie wyniku nigdy nie przekracza wartości za-
danej wzorem (4): 

 

( ) ( )

( ) ( )
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 (4) 

W wyniku obliczeń otrzymano spodziewaną wartość ΔN = 4,01 MPa, przy średniej 
wartości naprężenia ściskania w przekroju poprzecznym słupa wywołanego obciążeniem N 
— ( , , , ,) 32,7N cd c yd sf A f Aσ = MPa. 

Teoretycznie, jeżeli wartości eksperymentalne nigdy nie będą przekraczać przyjętych 
poprzednio przedziałów, to wartość ΔN nie przekroczy 5,99 MPa. 

Metodą przedziałową otrzymano odchylenie ΔN = 6,0 MPa od wartości średniej, które 
odpowiada z dokładnością do 0,001 ostrożnej ocenie. 

Rozpatrzymy teraz porównanie metody histogramowej z metodą Monte Carlo (MMC). 
Podczas obliczeń zakłada się, że baza doświadczalna jest większa i pozwala na ustalenie 
rodzaju przedziału (w tym przypadku — normalny) generowanego w MMC. W metodzie 
histogramowej nie przyjmuje się żadnych założeń, jedynie buduje się słupki histogramów 
danych wejściowych na podstawie wyników badań doświadczalnych. Nie rozważa się 
również optymalizacji budowy histogramu z wyników danych doświadczalnych (szerokość 
różnych słupków i ich liczby). 

Niżej podano wyniki rozwiązania zadania metodą Monte Carlo oraz metodą histogra-
mową w celu ich porównania. 

Na rysunku 2 przedstawiono histogram wytrzymałości żelbetowego słupa na jednostkę 
powierzchni obliczoną w MPa. 

 
Rys. 2. Histogram rozkładu wytrzymałości słupa żelbetowego 

Na rysunku 3 przedstawiono histogram doświadczalnego obciążenia zewnętrznego, rów-
nież podanego w MPa. 
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Rys. 3. Histogram rozkładu obciążenia zewnętrznego 

Na rysunku 4 przedstawiono wykres histogramowego współczynnika zapasu wytrzy-
małości K słupa żelbetowego obciążonego zmiennym obciążeniem jak na rysunku 2. 

 

Rys. 4. Współczynnik histogramowy zapasu wytrzymałości K 

Jego obliczenie polega na dzieleniu histogramu wytrzymałości słupa (rys. 2) na histo-
gram obciążenia (rys. 3) według reguł histogramowego dzielenia [5]. Oznacza to, że każdy 
słupek histogramu przyjęto jako przedział z równomiernym rozkładem i pewną wartością 
prawdopodobieństwa, która jest proporcjonalna do jego wysokości. Każdy słupek wytrzy-
małości pomnożono albo podzielono przez każdy słupek obciążenia według reguł liczb prze-
działowych, a wynik końcowy otrzymano z sumowania wykresów. Takie czynności wyko-
nuje się z każdym słupkiem osobno. Suma prawdopodobieństw histogramów albo jej po-
wierzchnia wynosi 1. 

Histogramy nośności i obciążenia na rysunkach 2 i 3 mają charakter rozkładu normal-
nego, natomiast histogramowy współczynnik zapasu ma wygląd specyficzny (patrz rys. 4). 
Nieliczny odsetek przypadków jest mniejszy od 1, a niekiedy współczynnik zapasu wytrzy-
małości sięga wartości 5,5. 

Na podstawie histogramowego współczynnika zapasu można obliczyć niezawodność 
konstrukcji wyznaczając powierzchnię, która znajduje się po prawej stronie od wartości K = 1 
na rysunku 4. Wynik taki zawiera mniej informacji, ponieważ przedstawiony jest jedną liczbą, 
a nie funkcją. 
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Niezawodność obliczona na podstawie analizy histogramowego współczynnika zapasu 
wytrzymałości równa się 0,95. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. 

TABELA 2 
Wyniki porównania metod obliczeń niezawodności 

Metoda obliczeń Średnie wartości naprężeń 
[MPa] Obliczona niezawodność 

Linearyzacji 28,5 0,95 

Przedziałowa 27,7 0,94 

Histogramowa 29,9 0,95 

Monte Carlo 29,3 0,959 
 

Analiza wyników porównań podanych w tabeli 2 wskazuje, że MMC daje niezawod-
ność 0,959. Oznacza to, że różnica obliczeń metodą histogramową i MMC nie przekracza 
1%. Dla wyznaczenia parametrów „ogonów” taka dokładność zazwyczaj jest niewystarcza-
jąca, ale metoda analizy histogramowej była opracowana właśnie dla przypadków z ograni-
czoną liczbą danych wejściowych, tylko do oceny poziomu bezpieczeństwa niezawodności. 
Zwraca uwagę fakt, że praktycznie nie istnieją na tyle dokładne dane wejściowe, aby moż-
na było w pełni wykorzystywać metody analityczne. 

5. Wnioski 

1) W artykule przedstawiono przedziałową i histogramową metodę obliczenia niezawod-
ności. Są one oparte na uwzględnieniu początkowej niejednorodności materiałów 
i zmienności obciążeń oraz wymiarów geometrycznych i ich możliwej zmianie w cza-
sie. Charakteryzują się one niedokładnością matematycznego modelu konstrukcji i sto-
sowane są przy niedostatecznej liczbie danych wejściowych (otrzymanie większej ilości 
danych jest niemożliwe lub nieekonomiczne). 

2) Metody powyższe i ich rozwiązania matematyczne i programowe są uniwersalne, przy-
datne do rozwiązywania zagadnień praktycznych, w przeciwieństwie do metod anali-
tycznych, które mają ograniczone zastosowanie użytkowe. 

3) Możliwość takiej adaptacji istniejących schematów obliczeniowych, stworzonych na pod-
stawie tradycyjnego podejścia do obliczenia wytrzymałości, która jest jedną z charak-
terystyk niezawodności konstrukcji, powoduje, że metody te powinny być dostępne dla 
inżynierów bez specjalnego przygotowania. Pozwoli im to ocenić niezawodność kon-
strukcji i ich składowych elementów oraz pomoże wyodrębnić najbardziej zawodne 
w celu ich wzmocnienia. 
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4) Przy ograniczonej wiedzy o parametrach wytrzymałościowych materiału oraz wymia-
rach geometrycznych konstrukcji przedstawione przedziałowe i histogramowe współ-
czynniki zapasu, podają więcej informacji niż klasyczne pojęcie niezawodności. 

LITERATURA 

 [1] Grabiec K.: Projektowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych według metody stanów granicznych. War-
szawa – Poznań,PWN 1977 

 [2] Murzewski J.: Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji. Kraków, 2001 
 [3] Kinash R.: Estimation of Reliability of Building structures by Mens of the Method of Interval calculation. 

Materiały XLIV Konferencjі naukowej. Tom III. Krynіca. 1998. s. 101–107 
 [4] Kinash R.: Creating software for reliability calculation of reinforced concrete structures. Proceedings of the 

13th FIP Congress. Amsterdam. Vol. 2, 1998, s. 823–827 
 [5] Kinash R.: Application of interval and histogram methods to the task of reliability of building structures. 

Proceedings of the 14th FIP Congress, Praha, vol. 2, 1999, s. 535–536 
 [6] Kinash R.I:. Inverse problem of reliability for reinforced concrete constructions. Brazil, 2000, s. 232–240 
 [7] Shary S.P.: Algebraic Approach in the “Outer Problem” for Interval Linear Equations. Reliable Computing. 

No. 3, 1997, s. 103–135 
 [8] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe: wg PN-B-03264:2002. T. 2. Warszawa, PWN 2007 



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


