
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 หนวยที่  5 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  5 
ช่ือหนวย พืน้ฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  พื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. การควบคุม LED 

1.1 ลักษณะของการทํางานของไดโอดเปลงแสง 
1.2 การตอ LED เขากับไมโครคอนโทรลเลอร 
1.3 คําสั่งภาษาเบสิกที่ใชควบคุมการทํางานของ LED 

2. การรับสัญญาณจากสวิตชอินพตุ 
2.1 รูปแบบของวงจรสวิตชอินพุต 
2.2 การลดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจากหนาสัมผัสของสวิตช 

3. การสงสัญญาณความถี่ออกทางเอาตพตุ 
4. การเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอรเพื่อแสดงผลที่ LED 

 
สาระการเรียนรู 

การเลือกเบอรไอซีไมโครคอนโทรลเลอรนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณงานและความยากงายของงานนั้น ๆ 
ถาหากเปนงานที่ใชไมโครคอนโทรลเลอรในการการควบคุมทั่ว ๆ ไปสามารถเลือกใชไดทุกเบอร ทุกตระกูล 
แตถาหากงานควบคุมนั้นมีความละเอียดสูง มีฟงกชันมาก ตองใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอรเฉพาะ สําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 เพราะสามารถศึกษาหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
ไดมากพอสมควร  

การเชื่อมตออินพุตเอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอรมีคําสั่งและขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 
1. คําสั่งกําหนดความถี่ของวงจรกําเนิดความถี่ 
2. คําสั่งกําหนดใหพอรตที่ระบุเปนอินพุตหรือเปนเอาตพุต 
3. คําสั่งควบคุมใหพอรตนัน้ทําหนาที่อนาล็อกหรือดิจิตอล 
4. คําสั่งกําหนดตัวแปรสําหรับเก็บขอมูล 
5. คําสั่งคาเริ่มตนของตัวแปรตาง ๆ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายหลักการเชื่อมตออุปกรณอินพุต
เอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอรได 

2. อธิบายการเชื่อมตอ LED กับ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

3. อธิบายการกําหนดคาของรีจิสเตอรที่ใช
สําหรับควบคุมอินพุตเอาตพุตได 

4. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกที่ใชสําหรับควบคุมการ
ทํางานของ LED ได 

5. เขียนโปรแกรมสําหรับควบคุมการทํางานของ 
LED ตามเงื่อนไขที่กําหนดได 

6. อธิบายการเชื่อมตอสวิตชกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

7. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกที่ใชสําหรับรับการกด
สวิตชได 

8. เขียนโปรแกรมสําหรับรับการกดสวิตชและ
ควบคุม LED ตามเงื่อนไขที่กําหนดได 

9. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกสําหรับการสง
สัญญาณเสียงออกที่ Buzzer ได 

 

1. ตอวงจร LED และ SW เขากับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของ LED ได 

3. เขียนโปรแกรมรับการกด SW ได 
4. ตอวงจร  Piezo  เขากับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
5. เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของ Piezo ได 

 
 

1. ตรงตอเวลา 
2. มีความตระหนักในหนาที่ของ 
    นักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
    และสังคม 
4. แตงกายถูกตองตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดวยทาที 
    ที่สวยงาม 
6. ทํางานดวยความเต็มใจ 
7. ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
    อยางประหยัดตระหนักถึง 
    ความปลอดภัย 
 

 
เนื้อหาสาระ  

1. การควบคุม LED 
1.1 ลักษณะของการทํางานของไดโอดเปลงแสง 
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1.2 การตอ LED เขากับไมโครคอนโทรลเลอร 

PI
C1

8F
45

50

 
 
1.3 คําสั่งภาษาเบสิกที่ใชควบคุมการทํางานของ LED 

1.3.1 คําสั่งกําหนดความถี่ของวงจรกําเนิดความถี่ 
1.3.2 คําสั่งกําหนดใหพอรตที่ระบุเปนอินพุตหรือเปนเอาตพุต 
1.3.3 คําสั่งควบคุมใหพอรตนั้นทําหนาที่อนาล็อกหรือดจิิตอล 

2. การรับสัญญาณจากสวิตชอินพตุ 
2.1 รูปแบบของวงจรสวิตชอินพุต 

( ก )                            ( ข )

R

+ 5V

OUTPUT  =  “ 0 ”

+ 5V

R

OUTPUT  =  “ 1 ”

OUTPUT = “ 1 ”

+ 5V

R

R

+ 5V

OUTPUT = “ 0 ”

( ค )                               ( ง )

SW  OFF

SW  OFF

SW  ON

SW  ON
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2.2 การลดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจากหนาสัมผัสของสวิตช 

 
 
3. การสงสัญญาณความถี่ออกทางเอาตพตุ 

PI
C1

8F
45

50

 
 
4. การเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอรเพื่อแสดงผลที่ LED 
 R  >> 1 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางขวามือ 1 บิต 

R  >> 2 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางขวามือ 2 บิต 
R  >> 4 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางขวามือ 4 บิต 

 R  << 1 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางซายมือ 1 บิต 
R  << 2 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางซายมือ 2 บิต 
R  << 4 หมายถึงเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอร R ไปทางซายมือ 4 บิต 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของพื้นฐานการ

เช่ือมตออินพุตเอาตพุต  
1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 5 

  1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
         บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญพื้นฐานการ

เช่ือมตออินพุตเอาตพุต  
1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 5 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 1 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายพื้นฐานการเชื่อมตออินพุต

เอาตพุต โดยใชสื่อ power point ประกอบ 
 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานการเชื่อมตอ

อินพุตเอาตพุต 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 5 
 2. คําถามหนวยที่ 5 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 5 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่ 1 

  เรื่องพื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต 
4.1 นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่ 1 
  เรื่องพื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบงานที่ 1 

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 5 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 5 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 5 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         พ้ืนฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุตและ

ทํา แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 5  
        สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 5 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 5 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับพื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับพืน้ฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพตุและทําแบบฝกหัด
ทายหนวยเรียนหนวยที่ 5 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 5 เร่ืองพื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต 
2. power point เร่ืองพื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่5 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 5 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 5 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมนิผลหลังการเรียนหนวยที ่5 จํานวน 10 ขอ (แบบเลือกตอบ ) 
 2.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคําถาม / การอภิปราย 
เอกสารอางอิง 
              1. สุชิน ชินสีห. (2557).  ไมโครคอนโทรลเลอร  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ  บริษัท ศนูยหนังสือเมอืงไทย จํากัด. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรูของคร ู
วันที…่…….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

รหัสวิชา  2105-2105     ช่ือรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 
             สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส                        ระดบัชั้น   ปวช.                            ปที่  3 กลุมที่ 1,2 

 

1. หัวขอเนื้อหาทีส่อน พื้นฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต หนวยที่  5 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. การควบคุม LED   
2. การรับสัญญาณจากสวิตชอินพุต   
3. การสงสัญญาณความถี่ออกทางเอาตพุต   
4. การเลื่อนขอมูลในรีจิสเตอรเพื่อแสดงผลที่ 

LED 
  

   
   

   
   
   

 
สรุป 
ผลการใชแผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ สําหรับนักศึกษาที่ไมเขาใจหรือ
ปฏิบัติไมไดจะแกไขในการสอนครั้งตอไป  
ในวันที่….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดําเนินการดังนี้ 

 
1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 5 
 

จงอธิบาย/จงเขียนโปรแกรม 
 

1. คําสั่งภาษาเบสิกที่เกี่ยวกําหนดสิ่งตอไปนี้คือคําสั่งใด 
 1.1 กําหนดความถี่ 
 1.2 กําหนดใหเปนอินพุตหรือเอาตพุต 
 1.3 กําหนดใหเปนดิจิตอลพอรตหรืออนาล็อกพอรต 
2. จากวงจรดานลาง จงเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกใหวงจรทํางานดังนี้ 
     - เมื่อเปดเครื่อง ให LED ทุกตัวกระพริบพรอมกันดวยความเร็ว 1 ครั้งตอวินาที่ และใหเกิด เสียงท่ี Buzzer เมื่อ 

LED สวาง 
 - ถา SW1 ถูกกดใหเกดิไฟวางจากซายไปขวา เมื่อไฟวิ่งถงึขวาสุดใหมีใหเกิดเสียงท่ี Buzzer 
 - ถา SW2 ถูกกดใหเกิดไฟวางจากขวาไปซาย เมื่อไฟวิ่งถงึซายสุดใหมีใหเกิดเสียงท่ี Buzzer 
 - ถากดสวิตชตามเงื่อนไขใหมใหทํางานตามเงื่อนไขใหมทันที 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  5 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย พืน้ฐานการเชื่อมตออินพุตเอาตพุต 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ภาษาเบสิกคําสั่งใดที่ควบคุมใหพอรตของไมโครคอนโทรลเลอร PIC ใหเปนอินพตุ 
    หรือเอาตพตุ 
 ก  ADCON1  =  $00 ข  INPUT  PORTB  
 ค  TRISD  =  $0F ง  OUTPUT  PORTA 
 

2. กระแสที่ไหลผาน LED ในวงจรไมโครคอนโทรลเลอรที่แสดงผลลักษณะมอนิเตอร คาใด  เหมาะสมที่สุด 
 ก  1 mA ข  5 mA 
 ค  10 mA ง  15 mA 
 

3. วงจรดานลาง คําสั่งภาษาเบสิกในขอใดที่ทําให LED ไมสวาง 
PI

C1
8F

45
50

 
 

 ก  HIGH  LED ข  PORTD.0  = 1 
 ค  PORTD  =  $0F ง  PORTD  =  $EE 
 

4. วงจรในขอ 3 ถาหากตองการควบคุมการทํางานของ LED คําสั่งใดไมจําเปนตองใช 
 ก  DEFINE   OSC  20 ข  ADCON1 
 ค  TRISD =  $00 ง   TRISD.0 =  0 
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5. คําสั่งภาษาเบสิกเพื่อกําหนดพอรตอินพตุเอาตพุตที่ใชกับวงจรดานลางคําสั่งใดถูกตอง 

 
 

 ก  TRISA  =  $00 ข  TRISA  =  $01 
 ค  TRISA  =  $02 ง  TRISA  =  $03 
 

6. วงจรในขอ 5 ถาตองการใหเกิดความถี่ 1.5 KHz ที่ Buzzer เปนเวลา 0.2 วินาที ตองใชคําสั่งใด 
 ก  FREQOUT  PORTA,200,1500 ข  FREQOUT  PORTA.1,200,1500 
 ค  FREQOUT  PORTA, 1500, 200 ง  FREQOUT  PORTA.1,1500,200 
โปรแกรมที่ 1 สําหรับขอ 7-8 
   DEFINE   OSC  20 
   TRISA.0   =   1 
    TRISA.2   =   0 
   ADCON1  = $0F 
   LED  VAR PORTA.1 
   SW1  VAR PORTA.0 
   LOW    LED 
 MAINLOOP:   IF  SW1  =  1  THEN  MAINLOOP 
    PAUSE  100 
    TOGGLE  LED 
    PAUSE  100 
    GOTO   MAINLOOP 
                   END 
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7. เมื่อนําโปรแกรมที่ 1 ไป RUN ที่วงจรในขอ 5 ขอใดผิด 
 ก  เมื่อเปดเครื่อง LED ไมสวาง ข  เมื่อกดสวิตชคร้ังที่ 1 LED จะสวาง 
 ค  เมื่อกดสวิตชคร้ังที่ 2 LED จะดับ ง  เมื่อกดสวิตชคร้ังที่ 5 LED จะดับ 
8. จากโปรแกรมที่ 1 คําสั่งใดที่ทําให LED ทํางานตรงกนัขาม 
 ก  TRISB.0  =  1 ข  LOW  LED 
 ค  TOGGLE  LED ง  IF  SW1  =  1  THEN  MAINLOOP 
 
วงจรสําหรับขอ 9-10 

PI
C1

8F
45

50

LE
D4

LE
D0

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D6

LE
D7

LE
D5

10
 K

SW
1

10
 K

SW
2

SW
3

10
 K

 
 

9. วงจรดานบน เมื่อกด SW1 เพียงตวัเดยีว ระดับลอจิกทีพ่อรต B บิต 0 ถึง 2 ตรงกับขอใด 
 ก  RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0 ข  RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 1 
 ค  RB0 = 0, RB1 = 1, RB2 = 0 ง  RB0 = 0, RB1 = 1, RB2 = 1 
10. วงจรดานบน ถาตองการให LED0 – LED3 สวาง และ LED4 – LED7 ไมสวาง ตองกําหนดขอมูลที่พอรต 

D คาใด 
 ก  $0F ข  $F0 
 ค  $E0 ง  $0E 
 
 

 
 
 



 

ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                                                                                                                       

90 

เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 5 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 5 
 

ขอที่ คําตอบ 
1 ค 
2 ค 
3 ง 
4 ข 
5 ข 
6 ข 
7 ง 
8 ค 
9 ง 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



<<
  /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


