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Inleiding 
 
De toevoeging van parametrische functies aan AutoCAD zorgde ervoor dat de AutoCAD 2D objecten nu 
intelligenter zijn dan ooit. 
Geometrische beperkingen (Geometric constraints) zorgen ervoor dat geometrische relaties tussen 
objecten, of sleutelpunten op objecten, behouden blijven. Daar waar de traditionele object snaps alleen 
relaties leggen op het ogenblik dat je ze gebruikt, blijven geometric constraints bestaan samen met de 
objecten waar ze bij horen. Op die manier blijven de ontwerpvoorwaarden behouden als je wijzigingen 
aanbrengt. Zo kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat lijnen altijd evenwijdig met elkaar blijven, ook als je 
één lijn verdraait. Of kan je ervoor zorgen dat cirkels en/of bogen altijd concentrisch met elkaar blijven. 
 

Doelstellingen 
 

 Geometrische verbanden (Geometric Constraints) opleggen aan 2D-objecten. 
 Sturende maatvoering (Dimensional Constraints) opleggen aan 2D-geometrie. 
 Werken met parameters. 

 

Vereisten 
 

 Je moet een basiskennis hebben over het plaatsen en aanpassen van AutoCAD 2D-objecten. 
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Manueel geometrische beperkingen plaatsen op bestaande 
geometrie 
 
1. Start een nieuwe tekening op basis van het acadiso.dwt sjabloon (template). 
2. Teken een rechthoek met het commando RECTANG: 

Op de ribbon (lint) klik je op het Home tabblad > Draw panel > Rectangle . 
3. Duid twee punten aan waartussen de rechthoek getekend zal worden. 
4. Klik met de rechtse muisknop op de INFER knop op de statusbalk, onderaan het tekenscherm 

 (of  als je met pictogramweergave werkt (Use Icons)). Het Constraint Settings 
dialoogvenster verschijnt op het scherm. Controleer of de instellingen overeenkomen met de 
onderstaande figuur. Doe de nodige aanpassingen en sluit het venster af door op OK te klikken. 

 

Een overzicht van de verschillende geometrische beperkingen vind je verder in dit onderdeel. 

5. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Horizontal . 
Duid de onderste lijn van de rechthoek aan. 

 

6. Sleep aan de verschillende zijden van de rechthoek. De onderste zijde blijft steeds horizontaal. 
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7. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Parallel . 
Duid de onderste en de bovenste zijde van de rechthoek aan. 

 

8. Leg ook een evenwijdige constraint tussen beide schuine lijnen. 

 

 
 Tip: Als je een geometrische relatie tussen twee objecten legt (bijvoorbeeld evenwijdig, loodrecht, 

rakend, enz…) dan zal het tweede object zich aanpassen aan het eerst geselecteerde object als 
dit nog niet door een andere constraint belemmerd wordt. 
 

9. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Perpendicular . 
Duid één van beide schuine lijnen aan en daarna de onderste horizontale lijn. 

 

10. Teken de onderstaande figuur, maak gebruik van de nodige OSNAP’s om de figuur te tekenen. 

 

11. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Tangent . 
Zorg er nu zelf voor dat beide lijnen met een tangent constraint gekoppeld zijn aan de beide bogen 
(Dus 4x een tangent constraint leggen). 
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12. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Concentric . 
Zorg er nu voor dat beide cirkels met een concentric constraint gekoppeld zijn aan de beide bogen. 

 

13. Sleep beide cirkels naar een andere locatie. Maak daarbij gebruik van de grip die zich in het 
middelpunt van de cirkels bevindt. Ondanks de opgelegde constraints wordt de figuur toch nog uit 
zijn verband getrokken doordat er nog constraints ontbreken. We moeten de eindpunten van de 
lijnen nog aan de eindpunten van de bogen koppelen met coincident constraints. 

 

14. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Coincident . 
Leg coincident constraints tussen de uiteinden van de lijnen en de bogen door telkens een uiteinde 
van een lijn aan te duiden en daarna het corresponderende uiteinde van een boog. 
Vierkantjes aan de uiteinden van de lijnen en bogen wijzen er op dat deze uiteinden aan elkaar 
gebonden zijn met coincident constraints. 

 

15. Bewaar de tekening als Parametrics.dwg. 
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Overzicht van de verschillende types geometrische beperkingen (constraints) 
 

Constraint Omschrijving Zonder Constraint Met Constraint 

 

 
Tangent – Rakend.   

 

 
Perpendicular – Loodrecht. 

 
 

 

 

 
Parallel – Evenwijdig. 

 
  

 

 
Coincident – Eindpunten vallen samen. 

 
 

 

 

 
Concentric – Concentrisch. 

 
 

 

 

 
Collinear – Collineair (lijnen of assen van 
ellipsen liggen in het verlengde van elkaar).  

 
 

 

 
Horizontal – Horizontaal (evenwijdig met 
de X-as van het actieve coördinatenstelsel). 

  

 

 
Vertical – Verticaal (evenwijdig met de Y-
as van het actieve coördinatenstelsel).   

 

 
Equal – Gelijke lengte (bij bogen en 
cirkels: gelijke stralen).   

 

 
Fix – Fixeert een punt (eindpunt, 
middenpunt, centerpunt) van een object 
tegenover het actieve coördinatenstelsel. 

 
 

 

 
Symmetric – elementen liggen 
symmetrisch tegenover een lijn.   

 

 
Smooth – Zorgt voor een vloeiende 
overgang of continu verloop van de 
kromming (G2 continuïteit) tussen een 
spline en een andere curve, lijn, boog of 
spline. 
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Automatisch geometrische beperkingen plaatsen op bestaande 
geometrie 
 
1. Teken een zeshoek met het commando POLYGON. 

Op de ribbon (lint) klik je op het Home tabblad > Draw panel > Polygon . 
Plaats een regelmatige zeshoek op de tekening. 

 

2. Op de ribbon (lint) klik je op het 

 Parametric tabblad > Geometric panel > AutoConstrain . Klik op de rechtse 
muisknop en selecteer Settings in het snelmenu. Zorg er voor dat alle constraints aangevinkt zijn in 
de lijst met constraints. Klik op OK om het Constraint Settings dialoogvenster af te sluiten. 

 

3. Selecteer de zeshoek met een selectievenster en klik daarna op Enter om de selectie af te sluiten. 
AutoCAD legt automatisch constraints op de geselecteerde objecten in de figuur. 
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4. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Dimensional panel > Aligned . 
 
Command: _DcAligned 
Specify first constraint point or [Object/Point & line/2Lines] <Object>: <Enter> 
Select object: Duid een zijde van de zeshoek aan 
Specify dimension line location: Duid een punt aan om de ligging van de maatlijn vast te leggen 
Dimension text = 37.03   Geef 45 als lengte voor de zijde in. 
 
Alle zijden van de zeshoek passen zich aan zodat ze een lengte van 45 hebben. 
 

 

 
5. Bewaar de tekening. 
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Automatisch geometrische beperkingen laten plaatsen terwijl je 
tekent 
 
1. In de statusbalk, onderaan op het tekenscherm, schakel je de INFER knop aan. Hierdoor zal 

AutoCAD tijdens het tekenen automatisch constraints proberen op te leggen. Zorg er ook voor dat 
SNAP en ORTHO ingeschakeld zijn op de statusbalk. 

2. Op de ribbon (lint) klik je op het Home tabblad > Draw panel > Line . Teken de 
onderstaande figuur. Begin met de onderste, horizontale lijn. 

 

3. Leg nu nog Equal constraints tussen de twee bovenste, horizontale lijnen en tussen de twee 
kleinste, verticale lijnen: 

Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Equal . Plaats de 
ontbrekende Equal constraints. 
In het volgende onderdeel plaatsen we sturende maten (dimensional constraints) op deze figuur. 

 

 
 Opmerking: Merk op dat AutoCAD de uiteinden van de opeenvolgende lijnen aan elkaar koppelt met 

coincident constraints. Als je dezelfde figuur zou tekenen met het commando PLINE dan legt AutoCAD 
geen coincident constraints op omdat bij een polyline de uiteinden van de opeenvolgende segmenten in 
ieder geval aan elkaar gekoppeld zijn door het PLINE commando zelf. De onderstaande figuur werd 
getekend met PLINE. 
 

 

 
4. Bewaar de tekening. 
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Sturende maten plaatsen op geometrie 
 

1. Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Dimensional panel > Linear . 
2. Klik op de rechtse muisknop en selecteer Enter in het snelmenu. Duid de onderste horizontale lijn 

aan. Leg daarna de plaats van de maatlijn vast door een punt aan te duiden met de linkse muisknop. 
Geef de gewenste lengte op en druk op Enter om het commando af te sluiten. 

 

3. Herhaal deze bewerking voor de overige sturende maten zoals afgebeeld in de onderstaande figuur. 

 

4. Dubbelklik op de grootste, horizontale maat en verander de lengte van 100 naar 120. De figuur past 
zich aan volgens de opgegeven maat. 

 

 
 Tip: Als je geometrische constraints en sturende maten oplegt aan geometrie dan beperk je de 

“bewegingsvrijheid” of het aantal vrijheidsgraden van de geometrie. Het is niet altijd nodig om de 
bewegingsvrijheid van je geometrie volledig te beperken (fully constrained) om aan de 
ontwerpvoorwaarden te voldoen. 
Door aan de geometrie te slepen, kan je de bewegingsvrijheid ervan onderzoeken. 
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Dimensional constraints: Dynamic < > Annotational constraints – 
Reference parameters 
 
Dimensional constraints kan je als dynamic of als annotational constraints creëren. De verschillen tussen 
dynamic en annotational constraints vind je in onderstaande tabel. 
 

Dynamic Constraints Annotational Constraints 

Behouden dezelfde grootte als je in- of uitzoomt. Veranderen van grootte als je in- of uitzoomt. 

Kan je gemakkelijk allemaal samen in- en 
uitschakelen in een tekening. 

Worden individueel afgebeeld volgens de layer 
waarop ze getekend werden. 

Worden afgebeeld volgens een vast vooringestelde 
maatvoeringstijl. 

Worden afgebeeld volgens de actieve 
maatvoeringstijl. 

De maatgetallen worden automatisch geplaatst en 
beschikken over driehoekige grips waarmee je de 
grootte kan wijzigen. 

Bieden dezelfde gripmogelijkheden als bij gewone 
maatvoering, samen met driehoekige grips 
waarmee je de grootte kan veranderen. 

Worden niet afgedrukt. Worden afgedrukt. 

 
Door het Dimensional panel van het Parametric tabblad open te klappen, kan je de manier (mode) 
wijzigen waarop Dimensional constraints op de tekening geplaatst worden: als Dynamic Constraints of als 
Annotational Constraints. 
 

 

 
Dynamic constraints kan je omzetten in annotational constraints met de Properties palet. 
 

 

 
 Opmerking: Verwar annotational dimensions niet met annotative dimensions. 

Annotative is een functie die gebruikt wordt bij Modelspace/Paperspace om de weergave en de grootte 
van maatvoering, arceringen, blocks en tekst te bepalen in viewports met verschillende schalen. 
 



9 februari 2011 CAD-WeB Pag. 13/22 

 
Dynamic en annotational constraints kan je omzetten naar reference parameters met de Properties 
palet. Reference parameters zijn gestuurde maten die zowel dynamic als annotational kunnen zijn. Dit 
betekent dat ze de geometrie niet beïnvloeden maar dat ze afmetingen weergeven zoals dat het geval is 
bij gewone maatvoering. 
 

 

 
Reference parameters kan je gebruiken als een gemakkelijke methode om instant afmetingen te tonen 
die je anders zou moeten uitrekenen. 
 

 

 
 Opmerking: Reference parameters kan je niet meer omzetten naar dimensional constraints als je 

geometrie hierdoor overconstrained zou geraken. Dit wil zeggen dat er hierdoor teveel constaints op je 
geometrie zouden liggen. 
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Werken met parameters en formules 
 
1. Verberg de weergave van de geometric constraints in je tekening: 

Op de ribbon (lint) klik je op het Parametric tabblad > Geometric panel > Hide All . 
 

 

 
2. Dubbelklik op de verticale maat van 20 (hier d4=20). Op het ogenblik dat de maat d4=20 

geselecteerd is (donkere achtergrond) beweeg je de cursor naar de andere verticale maat van 40 
(hier d3=40). De cursor verandert in een aanwijzend handje als je de parameter aanwijst. Klik op dit 
ogenblik op de linkse muisknop. De parameter van de verticale maat van 40 (hier d3) wordt 
overgenomen in de maat van 20 (hier d4). 

 

 

 

 

 



9 februari 2011 CAD-WeB Pag. 15/22 

 
3. Vul nu verder aan met /2 zodat de formule d3/2 wordt en klik daarna op Enter. 

Dit is een handige techniek om parameters over te nemen om er relaties mee te leggen naar andere 
parameters. Om aan te geven dat de lengte van 20 nu bepaald wordt door een formule, verschijnt de 
aanduiding fx: voor de formule (hier fx:d4=d3/2). 

 

4. Herhaal de vorige werkwijze om de horizontale maat van 60 te koppelen aan de horizontale maat 
van 120 volgens de formule fx:d5=d2-40. 

 

5. Dubbelklik op het maatgetal van 120 en verander de parameter (hier d2) in lengte. Doe hetzelfde 
met de maat van 40 en verander die parameter (hier d3) in breedte. 
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6. Op de ribbon (lint) klik je op 

het Parametric tabblad > Manage panel > Parameters Manager . 

 

7. Bovenaan op de Properties Manager palet klik je op . Vul in de lijst de naam in voor de 
nieuwe User Parameter: gleufbreedte. Met de Tab toets ga je naar de volgende kolom 
(Expression in dit geval) en daar vul je nu de volgende formule in: lengte-40. Klik daarna opnieuw 

op  of dubbelklik in de cel onder de naam van de vorige user parameter (gleufbreedte) en vul de 
naam in voor de volgende user parameter: gleufdiepte. In de kolom Expression vul je de volgende 
formule in: breedte/2. 

 

 
 Opmerking: Dimensional constraint parameters verdwijnen als je de dimensional constraint 

verwijdert waar ze bij horen. User parameters verdwijnen niet als de dimensional constraint verdwijnt 
waaraan ze toegekend zijn. 
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Door met de rechtse muisknop op een kolomtitel te klikken, kan je kiezen welke kolommen in de lijst 
weergegeven worden. Net zoals in de Layer Properties Manager, kan je ook in dit palet gebruik maken 
van groepenfilters om de lijst overzichtelijker te maken. 
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Overzicht van de mogelijke bewerkingen en functies in formules 
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Tips voor Parametrics 
 

Tips om ontwerpvoorwaarden vast te leggen in een tekening 
 
Houd rekening met de volgende richtlijnen als je met een nieuw ontwerp start: 
 

 Zoek naar geometrische relaties. De breedte van een plaat kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn 
van de lengte van de plaat of van andere geometrie. 

 Tracht de delen in je ontwerp te bepalen die gevoelig zijn voor wijzigingen. 
 Zoek naar delen in je ontwerp die symmetrisch zijn of die meermaals voorkomen, 

misschien zelfs volgens een cirkelvormig of rechthoekig patroon. 
 

Tips om geometrische beperkingen (geometric constraints) op te leggen 
 

 Bepaal afhankelijkheden. Onderzoek de relaties tussen de geometrische elementen en leg de 
gepaste geometrische constraints op. 

 Analyseer automatisch opgelegde geometrische beperkingen met AutoConstrain en 
bekijk of je manueel geen constraints moet toepassen, vervangen of verwijderen. 

 Gebruik alleen de noodzakelijke beperkingen. Houd rekening met de ontwerpvoorwaarden 
en de vrijheidsgraden van je geometrie. Het is niet altijd nodig om de bewegingsvrijheid van de 
geometrie volledig te beperken. 

 Stabiliseer de vorm voordat je de afmetingen vast legt. Voordat je parametrische 
(sturende) maten op je getekende objecten plaatst, moet je er eerst geometrische beperkingen 
(geometric constraints) opleggen om zo de vorm te stabiliseren en te voorkomen dat de vorm van 
je figuur verstoord wordt. Indien nodig gebruik je het fix constraint om delen van je schets vast te 
zetten. 

 Identificeer elementen in je schets die gevoelig zijn voor veranderingen. Op delen van 
tekeningen die gevoelig zijn voor wijzigingen, tijdens het ontwerp, laat je nog voldoende 
vrijheidsgraden over om te kunnen wijzigen. 

 Selectievolgorde bij het opleggen van geometrische beperkingen. Als je manueel 
constraints plaatst die relaties leggen tussen objecten (bijvoorbeeld loodrecht, evenwijdig, enz…) 
moet je rekening houden met de selectievolgorde. Als je bijvoorbeeld een equal constraint plaatst 
dan zal het eerst geselecteerde object zijn lengte doorgeven aan het daarna geselecteerde object. 
Deze regel is van toepassing op alle constraints die relaties leggen tussen objecten (relational 
constraints). 
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Tips om te werken met sturende maten (dimensional constraints) 
 
De manier waarop je sturende maten gebruikt, komt overeen met de manier waarop je werkt met 
gewone (gestuurde) maten, met uitzondering van enkele verschillen in de manier waarop je waarden 
ingeeft. 
Houd rekening met de volgende tips als je sturende maten (dimensional constraints) plaatst: 
 

 Gebruik geometrische beperkingen (geometric constraints) waar mogelijk. 
Plaats bijvoorbeeld liever een perpendicular contraint dan een sturende maat (dimensional 
constraint) van 90°. 

 Is je figuur te klein of op maat getekend, plaats dan eerst de grootste sturende maten en daarna 
de kleinere. Is je figuur te groot getekend, dan ga je omgekeerd te werk. 
Op die manier voorkom je dat je figuur in elkaar klapt of binnenste buiten klapt als je sturende 
maten plaatst. 

 Leg relaties tussen maten vast in je maatvoering. 
Als twee maten bijvoorbeeld gelijk zijn, koppel je deze maten aan elkaar. Op die manier zal de 
tweede maat wijzigen samen met de eerste. 

 Gebruik zowel sturende maten (dimensional constraints) als geometrische beperkingen (geometric 
constraints) om de ontwerpvoorwaarden mee vast te leggen in je tekening. 

 

Tips om te werken met parameters 
 

 Gebruik betekenisvolle, beschrijvende namen voor je parameters. 
 Parameternamen zijn niet HOOFDLETTERGEVOELIG. 
 Parameternamen mogen niet beginnen met een getal. Ze mogen geen spaties bevatten en ze 

mogen niet langer zijn dan 256 karakters. 
 Gebruik de Description kolom van de Parameters Manager om een korte beschrijving aan 

iedere parameter te geven. Dit verhoogt de “leesbaarheid” van je tekening voor jou en andere 
gebruikers van je tekening. 
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Samenvatting 
 

 

 
In deze tutorial leerde je: 
 

 Manueel geometrische beperkingen plaatsen op bestaande geometrie. 
 Automatisch geometrische beperkingen plaatsen op bestaande geometrie. 
 Automatisch geometrische beperkingen laten plaatsen terwijl je tekent. 
 Sturende maten plaatsen op geometrie. 
 Werken met parameters en met formules. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


