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Streszczenie:   Praca stanowi opis serii pomiarów przepro-
wadzonych podczas badań eksperymentalnych dla żaluzji typu 
FISH. Badania wykonano dla elementów zbudowanych w skali 
1:1 za pomocą stołu słonecznego. Wyznaczono wartości lumi-
nancji powierzchni listewek oraz kontrast jaskrawości dla czte-
rech rodzajów materiałów z jakiego wykonano żaluzje. Badania 
przeprowadzono przy założeniu różnego kąta padania bezpo-
średniego promieniowania słonecznego. Określone kąty (wyso-
kość i azymut) odpowiadały położeniu słońca o odpowiedniej 
porze dnia i roku. 

Słowa kluczowe:  oświetlenie, komfort wizualny, żaluzje, 
luminancja, kontrast jaskrawości. 

1. WPROWADZENIE 

Kontakt wzrokowy człowieka z otoczeniem odgrywa ważną 
rolę zarówno ze względu na ilość odbieranych tą drogą in-
formacji jak i ze względu na ich różnorodność. Przy projek-
towaniu warunków oświetleniowych we wnętrzach należy 
kierować się takimi czynnikami jak: rodzaj, moc i rozmiesz-
czenie źródeł światła oraz jego barwę. Określenie właściwe-
go poziomu natężenia oświetlenia we wnętrzu lub na stano-
wisku pracy powinno być jednym z podstawowych zadań 
projektowych. Szczególnie cennym jest wykorzystywanie w 
oświetleniu pomieszczeń światła słonecznego, gdyż jest ono 
najbardziej naturalne dla człowieka. Umiejętne wykorzysta-
nie promieniowania słonecznego wpływa nie tylko na su-
biektywne wrażenia takie jak estetyka, walory zdrowotne, 
czy komfort osób użytkujących pomieszczenia, ale ma także 
aspekt ekonomiczny dzięki ograniczeniu zużycia energii. 
Istnieje wiele nowoczesnych systemów służących pasywne-
mu wykorzystaniu energii słonecznej. Są one często bardzo 
skomplikowane i kosztowne. Z tego względu ważne jest 
szczegółowe przeanalizowanie ich parametrów, z uwzględ-
nieniem miejsca i sposobu ich zastosowania oraz wpływu na 
samopoczucie osób użytkujących dane pomieszczenie [1,2]. 

2. SYSTEMY OŚWIETLENIA DZIENNEGO 

W odróżnieniu od światła elektrycznego, które można mody-
fikować i zwiększać jego moc świetlną, dostępność i ilość 
światła naturalnego jest określona i niezmienna dla poszcze-
gólnych warunków pogodowych. Kontrolowanie ilości świa-
tła dziennego możliwe jest tylko poprzez zastosowanie sys-
temów pozwalających na penetrację światła do głębszych 
części pomieszczeń, lub części budynków. To znaczy, że 
takie elementy architektoniczne jak okna, świetliki, żaluzje 
czy półki świetlne są bardzo ważne przy projektowaniu 
wnętrz pod kątem wykorzystania światła dziennego. 
Innowacyjne systemy światła dziennego projektowane są, 
aby naprowadzać światło dzienne do przestrzeni, gdzie jego 
poziom natężenia jest niezadowalający. Systemy te są urzą-
dzeniami, które wykorzystując zjawiska odbicia, załamania i 
rozproszenia światła, przekierowywują światło słoneczne do 
wnętrza budynków przy użyciu komponentów pasywnych, 
lub aktywnych. Systemy oświetlenia dziennego często speł-
niają także dodatkowe funkcje zacieniające. Do głównych 
zadań systemów oświetlenia dziennego należą: 

 zwiększenie poziomu natężenia światła dzienne-
go w kierunku głębszych stref pomieszczenia; 

 ujednolicenie rozkładu światła dziennego w da-
nej przestrzeni (zmniejszenie kontrastu oświetle-
niowego); 

 kontrolowanie ilości docierającego światła sło-
necznego oraz efektu odblasku - olśnienia powo-
dującego dyskomfort. 

3. ŻALUZJE TYPU FISH 

Zaprezentowany typ żaluzji jest systemem, który może 
być zastosowany jako element zacieniający w celu ochro-
ny przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym 
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oraz przekierowania promieniowania w głąb pomieszcze-
nia. Składają się one z lamel o skomplikowanym przekro-
ju. Dzięki temu powierzchnia listewek żaluzji staje się 
zakrzywiona i umożliwia odbijanie promieni słonecznych 
pod różnym kątem. Wykończenie powierzchni żaluzji 
może być wykonane z różnego typu materiałów takich jak 
PCV, aluminium czy drewno. 
Elementy konstrukcji zamontowane są na stałe bez moż-
liwości obrotu. Oznacza to, że zastosowany kształt musi 
być optymalnym rozwiązaniem dla pory letniej jak i zi-
mowej. W zależności od kąta nachylenia lameli, rodzaju 
wykończenia powierzchni oraz odległości miedzy po-
szczególnymi lamelami, różny rodzaj światła dociera do 
wnętrza pomieszczenia. Żaluzje mają zastosowanie dla 
wszystkich orientacji względem stron świata jak i dla 
wszystkich szerokości geograficznych. 

 

Rys. 1. Kształt i wymiary analizowanych żaluzji. 
Fig. 1. Shape and dimensions of analyzed louvres. 

W doświadczeniu wykorzystano żaluzje typu „Fish” [3], 
w których dystans pomiędzy lamelami umożliwia osobie 
przebywającej w pomieszczeniu kontakt wzrokowy ze 
środowiskiem zewnętrznym. 

 

Rys. 2. Model analizowanych żaluzji. 
Fig. 2. Model of analyzed blinds. 

4. ANALIZOWANE PARAMETRY 

4.1. Luminancja i jej rodzaje 

Luminancja (L) jest to fizyczna miara jaskrawości. Zależy 
ona od natężenia oświetlenia na obserwowanym obiekcie, 
właściwości odbiciowych powierzchni obiektu (barwa, 
stopień chropowatości) oraz od jego pola pozornej po-
wierzchni świecącej. Pozorna powierzchnia świecąca jest 
to wielkość postrzeganej przez obserwatora powierzchni 
płaszczyzny świecącej uzależniona od kierunku jej ob-
serwacji. Pozorna powierzchnia świecąca jest to zarówno 
płaszczyzna świecąca w sposób bezpośredni - oprawa 
oświetleniowa, jak i płaszczyzna świecąca w sposób po-
średni, np. ściana lub sufit, przez odbicie światła. 
Kryteria oceny rozkładu luminancji we wnętrzu zależą od 
przeznaczenia danego pomieszczenia i rodzaju wykony-
wanej pracy. Dla pomieszczeń roboczych wymaga się 
możliwie równomiernej luminancji otoczenia. Zaleca się, 
aby luminancja bezpośredniego otoczenia przedmiotu 
pracy wzrokowej była mniejsza od luminancji samego 
przedmiotu, lecz nie mniejsza niż 1/3 tej wartości. Jednak 
warunek ten rzadko może być spełniony, zwłaszcza w 
pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie zarówno lumi-
nancja przedmiotu pracy może być mniejsza od luminan-
cji otoczenia, jak i kontrast luminancji może być większy 
od 3:1. 

4.2. Kontrast jaskrawości 

Kontrast jaskrawości (k) oznacza subiektywne oszacowa-
nie różnicy w wyglądzie dwu części pola widzenia, oglą-
danych równocześnie lub kolejno. Może być on określony 
następującym równaniem: 

2
1

L
Lk =        (1) 

gdzie: L1, L2 – luminancje oraz L1>L2. 

5. WYNIKI BADAŃ 

Analizie zostały poddane żaluzje Louvres typu Fish, o 
powierzchni lamel, wykonanych z materiału w kolorze 
białym, aluminium, drewna jasnego i drewna ciemnego. 
Na podstawie analizy parametrów oświetlenia wewnętrz-
nego określono luminancję oraz kontrast jaskrawości. 
Wyniki dla poszczególnych pór roku zamieszczono na 
rysunkach 3÷10. W przypadku analizowanego systemu 
najlepsze rozwiązanie uzyskano przy zastosowaniu lamel 
wykonanych z drewna jasnego. 
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Rys. 3. Luminancja otrzymana dla żaluzji w kolorze białym. 
Fig. 3. Luminance for white colour louvres. 
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Rys. 4. Kontrast otrzymany dla żaluzji w kolorze białym. 
Fig. 4. Contrast for white colour louvres. 
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Rys. 5. Luminancja otrzymana dla żaluzji aluminiowych. 
Fig. 5. Luminance for aluminum coating louvres. 

Pozwoliło ono na ograniczenie wpływu bezpośredniego 
promieniowania słonecznego przy jednoczesnym zapewnie-
niu promieniowania rozproszonego na poziomie około 20 – 
50%. Ponadto, dla tego przypadku, luminancja charaktery-
zowała się najbardziej równomiernym rozkładem. Zaobser-
wowano przy tym niewielki kontrast jaskrawości, co w 
znacznym stopniu ograniczyło zjawisko olśnienia. 
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Rys. 6. Kontrast otrzymany dla żaluzji aluminiowych. 
Fig. 6. Contrast for aluminum coating louvres. 
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Rys. 7. Luminancja otrzymana dla żaluzji z jasnego drewna. 
Fig. 7. Luminance for light wood colour louvres. 
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Rys. 8. Kontrast otrzymany dla żaluzji z jasnego drewna. 
Fig. 8. Contrast for light wood colour louvres. 

Występowanie zjawiska olśnienia przykrego zanotowano 
jedynie dla krótkiego przedziału czasu – kontrast jaskra-
wości przekroczył wartość 3:1 dla godzin południowych 
21 III / 21 IX oraz 22 XII przy stałym azymucie 0° (orien-
tacja południowa) oraz godzin porannych 21 III / 21 IX 
przy umieszczeniu żaluzji na elewacji wschodniej. Rów-
nie dobry rezultat uzyskano dla żaluzji w kolorze białym. 
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Rys. 9. Luminancja otrzymana dla żaluzji z ciemnego drewna. 
Fig. 9. Luminance for dark wood colour louvres. 
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Rys. 10. Kontrast otrzymany dla żaluzji z ciemnego drewna. 
Fig. 10. Contrast for dark wood colour louvres. 

Luminancja, w tym przypadku, była wyższa i wynosiła 
około 40 – 80%. Jednak rozkład luminancji w ciągu dnia 
nie był już tak równomierny jak w przypadku żaluzji z 
drewna jasnego co wynikało głównie z rodzaju materiału 
z jakiego wykonano żaluzje (mniejszy udział odbicia dys-
persyjnego). Dla większości analizowanych sytuacji 
olśnienie nie wystąpiło, z wyjątkiem godzin porannych 
dla 22 XII przy umieszczeniu żaluzji na elewacji wschod-
niej, kiedy to kontrast jaskrawości przekroczył wartość 
4:1 a olśnienie zakwalifikowano jako przeszkadzające. 
Jednym z dwu skrajnych przypadków okazało się zasto-
sowanie jako materiału wykończeniowego aluminium. Co 
prawda, dało ono wysoki poziom luminancji wynikającej 
z bezpośredniego odbicia promieni słonecznych sięgają-
cego nawet 98% ale rozkład luminancji był bardzo nie-
równomierny. Towarzyszyło temu duże zróżnicowanie 
tego parametru oraz częste występowanie olśnienia prze-
szkadzającego. W skrajnym przypadku kontrast jaskrawo-
ści wyniósł nawet 8:1. 
Niekorzystnym jest również wykonanie warstwy ze-
wnętrznej żaluzji z drewna w ciemnym kolorze. Rozwią-
zanie to daje bardzo niskie wartości luminancji – maksy-
malnie 22%, przy średniej 2-9%. Najgorsze wyniki uzy-

skano dla 22 XII przy umieszczeniu żaluzji na elewacji 
wschodniej, kiedy to ilość światła odbitego od po-
wierzchni lamel była praktycznie równa zeru. Pociąga to 
za sobą wysokie wartości kontrastu jaskrawości sięgające 
14:1, wynikające z dostępu bezpośredniego światła sło-
necznego (pojawiające się w szczelinach między ciem-
nymi żaluzjami źródło światła wywoływało olśnienie 
oślepiające). 

6. PODSUMOWANIE 

Z analizy wynika, że system żaluzji „Fish” spełnia swoje 
zadanie. Okazało się, że na trafność jego zastosowania 
ogromny wpływ ma materiał, z którego wykonane są po-
jedyncze elementy. Jest to bardzo ważny czynnik, który 
należy brać pod uwagę przy projektowaniu i doborze sys-
temów zacieniających przez co nie powinien być on wy-
nikiem jedynie gustu projektanta. 
Zaproponowana metoda pomiarowa z wykorzystaniem 
stołu słonecznego jest dobrym sposobem na badanie tego 
typu systemów w skali rzeczywistej na modelu. Pozwala 
ona w łatwy sposób przeanalizować podstawowe parame-
try oświetlenia wewnętrznego. Otrzymane wyniki, choć 
często mają charakter jakościowy są łatwe w interpretacji. 
Wykonanie modelu i przeanalizowanie go przy pomocy 
stołu słonecznego z pewnością pozwoli w przyszłości na 
uniknięcie kosztownych pomyłek. 

RESEARCH INTO VISUAL PARAMETERS                     
OF “FISH” LOUVRES 

Summary:   The main purpose of this study was to analyzed 
the finishing materials of shading devices – louvres FISH blinds 
in central Europe latitude sun positions. Based on the results 
obtained with using Sun Simulator two main visual comfort 
parameters were estimated: luminance and brightness contrast. 

Literatura  

[1] Praca zbiorowa, Klemm P. red. Budownictwo ogólne, 
Fizyka Budowli, tom 2, rozdział 7, Światło w pomiesz-
czeniach, Arkady 2005, s. 482-507. 
[2] Matusiak B. Wpływ światła dziennego na zdrowie, 
samopoczucie i komfort wizualny, Problemy Jakości Po-
wietrza Wewnętrznego w Polsce 2003, red. Jędrzejewska-
Ścibak T., Sowa J., Warszawa 2004, s. 161-170. 
[3] Heim Dariusz, Kieszkowski Kamil: Shading devices 
designed to achieve the desired quality of internal day-
light environment. Proceedings of PLEA 2006 - The 23th 
Conference on Passive and Low Energy Architecture, 
Geneva, 6-8 September 2006, vol. 2, s. 587-590 



<<
  /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
  /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>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


