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Bun venit în Advance Design 2010! 
 
Advance Design 2010 este versiunea complementară versiunii precedente, 
Advance Design 2009, ce a fost lansată pe piaţă în trimestrul al doilea al 
acestui an. Majoritatea implementărilor, atât din versiunea precedentă, cât şi 
din cea actuală, sunt cerinţe şi sugestii venite din partea utilizatorilor; de 
aceea s-a decis ca actuala versiune Advance Design 2010 să apară la foarte 
scurt timp după cea de 2009. 
 
La lista de noi funcţionalităţi şi îmbunătăţiri din versiunea de 2009 
(implementarea normativelor europene Eurocodes, optimizarea capacităţii de 
calcul prin posibilitatea de rulare a modelelor de mari dimensiuni pe versiunea 
de 64 biţi, analiza dinamică temporală etc.) au fost adăugate în Advance 
Design 2010 altele noi, precum: implementarea Eurocode 8 pentru analiza 
seismică, normativele britanice (BS8110) pentru expertiza betonului armat, 
generatorul climatic conform Eurocode 1 etc. 
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Tehnologie 
 
Sistemul de protecţie FLEXnet 
 
Advance Design 2010 utilizează tehnologia FLEXnet (Acresso) ce oferă 
următoarele avantaje: 
 
• Livrarea rapidă a licenţelor către utilizatori; 

• Transferul rapid al licenţelor de pe o staţie de lucru pe alta. 
 
Pentru mai multe informaţii despre metoda de licenţiere FLEXnet (Acresso), 
consultaţi capitolul Instalare din Manualul de utilizare. 

 
 

Un nou asistent la lansarea programului 
 
La lansarea Advance Design, un nou asistent permite: crearea de noi proiecte, 
setarea parametrilor pentru aplicaţie, deschiderea fişierelor recente etc. 
 

 
La apăsarea butonului “Configurare”, utilizatorul are acces direct la setările 
generale (limba folosită pentru interfaţă şi pentru notele de calcul, normele 
specifice fiecărei ţări etc.). 
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În fereastra "Opţiuni - Aplicaţie", o nouă opţiune permite activarea / 
dezactivarea funcţiei de afişare a acestui asistent la fiecare lansare a 
programului. 
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Tehnologia GRAITEC BIM 
 
Noile optimizări aduse tehnologiei GRAITEC BIM permit includerea secţiunilor 
compuse la transferul de fişiere dintre Advance Design şi Advance Metal: 
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Eurocode 1 
 
Încărcări de vânt pe panouri de semnalizare (§7.4.3) 
 
Advance Design poate calcula în mod automat efectele vântului asupra 
panourilor de semnalizare, în conformitate cu Articolul 7.4.3. din Eurocode 1 
(EN 1991-1-4). 
 

Programul calculează rezultanta de vânt, luând în calcul coeficientul fc . 

 
Rezultanta este plasată pe panou în funcţie de excentricitatea: 

be 25.0±=  
 

 
 
Această nouă funcţie poate fi accesată din fereastra de proprietăţi a panoului: 
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Încărcări de vânt pe structură cu zăbrele sau eşafodaje (§7.11) 
 
Noua funcţie permite generarea automată a încărcărilor de vânt pe structuri 
cu zăbrele sau eşafodaje, în conformitate cu Articolul 7.11 din Eurocode 1 
(EN 1991-1-4). 
 
Acest capitol din Eurocode 1 este disponibil doar pentru structuri cu zăbrele 
cu baza pătrată sau triunghiulară. În cazul în care utilizatorul încearcă 
generarea încărcărilor de vânt pe o structură de altă formă, un mesaj 
informează despre limitele acestui cod. 
 
Pentru detectarea automată a formei globale a structurii, utilizatorul trebuie să 
realizeze panourile pe elemente portante. În fereastra de proprietăţi a acestor 
elemente, utilizatorul trebuie să selecteze opţiunea corespunzătoare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când opţiunea "Structură zăbrelită" 
este activă, programul va aplica 
încărcările direct pe elementele 
cadrului şi nu pe panouri. 
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Elementele liniare dispun de o nouă proprietate care poate fi activată: 
elementele corespunzătoare vor fi luate în considerare ca elemente portante 
pentru calculul acţiunii vântului (opţiune specifică pentru această parte a 
generatorului încărcărilor de vânt). Această opţiune permite utilizatorului să 
nu ia în considerare elemente secundare ca elemente portante, în 
conformitate cu §7.11 din Eurocode 1. 
 
 

 
 
 

Coeficientul de forţă 0,fc este definit în mod automat, în conformitate cu 

Tabelele 7.33, 7.34 şi 7.35 din EN 1991-1-4. 

 
 

 
Figura 7.32 - Structură cu zăbrele sau eşafodaje 

 
Figura 7.34 - Coeficient de forţă cf,0 pentru o 

structură cu zăbrele 3D compusă din profile în 
funcţie de raportul de umplere φ 

 

 
Figura 7.33 - Coeficient de forţă cf,0 pentru o 

structură cu zăbrele plană, compusă din profile în 
funcţie de raportul de umplere φ 

 

 
 Figura 7.35 - Coeficient de forţă cf,0 pentru structuri 

cu zăbrele (în plan sau 3D) compuse din elemente 
cu secţiune transversală circulară 
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Vânt pe Streaşina de adăpost 
 
Advance Design generează încărcările de vânt pe streaşina de adăpost în 
conformitate cu Articolul 7.2.1 (Nota 3) din Eurocode 1: 
 

 
 
Această funcţie poate fi accesată din fereastra de proprietăţi a panoului: 
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Acumulare de zăpadă 
 
Advance Design 2010 generează în mod automat acumulările de zăpadă 
create de alte părţi din structură (capitolul 5.3.6 din EN 1991-1-3). 
 
Acumularea este calculată în conformitate cu Articolul 5.3.6 din EN 1991-1-3: 
 

 
 
Utilizatorul va obţine, în mod automat, următoarea schemă de încărcare: 
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Eurocode 8 
 
Generatorul spectrului seismic a fost actualizat pentru a fi în conformitate cu 
Eurocode 8. 
 
Utilizatorul poate activa noua normă din fereastra de dialog pentru 
configurarea localizării: 
 

 
 

La crearea unuia sau a mai multor cazuri de încărcare seismice, utilizatorul 
are acces direct la o serie de parametri ai Eurocode 8, din fereastra de 
proprietăţi a cazului de încărcare respectiv: 
 

           

 Spectru elastic sau de proiectare. 
 Vizualizarea parametrilor solului şi 

a perioadelor specifice, în funcţie 
de datele introduse de către 
utilizator. 

 Vizualizarea spectrului. 
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Norma britanică BS8110 
 
Un nou motor de expertiză beton, în conformitate cu BS8110: 

 Expertiză întindere şi compresiune 
 Calcul grinzi în funcţie de valori de armare solicitate 
 Calcul stâlpi în funcţie de metode specifice (stâlpi scurţi şi stâlpi 

zvelţi) 
 Algoritm specific, pentru calculul automat al lungimii de flambaj 
 Opţiunea de stabilire a procentului minim de armare 
 Stabilirea unghiului de înclinare a armăturii transversale şi a bielei 

din beton 
 Calculul exact al deschiderii fisurii 
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Modelare 
 
Gestionarea condiţiilor limită la grinzi 
 
O nouă opţiune, ce poate fi accesată din fereastra de opţiuni a aplicaţiei, 
permite actualizarea automată a relaxărilor unei grinzi la crearea unei 
îmbinări. 
 

 
 
 
Exemplu de actualizare automată: 

 Utilizatorul creează o grindă articulată de un stâlp, ceea ce 
înseamnă că rotaţiile sunt libere. 

 Apoi, în acelaşi loc, utilizatorul creează o îmbinare de tip “Îmbinare 
de cadru cu şuruburi, cu vută”. 

 La detectarea acestei situaţii, Advance Design anulează automat 
relaxarea în rotaţie dintre grindă şi stâlp. 

 
Dacă acest tip de problemă este detectată în timp ce opţiunea este inactivă, 
Advance Design va afişa un mesaj de eroare. 
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Selecţie în funcţie de sistem 
 
O nouă pagină a ferestrei de dialog de selecţie permite selectarea 
elementelor în funcţie de sistem: 
 

 
 
 
Unităţi de măsură pentru încărcări în fereastra de proprietăţi 
 
Unitatea de măsură pentru încărcări este indicată în fereastra de proprietăţi: 
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Funcţia de “Curăţare” sisteme 
 
O nouă funcţie, “Curăţare”, permite ştergerea automată a sistemelor vide 
(care nu conţin elemente). 
 
Funcţia poate fi accesată din meniul contextual al pilotului: “Gestionarea 
sistemelor / Curăţare”. 
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Motor de calcul 
 
Analiza Dinamică Temporală 
 
La lansarea unei analize dinamice temporale, este nevoie să se specifice 
punctele în care vor fi salvate rezultatele. 
 
În fereastra de proprietăţi a analizei dinamice temporale, utilizatorul poate 
defini o lista de puncte pentru care vor fi calculate şi salvate rezultatele 
analizei temporale. 
 

 
 
Dacă în timpul rulării analizei dinamice temporale nu este detectat niciun 
punct definit, va fi afişat un mesaj de eroare. 
 
Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a calcula rezultatele pe toate 
nodurile structurii. Acest fapt duce, însă, la extinderea semnificativă a timpului 
de calcul. 
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Post-procesare 
 
Vectori ai modurilor proprii pe selecţie 
 
Cu Advance Design 2010, este posibilă vizualizarea vectorilor modurilor 
proprii pe o selecţie de noduri. În versiunile precedente, vectorii modurilor 
proprii erau întotdeauna afişaţi pe toate nodurile, rezultând un număr 
semnificativ de pagini de rezultate pentru modelele mari cu un număr mare 
de moduri calculate. 
 
Această nouă opţiune va reduce timpul de lucru pentru ingineri, atunci când 
se doreşte, spre exemplu, obţinerea vectorilor modurilor proprii pentru un 
planşeu în scopul detectării punctului de aplicare a încărcărilor dinamice 
pentru o analiză a vibraţiilor. 
 
 
Selecţia combinaţiilor 
 
Pentru a simplifica procesul de selecţie a combinaţiilor în faza de exploatare a 
rezultatelor, câmpul destinat inserţiei manuale a codurilor a fost înlocuit cu o 
lista derulantă ce conţine codurile disponibile din model. 
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Scara automată a rezultatelor 
 
Din fereastra de dialog a setărilor pentru rezultate, poate fi accesată o nouă 
opţiune, care defineşte în mod automat scara optimă pentru afişarea 
deformatei structurii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Noutăţi în Advance Design 2010 

 21 

Diagrame pe elemente plane 
 
Utilizatorul are opţiunea de a afişa rezultatele pe elemente plane prin 
intermediul diagramelor axelor locale: “Diagrame pe x” sau ”Diagrame pe y”: 
 

 
 
 
Funcţia este utilă la exploatarea grafică a momentelor de încovoiere pe 
elemente plane. 
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Adnotaţii pe îmbinări 
 
Sunt disponibile două noi adnotaţii pentru îmbinări, în scopul facilitării 
localizării îmbinărilor cu nivel de solicitare mai mare de 100% (ruperea 
îmbinării) sau mai mic de 50% (design neeconomic). 
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GRAITEC Inc. 
183, St. Charles St. W. 
Suite 300 
Longueuil (Québec) Canada 
J4H1C8 
Tel.     (450) 674-0657 
Fax     (450) 674-0665 
Hotline     (450) 674-0657 
Tel verde 1-800-724-5678 
Web      http://www.graitec.com/En/ 
Email     info.canada@graitec.com 

Franţa 
GRAITEC France Sarl 
17 Burospace 
91573 Bièvres Cedex 
Tel. 33 (0)1 69 85 56 22 
Fax 33 (0)1 69 85 33 70 
Web http://www.graitec.com/Fr/ 
Email     info.france@graitec.com 

 
 

Germania, Elveţia, Austria 
GRAITEC GmbH 
Centroallee 263a 
D-46047 Oberhausen Germania 
Tel. +49-(0) 208 / 62188-0 
Fax +49-(0) 208 / 62188-29 
Web http://www.graitec.com/Ge/ 
Email     info.germany@graitec.com 

Republica Cehă şi Slovacia 
AB Studio spol. s r.o. 
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4 
Tel. +420/244 016 055 
Fax +420/244 016 088 
Hotline +420/244 016 050 
Web http://www.abstudio.cz/ 
Email abstudio@abstudio.cz 

 
 

Marea Britanie 
GRAITEC UK Ltd. 
The Old Forge 
Suth Road 
Weybridge 
Surrey KT13 9DZ 
Tel. +44 (0)1932 858516 
Fax +44 (0)1932 859099 
Email     sales@graitec.co.uk 

Rusia 
GRAITEC CJSC 
Locomotivny Proezd 21, Build. 5, 
Office 503 
Moscow 127238 - Russia 
Tel. +7(495) 225-13-65 
Fax. +7(495) 488-67-81 
Email     info.russia@graitec.com 

 
 

România 
Graitec Roumanie SRL 
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5 
Bucureşti, România 
Tel. +40 (21) 410 0119 
Fax +40 (21) 410 0124 
Mobil    0729 002 107 
Web http://www.graitec.com/Ro/ 
Email sales@graitec.ro 

 



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

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


