
การสรางแผนท่ีความหนาของชั้นหิน 85 

 

 

การสรางแผนที่ความหนาของชัน้หิน   
(Isopach and Isochore Mapping) 

8.1 แผนที่ความหนาของชั้นหิน 

 แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินมี 2 ประเภท  คือ  (1) แผนที่แสดงความหนาวัดในแนวดิ่ง 
(vertical thickness)  หรือเรียกวา  “แผนที่ไอโซคอร (isochore map)”  [รูปที่ 8.1 (ก)] และ (2) แผนที่
แสดงความหนาวัดตั้งฉากกับขอบบนและลางของชั้นหินหรือแผนที่แสดงความหนาจริง (true stratigraphic 
thickness or true thickness)  หรือเรียกวา  “แผนที่ไอโซเพค (Isopach map)”  [รูปที่ 8.1 (ข)]  การ
เรียกชื่อทับศัพท  อาจสรางความสับสน  ควรขยายความหมายของแผนที่  ใหเปนที่แนใจวา  และปองกัน
ไมเกิดความสับสนใหกับผูอาน  เชน  แผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นหิน  (isochore map)  หรือ
แผนที่แสดงความหนาจริงของชั้นหินที่วัดตั้งฉากจากขอบบนและลางของชั้นหินที่วางตัวเอียงเท (isopach 
map)  เปนตน  ไมควรกลาวเพียง  แผนที่ไอโซเพค  หรือแผนที่ไอโซคอร  การใชคําขยาย  หากเห็นวา
จําเปนควรเขียนกํากับ  ไมถือวาเปนการฟุมเฟอยแตอยางใด 
 หลักการสรางแผนท่ีความหนา  การที่จะสรางแผนที่ไอโซคอรและแผนที่ไอโซเพคได  จะตองมี
ขอมูลสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่คอนขางชัดเจน  มีจุดควบคุม  หรือตําแหนงของขอมูลกระจายทั่วแผนที่  
สวนใหญสรางเพื่อแสดงขอมูลความหนาของชั้นหินใตผิวดิน  แผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร  สรางไดทั้ง
ประเภทเฉพาะเจาะจงของโครงสรางเดี่ยวๆ (single structure)  เชน สันทราย (point bar)  ทางน้ําเการูป
แอก (old oxbow lake)  แมน้ําโบราณ (old river channel)  หรือแสดงครอบคลุมพ้ืนที่กวาง  เชน  แสดง
ความหนาของดิน-หินที่คลุมหินฐาน (overburden thickness)  เปนตน  แผนที่แสดงความหนาที่วัดแนวดิ่ง 
(isochore map)  สรางไดรวดเร็วกวาแผนที่แสดงความหนาจริงของชั้นหิน  (isopach map)  เพราะขอมูล
ที่นํามาสรางแผนที่  มักเปนขอมูลที่มาจากหลุมเจาะแนวดิ่ง  (vertical well)  จึงไดคาความหนาของชั้นหิน
แนวดิ่ง  แตหากทราบมุมเทของชั้นหิน  ก็สามารถคํานวณหาความหนาจริงได  ดวยการเพิ่มขั้นตอนของ
การคํานวณหาคาความหนาจริง  กอนที่จะสรางเสนชั้นความหนาของชั้นหิน  และหากหลุมเจาะเปนแบบ
หลุมเอียงหรือเจาะทแยง (deviated well)  ตองแกคาเพ่ือหาคาความหนาแนวดิ่งและความหนาจริงจากผล
ของหลุมเอียง  หากชั้นหินวางตัวแนวราบ  ความหนาที่วัดในแนวดิ่งจะเทากับความหนาจริง  และแผนที่
แสดงความหนาจึงเปนไดทั้งแผนที่ไอโซเพคและแผนที่ไอโซคอร   
 
8.2  ประโยชนและตัวอยางของแผนที่ความหนา  

ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นหิน  แสดงรูปที่ 8.1 (ก)  และแสดงความหนา
จริงของชั้นหิน  แสดงในรูปที่ 8.1 (ข)  ตัวอยางของการใชประโยชนจากแผนที่ไอโซเพคและไอโซคอร  
เพ่ืองานสํารวจและผลิตปโตรเลียม การประยุกตใชที่พบคอนขางมาก  ไดแก  เพ่ือการคํานวณหาปริมาณ
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ปโตรเลียมที่มีอยูในหินกักเก็บ (calculation of petroleum volume)  เพ่ือการศึกษาสภาพแวดลอมของการ
ตกสะสมของตะกอน (depositional environment study)  เพ่ือศึกษาแหลงกําเนิดของตะกอนทราย 
(genetic sand study)  ศึกษาประวัติการเลื่อนของรอยเล่ือน (history of fault movement)  หรือเพ่ือศึกษา
เสนทางการเคลื่อนของตะกอน (depositional fairway study)  เปนตน  ตัวอยางการใชประโยชนจากแผน
ที่ไอโซเพคและไอโซคอร  เพ่ืองานเหมืองแร  เชน  เพ่ือคํานวณหาปริมาณหนาดินที่ตองขุดและลอกออก  
กอนถึงสายแร  หรือเพ่ือประเมินหาปริมาณของแรที่พบในสายแร  เปนตน   
 

 
 
รูปท่ี 8.1 4 ภาพชั้นหินและแผนที่เสนชั้นความหนา  (ก) แผนท่ีความหนาวัดในแนวดิ่ง 

(isochore map)  (ข) แผนที่ความหนาจริงของชั้นหิน (isopach map) [ที่มาของภาพ: Figure 14-1  โดย 
Tearpock and Bischke, 2003] 



การสรางแผนท่ีความหนาของชั้นหิน 87 

 

ตัวอยางรูปที่ 8.2  แผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของดิน-หิน ที่คลุมชั้นเกลือหิน หรือแผนที่ไอโซ
คอร (isochore map)  ในบริเวณพ้ืนที่บานโนนแสบง อําเภอบางมวง จังหวัดสกลนคร  แผนที่รูปที่ 8.2 
สามารถเรียกไดอีกชื่อวา  แผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบนของชั้นเกลือหิน  การเรียกชื่อแผนที่ขึ้นอยูกับ
จุดประสงคหลักของการสํารวจ  แผนที่รูปที่ 8.2  สรางจากขอมูลการสํารวจใตผิวดินดวยคลื่นสะทอนและ
หักเห  และขอมูลหลุมเจาะสํารวจจํานวน 12 หลุม  ความลึกถึงชั้นเกลือแปลความหมายเทียบกับความสูง
ของภูมิประเทศ  รูปที่ 8.3  แสดงแผนที่ในรูปที่ 8.2  ซอนทับกับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  และ
นํามาเขียนเปนภาพสามมิติ  แบบสามแกนเพื่อใหผูที่ไมสามารถอานแผนที่เสนชั้นความสูง  เขาใจสภาพ
การวางตัวของเกลือหินใตผิวดินชัดเจนขึ้น  จัดเปนเทคนิคการนําเสนอแผนที่อีกรูปแบบหนึ่งเทานั้น    
 

 
  

รูปท่ี 8.2  แผนท่ีแสดงความหนาแนวดิ่งของชั้นดิน-หิน (isochore map)  หรือ แผนท่ีแสดงเสน
ชั้นความสูงของผิวบนของชั้นเกลือ   
 
 ตัวอยางของการสรางแผนที่ไอโซคอร  สําหรับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  แสดงในรูปที่ 8.4 
และ 8.5  จากรูปที่ 8.4  พบชั้นหินกักเก็บมีการวางตัวเปนรูปโดม  กาซจะอยูบนสุด เพราะความหนาแนน
(density) ของกาซมีคานอยสุด  ลําดับตอมาเปนน้ํามัน ซึ่งความหนาแนนของน้ํามันนอยกวาน้ํา  และ
ลางสุด  คือ น้ํา  การผลิตตองการกาซและน้ํามัน  ดังนั้น  หากตองการคํานวณหาปริมาณของกาซและ
น้ํามันที่จะผลิตได  จะตองทราบปริมาณของชั้นหินกักเก็บที่มีกาซและน้ํามัน  นั่นคือ  ตองทราบพื้นที่และ
ความหนา (สูง)  หรือทราบปริมาตรนั่นเอง  การคํานวนหาปริมาตรอยางงายๆ  คือ  สรางแผนที่ไอโซคอร
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หรือสรางแผนที่ไอโซเพคอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งจากแผนที่จะทําใหสามารถทราบพื้นที่และความหนา  เพ่ือ
นํามาคํานวณหาปริมาตรของชั้นหินกักเก็บ  ในการประเมินปริมาณการกักเก็บ  คาที่สําคัญที่ตองทราบ  
คือ  คาความพรุนที่ยอมใหของเหลวเคล่ือนที่ผาน (effective porosity)  และตําแหนงของรอยสัมผัส
ระหวางชั้นปโตรเลียมและชั้นน้ํา (hydrocarbon-water contact)  อยางไรก็ดี  สมการและวิธีการประเมิน
อยูนอกเหนือจากจุดประสงคของตําราเลมนี้  จึงไมนํามากลาว  ตัวอยางของแผนที่แสดงความหนาของชั้น
หินกักเก็บบริเวณที่ถูกตัดดวยรอยเล่ือน  แสดงในรูปที่ 8.5  พบขอบดานหนึ่งของแผนที่เปนแนวของ
ระนาบรอยเลื่อน  

 

 
 
รูปท่ี 8.3  (ก) แผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งหรือผิวบนของเกลือหิน  และเสนชั้นความสูง

ของภูมิประเทศ  (ข) ภาพเขียนใหเห็นการแตกตางของความสูงขอภูมิประเทศและความสูงของผิวบนของ
เกลือหินจากแผนที่รูป (ก)   

 
 จากเนื้อหาในบทที่ 5  ไดแสดงวิธีหาเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหินมาแลว  
ดังนั้น  หากสรางเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหินได  จะสามารถคํานวณหาความหนา
แนวดิ่ง  และสรางเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง (vertical thickness)  ของหนวยหินได  ดังตัวอยางแสดงในรูป
ที่ 8.6  และเมื่อทราบความหนาแนวดิ่ง  สามารถหาความหนาจริงของหนวยหินได   

รูปที่ 8.6  (ก)  แสดงเสนชั้นความสูงของผิวบนและลางของหนวยหิน  ความหนาแนวดิ่ง  หาได
จากการนําคาเสนชั้นความสูงของผิวบน  ลบดวยคาความสูงของผิวลาง  ณ  ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงตัด
กัน  [รูปที่ 8.6 (ข)]  จากนั้นจะสามารถสรางเสนชั้นความหนาแนวดิ่งได   
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รูปท่ี 8.4 ภาพสเกตโครงสรางรูปโดมของชั้นหินกักเก็บ  แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงของผิวบน

และผิวลางของชั้นหินกักเก็บ  ภาพตัดขวาง  และแผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บ  [ที่มาของภาพ: 
Figures 14-4 and 14-5  โดย Tearpock and Bischke, 2003] 
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รูปท่ี 8.5  แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินกักเก็บที่มีขอบ  ของชั้นหินกักเก็บถูกตัดดวยรอย
เล่ือน  ความหนา  จากการทราบความหนาและพื้นที่  สามารถคํานวณหาปริมาตร  เพ่ือใชเปนขอมูล
ประเมินการปริมาณการกักเก็บ  [ที่มาของภาพ: Figure 14-14  โดย Tearpock and Bischke, 2003] 
 

 
รูปท่ี 8.6  การสรางแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง   จากแผนที่เสนชั้นความสูงของผิวบน

และผิวลางของหนวย  [ที่มาของภาพ: Fig. 38 โดย Powell, 1992] 
 
จากรูปที่ 8.6 (ข)  พบการวางตัวของหนวยหินเปนรูปเลนท (lenses shape)   และหากตองการ

หาความหนาจริง (true thickness or stratigraphic thickness)  หาไดจากการสรางภาพตัดขวาง  ดวยการ
เลือกในแนวที่สนใจ  ดังแสดงในรูปที่ 8.7  จากนั้นลากเสนตรงจากผิวบนลงสูผิวลาง  หาระยะจากผิวบน
และผิวลางตามแนวดิ่ง  คํานวณจากความสัมพันธของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ดังแสดงในรูปที่ 8.7   
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รูปท่ี 8.7  การหาความหนาจริงของหนวยหินในรูปที่ 8.6  [ที่มาของภาพ: Fig. 39  โดย Powell, 
1992] 
 

รูปที่ 8.8  เปนอีกตัวอยางที่แสดงวิธีการหาความหนาแนวดิ่ง  ดวยการสรางเสนชั้นความสูงของ
ผิวบนและลางของหนวยหิน  ดังแสดงในรูปที่ 8.9 (ก)  ซึ่งพบวาผิวลางของหินไดอะเบส (diabase)  ที่
สัมผัสกับหินดินดาน  วางตัวเอียงเทเล็กนอย  สวนผิวบนที่พบหินไดอะเบสสัมผัสกับหินทรายวางตัวเปน
ระนาบโคง  คอนขางขนานกับเสนชั้นความสูงของภูมิประเทศ  เมื่อไดเสนชั้นความสูงของผิวบนและผิว
ลาง  การหาความหนาแนวดิ่ง  หาไดจากการนําคาเสนชั้นความสูงของผิวบน  ลบดวยคาความสูงของผิว
ลาง  ณ  ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงตัดกัน  [รูปที่ 8.9 (ข)]   

 

 
 

รูปท่ี 8.8 แผนที่ธรณีวิทยาแสดงการวางตัวของหินไดอะเบส   [ที่มาของภาพ: Fig. 40  โดย 
Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.9 (ก) เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของหินไดอะเบส (diabase) ซึ่งผิวลางวางตัว
เอียงเทแบบระนาบเรียบ  ผิวบนวางตัวแบบระนาบโคง  (ข)  หาความหนาของหินไดอะเบสจากการนําเอา
คาความสูง ณ  ตําแหนงที่เสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางตัดกัน ลบออกจากัน  [ที่มาของภาพ: Fig. 
40  โดย Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.9 (ค) แผนท่ีแสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของหินไดอะเบส  และขอบเขตหินโผล   พบ

ความหนาของไดอะเบสคามากสุดประมาณ  200 เมตร  (ง)  แผนที่แสดงเฉพาะเสนชั้นความหนาแนวดิ่ง
ของหินไดอะเบส  (isochore map)    [ที่มาของภาพ: Fig. 40  โดย Powell, 1992] 

 

 

 
เมื่ออานจบหัวขอนี้แลว  ควรพลิกไปทําแบบฝกหัดทายบท  ขอ 1-6  กอนที่จะอานใน
บทตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 

 
1. จงหาความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  จากขอมูลเสนชั้นความสูงของผิวบนและผิวลางของ

สายแรเหล็ก  ในแผนที่รูปที่ 8.10  และรูปที่ 8.11  
2. จงสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาแนวดิ่งของสันทราย (point bar)  ที่เกิดจากทางน้ําโบราณ  
 

 
 

รูปท่ี 8.10  สําหรับคําถามขอที่  1 
 

 
 

รูปท่ี 8.11  สําหรับคําถามขอที่  1 
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3. จงสเกตแผนที่แสดงเสนชั้นความหนาของแมน้ําโบราณ (old river channel)  ที่เปนแมน้ําอยู
ในชวง (ก) รองน้ํารูปตัววี (V-shape)  และ (ข)  รองน้ํารูปตัวยู (U-shape)   

4. จงสเกตแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่งของโดมเกลือที่มีรูปราง (ก)  แบบระฆังคว่ํา  และ (ข) แบบ
ดอกเห็ด    

5. จงสรางแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  ของหนวยหินทราย  จากขอมูล
ขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.12   

6. จงสรางแผนที่แสดงความหนาแนวดิ่ง และความหนาจริง  ของหนวยหินดินดาน (shale)  จาก
ขอมูลขอบเขตหินโผลในแผนที่รูปที่ 8.13 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 8.12  สําหรับคําถามขอที่ 5 [ที่มาของภาพ:  Fig. 37  โดย  Powell, 1992] 
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รูปท่ี 8.13  สําหรับคําถามขอที่  6 [ที่มาของภาพ:  Fig.34  โดย  Powell, 1992] 



<<
  /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


