
 351

УДК 539.3 
UDC 539.3 
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

БАГАТОШАРОВИХ ПЛАСТИН 
 
Рассказов О.О., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна 
Бондарський О.Г., кандидат технічних наук, Луцький національний технічний університет, 

Луцьк, Україна 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE STRESS AND STRAIN STATE  
OF MULTILAYERED PLATES 

 
Rasskazov Oleksandr O., Ph.D., Engineering (Dr.), National Transport University, Kyiv, Ukraine 
Bondarskyi Oleksandr H., Ph.D., Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН 
 
Рассказов А.О., доктор технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 

Украина 
Бондарский А.Г., кандидат технических наук, Луцкий национальный технический 

университет, Луцк, Украина  
 
Постановка проблеми. 
В різних галузях сучасної техніки знайшли широке застосування тонкостінні шаруваті 

конструкції, виконані із композиційних матеріалів. Розрахунок таких конструкцій є досить складною 
задачею, основу розв’язку якої можуть складати теорії, які враховують вплив поперечного зсуву і 
нормального обтиснення шарів та їх ортотропію [1-3].  

В роботах  [4-6] розглянутий варіант прикладної теорії багатошарових оболонок та пластин в 
основу якого покладені гіпотези про розподіл по товщині поперечних дотичних напружень, 
нормальних дотичних деформацій і поперечного нормального напруження для всього пакету в 
цілому. Експериментальному дослідженню багатошарових конструкцій присвячено роботи [7, 8].  

Важливою задачею є встановлення меж застосування наближених прикладних теорій для їх 
використання в практичних інженерних розрахунках. З цією метою проведені експериментальні 
дослідження напружено-деформованого стану багатошарових пластин і отримані результати  
співставленні з теоретичними розв’язками. 

Досліджуються багатошарові пластини розміром 50×64 см. різної структури за товщиною 
(рис. 1). Перші чотири типа пластин несиметричної структури  мали верхній шар у вигляді 
металевого листа завтовшки 1,3 мм.  Три- і п’ятишарові пластини симетричної структури по товщині 
(V-VІІІ типи) не мали цього металевого шару. Крім металевого шару ( 52 10 МПа, 0,33E ν= × = ), 
несучими шарами були склопластикові листи завтовшки 0,6 мм 

4
11 22( 2 10 МПа;E E= = ⋅ 3

33 4 10 МПа;E = ⋅ 3
12G 4 10 МПа;= ⋅ 2

13 23G G 3 10 МПа;= = ⋅ 13 23 0,5;ν ν= =

12 0,1)ν = . Наповнювачем був пінопласт двох марок 276кг/см ; 3,6МПа;Е G= = 0,05ν = і 
44 МПа;Е = 29МПа; 0,1.G ν= = Друга марка пінопласту застосована в ІV типі шестишарових 

пластин і у VІІІ типі п’ятишарових пластин. В інших типах пластин використаний пінопласт першої 
марки. 

При компоновці пластин несучі шари і шари заповнювача склеювалися смолою холодного 
затвердіння ЭД-20 і витримувалися під тиском протягом доби. В кожному із восьми типів 
випробовувалися по дві однакові пластини. Всього було 8 пластин несиметричної структури (І- ІV 
типи) і 8 пластин симетричної структури (V-VІІІ типи). Пластини ІІІ і ІV типів, а також VІІ і VІІІ, 
маючи однакову структуру по товщині, різнилися жорсткістю наповнювача. 

Дослідження проводилися на спеціальному стенді для силових випробувань пластин, на якому 
можна забезпечити різні умови опирання. Статичні випробування багатошарових пластин 
проводилися при защемленні та шарнірному опиранні по контуру, а також при защемленні та 
шарнірному опиранні по двом протилежним сторонам.  
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Рисунок 1 – Типи багатошарових пластин 
 
За статичних випробувань рівномірно розподілене навантаження утворювалося вантажами і 

передавалося на панель через розподільну подушку із піску. Попередньо була встановлена межа 
лінійної залежності між навантаженням і прогином пластини. Завантаження і розвантаження 
проводилися поетапно. Інтенсивність навантаження q = 0,0075 МПа для несиметричних пластин (І- 
ІV типи), q = 0,0025 МПа для симетричних (V- VІІІ типи). 

Напружено-деформований стан багатошарових пластин, який виникав під дією рівномірно 
розподіленого навантаження, визначався на кожному із трьох етапів прикладання і зняття 
навантаження в дев’яти точках. Прогини пластин вимірювалися індикаторами годинникового типу з 
ціною поділки 0,01 мм, а фіброві деформації склопластикових шарів визначалися за допомогою 
тензодатчиків опору з базою 20 мм і приладу ЦТМ-2 з ціною поділки 1·10-5. Розетки складалися із 
чотирьох тензодатчиків, що дало можливість проводити контроль при опрацюванні результатів. 

Оскільки прямокутні пластини, які знаходяться під дією рівномірно розподіленого 
навантаження, мають осі симетрії, прогини і напруження визначалися в чотирьох точках. На рис. 2 
показані схеми розташування індикаторів (а) і тензодатчиків (б): перша точка – центр однієї четвертої 
частини поверхні пластини, друга і четверта – середини відповідно меншої і більшої сторони цієї 
поверхні, третя – центр всієї поверхні пластини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Схеми розташування індикаторів (а) і тензодатчиків (б) 
 
Порівнювалися результати експериментальних досліджень із числовими розв’язками задач 

статичного згину багатошарових пластин на основі рівнянь першого варіанту уточненої теорії [4]. 
Результати наведенні у вигляді таблиць 1 і 2. 
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У таблицях наведені значення прогинів і напружень для пластин І –VІІІ типів, обчислені за 
рівняннями (2.20) [4] в порівнянні з експериментальними даними, які отримані за вище вказаною 
методикою. 

 
Таблиця 1 – Значення прогинів і напружень для пластин І-ІV типів 
 

Шарнірне опирання 
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(2.20) [1]  

∆, 
% 

І 
w 
σ11 
σ22 

3,9 
163 
118 

3,9 
154 
113 

0 
6 
4 

2,5 
85,4 
68,8 

2,5 
73 
56 

0 
14 
18 

2,2 
54,1 
43,1 

2 
48,2 
39 

7 
11 
10 

ІІ 
w 
σ11 
σ22 

2,7 
117 
91 

2,5 
106 
80,4 

6 
10 
13 

1,9 
76,4 
60,1 

1,6 
62,6 
48,6 

15 
18 
15 

1,7 
29,1 
27,8 

1,3 
34 
24 

21 
15 
13 

ІІІ 
w 
σ11 
σ22 

3,4 
130 
96,2 

3,4 
125 
90,4 

0 
4 
7 

2,4 
93,1 
72,5 

2,2 
70,8 
63 

7 
24 
13 

2 
58 

57,9 

1,8 
46,4 
46,9 

7 
20 
19 

VI 
w 
σ11 
σ22 

1,6 
119 
78,5 

1,4 
121 
81,7 

10 
1 
4 

0,9 
64,5 
46 

0,7 
55,6 
37,6 

22 
13 
18 

0,8 
53,7 
39,8 

0,6 
43,6 
31,1 

23 
19 
21 

 
 При обчисленнях для пластин з жорстко защемленими краями використовувався метод 

скінченних елементів (табл.2). 
 

Таблиця 2 – Значення прогинів і напружень для пластин V-VІІІ типів 
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w 2,2 2,0 10 1,3 1,2 8 2,1 1,9 13 1,1 1,1 0 

верхнє 
волокн

о 

-60,0 -59,9 0 -39,5 -40,2 6 -65,6 -58,2 13 -42,0 -44,6 6 

σ11 нижнє 
волокн

о 
66,5 59,9 11 44,1 40,2 10 72,3 58,2 24 42,7 44,6 4 

верхнє 
волокн

о 

-46,5 -42,6 9 -32,8 -28,9 6 -53,7 -40,8 31 -33,3 -27,2 23 

σ22 нижнє 
волокн

о 
51,1 42,6 20 36,2 28,9 25 53,0 40,8 29 30,5 27,2 12 
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Проведені дослідження та аналіз їх результатів дозволяють рекомендувати для застосування у 
практичних розрахунках рівняння першого варіанту уточненої теорії шаруватих пластин та оболонок, 
який враховує вплив поперечного зсуву та нормального обтиснення шарів, їх ортотропію, довільну 
кількість і взаємне розташування за суттєвих відмінностей у товщинах і пружних властивостях. 
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РЕФЕРАТ 

Рассказов О.О. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану 
багатошарових пластин. / О.О. Рассказов, О.Г. Бондарський // Вісник національного транспортного 
університету. – К.: НТУ, 2014. –  Вип.  29. 

В статті наведені результати експериментальних досліджень багатошарових пластин. 
Об’єкт дослідження – прямокутні багатошарові пластини які складаються з різної кількості 

шарів та мають різне їх розміщення. 
Мета дослідження – статистичний аналіз характеристик напружено-деформованого стану 

пластин. 
Для розрахунків тонкостінних шаруватих конструкцій, які виконані із композиційних 

матеріалів застосовуються теорії які враховують вплив поперечного зсуву і нормального обтиснення 
шарів та їх ортотропію.  В основу одного із варіантів прикладної теорії багатошарових пластин та 
оболонок покладені гіпотези про розподіл по товщині поперечних дотичних напружень, нормальних 
поперечних деформацій і поперечного нормального напруження для всього пакету в цілому. Для 
встановлення меж застосування варіанту прикладної теорії проведені експериментальні дослідження 
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напружено-деформованого стану багатошарових пластин різної структури за товщиною і при різних 
варіантах умов опирання. Статичні випробування проводились при защемленні та шарнірному 
опиранні по контуру, а також при защемленні та шарнірному опиранні по двом протилежним 
сторонам. Експериментально отримані значення прогинів та напружень порівнювалися з 
результатами обчисленими на основі рівнянь варіанту уточненої теорії.  

Встановлено, що даний варіант уточненої теорії може бути застосований для практичних 
розрахунків багатошарових пластин та оболонок. 

Результатами можуть бути упроваджені в інженерну практику при  проектування та 
конструюванні шаруватих конструкцій. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта – пошук оптимальної структури 
багатошарового пакету пластини. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БАГАТОШАРОВІ ПЛАСТИНИ, ЕКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРІЯ, ЗАДАЧІ 
СТАТИЧНОГО ЗГИНУ. 

 
ABSTRACT 

Rasskazov О.О., Bondarskyi О.H. Experimental studies of the stress and strain state of multilayered 
plates. Visnyk National Transport University. – Kyiv. National Transport University. 2014. – Vol. 29.  

The paper proposes the results of experimental studies of multilayered plates. 
Object of the study – rectangular laminated plate consisting of different number of layers and having 

different placement. 
The purpose of the study – a statistical analysis of the stress and strain state of plates. 
For calculations of thin layered structures, which are made of composite materials are used theories 

that take into account the influence of transverse shear and normal compression layers and orthotropy. The 
basis of one of the options of applied multilayered plates and shells theory are placed hypotheses about the 
distribution of the thickness of the transverse shear stresses, transverse normal strain and transverse normal 
stress for the package as a whole. To establish the boundaries of application of applied theory there were 
experimental investigations of the stress and strain state of multilayer plates of different thickness and 
structure in different variants of resistance conditions. Static tests were carried out in conditions of restraint 
and swivel resistance of the contour and restraint and hinge resistance on two opposite sides. Experimentally 
obtained values of deflections and stresses were compared with the results calculated from equations based 
on version of the specified theory. 

It was decided that this specified version of the theory can be applied for practical calculations of 
multilayer plates and shells. 

The results can be implemented in engineering practice in the design and construction of layered 
structures. 

Expected assumptions about the object development are a search for the optimal structure of 
multilayer plate package. 

KEY WORDS: MULTILAYERED PLATES, EXPERIMENT, THEORY, PROBLEMS OF STATIC 
BENDING. 
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 Рассказов А.О. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния 
многослойных пластин. / А.О. Рассказов, А.Г. Бондарский // Вестник национального транспортного 
университета. – К.: НТУ, 2014. – Вып. 29. 

 В статье приведены результаты экспериментальных исследований многослойных пластин. 
Объект исследования – прямоугольные многослойные пластины состоящие из разного 

количества слоев и имеющие различное их размещение. 
Цель исследования – статистический анализ характеристик напряженно – деформированного 

состояния пластин. 
Для расчета тонкостенных многослойных конструкций, выполненных из композиционных 

материалов применяются теории, учитывающие влияние поперечного сдвига и нормального обжатия 
слоев и их ортотропию. В основу одного из вариантов прикладной теории многослойных пластин и 
оболочек положены гипотезы о распределении по толщине поперечных касательных напряжений, 
нормальных поперечных деформаций и поперечного нормального напряжения для всего пакета в 
целом. Для определения границ применения варианта прикладной теории проведены 
экспериментальные исследования напряженно – деформированного состояния многослойных 
пластин различной структуры по толщине и при различных вариантах условий опирания. 
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Статические испытания проводились при защемлении и шарнирном опирания по контуру, а также 
при защемлении и шарнирном опирания по двум противоположным сторонам. Экспериментально 
полученные значения прогибов и напряжений сравнивались с результатами вычисленными на основе 
уравнений варианта уточненной теории . 

Установлено, что данный рассматриваемый вариант уточненной теории может быть применен 
для практических расчетов многослойных пластин и оболочек. 

Результатами могут быть внедрены в инженерную практику при проектировании и 
конструировании слоистых конструкций. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – поиск оптимальной структуры 
многослойного пакета пластины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ, 
ЗАДАЧИ СТАТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ. 

 
АВТОРИ:  
Рассказов Олександр Олегович, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний 

університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, e-mail: lkolechko@yandex.ru,  
тел. +380442863889, Україна, 01010, Київ вул. Кіквідзе, 42, к. 608. 

Бондарський Олександр Георгійович, кандидат технічних наук, доцент, Луцький національний 
технічний університет, проректор з науково-педагогічної роботи, e-mail: prorector_npr@ukr.net, тел. 
+380332746133, Україна, 43018, Луцьк вул. Львівська, 75, к. 242. 

AUTHORS:  
Rasskazov Oleksandr O., Ph.D., Engineering (Dr.), professor, National Transport University, head of 

the Department of Theoretical and Applied Mechanics, e-mail: lkolechko@yandex.ru,  tel. +380442863889, 
Ukraine, 01010, Kyiv, Kikvidze str. 42, room 608. 

Bondarskyi Oleksandr H., Ph.D., associate professor, Lutsk National Technical University, vice rector 
on scientific and pedagogical work, e-mail: prorector_npr@ukr.net, tel. +380332746133, Ukraine, 43018, 
Lutsk, Lvivska str. 75, room 242. 

АВТОРЫ: 
Рассказов Александр Олегович, доктор технических наук, профессор, Национальный 

транспортный университет, заведующий кафедры теоретической и прикладной механики, e-mail: 
lkolechko@yandex.ru, +380442863889, Украина, 01010, Киев, ул. Киквидзе, 42, к. 608. 

Бондарский Александр Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, Луцкий 
национальный технический университет, проректор по научно-педагогической работе, e-mail: 
prorector_npr@ukr.net, тел. +380332746133, Украина, Луцк, ул. Львовская, 75, к. 242. 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Шваб’юк В. І. доктор технічних наук, професор, Луцький національний технічний університет, 

професор кафедри технічної механіки, Луцьк, Україна. 
Гуляєв В.І. доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, 

завідувач кафедри вищої математики, Київ, Україна. 
REVIEWER: 
Shvabiuk V.I. Ph.D., Engineering (Dr.), professor, Lutsk National Technical University, professor of 

Technical Mechanics Department, Lutsk, Ukraine.  
Huliaiev V.I. Ph.D., Engineering (Dr.), professor, National Transport University, head of Department 

of Higher Mathematics, Kyiv, Ukraine. 
РЕЦЕНЗЕНТЫ 
Швабьюк В.И. доктор технических наук, профессор, Луцкий национальный технический 

университет, профессор кафедры технической механики, Луцк, Украина.  
Гуляев В.И. доктор технических наук, профессор, Национальный транспортный университет, 

заведующий кафедрой высшей математики, Киев, Украина. 



<<
  /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 /OK
  /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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


