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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thực tế xây dựng cần thiết phải đánh giá 
ổn định mái dốc, sườn dốc và hiện tại vẫn thường 
dùng phương pháp cung trụ tròn theo bài toán 
phẳng. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản và 
cho kết quả thiên về an toàn nhưng không cho phép 
tính đến ảnh hưởng của các yếu tố địa hình, tính 
chất đất đá và nước dưới đất, cung trượt đã được lý 
tưởng hóa thành cung trụ tròn không phù hợp thực 
tế bởi vậy, cho kết quả không chính xác, khi cần 
giải ngược để phân tích nguyên nhân của một khối 
trượt đã xảy ra thì không áp dụng được. Phương 
pháp không gian (3D) có thể khắc phục nhược 
điểm của bài toán phẳng nhưng quá phức tạp, hiện 
chỉ mới dừng ở mức nghiên cứu đối sánh hệ số ổn 
định với phương pháp 2D cho các khối trượt cụ 
thể. Theo xu hướng đó các nhà khoa học nghiên 
cứu và đưa ra kết quả chênh lệch hệ số an toàn theo 
phương pháp 3D so với 2D là từ 27% đến 50%. 
Nghiên cứu của nhóm tác giả bài báo này [8] cho 
kết quả sự sai lệch đó là 45 %. Trong bài báo này 
nhóm tác giả giới thiệu một thủ thuật giải ngược để 
vẫn sử dụng phương pháp cung trụ tròn của bài 
toán phẳng mà áp dụng được để tính toán ổn định 
trượt trong không gian ba chiều để giúp phân tích 
nguyên nhân gây trượt theo mô hình thực tế.    

2. GIẢI NGƯỢC BÀI TOÁN ĐỂ PHÂN TÍCH 
ỔN ĐỊNH MÁI DỐC 

Đề kiểm toán một khối trượt đã xảy ra nhóm tác 
giả vẫn sử dụng bài toán phẳng (phương pháp cung 
trụ tròn). Giả sử có một khối trượt hình bán 
ellipsoid bất kỳ được giới hạn bởi các phương 

trình: 
2 2 2

2 2 2 1x y z
a b c

+ + = ; z = d; z = px +qy + k, trong 

đó a, b, c, d, p, q, k là các hằng số. Đặt bcx = X; 
acy = Y; abz = Z; R = abc, khối trượt bán ellipsoid 
đã được chuyển về hình bán cầu trong hệ trục tọa 

độ mới OXYZ vớicác phương trình tương 
ứng: 2222 RZYX =++ ; abdZ = ; abkX

c
apZ −= . 

Xét một nửa khối trượt, chia nó thành các lát mỏng 
có chiều rộng1đơn vị và đánh số thứ tự từ 1 đến m. 
Trong mỗi lát cắt chia thành các thỏi có chiều rộng 
Theo phương trình ntX = , với n là số tự nhiên. 
Diện tích của mỗi thỏi Sn, góc nghiêng của đáy mỗi 
thỏi so với mặt phẳng ngang αn, chiều dài của cung 
trượt Ln được tính lần lượt theo các công thức : 
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của lát cắt là mặt cong, chiều rộng của nó lớn hơn 
chiều rộng của lát cắt, bởi vậy, diện tích đáy của lát 
cắt không phải bằng L mà phải được tính theo công 
thức : ∫∫

−−
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D
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222
, trong đó Δ là diện 

tích đáy lát, miền D tích phân là tọa độ đáy lát cắt. 
Cũng vì đáy của lát cắt là mặt cong nên các thành 
phần chống trượt và gây trượt của mỗi thỏi có 
phương xuyên tâm (lực gây trượt hướng về tâm 
trượt - điểm thấp nhất của mặt trượt và lực chống 
trượt theo hướng ngược lại). Để các lực phát triển 
theo đúng phương của lát cắt, tức là đều hướng 
theo phương vuông góc mái trượt chúng phải được 
hiệu chỉnh theo công thức: nnnn WT βα cossin×= ; 

nnnn WN βα coscos×= , trong đó βn là góc hợp bởi 
OX và tia nối tâm thỏi và góc tọa độ. Hệ số ổn định 
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của từng lát cắt được xác định theo công thức : 

∑
∑ Δ+

=
nnn

nnn
sm W

cWf
F

βα
βα

cossin
coscos , với Wn là trọng 

lượng của từng thỏi. 
Để đánh giá định lượng xét một khối trượt giả 

định cụ thể. Giả sử đã xảy ra một khối trượt trong 
nền đất dính hình ellipsoid với các thông số như 
sau: a = 9m, b = 15m, c = 12m, ϕ = 18000’,  
c = 0,25Mpa, γ = 1,90t/m3. Góc dốc của mái trước 
khi trượt 45000’, chiều rộng lớn nhất của mặt 
ngang khối trượt l = 4m, mặt đất trước khi trượt 
trùng với mặt so sánh xoy. 

Chuyển sang hình bán cầu, trong hệ tọa độ mới 
các phương trình biên của khối trượt như sau: 

mRZYX 22222 1620==++  
0== dZ  

67575,0 −= XZ  
Sử dụng bảng tính EXCEL, hệ số ổn định của 

từng lát cắt tính được biến đổi trong khoảng 1,12 ÷ 
5,35. Để đánh giá hiệu ứng của điều kiện biên, cùng 
với việc xác định hệ số ổn định của từng lát cắt có 
tính đến diện tích chính xác đáy lát đã xác định hệ 
số ổn định của lát với diện tích đáy lát bằng Ln 
tương ứng và lấy tỷ số giữa chúng. Kết quả tính cho 
thấy càng về phía biên tỷ số này càng tăng, chứng tỏ 
vai trò hiệu ứng điều kiện biên của khối trượt. Mặc 
dầu hệ số ổn định của các lát cắt là khác nhau nhưng 
trượt sẽ chỉ xảy ra ở cùng một thời điểm. Đó là vì 
xảy ra hiện tượng  phân phối lại ứng suất, các lát cắt 
tương tác lẫn nhau để đưa về cùng một mức ổn định 
chung (hệ số ổn định chung) của toàn khối mà nếu 
nhỏ hơn 1 sẽ xảy ra trượt. Với lập luận như vậy cho 
phép tính hệ số ổn định của toàn khối bằng cách lấy 
giá trị trung bình hệ số ổn định của các lát cắt. Lưu 
ý rằng, hệ số ổn định của các lát cắt ảnh hưởng đến 
độ ổn định chung của toàn khối không bình đẳng mà 
phụ thuộc vào trọng lượng của chúng, bởi vậy, để 
tính đến điều này hệ số ổn định tính theo bình quân 
gia quyền, có nghĩa rằng :  
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Với khối trượt đã giả định, hệ số ổn định theo 
bài toán phẳng xét tại mặt cắt lớn nhất có Fs bằng 
1,25 nhưng xét cho toàn khối là 1,35, cao hơn 
8,4%. Như vậy, khi thiết kế theo bài toán phẳng 
bảo đảm ổn định thì trên thực tế ổn định hơn thế, 
nói cách khác, tính theo bài toán phẳng là thiên về 
an toàn như đã phân tích ở trên. Bằng thủ thuật này 
đã có thể tiệm cận gần hơn với độ ổn định thực của 

khối trượt, giúp phân tích thông tin có cơ sở để rút 
ra nguyên nhân trượt mái dốc. Giải ngược bài toán 
trượt phẳng nhưng thực chất đã áp dụng để đánh 
giá ổn định của khối trượt trong không gian ba 
chiều, vì vậy, ngoài việc cho phép đánh giá ảnh 
hưởng của điều kiện biên của khối trượt nó còn cho 
phép đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tính chất 
cơ lý, áp lực nước lỗ rỗng, điều kiện nước ngầm 
trong toàn khối đất.  

3. KẾT LUẬN 

• Độ ổn định mái dốc phụ thuộc đồng thời vào 
nhiều yếu tố như địa hình, khí hậu, thực vật, 
thành phần và tính chất đất đá, điều kiện địa 
chất thủy văn khu vực. Các yếu tố này biến đổi 
theo không gian, giải bài toán phẳng không thể 
tính đến được. Ngoài ra bài toán phẳng không 
xét đến điều kiện biên, vì vậy, không thể áp 
dụng một cách thuần túy bài toán phẳng để giải 
bài toán ngược truy tìm nguyên nhân gây trượt. 

• Phương pháp cung trụ tròn coi mặt trượt xảy ra 
trong nền đất có dạng hình trụ là lý tưởng hóa 
khối trượt. Thực tế mặt trượt rất đa dạng phụ 
thuộc vào thành phần của đất. Phần lớn các khối 
trượt có dạng bán cầu hoặc ellipsoid. 

• Sử dụng phương pháp cung trụ tròn cùng với 
phép chuyển đổi toán học đưa khối trượt hình 
ellipsoid bất kỳ về dạng hình bán cầu, tính hệ 
số ổn định cho nhiều lát cắt trong toàn khối 
trượt và lấy trung bình gia quyền là phép biến 
đổi linh hoạt cho phép tính hệ số ổn định của 
mái dốc trong điều kiện bài toán không gian, 
mô phỏng được khối trượt và cho kết quả phù 
hợp với thực tế hơn, và vì thế, có thể giải 
ngược để giúp phân tích ổn định mái dốc xác 
định nguyên nhân gây trượt. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Anagnosti P. (1969) “Three dimentional stability of 

fill dams”. Proceeding of the 7th International 
Conference on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering, Mexico. Vol. 2, pp. 275-280. 

[2]. Cao Văn Chí , Trịnh Văn Cương. Cơ học Đất. NXB 
Xây dựng, 2003. 

[3]. Ching-Chuan Huang, Cheng Chen Tsai. New 
Method for 3D and Asymmetrical Slope Stability 
Analysis. Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering/October 2000, p. 917-
927. 

[4]. Gens A, Hutchison J N, Cavounidis S. Three-
dimensional analysis of slices in cohesive soils. 
Geotechnique, 1988, 38 (1): p. 1–23. 

[5]. Nermeen Albataineh.Slope Stability Analysis using 
2D and 3D Methods. University of Akron. 2006 



 

 15

[6]. Mowen Xie, Zengfu Wang, Xiangyu Liu, Bo Xu. 
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical 
Engineering. 2011, 3 (1): 82—89. 

[7]. Phạm Hữu Sy. Đánh giá ổn định mái dốc bằng 
phương pháp 3D. Tạp chí Địa kỹ thuật số 4 năm 
2011, tr.40-46. 

[8]. Phạm Hữu Sy. Slope stability evalution by 3D 
analisis method with rational bars – the case of 
standard arc sliding mass. Proceeding of the 

International Workshop on Geo-Engineering for 
responding to climate change and sustainable 
development of infrastructure. Hue Geo-Engineering 
2012. pp. 139-144. 

[9]. Radoslav L. Michalowski. Limit Analysis and 
Stability Charts for 3D Slope Failures. Journal of 
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 
April 2010, p. 583-593. 

 



<<
  /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


