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WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ŶĄůŝƐĞ ĐƷƐƚŝĐĂ͕ ^ŝŶĂů ĚĞ sŽǌ͕ WĂƚŽůŽŐŝĂƐ >ĂƌşŶŐĞĂƐ͕ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ dĞŵƉŽƌĂŝƐ͕
WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŝŐŝƚĂůĚĞ^ŝŶĂŝƐ͘








0005

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



ϭ͘ /EdZKhK
hŵĂĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂƵƐĂŶĚŽƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĞƐŝŶĂŝƐĠƵŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŵĞĚŝĕĆŽƐŝŵƉůĞƐĞŶĆŽŝŶǀĂƐŝǀŽƉĂƌĂŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘ƐƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĨŽƌŶĞĐĞŵƵŵĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽŽďũĞƚŝǀŽ
ĚĂƐ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ Ğ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ ĂŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ
ůĂƌşŶŐĞĂƐ;'K/EK>>KZEdĞƚĂů͘ϮϬϬϲ͖K^dĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖Z/EZΘ^,&Z͕ϭϵϳϴͿ͘
ƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂƚĂŵďĠŵǀĞŵƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƚĞƌĂƉŝĂǀŽĐĂůĞŵƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŶĂ ĨĂůĂ Ğ ƉŽƌ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĂ ǀŽǌ͘  ƵŵĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ĐƵƐƚŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ďĂŝǆŽ ƋƵĂŶĚŽ
ĐŽŵƉĂƌĂĚĂĂŽƐĞǆĂŵĞƐƵƐƵĂŝƐƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĚĞĨŽŶƚĞƐ ĚĞůƵǌĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞŶĚŽƐĐſƉŝĐŽƐ͕Ğ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀşĚĞŽͲĐąŵĞƌĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ;'K/EKͲ>>KZEdĞƚĂů͕ϮϬϬϲͿ͘
ĐŚĂǀĞƉĂƌĂĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĂĐƷƐƚŝĐĂĚĞǀŽǌĞƐĚĞƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐĠŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐ͕
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐŵĞĚŝĚĂƐĂĐƷƐƚŝĐĂƐ͕ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐƉĞůŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĨŽŶƚĞĚĞĞǆĐŝƚĂĕĆŽĞĚŽƚƌĂƚŽǀŽĐĂů;K^d
ĞƚĂů͕ϮϬϬϴĂͿ͘KƉƌĠͲĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞƌƵŵĂĚĞƚĞĐĕĆŽƉƌĞĐŽĐĞĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐůĂƌşŶŐĞĂƐĂƵŵĞŶƚĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽƐƐĂ ŽďƚĞƌ Ƶŵ ďŽŵ ŵŽĚĞůĂŵĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ ĚĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ Ğŵ ĞƐƚƵĚŽ͕ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŽƵƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽƐŝŶĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƵŵƐŝŶĂůƐĂƵĚĄǀĞůĚĞƵŵƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͕ƉĂƌĂƵŵĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞĨŝĐĂǌĚĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘
ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌƉŽĚĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƚĂŶƚŽƉŽƌƚĠĐŶŝĐĂƐďĂƐĞĂĚĂƐŶŽŵŽĚĞůŽůŝŶĞĂƌĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĨĂůĂ͕ ƋƵĂŶƚŽƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŝŶąŵŝĐĂ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ ĨĂůĂ͘
ďƵƐĐĂ ƉŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ Ž ƐŝŶĂů Ğŵ ĂŶĄůŝƐĞ Ġ ĂŝŶĚĂ Ƶŵ ĐĂŵƉŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ
ƉƌŽŵŝƐƐŽƌ͘
ŶƚƌĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŵĂŝƐ ĞǆƉůŽƌĂĚĂƐ ŶŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ͕ ƵƐĂŶĚŽ ŵŽĚĞůŽ ůŝŶĞĂƌ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĨĂůĂ͕ĞƐƚĆŽ͗ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů;ƉŝƚĐŚͿĞƐƵĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐŽŵŽũŝƚƚĞƌ;ƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐŶĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂͿ ĞƐŚŝŵŵĞƌ ;ƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐŶĂĂŵƉůŝƚƵĚĞͿ͘ƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŵ
ƚĠĐŶŝĐĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂĞƚĞƌĂƉŝĂǀŽĐĂů͘
K ĞƐƚƵĚŽ ĂƋƵŝ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ġ ĨŽĐĂĚŽ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ĂĨĞƚĂĚŽƐ ƉŽƌ
ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŽƌŐąŶŝĐĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐĞƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŵĐŽŵŽƵŵĂŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ
ĚĂĞǆĐŝƚĂĕĆŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽƵŵƉĂĚƌĆŽĚĞǀŝďƌĂĕĆŽŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĞĚĞŵĂƐĞŶſĚƵůŽƐůĠŵĚŝƐƐŽ͕Ġ
ĂŶĂůŝƐĂĚŽŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƵŵƚŝƉŽĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂĚĞŽƌŝŐĞŵŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ͗ƉĂƌĂůŝƐŝĂ
ŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘
EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ͕ ƉĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂƌŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĚŽũŝƚƚĞƌĞĚŽƐŚŝŵŵĞƌĞŵĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĚĞ
ǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉĞůĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŽĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽĠĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵŝŶĚŽƵŵ
ƉŽŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞĞĨĞƚƵĂƌĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐĞŵƐĂƵĚĄǀĞůŽƵƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
ĞƐĐŽůŚĂĚĂƐŵĞůŚŽƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĠƵŵĂďƵƐĐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĚŽƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ͘  ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĂ ĨĂůĂ Ğ ƐƵĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ͕ Ă ĞǆƚĞŶƐĆŽ ĨŽŶĂƚſƌŝĂ͕ ĂƐ
ƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐ ŶĂ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ ƌƵşĚŽ ĞƐƉĞĐƚƌĂů͕ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĨŽŶĂĕĆŽ Ğ Ž ŝŶŝĐŝŽ Ğ Ĩŝŵ ĚĂ ĞŵŝƐƐĆŽ͕ ƐĆŽ
ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĐƷƐƚŝĐĂƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂƐ ƋƵĂŝƐ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĂǀĂůŝĂƌ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ǀŽĐĂů Ğ Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘
WĂƚŽůŽŐŝĂƐ ĐŽŵŽ ĞĚĞŵĂƐ ĂĨĞƚĂŵ ĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐ ŽƵ ŽƵƚƌŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ǀŝďƌĂƚſƌŝŽ͕ ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽ ƵŵĂ ǀŝďƌĂĕĆŽ ŵĂŝƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ ĚĂƐ ƉƌĞŐĂƐ
ǀŽĐĂŝƐ ƉŽĚĞŵ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ͘ Ɛ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ǀŽǌĞƐ

0006

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĚĞƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽ ŶĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĂŶƚŽ ĚĂ
ĞŶǀŽůƚſƌŝĂĞƐƉĞĐƚƌĂůĚŽƐŝŶĂů;'K/EKͲ>>KZEdĞƚĂů͕ϮϬϬϲͿ͘
KƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽĂĐƷƐƚŝĐĂƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞǀŽǌĞƐ
ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐĨŽƌĂŵŵĞĚŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂĨŽŶĂĕĆŽĚĞǀŽŐĂŝƐƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐ͘ƐƐĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĨŝŶĞŵŽŐƌĂƵ
ĚĞŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞĞƉŝƚĐŚ;ĐŽƌƌĞůĂƚŽƉĞƌĞĐĞƉƚƵĂůĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͿ͕ĞŝŶĚŝĐĂŽŶşǀĞů
ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĂƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ƌƵşĚŽ ƚƵƌďƵůĞŶƚŽ͕ ŵŽĚƵůĂĕƁĞƐ ĚĞ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ Ğ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ͕ ĚĞǀŝĚŽ ăƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ ĚĂƐ ƉƌĞŐĂƐ
ǀŽĐĂŝƐ;>D/͕ϮϬϬϵͿ͘
KƐƚſƉŝĐŽƐĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂůŐƵŶƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂůŐƵŵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĞŵƉŽƌĂŝƐĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌ͕ƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂŶĄůŝƐĞ
ůŝŶĞĂƌŶĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞĚĞƐŽƌĚĞŶƐǀŽĐĂŝƐ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŶĂůĂƌŝŶŐĞĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ĐůşŶŝĐŽ͘

Ϯ͘ϭ &ƌĞƋƵġŶĐŝĂ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
 ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ŵĠĚŝĂ ĚŽƐ ƉƵůƐŽƐ Ġ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ ĞǆĐŝƚĂĕĆŽ͕ &Ϭ Ğ Ž
ƉĞƌşŽĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů;ƉŝƚĐŚͿ͕W͕ĠĚĂĚŽƉŽƌ͗
[Eq. 01]
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕&Ϭ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĚĞĞǆĐŝƚĂĕĆŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂ
ŐůŽƚĞ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ġ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ǀŝďƌĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐ ƉŽƌ ƐĞŐƵŶĚŽ ;K^d͕ ϮϬϬϴͿ͘ DĂŝƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĞƌŝſĚŝĐŽŵĂŝƐďĂŝǆŽ;ŐƌĂǀĞͿĚŽƐŽŵƉƌŽĚƵǌŝĚŽŶĂŐůŽƚĞ
;'K>&/>͕ϮϬϬϬͿ͘
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĂǀŽǌŚƵŵĂŶĂĞƐƵĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐƐĆŽĂůŐƵŵĂƐĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĐƷƐƚŝĐĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂƐ ƋƵĂŝƐ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ƵŵĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘ ŵ
ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ƐĞǀĞƌĂƐ͕ Ă ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĂ ǀŽǌ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ĚŝĨşĐŝů͕ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ ƌƵşĚŽ
ŐůŽƚĂů ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽ ƉĞůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘ >ŽŐŽ͕ ĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ďĂƐĞŝĂŵ Ğŵ ŵĞĚŝĚĂƐ ŽďƚŝĚĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƌŶĂŵͲƐĞŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ;K^d͕ϮϬϬϴͿ͘
 ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŵĠĚŝĂ ŶŽ WŽƌƚƵŐƵġƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ ĞƐƚĄ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϭϬϱ ,ǌ ƉĂƌĂ ŽƐ
ŚŽŵĞŶƐ͕Ϯϭϯ,ǌƉĂƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞϮϵϬ,ǌƉĂƌĂĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͘ƐƐŝŵ͕ƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞϮϭϬ
,ǌ͕ ŝŶĚŝĐĂ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ŐůſƚŝĐĂ Ğ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽ͘ KƐĐŝůĂĕƁĞƐ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞƐƚĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐĆŽĐŚĂŵĂĚĂƐΗũŝƚƚĞƌΗ;Zh^^KΘ,>h͕ϭϵϵϯͿ͘

Ϯ͘Ϯ sĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞWĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐŶĂ&ƌĞƋƵġŶĐŝĂ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
,Ą ǀĄƌŝĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĐƷƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ŽũŝƚƚĞƌĞŽƐŚŝŵŵĞƌƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘
ŶƋƵĂŶƚŽŽũŝƚƚĞƌŝŶĚŝĐĂĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŽƐŚŝŵŵĞƌƌĞĨĞƌĞͲƐĞ
Ă ĞƐƐĂ ŵĞƐŵĂ ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ͕ ŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ă ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĂ ŽŶĚĂ ƐŽŶŽƌĂ͕ŽƵ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞŵŝƐƐĆŽ
ǀŽĐĂů͘KũŝƚƚĞƌĂůƚĞƌĂͲƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞǀŝďƌĂĕĆŽĚĞƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐĞŽƐŚŝŵŵĞƌ
ĐŽŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŐůſƚŝĐĂĞůĞƐƁĞƐĚĞŵĂƐƐĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͕ĞƐƚĂŶĚŽĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƌƵşĚŽĚƵƌĂŶƚĞĂĞŵŝƐƐĆŽĞĐŽŵĂƐŽƉƌŽƐŝĚĂĚĞ;>D/͕ϮϬϬϵͿ͘
WĂƌĂ Ă ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ ǀĄƌŝŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ƐĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĐŽŵŽ͗ Ă ƌƵŐŽƐŝĚĂĚĞ
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂƵŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐŝŐƵĂů͕ĂĐŝĚĞŶƚĂĚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĠŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞŶĂĞŶĞƌŐŝĂ
ĐŽŶƚŝĚĂ Ğŵ ƵŵĂ ĨĂŝǆĂ ĐƌşƚŝĐĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƵĚŝƚŝǀŽ ;dZ,Zd͕ ϭϵϳϰͿ͖ Ğ Ă ƐŽƉƌŽƐŝĚĂĚĞ ƋƵĞ Ġ ƵŵĂ

0007

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ƋƵĂůŝĚĂĚĞǀŽĐĂůƋƵĞĐŽŶƚĠŵŽƐŽŵĚĂƌĞƐƉŝƌĂĕĆŽ;ĞǆƉŝƌĂĕĆŽ͕ĞŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌͿĚƵƌĂŶƚĞĂĨŽŶĂĕĆŽ͘ƐǀĞǌĞƐ͕
ŽƚĞƌŵŽƌŽƵƋƵŝĚĆŽĠƵƐĂĚŽƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞĂƐƉĞƌĞǌĂĞƐŽƉƌŽƐŝĚĂĚĞ͘
:ŝƚƚ;:ŝƚƚĞƌƉĞƌĐĞŶƚƵĂůͿ;йͿĠƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĚĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞƌşŽĚŽͲĂͲƉĞƌşŽĚŽĚŽƉŝƚĐŚ
;ĞŵĐƵƌƚşƐƐŝŵĂĚƵƌĂĕĆŽͿ͕ƉĂƌĂĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞǀŽǌĂŶĂůŝƐĂĚĂ͘KƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞƋƵĞďƌĂĚĂǀŽǌƐĆŽĞǆĐůƵşĚŽƐ͘
:ŝƚƚĠĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƉŝƚĐŚĞǆƚƌĂşĚŽƐƉĞƌşŽĚŽͲĂͲƉĞƌşŽĚŽĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌ͕ĐŽŵŽ͗
[Eq. 02]

ŶĂƋƵĂĕĆŽϮĠŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƉŝƚĐŚĞǆƚƌĂşĚŽ͕ĐŽŵŝсϭ͕Ϯ͕͕͘͘͘E͕ĞEсŶƷŵĞƌŽĚĞƉĞƌşŽĚŽƐ
ŵƋƵĞ
ĚĞƉŝƚĐŚĞǆƚƌĂşĚŽƐ;ZEd͕ϮϬϬϭͿ͘
^Śŝŵ ;^ŚŝŵŵĞƌ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůͿ ;йͿ Ġ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞƌşŽĚŽͲĂͲƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ
ĐƵƌƚşƐƐŝŵĂ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĂ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ƉŝĐŽͲĂͲƉŝĐŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ĚĞ ǀŽǌ ĂŶĂůŝƐĂĚĂ͘ KƐ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ĚĞ
ƋƵĞďƌĂĚĂǀŽǌƐĆŽĞǆĐůƵşĚŽƐ͘^ŚĚĠĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐĚĂĚŽƐĚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞƉŝĐŽͲĂͲƉŝĐŽĚŽƐŝŶĂůĚĞ
ǀŽǌ͕ĐŽŵŽ͗

[Eq. 03]

ŶĂƋƵĂĕĆŽϯ͕ĠŽǀĂůŽƌƉŝĐŽͲĂͲƉŝĐŽĞǆƚƌĂşĚŽĚĂĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ĐŽŵŝсϭ͕Ϯ͕͕͘͘͘E͕ĞEсŶƷŵĞƌŽ
ŵƋƵĞ
ĚĞŝŵƉƵůƐŽƐĞǆƚƌĂşĚŽƐ;ZEd͕ϮϬϭϭͿ͘

ϯ͘ E>/^/EdZWZdKK^K^
ϯ͘ϭ ĂƐĞĚĞĂĚŽƐ
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚĂƵŵĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůͲŝƐŽƌĚĞƌĞĚsŽŝĐĞĂƚĂďĂƐĞŐƌĂǀĂĚĂ
ƉĞůŽ DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ ǇĞ ĂŶĚ Ăƌ /ŶĨŝƌŵĂƌǇ sŽŝĐĞ ĂŶĚ ^ƉĞĞĐŚ >Ăď ;<z >DdZ/^͕ ϭϵϵϰĂͿ͘  ŵĞƐŵĂ
ŝŶĐůƵŝĐĞƌĐĂĚĞϳϬϬŐƌĂǀĂĕƁĞƐĚĂǀŽŐĂůƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂͬĂͬĞĚĞϭϮƐĞŐƵŶĚŽƐĚĞǀŽǌĐŽŶƚşŶƵĂ͕ĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŵ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĚĞƐŽƌĚĞŶƐ ĚĂ ǀŽǌ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ͕ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂƐ͕
ƚƌĂƵŵĄƚŝĐĂƐĞƉƐŝĐŽŐġŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽ͗ĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞ͕ŶſĚƵůŽƐ͕ĐŝƐƚŽƐ͕ĐąŶĐĞƌ͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂ͕WĂƌŬŝŶƐŽŶŝƐŵŽ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘ƐƐĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƵǆŝůŝĂƌĂĂŶĄůŝƐĞƉĞƌĐĞƉƚƵĂůĚĞǀŽǌĞƐ
ĚĞƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĐůşŶŝĐĂƐ Ğ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ƚĞŵ ƐŝĚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽĨŽĐŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ;sZ/ĞƚĂů͕ϮϬϬϴ͖K^dĞƚĂů͕ϮϬϬϴ͕,E'ĞƚĂů͕ϮϬϬϱ͖hDWd,z
Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϱ͖ 'K/EKͲ>>KZEd͕ ϮϬϬϲͿ͘ WĂƌĂ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƐĆŽ ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƐŝŶĂŝƐ͗ ϱϯ
ĂƌƋƵŝǀŽƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ĂůĠŵĚĞϰϯƐŝŶĂŝƐĐŽŵĞĚĞŵĂ͕ϱϯƉĂƌĂůŝƐŝĂĞϭϴĐŽŵŶſĚƵůŽƐǀŽĐĂŝƐ͘

ϯ͘Ϯ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƚĞŵƉŽƌĂŝƐ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ũŝƚƚĞƌ Ğ ƐŚŝŵŵĞƌ ĨŽƌĂŵ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽƐŽĨƚǁĂƌĞDh>d/Ͳ^W,ĚĂ<ĂǇůĞŵĞƚƌŝĐƐ;<z>DdZ/^͕ϭϵϵϰďͿ͘ƐŵĞĚŝĚĂƐĨŽƌĂŵ
ƐƵďŵĞƚŝĚĂƐĂŽƐŽĨƚǁĂƌĞ^W^^;^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůWĂĐŬĂŐĞĨŽƌƚŚĞ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞƐͿƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ġ ĨĞŝƚĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞƐĐƌŝƚŝǀĂ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ Ğ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ ŶĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĞƐƚƵĚĂĚĂƐ͘ KƐ ƚĞƐƚĞƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ƐĆŽ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĚĞ <ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ Ğ
^ŚĂƉŝƌŽͲtŝůŬ͘ K ƚĞƐƚĞ ĚĞ <ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ ďĂƐĞŝĂͲƐĞ ŶĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĞƐƉĞƌĂĚĂ͘ ŶƋƵĂŶƚŽ͕ Ž ƚĞƐƚĞ ĚĞ ^ŚĂƉŝƌŽͲtŝůŬ͕ Ġ
ďĂƐĞĂĚŽ ŶŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĂŵŽƐƚƌĂŝƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ ĂŽ ƋƵĂĚƌĂĚŽ͘ ĂƐŽ ƐĞ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ŽƵ ĚĂ
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ƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚƵĚĂĚĂĨŽƌŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞĐŝŶƋƺĞŶƚĂ͕ĠĞŵƉƌĞŐĂĚŽŽƚĞƐƚĞĚĞ^ŚĂƉŝƌŽͲtŝůŬ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĞŵƉƌĞŐĂͲƐĞŽƚĞƐƚĞ ĚĞ <ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ͘  ŚŝƉſƚĞƐĞ ŶƵůĂ͕ ,Ϭ͕ Ěŝǌ ƋƵĞ Ă ǀĂƌŝĄǀĞůĞƐƚƵĚĂĚĂƐĞŐƵĞĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƌŵĂů͕ĞĂŚŝƉſƚĞƐĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕,Ă͕ĂǀĂƌŝĄǀĞůŶĆŽƐĞŐƵĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƌŵĂů͕ĐƵũĂƌĞŐƌĂ
ĚĞĚĞĐŝƐĆŽĠƐĞWфɲ͕ĞŵƋƵĞɲсϱй͕ĞŶƚĆŽƌĞũĞŝƚĂŵŽƐĂŚŝƉſƚĞƐĞŶƵůĂĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƐƚƵĚĂĚĂŶĆŽĠ
ŶŽƌŵĂů͘
ĂƐŽĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐŶĆŽƐĞũĂŶŽƌŵĂů͕ƐĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐŽƐƚĞƐƚĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽƐ͘ĂƐŽ
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽƐŶĆŽͲƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽƐ͘ŽŽďƐĞƌǀĂƌƐĞŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂĠĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ;W
фϬ͕ϬϱͿ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂͲƐĞƋƵĞĞƐƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽ͘

ϯ͘ϯ ŶĄůŝƐĞĚŽƐ^ŝŶĂŝƐƉĞůĂ&ƌĞƋƵġŶĐŝĂ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
 dĂďĞůĂ ϭ ŝůƵƐƚƌĂ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğ ĂŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ͘ KďƐĞƌǀĂͲƐĞ ƉĞůŽƐ ĚĂĚŽƐ ĚĂ
dĂďĞůĂ ϭ͕ ƋƵĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ ;^>Ϳ Ğ ĐŽŵ Ă ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ĞĚĞŵĂ ĚĞ ZĞŝŶŬĞ ;DͿ͕ ŶĆŽ ƐĞŐƵĞŵĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽƌŵĂů͕ ƉŽŝƐ ŽƐ ƐĞƵƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŶŽ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͕ ƐĆŽ
ŵĞŶŽƌĞƐ ĚŽ ƋƵĞ ϱй͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĐŽŵ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ;WZ>Ϳ Ğ ŶſĚƵůŽƐ ǀŽĐĂŝƐ ;E>Ϳ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƌŵĂů;WхϬ͕ϬϱͿ͘

dĂďĞůĂϭͲsĂůŽƌĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƉĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů;&ϬͿ͘

WĂƚŽůŽŐŝĂƐ

DĠĚŝĂ

ĞƐǀŝŽWĂĚƌĆŽ

EşǀĞůĚĞ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>

ϮϬϰ͕ϴϰϱϴϱ

ϱϱ͕ϯϰϯϲϬϰ

WсϬ͕ϬϮϬ

WZ>

ϭϲϵ͕ϰϳϲϲϰ

ϱϰ͕ϱϭϱϭϯϬ

WсϬ͕ϭϭϲ

D

ϭϲϲ͕ϲϵϮϳϵ

ϲϵ͕ϭϳϵϯϯϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

E>

ϭϵϮ͕ϬϰϬϲϳ

ϯϭ͕ϴϴϯϰϳϲ

WсϬ͕Ϯϱϯ


KƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĚŽŝƐ Ă ĚŽŝƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ž ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ğŵ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘  dĂďĞůĂ Ϯ ŵŽƐƚƌĂ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘

dĂďĞůĂϮʹŶĄůŝƐĞĚĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐƉĂƌĂ&Ϭ͘

ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ

ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽ
ƚĞƐƚĞ

EşǀĞůĚĞ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>ǆWZ>

сͲϯ͕ϭϭϴ

WсϬ͕ϬϬϮ

^>ǆD

сͲϯ͕ϲϭϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

^>ǆE>

сͲϭ͕ϮϬϯ

WсϬ͕ϮϮϵ

WZ>ǆD

сͲϬ͕ϱϯϳ

WсϬ͕ϱϵϭ
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DǆE>

сͲϮ͕ϱϱϰ

WсϬ͕Ϭϭϭ

WZ>ǆE>

ƚсͲϮ͕ϬϲϮ

WсϬ͕Ϭϰϰ


ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂdĂďĞůĂϮ͕ŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ͕ƉĞůĂŵĞĚŝĚĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕
ĂƉĞŶĂƐĞŶƚƌĞƐĂƵĚĄǀĞů;^>ͿĞŶſĚƵůŽ;E>ͿĞĞŶƚƌĞƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>ͿĞĞĚĞŵĂ;DͿ͕ƉŽŝƐWхϱй͕ŶŽƐĚŽŝƐ
ĐĂƐŽƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂWZ>ǆE>͕ĨŽƌĂŵŽďƚŝĚŽƐĐŽŵŽƚĞƐƚĞͲƚƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽ͕ũĄƋƵĞĂŵďŽƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞ
ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐƐĞŐƵĞŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƌŵĂů͘
WĂƌĂ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͕
ŽďƚĞǀĞͲƐĞŽŐƌĄĨŝĐŽĚĂ&ŝŐƵƌĂϭ͘KďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞŽƐƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐŵĂŝŽƌĞƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů;&ϬͿ͕ĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐĂŽƐĚĞŵĂŝƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘



&ŝŐƵƌĂϭͲ'ƌĄĨŝĐŽďŽǆƉůŽƚƉĂƌĂĂ&ϬĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐ͗ƐĂƵĚĄǀĞů;^>Ϳ͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>Ϳ͕ĞĚĞŵĂ;DͿĞŶſĚƵůŽ
;E>Ϳ͘

ϯ͘ϰ ŶĄůŝƐĞĚŽƐ^ŝŶĂŝƐƉĞůĂDĞĚŝĚĂ:ŝƚƚĞƌ
KƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĐŽŵĂŵĞĚŝĚĂũŝƚƚĞƌ͕ĠĂŶĄůŽŐŽĂŽĞĨĞƚƵĂĚĂ
ƉĂƌĂ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂ ƚĞŵƉŽƌĂů͕ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐƐĆŽŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂdĂďĞůĂϯ͘

dĂďĞůĂϯͲsĂůŽƌĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƉĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂĚĞũŝƚƚĞƌ͘

WĂƚŽůŽŐŝĂƐ

DĠĚŝĂ

ĞƐǀŝŽWĂĚƌĆŽ

EşǀĞůĚĞ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>

Ϭ͕ϲϭϱϳϮ

Ϭ͕ϰϯϳϲϴϯ

WсϬ͕ϬϬϮ

WZ>

ϯ͕ϴϵϯϴϱ

ϯ͕ϯϬϬϱϬϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

D

Ϯ͕ϭϱϯϯϱ

Ϯ͕ϴϴϰϭϯϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

E>

ϭ͕ϯϮϲϯϵ

Ϭ͕ϳϵϲϯϳϯ

WфϬ͕ϬϬϭ
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WĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ͕ƚŽĚŽƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐƐĞŐƵĞŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĆŽŶŽƌŵĂů͘/ƐƚŽ
ŽĐŽƌƌĞ͕ ƉŽŝƐŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƐĆŽ
ŵĞŶŽƌĞƐƋƵĞϱй͘
dĂŵďĠŵĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐĚƵĂƐĂĚƵĂƐ͕ƉĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͕ƉĂƌĂĂŶĂůŝƐĂƌĞƐƐĞƐ
ƐŝŶĂŝƐ͕ ƉĞůĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚĞ ũŝƚƚĞƌ͘ WĞůŽƐ ĚĂĚŽƐ ĚĂ dĂďĞůĂ ϰ͕ ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚĂŵĞĚŝĚĂĚĞũŝƚƚĞƌ͕ƉŽŝƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂƐĆŽŵĞŶŽƌĞƐĚŽ
ƋƵĞϱй͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ;DǆE>ͿŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌĚŝƐƚŝŶŐƵŝĚĂƐ;WсϬ͕ϵϯϭͿ͘

dĂďĞůĂϰʹŶĄůŝƐĞĚĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐƉĂƌĂũŝƚƚĞƌ͘

ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ

ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽ
ƚĞƐƚĞ

EşǀĞůĚĞ^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>ǆWZ>

сͲϳ͕Ϯϰϴ

WфϬ͕ϬϬϭ

^>ǆD

сͲϱ͕ϰϭϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

^>ǆE>

сͲϰ͕ϱϮϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

WZ>ǆD

сͲϯ͕ϰϯϳ

WфϬ͕ϬϬϭ

WZ>ǆE>

сͲϯ͕ϯϭϯ

WфϬ͕ϬϬϭ

DǆE>

сͲϬ͕Ϭϴϳ

WсϬ͕ϵϯϭ


EĂ &ŝŐƵƌĂ Ϯ ƐĆŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ũŝƚƚĞƌ Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘ KďƐĞƌǀĂͲƐĞ͕ ƉĞůĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĨŝŐƵƌĂ͕ ƋƵĞ ŽƐ ŵĂŝŽƌĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽ şŶĚŝĐĞĚĞ
ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;ũŝƚƚĞƌͿƐĆŽǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐƉĂƌĂĂƉĂƚŽůŽŐŝĂĚŽƚŝƉŽƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘



&ŝŐƵƌĂϮͲ'ƌĄĨŝĐŽďŽǆƉůŽƚƉĂƌĂŽ:ŝƚƚĞƌĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐ͗ƐĂƵĚĄǀĞů;^>Ϳ͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>Ϳ͕ĞĚĞŵĂ;DͿĞŶſĚƵůŽ
;E>Ϳ͘
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ϯ͘ϱ ŶĄůŝƐĞĚŽƐ^ŝŶĂŝƐƉĞůŽ^ŚŝŵŵĞƌ
ĞĨŽƌŵĂƐŝŵŝůĂƌĂŽũŝƚƚĞƌ͕ĨŽƌĂŵĂŶĂůŝƐĂĚŽƐŽƐĚĂĚŽƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŚŝŵŵĞƌĞĂŽ
ƚŝƉŽĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŶŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌ͘dĂďĞůĂϱŵŽƐƚƌĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐŽďƚŝĚŽƐ͘

dĂďĞůĂϱͲsĂůŽƌĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƉĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂĚĞƐŚŝŵŵĞƌ͘

WĂƚŽůŽŐŝĂƐ

DĠĚŝĂ

ĞƐǀŝŽWĂĚƌĆŽ

EşǀĞůĚĞ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>

Ϯ͕ϮϬϱϰϵ

Ϭ͕ϵϮϰϮϰϳ

WсϬ͕ϬϬϮ

WZ>

ϵ͕ϱϴϮϱϭ

ϰ͕ϵϵϭϭϱϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

D

ϲ͕ϯϭϲϮϯ

ϰ͕ϯϯϯϮϰϵ

WфϬ͕ϬϬϭ

E>

ϰ͕ϴϰϰϬϬ

ϭ͕ϲϴϲϬϳϬ

WсϬ͕ϲϴϯ


^ĞŐƵŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ͕ŽƐƐŝŶĂŝƐĐŽŵƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>ͿĞĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞ;DͿ͕ĐŽŵŽ
ƚĂŵďĠŵŽƐƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ;^>Ϳ͕ƐĞŐƵĞŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĆŽŶŽƌŵĂů͕ƉŽŝƐŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂĠWф
ϱй͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ Ă ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ĚŽ ƚŝƉŽ ŶſĚƵůŽ ;E>Ϳ ƐĞŐƵĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽƌŵĂů͕ ĐŽŵ Ƶŵ ŶşǀĞů ĚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂĚĞWсϬ͕ϲϴϯ͘
ƐƐŝŵ͕ĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĚŽŝƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ĂĨŝŵ
ĚĞĂŶĂůŝƐĂƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐĐŽŵĂŵĞĚŝĚĂƚĞŵƉŽƌĂůƐŚŝŵŵĞƌ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂdĂďĞůĂϲ͘KďƐĞƌǀĂͲƐĞ͕ƉĞůĂƌĞĨĞƌŝĚĂƚĂďĞůĂ͕ƋƵĞĂƉĞŶĂƐĞĚĞŵĂĞŶſĚƵůŽƐŶĆŽƉƵĚĞƌĂŵ
ƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂĠĚĞWсϬ͕ϯϭϱ͘

dĂďĞůĂϲʹŶĄůŝƐĞĚĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐƉĂƌĂƐŚŝŵŵĞƌ͘

ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ

ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽ
ƚĞƐƚĞ

EşǀĞůĚĞ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

^>ǆWZ>

сͲϴ͕ϯϴϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

^>ǆD

сͲϲ͕ϴϳϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

^>ǆE>

сͲϱ͕ϰϭϯ

WфϬ͕ϬϬϭ

WZ>ǆD

сͲϯ͕ϳϬϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

WZ>ǆE>

сͲϰ͕Ϭϲϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

DǆE>

сͲϭ͕ϬϬϰ

WсϬ͕ϯϭϱ


EĂ&ŝŐƵƌĂϯĞƐƚĆŽŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƉĂƌĂĂƐŵĞĚŝĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐŚŝŵŵĞƌĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘
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&ŝŐƵƌĂϯͲ'ƌĄĨŝĐŽďŽǆƉůŽƚƉĂƌĂŽ^ŚŝŵŵĞƌĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐ͗ƐĂƵĚĄǀĞů;^>Ϳ͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>Ϳ͕ĞĚĞŵĂ;DͿĞ
ŶſĚƵůŽ;E>Ϳ͘


>ŽŐŽ͕ ƉĞůĂ &ŝŐ͘ ϯ͕ ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ŵĂŝŽƌĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ ŶĂ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ
;ƐŚŝŵŵĞƌͿƐĆŽŽďƚŝĚŽƐƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐĂĨĞƚĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘

ϰ͘ KE>h^K
KƐ ƚĞƐƚĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂƌĂƉŽƐƐşǀĞůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐĚĂůĂƌŝŶŐĞ͘ŽŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƵƐŽ
ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶĂ ĚŝƐƚŝŶĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ͗ũŝƚƚĞƌĞƐŚŝŵŵĞƌƉŽĚĞͲƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌƋƵĞƌĞĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĞŵƉŽƌĂŝƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŶŽƉƌĠͲĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐůĂƌşŶŐĞĂƐ͘
ŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĂƉĞŶĂƐ ŶĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽ ŽƐ
ƚŝƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞůĞŶſĚƵůŽĞĞŶƚƌĞƉĂƌĂůŝƐŝĂĞĞĚĞŵĂ͘WĂƌĂĂƐŵĞĚŝĚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂŽũŝƚƚĞƌĞ
ƐŚŝŵŵĞƌ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ĂƉĞŶĂƐ ĞĚĞŵĂ ĚĞ ŶſĚƵůŽƐ͘ ƐƐĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂ Ă ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ Ğ
ƉĞƌĐĞƉƚƵĂŝƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘
WĂƌĂ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĂƉĞŶĂƐ ŶĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐ͗ƐĂƵĚĄǀĞůĞŶſĚƵůŽĞĞŶƚƌĞƉĂƌĂůŝƐŝĂĞĞĚĞŵĂ͘WĂƌĂĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ũŝƚƚĞƌ Ğ ƐŚŝŵŵĞƌ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ͕
ĂƉĞŶĂƐ ĞĚĞŵĂ ĚĞ ŶſĚƵůŽƐ͘ ƐƐĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂ Ă ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨşƐŝĐĂƐĞƉĞƌĐĞƉƚƵĂŝƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘
ƐƐŝŵ͕ĂďƵƐĐĂƉŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵďĞŵĂĚĞƐŽƌĚĞŵŶŽƐŝŶĂůƉƌŽǀŽĐĂĚĂƉŽƌ
ƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĂƚŽůŽŐŝĂĠĚĞĞǆƚƌĞŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂŽƐƵĐĞƐƐŽĚŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘WĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ŽƵƐŽĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐƐĞŵŽƐƚƌĂďĂƐƚĂŶƚĞƉƌŽŵŝƐƐŽƌ͘
ƐƉƌſǆŝŵĂƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŵĞŵĨĂǌĞƌĂĂŶĄůŝƐĞĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƉŽƌŐġŶĞƌŽ
;ŵĂƐĐƵůŝŶŽŽƵĨĞŵŝŶŝŶŽͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞĞŵƉƌĞŐĂƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽĂŶĄůŝƐĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ
ůŝŶĞĂƌĞŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞǀĞƚŽƌƐƵƉŽƌƚĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƉĂƌĂĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ
ĐŽŵŽƐĂƵĚĄǀĞůŽƵƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞŶƚƌĞĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘

0013

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



Z&ZE/^/>/K'Z&/

>D/͕E͘͘ƐƚƵĚŽĚĂŶĄůŝƐĞŝŶąŵŝĐĂEĆŽͲ>ŝŶĞĂƌŶĂŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĚĞsŽǌĞƐWĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘ϮϬϬϵ͘
ϱϴĨ͘DŽŶŽŐƌĂĨŝĂ;dĞĐŶſůŽŐŽĞŵ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐͿʹ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂ
ĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂWĂƌĂşďĂ͕:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ͕ϮϬϬϵ͘

ZEd͕ Z͘ Z͘ DŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĞ sŽǌĞƐ WĂƚŽůſŐŝĐĂƐ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶĂ ƐƚŝŵĂĕĆŽ ƐƉĞĐƚƌĂů ĚŽ ZƵşĚŽ 'ůŽƚĂů͘
ϮϬϭϭ͘ϴϴĨ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;ŽƵƚŽƌĂĚŽĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂͿʹhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞĂŵƉŝŶĂ'ƌĂŶĚĞ͕
ĂŵƉŝŶĂ'ƌĂŶĚĞ͕ϮϬϭϭ͘

K^d ^͕͘͘ KZZ/͕ ^͘͘E͕͘ &>K͕ ,͘,͕͘ >D/͕ E͕͘͘ 'h/Z EdK͕ ͘'͘ ĂŶĚ &,/E͕ :͘D͘
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RESUMO
Patologias na laringe podem causar desordens na fala, afetando a sua qualidade e prejudicando
a comunicação oral do indivíduo. Elas podem ser de origem orgânica, como pólipos, cistos, edemas e
nódulos ou de origem neurológica tais como paralisia unilateral ou bilateral nas pregas vocais, mal de
Parkinson ou de Alzheimer, entre outras. Este trabalho trata do estudo de técnicas de análise dinâmica
não linear para a caracterização de sinais de vozes afetados por patologias da laringe de origem orgânica
e/ou neurológica e de vozes saudáveis. São focalizadas as patologias edemas de Reinke, nódulos vocais
e paralisia nas pregas vocais. Neste trabalho, as medidas empregadas na análise são Dimensão de
correlação, entropia de correlação, entropia aproximada, maior expoente de Lyapunov e Primeiro
mínimo da função de informação mútua. O comportamento dessas medidas será analisado para os
sinais patológicos comparados com as mesmas medidas obtidas para vozes saudáveis. Um classificador
usando análise de discriminante, com as funções linear e quadrática é empregado para discriminar entre
vozes saudáveis e vozes afetadas por patologias (paralisia e edema de Reinke). A avaliação de
desempenho do classificador é realizada com as medidas empregadas de forma individual e de forma
combinada. Esse estudo deve servir de base para construção de um sistema que possa identificar
desordens presentes na fala devido à presença de patologias na laringe. Isso possibilitará o
desenvolvimento de ferramentas de baixo custo, baseadas em técnicas de processamento digital de
sinais para auxiliar diagnósticos de médicos especializados em doenças da laringe. Esta técnica pode ser
empregada em pré-diagnósticos e acompanhamento de tratamentos, diminuindo a necessidade do uso
de exames mais invasivos como os de videolaringoscopia.

Palavras-chave: Análise dinâmica não linear, processamento digital de sinais de voz, patologias
laríngeas.
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1. INTRODUÇÃO
As patologias na laringe podem ser de origem orgânica ou neurológica. No primeiro tipo
encontram-se patologias como nódulos, pólipos, cistos, cânceres, edemas de Reinke, entre outras. Nas
patologias do tipo neurológicas ou neuro-degenerativas situam-se as patologias causadas pelo mal de
Parkinson, paralisias nas pregas vocais entre outras (GODINO-LLORENTE et al, 2006).
Várias técnicas tem sido empregadas na análise acústica de sinais de vozes afetados por
patologias na laringe. Algumas baseiam-se nas medidas da frequência fundamental (frequência de
vibração das pregas vocais), como jitter, shimmer, etc. Outras técnicas se utilizam do modelo linear de
produção da fala, analisando-as em termos dos coeficientes de predição linear (coeficientes LPC) e da
análise cepstral (GODINO-LLORENTE et al, 2006; DIBAZAR et al, 2006).
Nos últimos anos, vem aumentando o interesse em técnicas de análise não linear,
considerando as não linearidades inerentes ao processo de produção da fala (desconsideradas no
modelo linear), sendo também uma área promissora na aplicação em foco (JIANG et al, 2009). De
acordo com a teoria do caos, uma pequena variação nas condições iniciais pode alterar
significativamente a resposta ou comportamento de um determinado sistema. Como a presença de um
a patologia na laringe altera diretamente a produção dos sons da fala, afetando a qualidade vocal,
espera-se que, através desta Teoria, seja possível quantificar o grau de desordem vocal de uma voz
patológica, podendo até discriminar entre diferentes patologias.
A análise acústica permite que o paciente possa enviar sua voz gravada num computador
pessoal para um médico em outra localidade, que não a sua, e este por meio de software específico
para este fim, avaliar a qualidade da voz, bem como a evolução durante um tratamento medicamentoso
ou pós-cirúrgico. Este sistema poderia, portanto, ser aplicado em redes de Telemedicina (RUTE), na qual
estão conectados diversos hospitais do país. Nos serviços ofertados pela rede estão o compartilhamento
de arquivos de prontuários, consultas, exames e segunda opinião. Além disso, é possível a adoção de
medidas simples e de baixo custo, como a implantação de sistemas de análise de imagens médicas com
diagnósticos remotos, que pode contribuir muito para diminuir a carência de especialistas, além de
proporcionar treinamento e capacitação de profissionais da área médica sem deslocamento para os
centros de referência.
Para que um sistema de auxílio a diagnósticos possa ser implementado com eficiência, ou seja,
com altas taxas de acerto na classificação, torna-se primordial o estudo de técnicas que ofereçam um
excelente desempenho, para que o erro de diagnóstico seja mínimo. Neste trabalho pretende-se
investigar o potencial discriminativo de medidas oriundas da análise dinâmica não linear, tais como:
Dimensão de correlação, entropia de correlação, entropia aproximada, maior expoente de Lyapunov e
Primeiro mínimo da função de informação mútua. A técnica de análise de discriminante quadrática é
aplicada para classificar os sinais em saudáveis ou patológicos, de forma individual e combinada.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O estudo da fisiologia do processo de produção de voz é essencial para o modelamento físico e
matemático que sirvam de base para a construção de sistemas de reconhecimento, síntese e codificação
de voz, bem como em sistemas de terapia de voz.
A voz humana é o resultado da ação de um conjunto de estruturas do trato vocal que formam um
sistema versátil e intricado para produção de sons, cujas partes mais intimamente associadas à
produção são os pulmões, a traqueia, a laringe, a faringe as cavidades nasais e a cavidade oral (figura 1).
Alguns dos fatores responsáveis pelo processo de produção da fala são adequadamente modelados por
um sistema que combina uma fonte de excitação periódica e outra de ruído branco, aplicadas a um filtro
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digital variante no tempo. Entretanto, outros fatores são desconsiderados nesse modelo, pela simples
dificuldade ou até impossibilidade de descrevê-los em termos de combinações de sinais, filtros digitais,
ou equações diferenciais (RABINER AND SHAFER, 1978).
A Teoria dos sistemas dinâmicos não lineares ou Teoria do caos oferece técnicas para a análise
de sinais onde não se sabe, ou não é conhecido, o modelo detalhado do mecanismo de produção desses
sinais. Ao longo das últimas duas décadas, observações em modelos computacionais das pregas vocais,
experimentos com laringes pós-cirurgiadas e análise dinâmica não linear de vozes humanas têm
constatado a existência de caos na produção da voz humana. Pesquisas de atividades caóticas em
sistemas fisiológicos sugerem que mudanças nas medidas dinâmicas não lineares podem indicar estados
de disfunções patofisiológicas. Os resultados encontrados sugerem que a teoria do caos e técnicas de
dinâmica não linear podem potencialmente ser aplicada s para diagnosticar desordens fisiológicas e
avaliar os efeitos dos tratamentos clínicos (JIANG et AL, 2009; SCALASSARA et al, 2008).

Figura 1 - Anatomia do aparelho fonador.
Fonte: http://literatura-1005.blogspot.com/2011/06/aparelho-fonador_30.html.
2.1 Medidas da análise dinâmica não linear
A análise dinâmica de sinais pode ser feita por meio de um modelo matemático associado ao
sistema de produção desses sinais ou por meio da análise de séries temporais. O ponto essencial desta
análise é que uma série temporal contém informações sobre variáveis não observáveis do sistema, o
que permite a reconstrução do espaço de estados (SAVI, 2006).
A técnica de reconstrução do espaço de estado é baseada no teorema da imersão de Takens
(TAKENS, 1981). Este teorema permite reconstruir um espaço de estado m-dimensional similar ao
espaço de estado original, D-dimensional, a partir de uma única variável de estado, a variável medida.
Este espaço reconstruído apresenta uma suave variação de coordenadas em relação ao espaço original,
preservando os invariantes geométricos do sistema, tais como, a dimensão do atrator e os expoentes de
Lyapunov (SAVI, 2006).
Takens (1981) demonstrou que, com o uso da técnica dos tempos de retardo, ou método das
coordenadas defasadas, é possível reconstruir certas propriedades topológicas do espaço de estado
(atrator) a partir da série temporal, {x i } em que vetores ȟ i m-dimensionais são reconstruídos de forma
que:
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[i

^x

ti , x ti  W , ..., x (ti  ( m  1)W )`

(1)

onde, i = 1, 2,..., N – (m – 1)ʏ, N é o número total de amostras, m é a chamada dimensão de imersão e ʏ
é o passo de reconstrução ou tempo de defasagem (FIEDLER-FERRARA e PRADO, 1994).
A determinação eficiente dos parâmetros de reconstrução (tempo de defasagem e dimensão de
imersão) é de extrema importância para a identificação dos invariantes geométricos. A partir da
reconstrução do espaço de fases dos sinais analisados é realizada a extração das medidas de dinâmica
não-linear.
x

Passo de Reconstrução

Takens (1981) demonstrou que, para um número infinito de pontos e na ausência de ruído, a
escolha do passo de reconstrução ʏ é na grande maioria dos casos arbitrária. Entretanto, as séries
temporais experimentais são finitas, usualmente contaminadas com ruído externo e obtidas com o uso
de filtros. Nessa situação a reconstrução depende, e muito, da escolha correta do passo (FIEDLERFERRARA e PRADO, 1994).
Na Figura 3 está ilustrada a reconstrução em duas dimensões do atrator de um dos sinais de voz
analisados utiůŝǌĂŶĚŽ͗ ;ĂͿ Ƶŵ ƉĂƐƐŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ďĞŵ ŵĞŶŽƌ ĚŽ ƋƵĞ Ž ĂĚĞƋƵĂĚŽ ;ʏ с ϭͿ͖ ;ďͿ
utilizando um passo de reconstrução “ótimo” determinado com o uso da função de informação mútua;
e (c) usando um passo bem maior do que o adequado.

Figura 3 - Reconstrução do atrator da vogal sustentada /a/ em um intervalo de 32 ms. Parâmetros: m
сϮĞ;ĂͿʏсϭĂŵŽƐƚƌĂ͕;ďͿʏсϱĂŵŽƐƚƌĂƐĞ;ĐͿʏсϭϬĂŵŽƐƚƌĂƐ͘
O método utilizado para obtenção do passo de reconstrução utilizado neste trabalho é devido a
Fraser e Swinney (1986) e está baseado na função de informação mútua. Neste método, o valor do
tempo de defasagem ideal corresponde ao primeiro mínimo local, quando este existir, da função de
informação mútua média I(Ĳ). Desta forma, ao traçar I(Ĳ) versus Ĳ, a melhor defasagem corresponde ao
valor de ʏ no primeiro mínimo local. Com isso, garante-se que o espaço de estado reconstruído seja
topologicamente equivalente ao espaço de estado do sistema dinâmico original.
x

Função de Informação Mútua

A informação mútua média fornece as mesmas informações que a função de correlação
fornece em sistemas lineares sendo, na realidade, um tipo de generalização para sistemas não-lineares
(SAVI, 2006). Na Figura 3 está ilustrado o comportamento da I(Ĳ) em função de ʏ, para o mesmo
segmento do sinal cujo atrator está mostrado na Figura 2. A linha tracejada indica o ponto onde ocorre
o primeiro mínimo de I(Ĳ) e assim a determinação do passo de reconstrução “ótimo” para este
segmento (Ĳ = 5).
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Para um sinal x(t) e sua versão defasada x(t + ʏ) a informação mútua média, I(ʏ), é calculada por
meio da expressão:

ª

º
»,
x (t  W ) ¼

* t W x (t ), x (t  W )

¦ *t W x(t ), x(t  W ) log 2 «

I W

¬ * t W x(t ) * t W

(2)

onde *t W x(t ) é a probabilidade da medida x(t), *t W x(t  W ) é a probabilidade da medida x(t + Ĳ)
e *t W x(t ), x(t  W ) é a probabilidade da medida combinada de x(t) e x(t + Ĳ) e I(Ĳ .

Função de Informação Mútua
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Figura 4 - Função de Informação Mútua e a determinação do passo de reconstrução “ótimo”
para um segmento de 32 ms da vogal sustentada /a/.
x

Entropia de Correlação

O procedimento de Grassberger-Procaccia permite estimar K 2 a partir das integrais de correlação
C(İ) calculadas através da reconstrução de Takens:

K 2 (H )

1

W

ln

Cm (H )
,
Cm 1 (H )

(3)

onde W é o passo utilizado na reconstrução e m a dimensão de imersão.
Na Figura 5 é apresentado o comportamento da entropia de correlação, em função de m e de ɸ,
para um segmento de 32 ms de um sinal de voz patológico. A fim de se estimar o valor de K 2 em cada
segmento do sinal são consideradas as curvas com os valores da entropia de correlação para diferentes
dimensões de imersão, com m variando de 4 a 10 e diferentes valores de ɸ.
A partir da inspeção visual do comportamento dos valores da entropia de correlação em função
de m e de ɸ é levado a efeito a determinação do valor de ɸ que oferece o menor coeficiente de variação
entre as curvas dentro de um intervalo de convergência. O valor de K 2 para o segmento é estimado
como sendo a média dos valores obtidos de cada curva para este valor de ɸ. A entropia de correlação do
sinal é tomada como sendo a média calculada sob todos os segmentos do sinal sob análise. No caso do
segmento ilustrado na Figura 5, o quadrado sobreposto ao gráfico indica os valores encontrados (İ =
0,031 e K 2 = 0,184).
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Figura 1 - Comportamento da entropia de correlação para um segmento de 32 ms de um sinal de voz
ƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚĞŝŵĞƌƐĆŽ;ŵсϰ͕͕͘͘ϭϬͿĞĚŽǀĂůŽƌĚĞɸ͘
x

Entropia Aproximada

Dados uma série temporal finita x(1), x(2), ..., x(N), um inteiro positivo m e um número real
&
positivo r, e considerando os vetores [ i ^ x ti , x ti  W ,..., x (ti  ( m  1)W )` em que x i =x(t i ), i =1,2,...,
N, em que N é o número total de amostras, a entropia aproximada é definida como (PINCUS, 1995).:

ApEn(m, r )

lim ª¬M m (r )  M m 1 º¼ ,

(3)

ª¬ln Cim (r ) º¼ / ( N  m  1) ,

(4)

N of

em que,

M m (r )

N  m 1

¦
i 1

e Cim (r ) = (número de j tal que d ([i , [ j ) d r )/ ( N  m  1) , 1 d i d N  m  1 .
A entropia aproximada, ApEn , pode classificar um determinado sistema com pelo menos 1.000
dados dentro de diferentes conjuntos incluindo processos determinísticos, caóticos e estocásticos
(PINCUS, 1995). A capacidade de discriminar mudanças de complexidade a partir de uma quantidade
relativamente pequena de dados faculta a aplicação da ApEn em uma variedade de contextos. Embora a
medida da entropia aproximada não seja uma medida de caos, ela quantifica a regularidade do processo
de imersão em séries temporais (TORRES et al., 2003).
x

Dimensão de Correlação

Quando se faz referência ao conceito de dimensão, em geral, trata-se da dimensão euclidiana.
Nesta, um conjunto finito de pontos tem dimensão zero; uma linha tem dimensão um; uma superfície,
dimensão dois e um volume possui dimensão três, ou seja, a dimensão de um conjunto de pontos é o
número mínimo de coordenadas necessárias para localizar cada ponto do conjunto. Entretanto, ao
introduzir-se o conceito de atrator estranho, é possível se construir estruturas geométricas mais
complexas e com dimensões não-inteiras. Tais objetos geométricos são genericamente chamados de
fractais.
A dimensão de correlação, D 2 , corresponde a um tipo de dimensão probabilística e representa
uma das formas mais comuns de se calcular a dimensão de um atrator. A dimensão de correlação é uma
medida geométrica de uma trajetória no espaço de fase que descreve o quanto dois pontos dessa
trajetória são correlacionados. Ela mede a probabilidade de se encontrar um par aleatório de pontos
dentro de um determinado volume elementar (SAVI, 2006).
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Grassberger e Procaccia (1983) desenvolveram um algoritmo para o cálculo da dimensão de
ĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĞĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƚĞƌĚŽŝƐƉŽŶƚŽƐĚŽĂƚƌĂƚŽƌŶƵŵĂĐĂŝǆĂĚĞůĂĚŽɸĠĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ
pela probabilidade de que a distância entre dois pontos seja menor que İ. Esse algoritmo fornece um
limite inferior e um valor aproximado para a dimensão fractal (FIEDLER-FERRARA e PRADO, 1994).
^ĞũĂƋ;ɸͿĂĨƌĂĕĆŽĚĞƉŽŶƚŽƐĚŽĂƚƌĂƚŽƌƋƵĞĞƐƚĄĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂŚŝƉĞƌ-ĞƐĨĞƌĂĚĞƌĂŝŽɸ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂ
no ponto ȟ i (i-ésimo vetor de imersão m-dimensional). Essa fração é expressa pela relação:

q (H )

1
N

N

¦T

H  [i  [ j ,

(5)

j 1

sendo N o número de pontos no atrator. A função degrau ș(x) é tal que ș VH[ e ș = 0 se x< 0.
Define-se a integral de correlação C(İ) como:
N
1
lim ¦ T H  [i  [ j .
N ( N  1) N of i , j 1

C (H )

(6)

(i z j )

x

Expoente de Lyapunov

Os expoentes de Lyapunov estão relacionados à taxa média de divergência ou de convergência
exponencial de órbitas vizinhas no espaço de fase. Geralmente, um sistema contendo pelo menos um
expoente de Lyapunov positivo é definido como caótico, por outro lado, um sistema sem nenhum
expoente positivo é regular (JIANG et al., 2006).
A rotina do pacote TISEAN utilizada neste trabalho a fim de se obter o crescimento exponencial
médio das distâncias entre duas trajetórias, é baseada no algoritmo de Kantz (1994). O programa
basicamente gera os resultados da expressão (KANTZ and SCHREIBER, 2004):

S ('n)

1
N

N

§

n0 1

©

1

¦ ln ¨¨ X (S

n0

)

¦

Sn X Sno

·
sn0 'n  sn 'n ¸,
¸
¹

(7)

onde, S ('n) é chamado de fator de crescimento (stretching fator), S n0 são os vetores de imersão e

X ( S n ) é a vizinhança de S n com diâmetro H. Na Figura 6 está ilustrado o comportamento de S ('n)
em função do número de iterações 'n , para três diferentes valores de H e m variando de 4 a 8. A linha
0

0

reta representa a inclinação média das curvas mostradas e sua inclinação é a estimação para o maior
expoente de Lyapunov, ʄ 1 .
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Figura 2 – Comportamento de S(ǻn) em função do número de iterações, de H e de m.
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
3.1 MATERIAIS E MÉTODOS
A extração das medidas foi realizada por meio de programas desenvolvidos no ambiente Matlab
v.7.9, com exceção da entropia aproximada. As outras medidas foram obtidas com o auxílio do pacote
de rotinas TISEAN – Time Series ANalysis v. 3.01 (HEGGER et al.,1999.). Os sinais de voz analisados são
oriundos de uma base de dados comercial, o Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice
Disorders Database distribuído pela Kay Elemetrics (KAY ELEMETRICS, 1994). Desta base de dados foram
utilizados todos os sinais de vozes saudáveis disponíveis e 59 sinais de pacientes com patologia na
laringe (31 com edema de Reinke e 28 com paralisia). Os sinais de vozes são amostrados a uma
frequência de 25.000 amostras/s e 16 bits/amostra.
O processo de classificação dos sinais é realizado em duas fases: treinamento e teste (Figura 7).
O sinal de voz é segmentado, levando-se em consideração a estacionariedade (16-32 ms) e utilizando o
maior número de amostras por segmento. Neste trabalho foram utilizados 30 blocos de 800 amostras
(sem sobreposição) usando uma janela retangular. As características dos sinais são extraídas e uma
parte dos sinais é utilizada para treinamento do sistema (33 saudáveis e 30 patológicos), constituindo os
padrões de referência. Os outros sinais restantes (29 patológicos e 23 saudáveis) são utilizados na fase
de teste. Nesta etapa os sinais são classificados como saudável ou patológico, mas sem especificar qual
a patologia.
Sinal de voz

Segmentação/janelamento

Extração de características

Padrões de referência

Padrões de teste

Classificação: Saudável/Patológica

Figura 7 – Processo de Classificação dos sinais de vozes saudáveis e patológicos.

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O classificador utilizado neste trabalho utiliza a função classify do Matlab, empregando a análise
discriminante quadrática. É avaliado o desempenho dos classificadores com as características individuais
e depois com a combinação das medidas. Da Figura 8(a) à Figura 8(e) estão ilustradas a distribuição dos
valores para as medidas avaliadas neste trabalho. Os boxplots dão uma ideia da dispersão dos dados e
dos valores obtidos para as medidas. Observa-se que a dimensão de correlação (D 2 ), Fig. 8(a) mostra-se
como uma das medidas que apresenta uma maior separação entre as classes saudável e patológica,
bem como a entropia aproximada (ApEn). Os resultados da classificação por discriminante quadrática
confirmam essa suposição (Ver Tabela 1).
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Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para os classificadores individuais. A precisão
consiste na taxa de classificação correta, ou seja, o número de sinais classificados corretamente dividido
pelo número total de sinais.

dĂďĞůĂ ϭ – Avaliação de desempenho para as medidas de análise não linear – análise discriminante
quadrática.
Medida de Desempenho
Precisão

D2
79.59

K2
48.98

ApEN
79.59

Lyapunov
51.02

FMMI
51.02

O melhor desempenho individual é apresentado pelas medidas dimensão de correlação (D2) e pela
entropia aproximada (ApEn), com um precisão de 79,59%.

Figura 6 - ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ͗;ĂͿŝŵĞŶƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ;ϮͿ͖;ďͿŶƚƌŽƉŝĂĚĞĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ;<ϮͿ͖
OϭͿ͖Ğ;ĞͿƉƌŝŵĞŝƌŽŵşŶŝŵŽĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞ
;ĐͿĞŶƚƌŽƉŝĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ;ƉŶͿ͖;ĚͿĞǆƉŽĞŶƚĞĚĞ>ǇĂƉƵŶŽǀ;O
informação mútua (FMMI) para sinais de vozes saudáveis (S) e vozes patológicas (P).
Na Tabela 2, são apresentados os melhores resultados obtidos para as combinações quando as
medidas são combinadas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e 5 a 5. Combinando as cinco medidas, é obtida uma precisão
de 93.88%, um ganho de aproximadamente 14,29% em relação à melhor taxa individual.
dĂďĞůĂϮ - ǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĂƌĂĂƐŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵďŝŶĂĚĂƐĚĞĂŶĄůŝƐĞŶĆŽůŝŶĞĂƌ– análise
discriminante quadrática.
ŽŵďŝŶĂĕĆŽ
2a2
3a3
4a4
5a5

Precisão
87.76
87.76
89.90
93.88

Medidas
ApEn e D 2
D 2 , ApEn e Lyapunov
D 2 , K 2 , FMMI e Lyapunov
D2, K2, ApEn, FMMI e Lyapunov
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4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos sugerem que as medidas de análise não linear, quando combinadas,
conseguem captar melhor as desordens nos sinais de vozes provocadas por patologias laríngeas. Os
resultados são bastante promissores e apontam para o uso dessas medidas em sistema de classificação
de sinais como ferramenta auxiliar a diagnósticos médicos. Para discriminar entre as patologias é preciso
um estudo mais apurado sobre quais as melhores condições envolvendo: Características dos sinais,
classificador empregado e qual a melhor combinação para uma patologia específica.
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RESUMO
O presente trabalho de pesquisa, trata da criação e caracterização de um banco de imagens SPECT
cardíacas. As imagens SPECT do miocárdio representam a distribuição do radiofármaco injetado
intravenosamente no paciente. Esta técnica é utilizada no diagnóstico e prognóstico de doenças arteriais
coronarianas. O banco de dados foi estruturado com imagens no formato DICOM, o qual é largamente
empregado na gravação de imagens médicas, facilitando assim o intercâmbio dessas imagens entre
diferentes fabricantes. Com esse formato é possível que imagens adquiridas em um determinado
equipamento possam ser processadas por outro equipamento, muitas vezes localizado em um Centro de
Processamento remoto. As imagens foram coletadas de três diferentes serviços de Medicina
Nuclear, sendo dois deles localizados na Alemanha e o outro no Brasil. Com esse banco de dados é
possível acessar as imagens da fase de repouso do exame de cintilografia miocárdica, bem como dados
referentes ao paciente, equipamento utilizado e protocolo de aquisição de imagens. As imagens estão
disponíveis na URL: http://www.engeca.org/GecaCardi, e podem ser utilizadas por outros
pesquisadores em estudos da perfusão miocárdica.
Palavras-chave: DICOM, SPECT, banco de dados e miocárdio.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o uso da tecnologia atinge praticamente todas as áreas do conhecimento
humano, cada vez mais, práticas que envolvem o armazenamento e processamento da informação são
utilizadas, para permitir uma maior eficácia dos sistemas envolvidos. No campo da medicina, bancos de
imagens de referência são largamente empregados para ajudar no diagnóstico clínico, facilitando e
tornando mais rápido o trabalho do médico (ALVES, 2007).
Portanto, na área médica a tecnologia permite a geração e disponibilização de informações
digitais de forma muito rápida, onde centros clínicos podem melhorar a qualidade dos seus serviços,
não só com relação ao atendimento aos pacientes mais também com a utilização de sistemas integrados
de informação seguindo padrões adotados mundialmente. Como exemplo, podemos citar os
seguintes sistemas de integração:
Sistemas de Informações Hospitalares (Hospital Information System - HIS);
Sistemas de Informação em Radiologia (Radiology Information System - RIS);
Sistema de Comunicação e Armazenamento de Imagens (Picture Archiving and Communication
System - PACS).
O crescimento exponencial e a eficiência da propagação da informação permitiram ao setor
médico uma maior eficiência em seu trabalho junto aos pacientes, proporcionando cada vez mais o
crescimento na área de diagnóstico por imagem, com o desenvolvimento de novos equipamentos,
trazendo portanto maiores detalhes no diagnóstico por imagem.
Um dos exames bastante utilizados no diagnóstico de doenças do coração é a cintilografia do
miocárdio, obtido com a técnica de SPECT (Single photon emission computed tomography)
(GERMANO, 2001). Este exame da medicina nuclear é eficaz para o diagnóstico de doenças arteriais
coronarianas (DAC), de modo a analisar o risco do paciente em sofrer um infarto, doença que atinge o
ser humano com uma freqüência assustadora. Pode também ser utilizado para indicar tratamentos
preventivos que colaborem com a qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista que patologias
quando diagnosticadas inicialmente a probabilidade de cura aumenta significativamente. Com o uso
deste exame o médico pode definir com precisão a forma de tratamento e realizar com propriedade o
acompanhamento destes pacientes acometidos por esta doença.
Portanto, com base na importância dos estudos da cintilografia miocárdica, muitos serviços de
medicina nuclear utilizam o formato DICOM para a gravação e transmissão de suas imagens. O formato
DICOM pode ser definido como um conjunto de normas para tratamento, transmissão de
informações médicas (imagens médicas) num formato eletrônico de armazenamento. Este
armazenamento auxilia a pesquisa nesta área, a partir da criação de bancos de dados (imagens médicas),
as quais podem ser usadas, como referência, para pesquisas futuras.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O padrão DICOM (Digital Imaging and Communications) surgiu na medicina como uma
necessidade de comunicação e armazenamento de forma padronizada de imagens digitais, geradas
durante exames por aparelhos de diagnóstico hospitalar. Diante dessa motivação, membros da ACR
(American College of Radiology) e do NEMA (National Eletrical Manufactures Association) formaram um
comitê, no ano de 1983, onde puderam discutir e propor a criação de um modelo padronizado das
imagens médicas. Com estudos, a comissão pôde então desenvolver o padrão DICOM, que é estruturado
num protocolo, ou seja, um conjunto de regras, que permitem a troca de dados (imagens ou
informações referentes a elas) entre equipamentos de diferentes fabricantes.
A padronização destas imagens médicas tem proporcionado aspectos favoráveis para o
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diagnóstico hospitalar, visto que é possível armazená-las em banco de dados. O padrão difere-se
dos demais formatos já conhecidos (JPEG, GIF e TIFF) por proporcionar que as informações dos pacientes
sejam anexadas juntamente com as imagens, possibilitando que o profissional disponha de
um diagnóstico mais preciso quanto à determinada patologia.
Além das regras que são estabelecidas no protocolo podem ser incluídos, um cabeçalho
específico para o arquivo e um conjunto de novas Tags (etiquetas), que são atributos do padrão, onde
são alocadas as informações. As Tags contém dados referentes não apenas às informações específicas
dos pacientes e suas patologias, mas também guardam informações do local, data, horário, e
registros inerentes à obtenção das imagens (pixels, ângulo, resolução, tamanho, profundidade, número
de frames, número de bits e faixa de resolução). Essas informações podem estar contidas em Tags
privadas, ou seja, Tags que são manipuladas quase exclusivamente pela empresa fabricante do aparelho
utilizado, este é um dos problemas que dificulta o avanço no intercâmbio de imagens digitais que
seguem o protocolo DICOM. No entanto, para validar as normas especificadas do protocolo, as
empresas que utilizam as imagens médicas devem firmar uma declaração de conformidade com o
padrão DICOM, visto que o padrão pode oferecer em sua estrutura uma infinidade de informações,
algumas essenciais para a manutenção do padrão. Todas estas informações trazidas nas Tags podem ser
extraídas por meio de um editor hexadecimal. As tabelas abaixo ilustram a utilização destas Tags.
Tabela 1 – Referente ao paciente
Tags

Descrição

Significado

0010 0010

Patient's Name

Identificação do paciente.

0010 0020

Patient Id

Código do paciente.

0010 0030

Patient's Birth Date

Data de nascimento do paciente.

0010 0040

Patient's Sex

Sexo do paciente.

Tabela 2 – Referente ao exame
Tags

Descrição

Significado

0008 0020

Study Date

Data de início do estudo.

0008 0030

Study Time

Horário de início do estudo.

0008 0090

Referring Physician’s

Nome do medico que assistiu o paciente.

0008 1030

Study ID

Classificação do estudo realizado.
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Tabela 3 – Referente à imagem
Tags

Descrição

Significado

0020 0013

Image Number

Número da imagem.

0008 0008

Image Type

Tipo de imagem.

0008 0022

Acquisition Date

Data de aquisição da imagem.

O cabeçalho DICOM é subdividido em três partes, a primeira é um preâmbulo de 128 bytes,
disponível para uso. Ele não é obrigado a ser estruturado como um elemento de dados DICOM com
um Tag e um comprimento. Se o preâmbulo do arquivo não é usado por um perfil de aplicação ou
uma aplicação específica, todos os 128 bytes deve ser ajustado para 00H. A segunda parte do
cabeçalho contém um conjunto de caracteres DICM que identifica o arquivo no formato DICOM. Por fim
são declaradas as Tags definidas no grupo de normas do padrão.
Algumas Tags são de extrema importância para identificação do arquivo, como exemplo a Tag
(0008 0060)H, referente à terceira parte do padrão, que define o tipo de imagem. A ausência destas
informações é uma transgressão do padrão, embora os utilitários deste padrão se atenham apenas às
informações do tamanho da imagem.
O DICOM pode ser utilizado nas mais variadas áreas da Medicina, como na Oncologia, na
Medicina Vascular, Neurologia e Cardiologia Nuclear, sendo esta última, a especialidade médica que
gerou as imagens utilizadas neste trabalho de pesquisa. Uma das técnicas mais utilizadas na
Medicina Nuclear, de forma não invasiva ao corpo humano é a técnica denominada SPECT, que consiste
na obtenção de imagens através do uso de radiação ionizante, utilizando um radiofármaco chamado
Sestamibi-Tc 99m (Sestamibi marcado com Tecnécio 99m), injetado intravenosamente. Esta técnica
auxilia a cintilografia do miocárdio, exame que tem por objetivo avaliar a distribuição sanguínea pelas
artérias que irrigam o músculo cardíaco, realizado em duas etapas, uma de repouso e outra de esforço.
Alves (2007) afirma que, mediante a análise das duas fases do exame de cintilografia miocárdica, pode-se
obter dados da perfusão e da função miocárdica. A perfusão é avaliada pela comparação visual dos
cortes tomográficos obtidos nas duas fases do exame. A função miocárdica é avaliada pela análise das
imagens adquiridas na fase de esforço, onde se obtêm dados da motilidade e espessura das paredes do
miocárdio.
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Este trabalho se refere à criação de um banco de dados composto por imagens do miocárdio.
As imagens de cada paciente foram obtidas com a técnica de SPECT. Estas se referem ao estudo da fase
de repouso do exame. Nesta fase, o radiofármaco é injetado no paciente em condições normais, ou seja,
sem que o paciente esteja realizando qualquer tipo de esforço.
O objetivo principal do trabalho foi à estruturação deste banco de dados e como objetivos
adicionais pretendemos utilizá-lo como referência para o reconhecimento de padrões DICOM de
diferentes versões, aprimorando o intercâmbio de imagens médicas entre diferentes fabricantes. O
formato DICOM foi escolhido para esse banco de dados devido às suas facilidades de intercâmbio e
também porque as imagens foram gravadas neste formato.
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4. METODOLOGIA
Para a criação do banco de dados, foram selecionadas imagens do exame de cintilografia
do miocárdio de 61 pacientes que tiveram resultado normal. Estas imagens foram adquiridas em três
diferentes serviços de medicina nuclear, onde cada serviço segue um protocolo de aquisição de imagens
específico. Os serviços de Medicina Nuclear foram:
Diagnóstica – Clínica de Medicina Nuclear de João Pessoa;
Hospital Universitário de Tübingen – Alemanha;
Clinica de Medicina Nuclear de Bad Cannstatt – Alemanha.
Utilizamos o MATLAB para desenvolvimento de algoritmos de visualização e obtenção do
cabeçalho das imagens.

Figura 1 – Utilização do software Matlab para visualização de imagens DICOM.

Em seguida foi desenvolvida uma rotina de reconhecimento do padrão DICOM, utilizando o
editor hexadecimal (HexEdit) para extrair das imagens suas descrições de etiquetas (Tags) e com isso
realizar uma descrição das especificações de cada fabricante.
As imagens do banco de dados podem ser visualizadas com uso de softwares que disponham
de ferramentas capazes de manipular imagens no formato DICOM. As descrições das imagens se
encontram anexadas às pastas, informações estas, relacionadas às seguintes Tags:
Código de identificação do paciente;
Sexo;
Data e hora da aquisição das imagens;
Sintaxe de transferência UID (Unique IDentifiers);
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Nome do serviço de Medicina Nuclear;
Nome do operador responsável pelo
exame; Identificação do fabricante;
Software utilizado;
Radiofármaco utilizado;
Modalidade do exame;
Descrições da imagem.
Várias outras Tags podem ser encontradas nas informações anexadas às pastas de cada
paciente.

7. RESULTADOS
Neste trabalho de pesquisa foi obtido um banco de imagens SPECT do coração de pacientes
com resultado normal no exame de cintilografia do miocárdio de três diferentes serviços de Medicina
Nuclear. Estas imagens podem ser utilizadas como referência para caracterizar estudos normais
da perfusão miocárdica na fase de repouso. As imagens podem ser acessadas com o uso da URL :
http://www.engeca.org/GecaCardi.

8. CONSIDERAÇOES FINAIS
O banco de dados criado nesse trabalho representa uma nova fonte de informação que pode
ser utilizada por pesquisadores e profissionais da área de saúde, em suas pesquisas para definir
melhor os limites da normalidade em estudos de perfusão miocárdica.
Nesse banco de dados, além das imagens, outras informações podem ser acessadas,ou
seja, dados referentes aos paciente, equipamento utilizado, protocolo de aquisição de imagens, etc.
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RESUMO
Este artigo trata da avaliação de desempenho individual e da combinação de classificadores
baseados em análise cepstral (coeficientes cepstrais, cepstral ponderado, delta cepstral, e delta
cepstrais ponderados) e coeficiente por predição linear (LPC - Linear Predictive Coding) para a
discriminação entre voz normal e voz patológica, afetada por paralisia nas pregas vocais e por Edema de
Reinke. São empregadas duas estratégias de combinações: produto e média aritmética. Após a
combinação das características acústicas observa-se uma melhora na precisão da classificação em
relação aos parâmetros cepstrais e LPC utilizados individualmente. São obtidas taxas de reconhecimento
de 89,79% na discriminação entre vozes normais, afetadas por Edema de Reinke e paralisia.

Palavras-chave: Processamento digital de sinais, patologias laríngeas, desordens vocais, análise acústica
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1. INTRODUÇÃO
Por ser a fala o meio de expressão e comunicação mais usual, qualquer distúrbio da voz pode ter
profundas implicações na vida social e profissional de uma pessoa. As desordens vocais são
caracterizadas por mudanças significativas que comprometem a inteligibilidade e a efetividade da
comunicação oral, dentre os quais podemos destacar: alterações na qualidade vocal, frequência e
intensidade da voz, desordens no funcionamento laríngeo, respiratório e/ou do trato vocal.
Patologias tais como edema de Reinke e paralisia afetam as pregas vocais ou outros componentes
do sistema vibratório produzindo uma vibração mais irregular. De fato, sabe-se que as pregas vocais
afetadas por patologias podem apresentar variação no ciclo do movimento vibratório devido a
alterações na elasticidade das pregas vocais. Isso ocorre devido ao fechamento incompleto das pregas
vocais em todos os ciclos glotais (GODINO-LLORENTE et al, 2006).
Técnicas baseadas em análise acústica, por meio de processamento digital de sinais, podem ser
aplicadas para a obtenção de características de sinais de voz que possam diferenciar vozes saudáveis
(voz gerada a partir do funcionamento normal das pregas vocais) de vozes afetadas por patologia na
laringe.
A análise acústica permite a obtenção de uma ferramenta auxiliar de baixo custo, que pode auxiliar
no pré-diagnóstico de patologias laríngeas. Pode ser realizada á distância, evitando o deslocamento de
pacientes e proporcionando a diminuição da regularidade de exames mais invasivos. Não se trata de
eliminar o uso dos exames laringoscópicos, como também não se questiona a sua eficiência. No entanto,
como muitos pacientes consideram o exame invasivo e, muitas vezes, se recusam a fazê-lo, a análise
acústica pode ser utilizada para diminuir o número de exames laringoscópicos.
Neste trabalho, os coeficientes obtidos a partir das técnicas de predição linear (LPC) e os parâmetros
cepstrais e seus derivados (cepstrais, delta cepstrais, cepstrais ponderados, delta cepstrais ponderados)
são utilizados como forma de detectar as desordens nas vozes patológicas, quando comparada com
vozes normais. São construídos classificadores individuais para cada parâmetro e o desempenho de
cada um é avaliado.
Como forma de melhorar o desempenho dos classificadores individuais, os parâmetros cepstrais e
os coeficientes LPC são combinados, aplicando-se as regras de combinação da média aritmética e do
produto (OLIVEIRA Jr.et al, 2004). Os resultados obtidos mostram que a análise acústica pode ser
empregada como uma ferramenta adicional aos exames tradicionais para pré-diagnóstico de patologias
laríngeas e avaliação de tratamentos pré e pós-cirúrgicos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Patologias na Laringe
A voz é uma das expressões mais fortes da personalidade humana. Uma voz é considerada normal
(Figura 1a) quando não há esforço na sua produção. Quando a harmonia não é mantida, obtém-se um
som de má qualidade para os ouvintes e emitido com dificuldade e desconforto para o falante. Fatores
ambientais e físicos podem interferir no padrão adequado da qualidade vocal (BOONE, 1996). A Figura
1b representa um segmento de 100 ms de sinal de voz normal, é possível observar periodicidade no
sinal.
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Figura 1 - (a) Pregas vocais saudáveis (b) Segmento de 100 ms de um sinal normal (VIEIRA, 2011)

2.1.1

Paralisia nas pregas vocais

Paralisia é a disfunção do nervo laríngeo recorrente, resultando em uma imobilidade das pregas
vocais (Figura 2a). A prega vocal pode ser paralisada na linha média, intermediária, ou na posição
lateral. A prega vocal paralisada na posição mediana não causa queixas vocais significativas, já que o
fechamento da glote é geralmente completo. Porém, na maioria das vezes a prega vocal é paralisada na
posição lateral, resultando em soprosidade e rouquidão. Como o fechamento da glote é incompleto, o
indivíduo também pode sofrer de problemas de deglutição e tosse (VIEIRA, 2011).
A Figura 2b representa um segmento de 100 ms de sinal de voz afetado por paralisia unilateral
esquerda nas pregas vocais, comparando-a com a Figura 1b é possível observar espectros diferentes em
amplitude e frequência fundamental.
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Figura 2 - (a) Pregas vocais com paralisia lateral esquerda (b) Segmento de 100 ms de um sinal afetado por
paralisia unilateral esquerda nas pregas vocais (VIEIRA, 2011)

2.1.2

Edema de Reinke

Edema de Reinke ocorre quando a camada superficial da lâmina própria torna-se cheia de fluido
viscoso como pode ser observado na Figura 3a. Na sua forma mais severa, toda a porção membranosa
das pregas vocais enche com secreção espessa e gelatinosa, dando-lhes a aparência inchada. A
característica acústica predominante é a redução da frequência fundamental (Figura 3b) devido ao
aumento da massa nas pregas vocais que reduz a onda superficial da mucosa e a amplitude durante a
vibração das pregas vocal.
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Figura 3 - (a) Pregas vocais com edema de Reinke severo (b) Segmento de 100 ms de um sinal afetado do por
edema bilateral nas pregas vocais. (VIEIRA, 2011)

Para análise acústica dos sinais afetados pelas patologias paralisia e edema de Reinke são
implementados classificadores baseados na análise LPC e na análise cepstral obtida a partir dos
coeficientes de predição linear. A técnica é descrita a seguir.

2.2 Análise LPC
A Figura 4 exibe um diagrama em blocos da produção de voz humana, também denominado sistema
fonte-filtro, onde as dobras vocais são consideradas a fonte sonora e o trato vocal, o filtro. As saídas
produzem ondas acústicas que representam a voz humana (DELLER et al, 1993).

Figura 4 Diagrama de blocos da produção da voz humana (VIEIRA, 2011)

Os pulmões produzem o fluxo de ar necessário à fala durante o processo de expiração, atuando
como uma força que impulsiona o ar, para que em sua passagem pela traquéia possibilite a produção de
som na laringe. A traquéia tem apenas como função a condução da corrente aérea expiratória. As
dobras vocais são dois pares de lábios simetricamente formados por músculo e tecido elástico que se
estendem horizontalmente na laringe. É na glote que o fluxo contínuo de ar dos pulmões é geralmente
transformado em vibrações rápidas e audíveis durante a fala. Isso é feito pelo fechamento das dobras
vocais, que causa um aumento gradativo da pressão atrás das mesmas, que acaba por fazer com que
elas se abram repentinamente, liberando a pressão, para então tornarem a se fechar. Este processo
produz uma seqüência de pulsos cuja freqüência fundamental é controlada pela pressão do ar e pela
tensão e comprimento das cordas vocais. (DELLER et al, 1993).
Desordens vocais são resultantes das alterações morfológicas nas estruturas do trato vocal ou de
seu mau funcionamento. A voz depende fundamentalmente da atividade de todos os músculos que
participam de sua produção, além da integridade de todos os tecidos do aparelho fonador. Quando essa
harmonia é mantida, o som é emitido sem dificuldade pelo falante e apresenta uma boa qualidade para
os ouvintes (DANIEL et al, 1994).
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O método de análise LPC estima cada amostra de voz baseado numa combinação linear de p
amostras anteriores; um valor de p maior representa uma maior precisão no processo de estimação.
Esta análise fornece um conjunto de parâmetros da fala que representa o trato vocal (RABINER et al.
1978). Espera-se que, qualquer mudança na estrutura anatômica do trato vocal, devido à patologia,
afete os coeficientes LPC (Linear Prediction Coding) como também os cepstrais e seus derivados.
Um preditor linear com coeficientes de predição, α(k), é definido como um sistema cuja saída é
dada pela Equação 01:
p

s(n) =

a(k)s(n - k)

[Eq. 01]

k=1

onde a(k) são os coeficientes de predição, s(n-k) são as amostras passadas e p é a ordem do preditor. O
método de autocorrelação e o da covariância são dois métodos padrões para o cálculo dos coeficientes
do preditor. Neste trabalho, os coeficientes de predição são calculados utilizando-se o algoritmo de
Levison-Durbin (RABINER et al., 1978).

2.3 Análise Cepstral
2.3.1

Coeficiente Cepstral (CEP)

O sinal de voz pode ser considerado como o resultado da convolução do sinal de excitação com a
resposta de um sistema que representa o trato vocal de um modelo linear de produção da fala. Pela
análise cepstral, é possível separar estas duas componentes. Todas as características cepstrais
relacionadas descritas são obtidas a partir dos coeficientes LPC (RABINER et al. 1978; FURUI, 1981).
Estes coeficientes cepstrais (CEP) podem ser calculados recursivamente a partir dos coeficientes de
predição linear, α(k), por meio da Equação 02 (MAMMONE et al, 1996):
c(1) = -a(1)

n-1

ci (n) = -a(n) -

1j=1

J
a(J)c(n - J)
n

1<n$p

[Eq. 02]

Estes coeficientes são utilizados para observar as informações das transições do sinal de voz (LINDE
et al. 1980).
2.3.2

Coeficiente Delta Cepstral (DCE)

A primeira derivada dos coeficientes cepstrais (Coeficientes Delta Cepstrais - DCP) é dada pela
Equação 03 (MAMMONE et al, 1996):
∆c(n, t)
= ∆ci (n) � 0
∆t

K

kc(n, t + k)

[Eq. 03]

k=-K

em que c(n, t) é o n-ésimo coeficiente da predição linear no tempo t, ø é uma constante de
normalização e 2K +1 é o número de quadros sobre os quais o cálculo é realizado.
Neste trabalho, os coeficientes delta cepstrais são obtidos por:
K

∆ci (n) =

kct-q (n) G

1$n$p

[Eq. 04]

q=-K

em que G é um termo de ganho (por exemplo: 0,375), p é o número dos coeficientes delta cepstrais, K =
2, n representa o índice de coeficiente e i o quadro de análise (RABINER et al. 1978).
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2.3.3

Coeficiente Cepstral Ponderado (CPP)

Os coeficientes cepstrais ponderados (CPP) são o resultado da ponderação dos coeficientes
cepstrais, também conhecida como liftering ou suavização, com o objetivo de minimizar a sensibilidade
dos coeficientes cepstrais de baixa ordem em relação à envoltória espectral e à sensibilidade dos
coeficientes cepstrais de alta ordem em relação ao ruído. A ponderação é realizada multiplicando-se os
coeficientes cepstrais, ci(n), por uma janela w(n), usando cepstro ponderado, cwi(n), como um vetor
de características (Equação 05).
cwi (n) = ci (n). w(n)

[Eq. 05]

O tipo de janela utilizada neste trabalho é a passa-faixa (BPL – Bandpass Liftering), dada pela
Equação 06 (MAMMONE et al, 1996).
w(n) =

1+

L
nrr
sen
, n = 1,2, . . , L
2
L
0, caso contrário

[Eq. 06]

onde L é o tamanho da janela que pondera uma sequência cepstral tal que as componentes de ordem
mais alta e de ordem mais baixa são de-enfatizadas.
2.3.4

Coeficiente Delta Cepstral Ponderado (DCP)

Os coeficientes delta-cepstrais ponderados (DCP) são obtidos a partir das Equações 05 e 06,
obtendo-se a Equação 07.
∆cwi (n) = ∆ci(n). w(n)

[Eq. 07]

3. BASE DE DADOS E METODOLOGIA
3.1 Base de Dados
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os sinais de voz extraídos da base de dados
desenvolvida pelo Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice and Speech Lab (KAY ELEMETRICS
et al, 1994), construída com o objetivo de auxiliar a análise perceptual de vozes desordenadas para
aplicações clínicas e de pesquisa.
Os arquivos utilizados são provenientes da emissão da vogal /ah/ sustentada com duração de 1 a 3
segundos, digitalizados com frequência de amostragem de 25 kHz e 16 bits por amostra, coletados em
um ambiente controlado com baixo nível de ruído e distância fixa do microfone. A escolha da vogal
sustentada deve-se ao fato de que durante a emissão da vogal sustentada, as pregas vocais vibram,
permitindo a observação de seu comportamento na presença da patologia.
Os casos selecionados são:
50 pacientes com voz normal - 21 homens (26-59 anos) e 29 mulheres (22-52 anos);
57 pacientes apresentando paralisia nas pregas vocais - 31 mulheres (19-80 anos) e 26
homens (15-77 anos), a maioria deles (52) com paralisia unilateral (19 unilateral direito e 34
unilateral esquerdo) e
44 pacientes com Edema de Reinke – 33 mulheres (17-71 anos) e 11 homens (23-63 anos).
3.2 Metodologia
O processo de classificação dos sinais em normal ou patológico (edema ou paralisia) é realizado em
duas fases: treinamento e teste, ilustradas na Figura 5.
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Figura 5 - Processo de Discriminação entre vozes normais e vozes patológicas.

Na fase de treinamento, na etapa de pré-processamento os sinais são segmentados em intervalos
de 20 ms, multiplicados por uma janela de Hamming de 20 ms com uma sobreposição de 50%. Além
disso, é aplicado um filtro de pré-ênfase (0,95). Na etapa de extração de características são obtidos os
coeficientes LPC e cepstrais para os sinais de vozes normais e afetados por paralisia e edema de Reinke
selecionados para treinamento do sistema. Para reduzir a dimensionalidade dos dados utiliza-se a
técnica de quantização vetorial (64 níveis, dimensão 12), a qual está associada a uma medida de
distorção (MAKHOUL et al. 1985).
Na quantização vetorial, é gerado um dicionário a partir da medição de distorção euclidiana e da
regra do vizinho mais próximo empregando-se o algoritmo LBG (Algoritmo de Linden, Buzo e Gray)
(LINDE et al. 1980). A quantização vetorial é aplicada a vetores de características estáticas, que são
calculados para cada segmento de análise das amostras de fala sobre uma entrada dinâmica da vogal
sustentada /ah/. Para cada tipo de parâmetro é criado um dicionário de treino, representativo de cada
classe:, normal, paralisia e edema de Reinke. Dessa forma, têm-se cinco classificadores diferentes: 1)
LPC; 2) CEP; 3) DCE; 4) CPP; e 5) DCP. Os padrões de referência são armazenados, a partir dos dicionários
obtidos pelo quantizador vetorial, que serão utilizados na fase de classificação, quando comparados aos
padrões de teste.
Na etapa de teste, o sinal passa pelas mesmas etapas de pré-processamento e extração de
parâmetros. Os padrões obtidos dos sinais de teste são comparados com os padrões de referência
armazenados na fase de treinamento, que são três tipos, um para cada treinamento realizado com
sinais normais, com sinais afetados por Edema de Reinke e com sinais afetados por paralisia nas pregas
vocais. Os padrões são comparados empregando-se a medida de distorção do erro médio quadrático
mínimo. Para a separação entre as classes (normal, edema e paralisia) foram comparadas as três
distorções representantes de cada parâmetro onde a de menor valor é utilizada como parâmetro para a
indicação da classe para a classificação do sinal.
Após a classificação individual, os resultados de cada classificador (CEP, DCE, CPP, DCP e LPC) são
combinados empregando duas regras: da média aritmética e do produto.
Para avaliar o desempenho de discriminação usando a combinação dos classificadores, faz-se a
suposição de que a um sinal de voz devem ser atribuída uma das K classes possíveis e assume-se que os
L classificadores estão disponíveis. As regras de combinação empregadas são baseadas nas estratégias
usadas por (OLIVEIRA JUNIOR et al, 2004), descritas nas Equações 08 e 09:
Combinação da média aritmética:
1
D=
K

L

di
i=1
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[Eq. 08]

Combinação do produto:
L

D=

di

[Eq. 09]

i=1

em que D é a distorção obtida após a combinação e llllll é a medida de distorção utilizada pelo i-ésimo
classificador.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como forma de avaliação de desempenho na classificação dos sinais é utilizada como medida a taxa
de reconhecimento R(%) que mede o percentual de sinais reconhecidos ou classificados corretamente
pelo sistema.
Para os classificadores individuais em relação à discriminação (Normal x Edema x Paralisia) os
resultados estão apresentados na Tabela 1. O coeficiente LPC fornece a melhor taxa de reconhecimento,
quando se trata da discriminação entre os três casos de sinais de voz.
Tabela 1 - Avaliação de desempenho na discriminação (Normal x Edema x Paralisia) para classificadores
individuais
Classificador
CEP
CPP
DCE
DCP
LPC

R (%)
77,2
75,49
77,46
79,28
87,36

Na Tabela 2 é apresentada a matriz de confusão para o melhor caso individual (LPC). As colunas
representam o treino dos sinais e as linhas o teste. Pode ser observado, que dos 50 sinais normais
testados, 47 (94%) foram classificados corretamente. Desses, apenas 01 foi classificado como edema e
04 como paralisia. Dos 44 sinais com edema, 40 (91%) foram classificados corretamente e dos 57 com
paralisia, 04 foram classificados confundidos como normais e 09 como edema. Dos sinais com paralisia,
77% foram classificados corretamente, configurando a menor taxa de acerto. Em média, a taxa de
acerto (reconhecimento) é de 87,36%.
Tabela 2 - Matriz de confusão para o melhor caso individual (LPC)
NORMAL

EDEMA

PARALISIA

NORMAL

47

3

0

EDEMA

1

40

3

PARALISIA

4

9

44

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos após a combinação dos resultados individuais,
pela regra da média aritmética. Pode ser observada uma melhora nos resultados quando comparados
com os obtidos individualmente, houve um aumento de cerca 2% na taxa de reconhecimento pela
combinação (DCE-DCP-LPC).
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Tabela 3 - Resultados para a média aritmética na discriminação (Normal x Edema x Paralisia)
COMBINAÇÃO

R (%)

CEP-LPC

86,35

CEP-DCP

82,39

DCE-DCP-LPC

89,79

CEP-DCP-LPC

88,18

CEP-DCE-DCP-LPC

88,18

Na Tabela 4 é apresentada a matriz de confusão para o melhor caso obtido pela regra da média
aritmética, com a combinação dos parâmetros (DCE-DCP-LPC). Observa-se, que para os 50 sinais
testados, apenas 2 foram classificados confundidos como edema, sendo 48 (96%) classificados
corretamente. Dos 44 sinais com edema, 40 (91%) foram classificados corretamente e dos 57 sinais com
paralisia, 3 foram classificados confundidos como normal e 7 como edema, sendo 82% classificados
corretamente. Obtém-se uma taxa de reconhecimento de 89,79% em média após a combinação.
Tabela 4 – Matriz de confusão para o melhor caso pela regra da média aritmética (DCE-DCP-LPC)
NORMAL

EDEMA

PARALISIA

NORMAL

48

2

0

EDEMA

2

40

2

PARALISIA

3

7

47

Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos para o caso da regra do produto, para as
combinações 2 a 2, 3 a 3 e 4 a 4. Para a combinação (DCE-DCP-LPC), há um ganho de cerca 1% na taxa
de reconhecimento em relação ao melhor resultado individual.
Tabela 5 - Resultado para a regra do produto na discriminação (Normal x Edema x Paralisia).
COMBINAÇÃO

R (%)

DCP-LPC

87,19

DCE-LPC

86,53

DCE-DCP-LPC

88,36

CPP-DCP-LPC

87,96

CEP-DCE-DCP-LPC

87,78

Na Tabela 6 está apresentada a matriz de confusão obtida com a combinação dos parâmetros (DCEDCP-LPC) pela regra do produto. Pode ser observado, que para os 50 sinais normais testados, 47 (94%)
foram classificados corretamente. Dos 44 sinais com edema, 2 foram classificados confundidos como
normal e 3 como paralisia, sendo 39 (89%) classificados corretamente. Dos sinais com paralisia, 82%
foram classificados corretamente. Em média, a taxa de reconhecimento é de 88,36% para essa regra de
combinação.
Tabela 6 - Matriz de confusão para o melhor caso pela regra do produto (DCE-DCP-LPC)
NORMAL

EDEMA

PARALISIA

NORMAL

47

2

1

EDEMA

2

39

3

PARALISIA

3

7

47
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5. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram avaliados o desempenho individual e combinados dos classificadores
baseados em análise cepstral e seus derivados e coeficientes LPC para a detecção de patologias na
laringe. Os resultados obtidos mostram que após a combinação dos classificadores obteve um ganho
quando comparados com os obtidos individualmente. A melhor taxa de reconhecimento na
discriminação (NormalxEdemaxParalisia) obtido individualmente foi de 87,36% para LPC, após a
combinação dos parâmetros DCE-DCP-LPC observa-se um aumento na taxa, obtendo-se 89,79% pela
regra da média aritmética. Isto mostra que os coeficientes LCP e os parâmetros cepstrais são
promissores e capazes de modelar os efeitos das mudanças no sinal de voz causados pelas patologias
consideradas. Pode ser investigado o uso de outros classificadores empregados para tentar aumentar a
taxa de reconhecimento, na busca de diagnóstico mais preciso.
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RESUMO
Com a procura constante de uma alimentação prática, rápida e de qualidade, o ramo de alimentos vem
sofrendo grandes mudanças e adequações que podem proporcionar aos alimentos fabricação e
armazenamento livres de microorganismos maléficos, tornando-os seguros para consumo. Uma delas é
a utilização do programa de BPF (Boas Práticas de Fabricação) que visa garantir a qualidade sanitária dos
alimentos. A aplicação do check-list é a avaliação preliminar das 3 fases das BPF que consiste na visita de
um profissional com o propósito de disponibilizar as informações que auxiliem na avaliação do
estabelecimento por meio de identificação dos aspectos de “não conformidade”. O trabalho teve como
objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de um “restaurante e doçaria” tradicional da cidade de
Campina Grande, na Paraíba. Utilizou-se um check-list elaborado com base na resolução RDC 216 de
2004. Após identificação e verificação dos quesitos desse check-list, foi observado que cerca de 73% das
especificações apresentadas mostraram conformidades, sendo classificada como aprovada, e portanto,
satisfatória para a produção de alimentos seguros. São necessárias algumas mudanças para que o
estabelecimento seja considerado ótimo e 100% seguro. Não foram observados maiores problemas na
produção, manipulação e armazenamento dos insumos e dos produtos prontos nesta empresa.

Palavras-chave: Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro, Check-list.
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1. INTRODUÇÃO
O alimento é indispensável para a promoção de saúde ao ser humano, em quantidades
suficientes para suprir suas necessidades básicas de nutrientes e com qualidade higiênico-sanitária
satisfatória. No entanto, anualmente, um número considerável de indivíduos morre pela ingestão de
alimentos contaminados. (GERMANO, 2011).
A procura por uma refeição mais rápida e prática fez, com o passar dos anos, os
estabelecimentos produtores de alimentos adequarem-se a essa demanda. Porém, paralelamente,
observa-se o aumento de surtos e doenças transmitidas por alimentos nesse setor, se apresentando
responsáveis por cerca de 50% das ocorrências. Para garantir a qualidade dos alimentos e a saúde dos
consumidores devem ser adotadas as Boas Práticas de Fabricação (BPF).
A incidência de doenças relacionadas com a alimentação demonstra as precárias condições
higiênico-sanitárias desses estabelecimentos e a necessidade de um sério controle do processo de
produção. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para garantir a qualidade do alimento, as
boas práticas em locais onde se vendem refeições devem abranger quesitos como a manutenção e a
higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da água de abastecimento,
dos vetores transmissores de doenças e de pragas urbanas; a capacitação dos profissionais; a supervisão
da higiene dos manipuladores e o manejo correto do lixo (RDC 216 ANVISA, 2004).
Uma das ferramentas utilizadas para se atingir as Boas Práticas, é a ficha de inspeção ou checklist para a área de alimentos. Esta permite levantar itens não conformes e, a partir dos dados coletados,
traçar ações corretivas para adequação dos requisitos, buscando eliminar ou reduzir riscos físicos,
químicos e biológicos que possam comprometer os alimentos e a saúde do consumidor (GENTA et. al.
2005).
Esta ferramenta é empregada para verificar as porcentagens de conformidades e não
conformidades referentes à legislação em vigor (BRASIL, 2002). Os resultados são classificados em:
aprovado; com ≥ 75% de conformidades e reprovado; com < 75% de conformidades (SENAC, 2001).
Com base nessas informações o objetivo do trabalho foi avaliar as condições higiênicosanitárias de um restaurante e doçaria na cidade de Campina Grande- Paraiba.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi elaborado de acordo com a resolução - RDC N° 216, de 15 de setembro
de 2004. Foram feitas visitas técnicas no Restaurante e Doçaria que é considerado tradicional na cidade
de Campina Grande – PB pela variedade e sofisticação dos alimentos ali produzidos: pratos executivos,
doces, tortas e salgados diversos. Foi observado que a visitação é livre para os clientes que devem
entrar necessariamente usando batas e toucas fornecidos pelo próprio estabelecimento.

2.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO
Foi feita a verificação dos aspectos gerais de 176 itens divididos no check-list em seis etapas a
seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Higiene pessoal e programa de treinamento
Projetos e instalações
Fabricação
Limpeza e sanificação
Controle integrado de pragas
Controle de qualidade
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Durante a visita os manipuladores foram entrevistados e todo o estabelecimento observado,
como critério de avaliação. Utilizou-se os seguintes termos: Conforme (C); Não conforme (NC); Não
aplicável (NA) e Não observado (NO).

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

3.1 Higiene Pessoal e Programa de Treinamento
Neste quesito, foi verificado que o estabelecimento possui médico particular para exames
periódicos dos funcionários. A vigilância sanitária faz visitas periódicas (uma por ano), a fim de verificar
as condições higiênico-sanitárias além de efetuar treinamentos com os funcionários. A empresa permite
que o uso de alianças, desde que estejam fazendo uso de luvas. O uso do boné para os homens é
permitido em substituição à touca. A limpeza do estabelecimento executada antes e após o expediente.
Verificou-se que o manipulador de massas faz uso da máscara, como procedimento padrão
para as boas práticas de fabricação, evitando que o alimento seja contaminado por veículos como suor,
espirros entre outros, apresentado na figura 1.

Figura 1: Manipulador fazendo uso de máscara na preparação das massas.

A visitação ao ambiente de manipulação e manufatura dos alimentos é permitida, desde que
sejam executados os procedimentos padrões conforme uso de EPI’s, (toucas de proteção, e desinfecção
das mãos).
Conforme o gráfico abaixo pode ser observado que 95% dos itens foram considerados
conformes, enquanto 5% foram considerados não conforme.

Figura 2- Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de higiene pessoal e
programa de treinamento.
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3.2 Projetos e Instalações
Observou-se que as janelas apresentam tela protetora impedindo a entrada de insetos e as
lâmpadas são protegidas contra queda e explosão, evitando acidentes e contaminação nos alimentos,
como mostra as figuras 3 e 4 respectivamente.
As bancadas de manipulação são de mármore e as mesas de aço inoxidável são utilizadas para
o armazenamento temporário. Notou-se que algumas portas são de vidro e madeira, não apresentando
conformidade com os padrões exigidos pela BPF, que deveriam ser lisas e de material de fácil
higienização, sem frestas que acumulem resíduos.

Figura 3 – Janela com tela protetora que impede a entrada de insetos.

Figura 4 – Lâmpada protegida contra queda e explosão

Segundo a proprietária do estabelecimento, a manutenção das máquinas contra ferrugem e
temperatura ideal para refrigeração é feita de seis em seis meses, porém foi observada em algumas
máquinas (refrigeradores da câmara fria), a presença de ferrugem e o descongelamento provocando a
umidade na superfície dos alimentos.
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Nesta etapa da visitação, 87% dos quesitos inspecionados apresentaram conformidade, 9%
não foram aplicáveis ao estabelecimento e 4% foram considerados não conformes de acordo com a
resolução utilizada para análise.
A Figura 5 apresenta o percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais
de projeto e instalações:

Figura 5- Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de projeto e instalações.

3.3

Fabricação

A compra de produtos não perecíveis se dá de acordo com a utilização necessária diária, sendo
observada a validade desses insumos. Os produtos perecíveis são comprados de beneficiadores
próprios, duas vezes por semana.
Observou-se empilhamento de alimentos refrigerados, sem identificação própria e sem
proteção contra contaminação, na câmara fria e nos freezers, como mostra a figura 6.

Figura 6– Alimentos na câmara fria e nos freezers sem embalagens e sem identificação.

A empresa não apresenta a necessidade de embalagem de produtos com procedência, aditivos
e ingredientes, pois não há comercialização externa, e por isso, não há veículo para transporte de
produtos da empresa, sendo considerado não aplicável, neste caso.
Na figura 7, tem-se que 68% dos itens desta etapa foram considerados em conformidade, 6%
em não conformidade, 8% não foram observados e 18% não aplicáveis pela empresa em questão.
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Figura 7 - Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de fabricação

3.4 Limpeza e Sanificação
O descarte de resíduos diário é colocado distante dos alimentos prontos para consumo e
também dos insumos utilizados na fabricação. O descarte é efetuado diariamente e várias vezes ao dia,
mas com um agravante, o recipiente não é sanificado. Observa-se que a lixeira não é limpa há dias.
Observou-se a necessidade de melhor limpeza dos freezers e da câmara fria.
Para ilustrar as não conformidades referentes ao empilhamento de alimentos e
armazenamento inadequado na Câmara fria e uso inadequado da lixeira, está registrado nas figuras 8 e
9 respectivamente.

Figura 8 – Câmara fria não conforme com os procedimentos padrões em BPF.

Figura 9 – Lixeira Suja.
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Na figura 10 pode ser observado que 82% dos itens referentes aos aspectos gerais de limpeza
e sanificação estão em conformidade com o check-list aplicado, e 18% não foi aplicável neste caso.

Figura 10 – Percentual de conformidade e não conformidade, dos aspectos gerais de limpeza e sanificação.

3.5 Controle Integrado de Pragas
Os ralos são tampados de forma que evitam a entrada de insetos contaminantes e as janelas
mesmo quando abertas, apresentavam telas protetoras.
O controle de pragas é feito através de dedetização semanal, sob a responsabilidade de uma
empresa terceirizada que apresente conformidade com o Ministério da Saúde.
Dos itens analisados de acordo com a legislação vigente para os aspectos gerais de controle
integrado de pragas pode ser observado que 100% estão em conformidade como mostra a figura 11 a
seguir.

Figura 11 - Percetual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de controle integrado de
pragas.

3.6

Controle de Qualidade

Esta etapa analisa quesitos que são especificamente aplicados em indústrias e
estabelecimentos de alimentos de produção em massa. Portanto, pode ser observado que 85% dos
quesitos dados como não aplicáveis nesta etapa de aspectos gerais do controle de qualidade e
especifico estabelecimento, não puderam ser registrados, como mostra a figura 12.
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Figura 12 - Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais do controle de qualidade.

4. CONCLUSÃO
De acordo com o check-list aplicado para a verificação das BPF, cerca de 73% das
especificações apresentadas pela empresa estão em conformidade com os procedimentos padrões
exigidos na legislação aplicada, sendo classificada como aprovada, e portanto, satisfatória para a
produção de alimentos seguros. A adequação de determinados quesitos (armazenamento, higienização
e manutenção dos equipamentos) se faz necessária para garantir a saúde dos consumidores dos
produtos da empresa, obtendo assim, maior credibilidade no mercado. Não foi observado maiores
problemas na produção, manipulação e armazenamento dos insumos e dos produtos prontos nesta
empresa.
O percentual de 20% de quesitos não aplicáveis se deve à ausência de comercialização externa
dos alimentos produzidos pela empresa. A produção não é em massa, não havendo a necessidade de
apresentar informações exatas de rotulagem e composição dos alimentos, bem como a análise
microbiológica e físico-química.
Na Figura 13 tem-se o percentual geral dos requisitos avaliados, podendo observar que 73%
dos requisitos encontra-se em conformidade com a legislação e apenas 3% dos itens apresentaram não
conformidade.

Figura 13 - Percentual geral dos requisitos avaliados.
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RESUMO
A grande quantidade de doenças que assolam a humanidade nos últimos séculos obrigou o homem a
pesquisar e desenvolver modos alternativos de combatê-las, uma vez que, muita das drogas existentes
já não faz o efeito esperado. Dentre os inúmeros métodos de combate as enfermidades existentes, o
tratamento fitoterápico vem se destacando por possuir um crescente número de adeptos. A busca na
natureza por soluções das mais diversificadas enfermidades não é uma tarefa nova, muito relatos datam
que os primórdios da civilização já conheciam os efeitos curativos encontrados nas plantas, porém os
pioneiros nos tratamentos fitoterápicos eram limitados pela baixa tecnologia encontrada na época. Com
o crescente advento da tecnologia nos últimos anos, proporcionou um salto na pesquisa de tratamentos
fitoterápicos. Nesse trabalho, busca-se juntar os elos entre a Computação e a Medicina no auxílio a
tratamentos baseados em plantas, a partir do desenvolvimento de um software especialista baseado em
Inteligência Artificial que auxilia o fitoterapeuta no diagnóstico de inúmeras doenças. O software foi
testado em 120 pacientes com as mais variadas enfermidades, o qual resultou em 90,3% de diagnósticos
relatados de modo correto 7,0% de diagnósticos errados e 3,7% dos casos com resultado desconhecido.

Palavras-chave: Sistemas especialistas, Inteligência artificial, Fitoterapia.
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1. INTRODUÇÃO
A computação esta trazendo soluções para auxiliar as atividades do cotidiano. Hoje em dia,
quase todos os equipamentos industriais e até mesmo os utensílios domésticos usam aplicativos
computacionais. Este grande avanço da tecnologia vem ultrapassando barreiras em diferentes áreas do
conhecimento, dentre estas uma em especial tem se destacado na utilização da computação, a
Medicina (VIDAL, 2011).
A Medicina e a Computação têm uma relação bastante estreita, pois, cada vez mais, várias
especialidades médicas estão se tornando adeptas da utilização de diferente software para auxílio nos
diagnósticos. Porém, estes laços não se restringem apenas a Medicina tradicional, e se prolongam a
tratamentos alternativos como os tratamentos fitoterápicos.
Os Tratamentos fitoterápicos foram descobertos pelo homem por meio da procura por
alimentos, e desde então, foram utilizadas empiricamente para o tratamento de patologias (VIEIRA,
2010). As plantas Medicinais e por consenquência os medicamentos fitoterápicos são constituídos por
misturas complexas de muitos compostos químicos, que podem ser responsáveis pela suas ações
polivalentes (ALEXANDRE, 2008).
O avanço astronômico da ciência em tratamentos alternativos vem sempre acompanhado de
uma avalanche de novas informações. O que muitas vezes torna o diagnóstico mais lento devido à
grande consulta que se faz necessária para um diagnóstico preciso. É neste contexto que a computação
através de seus softwares propicia um diagnóstico mais rápido e preciso.
Um ramo da computação, em especial, é muito utilizado quando se deseja produzir software de
auxílio à Medicina, é o ramo da Inteligência Artificial mais especificamente no âmbito de Sistemas
Especialistas. Estes sistemas baseiam-se em conhecimentos, principalmente, de um especialista e
produzem seus resultados com base em regras de inferência.
A área médica, desde o início das pesquisas, tem sido uma das áreas mais beneficiadas pelos
Sistemas Especialistas por ser considerada dentetora de problemas clássicos possuidores de todas as
peculiaridades necessárias para serem instrumentalizados por tais sistemas (MENDES, 1997).
A ciência da informação e muitas outras áreas podem encontrar nos Sistemas Especialistas
eficientes ferramentas para o gerenciamento da informação. Disponibilizar ferramentas para suporte à
tomada de decisão, neste caso, vai mais além do que fornecer gráficos e tabelas ao usuário significam
presta-lhes orientação, na identificação de suas necessidades, simulando cenários e possibilitando maior
exatidão e confiabilidade nos seus resultados (MENDES, 1997).
Este trabalho tem como objetivo estudar, implementar e avaliar um software inteligente,
baseados em sistemas especialistas aplicados no auxílio ao diagnostico médico em tratamentos
fitoterápicos. O sistema desenvolvido tem com parâmetros de entrada sintomas de variadas doenças,
conseguidos através do preenchimento de um questionário pelo paciente e partir deste, o software é
responsável por mostrar ao especialista uma possível doença associada ao preenchimento do
questionário, além do tratamento fitoterápico mais indicado.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Inteligência Artificial
A Inteligência Artificial (I.A.) é um ramo da Ciência da Computação que se propõe a elaborar
dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisão e resolver
problemas. Desta forma, a IA pode ser considerada uma forma de inteligência desenvolvida em
máquinas, com a finalidade de auxiliar o homem a tomar decisão sobre um assunto em específico
(FERNADES, 2005).
A IA está intimamente ligada à aprendizagem, que é definida como qualquer mudança num
sistema que melhore o seu desempenho na segunda vez que ele repetir a mesma tarefa. Existem
diferem aplicações de IA tais como jogos, sistemas de segurança, robótica, dispositivos de
reconhecimentos, algoritmos genéticos, raciocínio baseado casos, aprendizado de máquinas entre
outros (SILVEIRA, 2006).
A IA possui diferentes abordagens que são baseadas em paradigmas específicos, e tais
paradigmas tem sua inspiração no homem como, por exemplo, evolução, aprendizagem, percepção
entre outras. Dentre estes paradigmas citam-se 02 mais importantes o conexionista e o simbólico. O
primeiro é baseado no aprendizado humano através das redes de neurônios e tem na rede neural seu
principal representante. O simbólico é baseado na manipulação de símbolos e de regras válidas e úteis
para manipulação e aplicação destes símbolos (FERNANDES, 2005). O paradigma simbólico serve de
base para a implementação dos sistemas especialistas.

2.2 Sistemas especialistas
Os sistemas especialistas (S.E.) são aqueles que exigem muito conhecimento especializado. É
construído, principalmente, com regras que reproduzem o conhecimento de um perito e são utilizados
para solucionar uma tarefa em específico. A construção de programas denominados especialistas é
baseada na engenharia do conhecimento ou sistemas baseados em conhecimentos, o que também
pode ser definido como Heurística do Problema (VIDAL, 2011).
Os conhecimentos heurísticos em IA são empregados em situações em que não se tem uma
solução exata, causando subjetividade de resultado devido a complexidade de um problema ou pela
disponibilidade de dados. Por exemplo, o diagnóstico médico em que vários sintomas podem ser
confundidos para declarar um diagnóstico exato (LUGER, 2004). As regras heurísticas auxiliam no
sentido de prover uma conjectura sobre o próximo passo ser tomado na solução de um problema.
Os sistemas especialistas se englobam como um subconjunto dos sistemas baseados em
conhecimentos que por sua vez, também vem a ser um subconjunto de IA, como pode ser observado na
Figura 1. A construção desses programas em geral é uma colaboração entre um médico, um químico, ou
um engenheiro e um especialista em IA (RICH, 1998).
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Figura 1- Representação do sistema Especialista em IA (fonte: MENDES, 1997)

Como para a implementação de algoritmos baseados em sistemas especialistas requer,
obrigatoriamente, o acompanhamento de um perito, pode-se dizer que o elemento mais importante
destes sistemas é o conhecimento humano. Este conhecimento teórico do problema é utilizado
conjuntamente com regra Heurísticas, que auxiliam na solução de um problema (KERN, 2007).
Uma vez que o programa esteja escrito, é necessário refinar a sua pericia através da
apresentação de exemplos de problemas a resolver, sob a supervisão do especialista no domínio,
ficando seu critério qualquer alteração no SE até que este tenha um desempenho desejável (LUGER,
2004).

2.3 Estruturas de um Sistema Especialista
Um sistema especialista é composto basicamente da base de conhecimento que contém o
conhecimento de um domínio particular de aplicação e o motor de inferência que aplica o
conhecimento à solução de problemas reais, além de outros componentes tais como: quadro negro,
subsistema de aquisição de conhecimento, subsistema explicações e interface com o usuário. Como é
mostrado na Figura 2.
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Figura - E emplo de estrutura de um sistema especialista (Fonte: arrone,

)

A base do conhecimento de um sistema especialista é um banco de dados com informações
fornecidas pelo especialista, e dentro do sistema esta base se apresenta em forma de regras do tipo
SE..ENTÃO (BRRONE, 2003).
A máquina de inferência toma as decisões com base nos dados apresentados na base do
conhecimento. Muitos sistemas de suporte a implementação de SE fornecem máquinas de inferência
com a capacidade de Operar tanto em orientação por dados quanto a objetos, retornar a um estado
anterior da memória e a capacidade de interação com mais de um banco de dados (MENDES, 1997).
O quadro negro estende os sistemas de produção, permitindo a organização da memória de
trabalho em módulos separados, cada qual correspondendo a um subconjunto diferente de regras de
produção (LUGER, 2004).
O subsistema de aplicações também chamado de subsistema de explanação permite que o
programa explicite seu “raciocínio” ao usuário, isto é, justificativas da decisão tomada. Ela é uma das
técnicas mais antigas para representar o conhecimento do domínio em um sistema especialista, sendo
largamente usada em sistemas especialistas práticos e experimentais (LUGER, 2004).
O subsistema de Aquisição de conhecimento é responsável por introduzir novos conhecimentos ou
alterações dos conhecimentos já existentes, através de interface própria, disponibilizada ao usuário
(KERN, 2007).
O último componente de um SE, a interface com o usuário, é talvez o elemento em que os
desenvolvedores do sistemas especialistas dedicam mais tempo projetando e implementado, é aqui que
o usuário descreve o problema e/ou os objetivos que deseja alcançar, simplificando o meio de
comunicação entre o usuário e a máquina (MENDES, 1997). Neste trabalho a interface implementada é
baseada no Expert Sinta.

2.4 Expert Sinta
O sistema apresentado nesse trabalho possuem em comum a utilização da plataforma Expert
Sinta em suas implementações, tal plataforma foi desenvolvida pelo laboratório de IA da Universidade
Federal do Ceara para uso didático em Inteligência Artificial e pode ser baixado gratuitamente
diretamente no site da faculdade. O Expert sinta é uma ferramenta visual para a criação de Sistemas
Especialistas (CAETANO, 2004).
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Esta ferramenta deixa para o desenvolvedor apenas as tarefas de inserção de variáveis, regras e
objetivos
e para que a máquina de inferência do sistema busque as soluções através de regras e
perguntas criadas (KERN, 2007).
As regras são estabelecidas na forma condicional SE...ENTÃO, utilizando variáveis. Para cada
resposta do usuário é utilizado fatores de confiança, que sua variância vai de 0% a 100%, que vai indicar
o fator de confiança do resultado. Um exemplo da tela inicial do Expert sinta pode ser observado na
Figura 3.

Figura

- ela de captura do e pert sinta(fonte: pr pria)

2.5 Fitoterapia
As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade e até o final do século
passado, desempenharam um papel chave na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e
sabia distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia
(FRANCESCHINI FILHO, 2004).
A palavra Fitoterapia deriva do grego Phyton (planta) e Therapia (tratamento\cura). A
fitoterapia consiste na utilização de plantas medicinais para restaurar e manter a saúde. Segundo a
ANVISA (2004), fitoterápico é todo tratamento\medicamento obtido empregando-se exclusivamente
matérias-primas vegetais.
Com a quase totalidade do Brasil com clima tropical, o país se destaca por possuir a maior
diversidade vegetal do planeta, aproximadamente 55 mil espécies de plantas superiores (MELO Et Al
2007), em que o bioma Cerrado constitui uma das maiores floras, compondo um cenário de exuberante
variedades ecológica e influente no arcabouço cultural das populações que nele vivem (VILA VERDE Et Al
2003).
O uso de tamanha flora no tratamento fitoterápico traz vantagens ao país, como a redução de
importação de medicamentos promovendo, assim, a auto-suficiência e proporcionando à população
medicamentos mais barata e maior valorização das tradições populares (GARLET
Et Al 2001).
A terapêutica tem tido crescente sucesso, que esta sendo obtido pela exigência de pacientes
que preferem tratamentos naturais a utilização de drogas convencionais, neste contexto a proposta
deste trabalho busca auxiliar o especialista provendo mais facilmente, o tratamento mais adequado
para um conjunto de sintomas específicos.
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3. PROPOSTA
Implementar um software de IA, chamado FITO-CHA, baseado em Sistemas especialistas e tendo
como plataforma de desenvolvimento o Expert Sinta. O banco de dados do software será obtido
através, das respostas do usuário a um prontuário médico elaborado com ajuda de um perito em
tratamentos fitoterápicos. O prontuário é constituído por um conjunto de pergunta sobre sintomas de
inúmeras doenças. O software tem como resultado a doença associada aos sintomas indicados pelo
usuário e o melhor tratamento fitoterápico.

4. METODOLOGIA
A implementação do software especialista tem início com a elaboração de variáveis, estas serão
utilizadas para a manipulação do sistema e são classificadas como variáveis diretas e variáveis objetivo.
Neste trabalho as variáveis diretas são os sintomas de diversas doenças, enquanto as variáveis objetivas
são representadas pelas enfermidades associadas aos diversos sintomas apresentados e os chás
fitoterápicos associados a cada uma destas a criação das variáveis pode ser observado na Figura 4. Para
este trabalho são desenvolvidas 133 variáveis, sendo 93 variáveis diretas e 40 objetivos.

Figura

- riação das ari eis (Fonte: ropria)

Logo após a criação das variáveis inicia-se a fase de formulação das Regras, é nesse momento
que é utiliza-se o conhecimento do perito. As regras são formuladas através da associação dos
conhecimentos de um especialista, neste caso um farmacêutico, e das variáveis criadas.
As regras são impostas com a lógica do SE...ENTÃO, é neste momento que ocorre a separação
explicita entre os dois tipos de variáveis mencionadas, diretas e objetivos. O somatório das variáveis
diretas resultará em uma premissa da variável objetivo, tal somatório é realizado como conectivo “E”. É
agregado também as variáveis um novo parâmetro chamado de grau de confiança. Este novo parâmetro
servirá para indicar com quão grau de confiabilidade a variável objetivo é mostrada.
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A criação das regras e um exemplo da relação entre as variáveis diretas e as variáveis objetivo é
mostrada na Figura 5. Neste trabalho são desenvolvidas 55 regras todas com auxílio de um especialista.

Figura - riação das regras (fonte: propria)

Por fim, é implementado uma interface, em que o usuário responderá um prontuário. Neste
consta um conjunto de pergunta sobre sintomas de doenças, desenvolvido em parceria com o
especialista um exemplo da interface pode ser observado na Figura 6.

Figura - E emplo da interface do programa (fonte: propria)

A pergunta realizada pela máquina deve ser a mais clara possível, caso não esteja ocorrendo
clareza o Expert SINTA permite modificação na pergunta, apenas reescrevendo o conteúdo das caixas de
texto nas variáveis criadas. A interface é um dos pontos que deve ser tratada com muito cuidado, pois é
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através desta que ocorre a entrada de dados no sistema e que, por sua vez, influenciam diretamente na
decisão do software.

5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O resultado do sistema FITO.CHÁ se apresentou dentro do esperado, isto é, conforme tratado
nos capítulos anteriores o sistema proposto atingiu seu objetivo, detalhando com êxito a criação de um
Sistema Especialista.
Através do S.E é possível um maior dinamismo com o uso da informação, através de
mecanismos que possam absorver o conhecimento do perito. Também foram muito bem detalhadas as
considerações sobre o que é Inteligência Artificial, técnicas de busca, representações do conhecimento,
sistemas especialistas e características do sistema.
Em um número de 120 simulações o sistema atingiu um resultado de 90,3% de acerto, 7,0% de
resultados errôneos e 3,7% de resultados desconhecidos, ressaltando-se assim a boa utilização do
FITO.CHÁ no auxílio de diagnósticos médicos. A maioria das inconsistências apresentadas é resultado
dos sintomas muito parecidos entre as doenças como, por exemplo, o caso da alta compatibilidade de
sintomas entre a embriaguez e enxaqueca. Na Figura 7 têm-se os resultados obtidos pelo software
FITO-CHÁ

Figura 7- Amostra dos resultados em forma de gr fico do tipo pi a

6. CONCLUSÃO
Como conclusão deste trabalho obteve-se a construção de um software inteligente baseando
em sistemas especialistas e tendo como plataforma de desenvolvimento a ferramenta livre Expert Sinta.
Os métodos utilizados para a construção e implementação da base de conhecimento e técnicas de
Inteligência Artificial utilizados no FITO.CHÁ proporcionaram uma maior compreensão e clareza das
tarefas de um sistema especialista.
Baseado nos resultados encontrados pode-se concluir que o software FITO-CHÁ apresenta um
aceitável percentual de resultados positivos validando assim sua utilização no auxílio a tratamentos
fitoterápicos.
Também é possível concluir que com a utilização de um sistema especialista, quando
devidamente implementado, propicia um diagnóstico mais rápido e preciso, além disso, gerar um
possível tratamento a ser seguido. Porém, embora o sistemas desenvolvido tenha obtido resultados
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satisfatórios é válido ressaltar que o objetivo deste trabalho é apresentar um software auxiliar de
diagnóstico, e que por muitas vezes necessita de exames laboratoriais para suas decisões.
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ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĚŽďƌĂĚƵƌĂ͕ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ ĄƌĞĂ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕ ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͕
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĂŽ ŵƷƐĐƵůŽ ƉĞŝƚŽƌĂů Ğ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ă ďŽƌĚĂ ĚŽ ƐĞŝŽ͘ ůĠŵ ĚĞƐƐĞƐ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ
ƚĞǆƚƵƌĂĞŽƵƚƌŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕ĐŽŵŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ĚĞ&ŽƵƌŝĞƌĞĚĞtĂǀĞůĞƚĚĂŝŵĂŐĞŵ
ŵĂŵŽŐƌĂĨŝĐĂ͘ƐĞůĞĕĆŽĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵƵŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽſƚŝŵĂĠƚĂůǀĞǌ͕
Ă ĞƚĂƉĂ ŵĂŝƐ ĐƌşƚŝĐĂ ĚĞƐƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͘ EĞƐƚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƉƌŽĐƵƌĂͲƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ƶŵ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŽďƚĞƌĂŵĞůŚŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂĐŚĂĚŽƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͘'ƌƵƉŽƐ
ĐŽŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨŽƌĂŵ ĨŽƌŵĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ^ĐĂůĂƌ
&ĞĂƚƵƌĞ ^ĞůĞĐƚŝŽŶ ʹ ^&^͘ ŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ă &Z ;&ŝƐŚĞƌ͛Ɛ ŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚ
ZĂƚŝŽͿ͘ WĂƌĂ Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚĂ ĞŵƉƌĞŐŽƵͲƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ ĚĞ
ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ƶŵ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ſƚŝŵŽ ĞŶƚƌĞ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ğ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ;^Ϳ͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞ;ͿĞĂĐƵƌĄĐŝĂ;ĐͿ͘KďƚĞŶĚŽĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵŵĂĂĐƵƌĄĐŝĂĚĞϴϲ͕ϭϵйĐŽŵƵŵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞ ƐĞŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽƐ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͘ K ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵͲƐĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĞĂƚĠƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĂŽƵƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ZĞĚĞƐEĞƵƌĂŝƐƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ͕DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ůƵƐƚĞƌĚĞDŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
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ϭ͘ /EdZKhK
KĐąŶĐĞƌĚĞŵĂŵĂĠŽƐĞŐƵŶĚŽƚŝƉŽĚĞĐąŶĐĞƌŵĂŝƐĨƌĞƋƺĞŶƚĞŶŽŵƵŶĚŽĞŽŵĂŝƐĐŽŵƵŵĞŶƚƌĞĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐĞĠƵŵĂĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĞŶƚƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽƌĂƐŝů;/EĂ͕ϮϬϭϬͿ͘ĚĞƚĞĐĕĆŽ
ƉƌĞĐŽĐĞ Ġ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ĐąŶĐĞƌ ĚĞ ŵĂŵĂ͕ ƐĞŶĚŽ Ă ŵĂŵŽŐƌĂĨŝĂ ƵŵĂ ĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵ ĞƐƐĞ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ ũĄ ƋƵĞ ƐƵĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ƉĞƌŵŝƚĞ Ž
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ŶſĚƵůŽƐ ŵŝůŝŵĠƚƌŝĐŽƐ ;ĚĞ DĞůŽ͕ϮϬϭϬͿ͘ KƐ ĐąŶĐĞƌĞƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŵĂŵŽŐƌĂĨŝĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵͲƐĞŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐĂƐŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ;<ƌĂŵĞƌĞƚĂů͕ϭϵϵϵͿ͘
^ŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌŝǌĂĚŽƐĚĞĂƵǆşůŝŽĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ;ͿƚġŵƐŝĚŽƉƌŽƉŽƐƚŽƐĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞ
ĂƵǆŝůŝĂƌ Ž ƌĂĚŝŽůŽŐŝƐƚĂ͕ ĂƚƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ͞ƐĞŐƵŶĚĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͕͟ ĂũƵĚĂŶĚŽͲŽ ŶĂ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐĞŶĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŵſĚƵůŽƐĚĞƵŵĞŵŵĂŵŽŐƌĂĨŝĂƐĆŽ
ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂ&ŝŐƵƌĂϭ͗ĂƉƚƵƌĂĚĂ/ŵĂŐĞŵ͕ĞƚĞĐĕĆŽĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
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Classificação
&ŝŐƵƌĂϭʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞůŽĐŽĚĞƵŵ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDĂŵŽŐƌĂĨŝĂ


/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂͲƐĞ Ă ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ ŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ ĐŽŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ
ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵĞĚĞƋƵĂŶƚŝǌĂĕĆŽ͘EĂĞƚĂƉĂĚĞƌĞĂůĐĞ͕ƌĞŐŝƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ;ZK/ͿƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂƐ
ŝŵĂŐĞŶƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ƐĆŽƌĞĂůĕĂĚĂƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽͲƐĞĞůŝŵŝŶĂƌƌƵşĚŽƐĞĂƌƚĞĨĂƚŽƐ͘ĞƚĂƉĂĚĞƐĞŐŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄƌĞĂƐƐƵƐƉĞŝƚĂƐĐŽŶƚĞŶĚŽŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞͬŽƵĐůƵƐƚĞƌƐĞĂ
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĚŽ ĨƵŶĚŽ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘ hƐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞǆƚƌĂşĚĂƐ ƉĞƌƚĞŶĐĞ Ă Ƶŵ ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĐŽŶũƵŶƚŽƐ͗ ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ĄƌĞĂ͕ ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŝƌĐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕
ƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ;:/E'ĞƚĂů͕ϭϵϵϳ͖E'hzEĞƚĂů͕ϭϵϵϴ͖^W,ZĞƚĂů͕ϮϬϬϱ͖tzĞƚ
Ăů͕ ϮϬϬϴͿ͖ ĚĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞǆƚƵƌĂ͗ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ĞŶƚƌŽƉŝĂ͕ ŵŽŵĞŶƚŽ ĂŶŐƵůĂƌ͕ ĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ;d^/ Ğƚ
Ăů͕ϭϵϵϯ͖ sZD Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϭ͖ ,E' Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϯ͖ 'd, Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϴͿ Ğ ĚĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ ĚĞ ǁĂǀĞůĞƚ͗ ĞŶĞƌŐŝĂ͕
ĞŶƚƌŽƉŝĂ ;>K& Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϴͿ͘ K ďůŽĐŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĞŶŐůŽďĂ ĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞ ƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘ EĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂͲƐĞ Ă ŶŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ğ ĂǀĂůŝĂͲƐĞ Ž ƉŽĚĞƌ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ŽƵ ĚĞ Ƶŵ ŐƌƵƉŽ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘ ŵ ŵƵŝƚŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ŵŽƐƚƌĂĚŽƐ ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƌĞĂůŝǌĂŵ Ă ŶŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞϬĂϭ;d^/ĞƚĂů͕ϭϵϵϯ͖:/E'ĞƚĂů͕ϭϵϵϲ͖Z,ĞƚĂů͕ϮϬϬϯ͖
^/E',ĞƚĂů͕ϮϬϬϲ͖>K&ĞƚĂů͕ϮϬϬϴ͖,/Z,Z/dĞƚĂů͕ϮϬϬϴͿŽƵĂŝŶƚĞƌǀĂůŽƐͲϭĂϭ;E'hzEĞƚĂů͕ϭϵϵϴ͖
W/DEd>͕ ϮϬϬϰͿ͕ ƐĞŵ ƵŵĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ž ƉŽĚĞƌ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ ĚĂƐ ŵĞƐŵĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ Ğŵ ŐƌƵƉŽ͘ ƐƚĂ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ ƉŽŝƐ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ Ğŵ ĨĂŝǆĂƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ă ĞƚĂƉĂ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ;>/EĞƚĂů͕ϮϬϬϯͿ͘
KƵƚƌŽƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƉƌĞŽĐƵƉĂŵͲƐĞĞŵƐĞůĞĐŝŽŶĂƌŐƌƵƉŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŵƵŵŵĞůŚŽƌ
ƉŽĚĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ͘KƌŽůĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƐĞůĞĕĆŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĠĚŝǀĞƌƐŽ͘EŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ
;tE'ĞƚĂů͕ϭϵϵϯ͖^,ĞƚĂů͕ϭϵϵϳ͖^W,ZĞƚĂů͕ϮϬϬϱͿŽƐĂƵƚŽƌĞƐƵƚŝůŝǌĂƌĂŵĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͖ EŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ;<ƌĂŵĞƌ Ğƚ Ăů͕ϭϵϵϵ͖  tz Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϴͿ ŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂƌĂŵ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƐĞůĞĕĆŽƌĞǀĞƌƐĂĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘ŵ;tE'ĞƚĂů͕ϮϬϬϲͿŽƐĂƵƚŽƌĞƐƵƚŝůŝǌĂƌĂŵƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ƐĞůĞĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͖  ƚĠĐŶŝĐĂ ŬͲŵĞĂŶƐ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ĂƉĞŶĂƐ Ğŵ ;,/dZ Ğƚ Ăů͕ϭϵϵϯͿ͘ 
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĞ DĂŚĂůĂŶŽďŝƐ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ğŵ ;,E' Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϯͿ Ğ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ŐĞŶĠƚŝĐŽ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ
;'d,ĞƚĂů͕ϮϬϬϴͿ͘EĂĞƚĂƉĂĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƚĂŶƚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŽ
ŶĆŽƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ͘ƚƌĂǀĠƐĚĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞǀŝĚĞŶĐŝŽƵͲƐĞƋƵĞ͕ŶĂƐƷůƚŝŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͕ŽŵĠƚŽĚŽ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽŵĂŝƐĂŵƉůĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂĐŚĂĚŽƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐĨŽŝŽĚĞƌĞĚĞƐ
ŶĞƵƌĂŝƐ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ ŶŽƐ ƚşƚƵůŽƐ ĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ŶĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͘ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ŶĆŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĐŝƚĂͲƐĞ͗ ŬͲEE ;Z, Ğƚ Ăů͕ϮϬϬϯ͖
WE,ĞƚĂů͕ϮϬϬϱͿĞ^sD;^ƵƉƉŽƌƚsĞĐƚŽƌDĂĐŚŝŶĞͿ;tE'ĞƚĂů͕ϮϬϬϲ͖>K&ĞƚĂů͕ϮϬϬϴͿ͘
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞŵĐŽŵŽƚĞŵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƉƌŝŵŽƌĂƌĂĞƚĂƉĂĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽďƵƐĐĂŶĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƵŵ
ŐƌƵƉŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵƉŽĚĞƌĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ͕ƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞǆƚƌĂşĚĂƐ ĚĞ ĂĐŚĂĚŽƐ ŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ Ğ ƵŵĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚĞ Ƶŵ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌ
ŶĞƵƌĂů ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĐĂƐŽƐ ŵĂůŝŐŶŽƐ Ğ ďĞŶŝŐŶŽƐ͘ KƐ ĂĐŚĂĚŽƐ
ŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ ĨŽƌĂŵ ĞǆƚƌĂşĚŽƐ Ğŵ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ;W/DEd>͕ ϮϬϬϰͿ͘ KƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĨŽƌĂŵ ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ^ĐĂůĂƌ &ĞĂƚƵƌĞ ^ĞůĞĐƚŝŽŶͲ^&^͘  Žŵ Ă
ŵĞĚŝĚĂĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĂƵǆŝůŝĂƌĂ&Z;&ŝƐŚĞƌ͛ƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚƌĂƚŝŽͿ͘KĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽŵĠƚŽĚŽĨŽŝĂǀĂůŝĂĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞǀĂůŝĚĂĕĆŽĐƌƵǌĂĚĂ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂĐƵƌĄĐŝĂ;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƚĂ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŵ Ž ůĂƵĚŽ ŚŝƐƚŽůſŐŝĐŽͿ͕ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĐŽƌƌĞƚĂ ĚŽ
ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŵ ĐĂƐŽƐ ŵĂůŝŐŶŽƐ ĚŽ ůĂƵĚŽͿ Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞ ;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĐŽƌƌĞƚĂ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ĐĂƐŽƐ
ďĞŶŝŐŶŽƐĚŽůĂƵĚŽͿ͘


Ϯ͘

DdZ//^DdKK^

Ϯ͘ϭ DĂƚĞƌŝĂŝƐ
K ďĂŶĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĐŽŶƚĠŵ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ϭϲ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘ KŝƚŽ ĚĞůĂƐ ƐĆŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞĂŽƵƚƌĂŵĞƚĂĚĞƐĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͘
ƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĆŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞϴϬĂŵŽƐƚƌĂƐ;ZK/Ϳ͕ĚĞŝŵĂŐĞŶƐĐŽůĞƚĂĚĂƐĚŽďĂŶĐŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐ
ĚŽ D/^ ;DĂŵŵŽŐƌĂƉŚŝĐ /ŵĂŐĞ ŶĂůǇƐŝƐ ^ŽĐŝĞƚǇͿ Ğ /EĂͲZ:͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐ ĐŽŵ Ž ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ůĂƵĚŽ
ŚŝƐƚŽůſŐŝĐŽ;ďŝŽƉƐŝĂͿ͘
Ɛ ŽŝƚŽƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƐĆŽ͗ ĄƌĞĂ͕ ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͕
ĚŽďƌĂĚƵƌĂ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĞƐƚƌĞŝƚĂ͕ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞůĂƌŐĂĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͘ZĞĨĞƌĞŶƚĞƐăĐůƵƐƚĞƌƐĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƐĆŽ͗ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ ĄƌĞĂ͕ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕ ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ŵĠĚŝĂ ĚĂƐ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚŽ ĐůƵƐƚĞƌ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͕ ĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ă ďŽƌĚĂ ĚŽ ƐĞŝŽ Ğ ĂŽ ŵƷƐĐƵůŽ
ƉĞŝƚŽƌĂů͘

Ϯ͘Ϯ DĠƚŽĚŽƐ
K ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĚĂƐŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƉŽĚĞŵƐĞƌĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵƚƌġƐĞƚĂƉĂƐ͗

ƚĂƉĂϭ
ĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƌĂŶŬŝŶŐ ĚĂƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂŝƐƚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂŵĞĚŝĚĂĂƵǆŝůŝĂƌ͗&Z͘
&Z Ġ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ
;d,KKZ//^Θ<KhdZKhD^͕ϮϬϬϯͿ͘ƐƚĂŵĞĚŝĚĂĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĞƋƵĂĕĆŽ͗
FDR =

(μ 1 − μ 2 )2
σ 12 + σ 22
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Ƌ͘Ϭϭ

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ŵ ƋƵĞ͗ ђϭ ʹ ŵĠĚŝĂ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ĚĂ ĐůĂƐƐĞ ʘϭ͖ ђϮ ʹ ŵĠĚŝĂ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ĚĂ ĐůĂƐƐĞ ʘϮ͖ ʍϭϮ ʹ ǀĂƌŝąŶĐŝĂ ĚĂ
ĂŵŽƐƚƌĂĚĂĐůĂƐƐĞʘϭ͖ʍϮϮʹǀĂƌŝąŶĐŝĂĚĂĂŵŽƐƚƌĂĚĂĐůĂƐƐĞʘϮ͘
dŽĚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨŽƌĂŵŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂƵŵĂĨĂŝǆĂĚĞǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞͲϭĂϭ͘

ƚĂƉĂϮ
ŽŵŽĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂĂĐŚĂĚŽŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐƐĆŽŽŝƚŽ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƋƵĂƚƌŽ
ŐƌƵƉŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŵϱ͕ϲ͕ϳĞϴĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵŵĂŝŽƌƉŽĚĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ͕
ƉĂƌĂŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞƉĂƌĂŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂŽƐĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŽŝƚŽŐƌƵƉŽƐ͘
WĂƌĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚĂĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ^&^ ;^ĐĂůĂƌ &ĞĂƚƵƌĞ ^ĞůĞĐƚŝŽŶͿ͘ ŵ ŐĞƌĂů͕ŶĂ
ƐĞůĞĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƵƐĂͲƐĞ ĐŽŵŽ ĐƌŝƚĠƌŝŽ ƵŵĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĐůĂƐƐĞƐ ʹ ;ŬͿ͘ EĞƐƐĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶĂ ƚĂƉĂ ϭ͘  ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŽďĞĚĞĐĞĂŽƐĞŐƵŝŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
•

ĂůĐƵůĂͲƐĞ;ŬͿƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂͲƐĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŵƵŵǀĞƚŽƌƐĞŐƵŶĚŽ
ĂŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞ;ŬͿ͖

•

^ĞůĞĐŝŽŶĂͲƐĞ Ă ϭǐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚŽ ǀĞƚŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ŽƌĚĞŶĂĚŽ͖

•

ĂůĐƵůĂͲƐĞ Ž ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĞƐĐŽůŚŝĚĂ Ğ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŽƵƚƌĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽ͗

¦

ρ =



=1

¦ ¦
2

=1

Ƌ͘ϬϮ

2

=1

ŵƋƵĞ͗ǆŶŝʹĂŵŽƐƚƌĂŶĚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂŝ͖ǆŶũʹĂŵŽƐƚƌĂŶĚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂũ͖EʹƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞƚŽƚĂůĚĞ
ĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ͘
ƐĐŽůŚĞͲƐĞĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂϮƉĂƌĂĂƋƵĂů͗
2

{

= arg max α 1

( )−α2 ρ

1

}ƉĂƌĂƚŽĚŽũ≠ŝ 
ϭ

Ƌ͘Ϭϯ

ŵ ƋƵĞ͗ αϭ Ğ αϮ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ŐĂƵƐƐŝĂŶĂƐ ;ϬфαфϭͿ ƋƵĞ ƉƌŝŽƌŝǌĂŵ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ;ũͿ͖ ʌŝũ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝĞũ͖;ũͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵĞĚŝĚĂĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ĚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂũ͘
•

WĂƌĂĂĞƐĐŽůŚĂĚĂŬͲĠƐŝŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĂƉůŝĐĂͲƐĞ͗

= arg max ®α1
¯

−1
( )− α2 ¦ ρ
−1
=1

½ ƉĂƌĂƚŽĚŽũ≠ŝƌ
¾
¿

Ƌ͘Ϭϰ

dĂďĞůĂϭŵŽƐƚƌĂŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
ƵƐĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ Ă &Z͘ Ɛ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞƐƐĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ĨŽƌĂŵ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ŶĞƵƌĂů ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ƉĂƌĂ Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞŵĐĂƐŽƐďĞŶŝŐŶĂƐŽƵŵĂůŝŐŶĂƐ͘

dĂďĞůĂϭʹ'ƌƵƉŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂŵĞĚŝĚĂ&Z

0064

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



'ƌƵƉŽ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ

'ZhWKϭʹ
ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐϱ
ŵĞůŚŽƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐƚƌĞŝƚĂ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖ƌĞĂ͖
ŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͖ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ

ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ă ŽƌĚĂ ĚŽ ^ĞŝŽ͖
WĞƌşŵĞƚƌŽ͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ĂŽ
DƷƐĐƵůŽ WĞŝƚŽƌĂů͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĂƐ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽ ĞŶƚƌŽ ĚŽ
ůƵƐƚĞƌ͖KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ

'ZhWKϮʹ
ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐϲ
ŵĞůŚŽƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐƚƌĞŝƚĂ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖ƌĞĂ͖
ŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͖ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖
/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ>ĂƌŐĂ͖

ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ă ŽƌĚĂ ĚŽ ^ĞŝŽ͖
WĞƌşŵĞƚƌŽ͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ĂŽ
DƷƐĐƵůŽ WĞŝƚŽƌĂů͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĂƐ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽ ĞŶƚƌŽ ĚŽ
ůƵƐƚĞƌ͖KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖ƌĞĂ

'ZhWKϯʹ
ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐϳ
ŵĞůŚŽƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐƚƌĞŝƚĂ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖ƌĞĂ͖
ŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͖ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖
/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ>ĂƌŐĂ͖ŽďƌĂĚƵƌĂ

ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ă ŽƌĚĂ ĚŽ ^ĞŝŽ͖
WĞƌşŵĞƚƌŽ͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ĂŽ
DƷƐĐƵůŽ WĞŝƚŽƌĂů͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĂƐ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽ ĞŶƚƌŽ ĚŽ
ůƵƐƚĞƌ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖
ƌĞĂ͖
ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ

'ZhWKϰʹƚŽĚĂƐĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐƚƌĞŝƚĂ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖ƌĞĂ͖
ŽŵƉĂĐŝĚĂĚĞ͖ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖
/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ>ĂƌŐĂ͖
ŽďƌĂĚƵƌĂ͖ŽŶƚƌĂƐƚĞ

ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ă ŽƌĚĂ ĚŽ ^ĞŝŽ͖
WĞƌşŵĞƚƌŽ͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ZĞůĂƚŝǀĂ ĂŽ
DƷƐĐƵůŽ WĞŝƚŽƌĂů͖ ŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĂƐ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĂŽ ĞŶƚƌŽ ĚŽ
ůƵƐƚĞƌ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͖
ƌĞĂ͖
ǆĐĞŶƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖ĞŶƐŝĚĂĚĞ



ƚĂƉĂϯ
hƐŽĚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌďĂƐĞĂĚŽŶĂƌĞĚĞŶĞƵƌĂůĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŵƚƌġƐĐĂŵĂĚĂƐ͗ĞŶƚƌĂĚĂ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂĞ
ƐĂşĚĂ͘
 ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĨŽŝ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƉĞůŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ Ğŵ ;ĚĞ D>K Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϬͿ͘ K ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŽŝ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĚĞƌĞĚĞƐŶĞƵƌĂŝƐ͗ϴͲŶͲϭ͕ϳͲŶͲϭ͕ϲͲŶͲϭĞϱͲŶͲϭ͘WĂƌĂƚŽĚĂƐĞƐƐĂƐ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ Ă ŵĞůŚŽƌ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ĂĐƵƌĄĐŝĂ Ğ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƌĞĚĞƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĂŵ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ŶĂ ĞŶƚƌĂĚĂ͕ ĨŽŝ ŽďƚŝĚĂ ĐŽŵ ĚŽŝƐ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ͘:ĄƉĂƌĂĂƌĞĚĞƋƵĞƵƚŝůŝǌŽƵŶĂĞŶƚƌĂĚĂĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕
ĂŵĞůŚŽƌĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĨŽŝŽďƚŝĚĂĐŽŵƚƌġƐŶĞƵƌƀŶŝŽƐŶĂĐĂŵĂĚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĂ͘
K ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚĞ >ĞǀĞŶďĞƌŐͲ
DĂƌƋƵĂƌĚƚ ;/,K</ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϯͿ͘ K ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĨŽŝ Ƶŵ ĞƌƌŽ ƋƵĂĚƌĄƚŝĐŽ ŵĠĚŝŽ
ŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞϭϬͲϰ͘dĂďĞůĂϮĚĞĨŝŶĞĂƐĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĚĂƐƌĞĚĞƐŶĞƵƌĂŝƐƵƐĂĚĂƐŶĞƐƐĞƚƌĂďĂůŚŽ͘dŽĚĂƐĂƐ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĨŽƌĂŵƚĞƐƚĂĚĂƐĐŽŵŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĨŝŶŝĚŽŶĂdĂďĞůĂϭ͘


dĂďĞůĂϮ͗ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĂƐZĞĚĞƐEĞƵƌĂŝƐĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ

0065

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



sĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞ
ŶƚƌĂĚĂ

ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĂƐZE
ĚĞDŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ

ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĂƐZE
ĚĞůƵƐƚĞƌƐĚĞ
DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ

'ƌƵƉŽϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ

ϱͲϯͲϭ

ϱͲϮͲϭ

'ƌƵƉŽϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ

ϲͲϯͲϭ

ϲͲϮͲϭ

'ƌƵƉŽϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ

ϳͲϯͲϭ

ϳͲϮͲϭ

'ƌƵƉŽϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ

ϴͲϯͲϭ

ϴͲϮͲϭ



ϯ͘ Z^h>dK^
WĂƌĂ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĕĆŽ ĐƌƵǌĂĚĂ͘ Ɛ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ĨŽƌĂŵ
ĚŝǀŝĚŝĚĂƐĞŵƋƵĂƚƌŽƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞǀŝŶƚĞŝŵĂŐĞŶƐĐĂĚĂ͘ĂĚĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĞƌĞĚĞŶĞƵƌĂůĨŽŝƚƌĞŝŶĂĚĂ
ĐŽŵϯƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐĞƚĞƐƚĂĚĂĐŽŵŽƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͘ŽŵŽĞǆŝƐƚĞŵϰƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞ
ĂŐƌƵƉĂƌĞŵŽƐϰƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞŝŵĂŐĞŶƐƚƌġƐĂƚƌġƐ͕ĞƐƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĨŽŝƌĞƉĞƚŝĚŽƋƵĂƚƌŽǀĞǌĞƐ͘WĂƌĂ
ŽƐƋƵĂƚƌŽƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƚŝƌŽƵͲƐĞĞŶƚĆŽĂŵĠĚŝĂĚĂĂĐƵƌĄĐŝĂ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞ͘
 dĂďĞůĂ ϯ ŵŽƐƚƌĂ ŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐ ĚĂƐ ǀĄƌŝĂƐ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ ĚĂ ƌĞĚĞ ŶĞƵƌĂů ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ĐŽŵŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽƐĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͘WĂƌĂĐĂĚĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĠ
ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĠĚŝŽƐ ĚĞ ĂĐƵƌĄĐŝĂ͕ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ŐƌƵƉŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ž
ŵĞůŚŽƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂĂĂĐƵƌĄĐŝĂ͘WŽĚĞͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞŽƐŵĞůŚŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĂĐƵƌĄĐŝĂ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ Ă ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ϲͲϮͲϭ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽŐƌƵƉŽĐŽŵƐĞŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘

dĂďĞůĂϯʹDĞůŚŽƌĞƐĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĚĂƐƋƵĂƚƌŽĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĚĞƌĞĚĞƐŶĞƵƌĂŝƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐůƵƐƚĞƌƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĂŵĞĚŝĚĂ
&Z͘
ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ

Đ;йͿ

^;йͿ

;йͿ

'ƌƵƉŽ

ϱʹϮʹϭ

ϴϮ͕ϳϰ

ϴϬ͕Ϯϱ

ϴϴ͕ϲϵ

ϭ

ϲʹϮʹϭ

ϴϲ͕ϭϵ

ϴϬ͕ϱϲ

ϵϱ͕ϴϯ

Ϯ

ϳʹϮʹϭ

ϴϮ͕ϴϲ

ϴϭ͕ϱϬ

ϴϱ͕ϰϮ

ϯ

ϴʹϮʹϭ

ϴϮ͕ϳϰ

ϴϱ͕ϱϳ

ϴϬ͕ϯϲ

ϰ


 dĂďĞůĂ ϰ ŵŽƐƚƌĂ ŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐ ĚĂƐ ǀĄƌŝĂƐ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ ĚĂ ƌĞĚĞ ŶĞƵƌĂů ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ĐŽŵŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͘WĂƌĂĐĂĚĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĠŵŽƐƚƌĂĚŽ
ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĠĚŝŽ ĚĞ ĂĐƵƌĄĐŝĂ͕ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ŐƌƵƉŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ž ŵĞůŚŽƌ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂĂĂĐƵƌĄĐŝĂ͘WŽĚĞͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞŽŵĞůŚŽƌƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĂĐƵƌĄĐŝĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƐ

0066

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ŽďƚŝĚŽƐĐŽŵ Ă ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ϲͲϯͲϭ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂŽŐƌƵƉŽĐŽŵƐĞƚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘

dĂďĞůĂϰʹDĞůŚŽƌĞƐĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĚĂƐƋƵĂƚƌŽĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĚĞƌĞĚĞƐŶĞƵƌĂŝƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ&Z͘
ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ

Đ;йͿ

^;йͿ

;йͿ

'ƌƵƉŽ

ϱʹϯʹϭ

ϲϲ͕ϭϭ

ϲϵ͕ϮϮ

ϲϰ͕ϴϳ

ϭ

ϲʹϯʹϭ

ϳϮ͕ϴϭ

ϲϳ͕ϭϱ

ϱϵ͕ϲϵ

ϯ

ϳʹϯʹϭ

ϲϴ͕ϰϳ

ϳϬ͕ϰϵ

ϲϲ͕ϯϰ

ϯ

ϴʹϯʹϭ

ϳϮ͕ϱϳ

ϳϵ͕ϴϯ

ϲϳ͕ϳϭ

ϰ



ϰ͘ KE^/ZO^&/E/^
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ dĂďĞůĂ ϭ ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞ ƋƵĞ Ă ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ &Z ƌĞƐƵůƚĂ Ğŵ ŐƌƵƉŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂŽ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ ^&^͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĂƐ dĂďĞůĂƐ ϯ Ğ ϰ ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ
ŵĞůŚŽƌĞƐĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĚŽƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞƵƌĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĆŽƐĆŽŽďƚŝĚŽƐĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘ /ƐƐŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂ Ă ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƵƐĂƌ ƵŵĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƉƌĞŽĐƵƉĂŶĚŽͲƐĞ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽƐ
ĂĐŚĂĚŽƐ ŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͘ KƐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
ŵďŽƌĂ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ͕ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨŽŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĂŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ Ğ ĂƋƵŝ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͘ >ŽŐŽ͕ ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞ ƋƵĞ ƉĂƌĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞͬŽƵ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌ͕ ĂĐŚĂĚŽƐ ŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽ ŶĆŽ ƐĞ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞŽĚĞƐĐƌĞǀĞ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂ
ŶĂĂŶĄůŝƐĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ͘

Z&ZE/^
>K&͕D͖͘͘zKh^^&͕͘D͖͘<,͕z͘D͖͘DK,D͕͘^͘͞ŽŵƉƵƚĞƌͲĂŝĚĞĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐǇƐƚĞŵďĂƐĞĚ
ŽŶ ǁĂǀĞůĞƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨŽƌ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ĚŝŐŝƚĂů ŵĂŵŵŽŐƌĂŵƐ͕͟ / dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶ
DĞĚŝĐĂů/ŵĂŐŝŶŐ͕/͕ϮϬϬϴ͘
Z,͕ >͖͘ Z/E,Zd͕ :͘D͖͘ EEdd͕ ͘>͖͘ &>>Kh,͕ '͘ ͞DĂŵŵŽŐƌĂƉŚŝĐ DĂƐƐĞƐ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͗
ŽŵƉĂƌŝƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶEE͕<EEĂŶĚ,ƵŵĂŵZĞĂĚĞƌƐ͕͟Ͳ'/͕DĂǇ͕ϮϬϬϯ͘
,E'͕ ,͖͘͘ /͕ y͖ ,E͕ y͖͘ ,h͕ >͖͘ >Kh͕ y͘ ͞ŽŵƉƵƚĞƌͲĂŝĚĞĚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŵŵŽŐƌĂŵƐ͗ĂƐƵƌǀĞǇ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞWĂƚƚĞƌŶZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ͕/͕ǀ͘ϯϲ͕ƉƉ͘
ϮϵϲϳͲϮϵϵϭ͕DĂƌĕŽϮϬϬϯ͘
,/Z,Z/d͕ t͖͘ <KE'<,EZ͕ Z͘ ͞ůƵƐƚĞƌĞĚ DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ hƐŝŶŐ ͲD>KͲ
sŝĞǁŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ^ŚĂƉĞĂŶĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ&ĞĂƚƵƌĞƐ͕͟^/ŶŶƵĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ƵŐƵƐƚϮϬͲϮϮ͕ϮϬϬϴ͘

0067

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


,/dZ͕ z͖͘ ,tE͕ ͘ W͖͘ DK^<Kt/d͕ D͘ ͞ƌƚŝĨŝĐŝĂů EĞƵƌĂů EĞƚǁŽƌŬ ĂƐĞĚ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
DĂŵŵŽŐƌĂƉŚŝĐDŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐhƐŝŶŐ/ŵĂŐĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚůƵƐƚĞƌ&ĞĂƚƵƌĞ͕͟/ϭϵϵϯ͘
/,K</͕͖͘hE,hE͕Z͘͞EĞƵƌĂůEĞƚǁŽƌŬƐŽƚŵŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƐŝŐŶĂůƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕͟:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕
EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϵϯ͘
ĚĞ D>K͕ ͘>͘^͖͘ K^d &/>,K͕ ͘&͘&͖͘ K^d͕ D͘'͘&͖͘ WZ/Z͕ t͖͘͘͘ ͞DĂƚĐŚŝŶŐ /ŶƉƵƚ sĂƌŝĂďůĞƐ
^ĞƚƐ ĂŶĚ &ĞĞĚĨŽƌǁĂƌĚ EĞƵƌĂů EĞƚǁŽƌŬ ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ ŝŶ ƵƚŽŵĂƚŝĐ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ůƵƐƚĞƌƐ͕͟ /Ŷ͗ ϯƌĚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ ŝŽŵĞĚŝĐĂů ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ĂŶĚ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ;D/ϮϬϭϬͿ͕zĂŶƚĂŝ͕Ɖ͕͘ϯϱϴͲϯϲϮ͕ϭϴͲϮϭEŽǀ͘
'd,͕ <͖͘ d,Eh^,<K/͕ <͖͘ <hDZ͕ ͘<͘ ͞EĞǁ WĂƌƚŝĐůĞ ^ǁĂƌŵ KƚŵŝǌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ &ĞĂƚƵƌĞ ^ĞůĞĐƚŝŽŶ
ĂŶĚ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ DŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ DĂŵŵŽŐƌĂŵƐ͕͟/Ͳ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ ^ŝŐŶĂů
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ DĂĚƌĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ :ĂŶ ϰͲϲ͕ ƉƉ͘ ϰϱϴͲϰϲϯ͕
ϮϬϬϴ͘
/EĂ͕ϮϬϬϴ͕ƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐϮϬϭϬ͗/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞąŶĐĞƌŶŽƌĂƐŝů͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͘
:/E'͕ z͖͘ E/^,/<t͕ Z͘D͖͘ tK>sZdKE͕ ͖͘͘ Dd͕ ͘͘ ͞ŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ DĂůŝŐŶĂƚ
ĂŶĚĞŶŝŐŶůƵƐƚĞƌĞĚDŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶDĂŵŵŽŐƌĂŵƐ͕͟WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐʹϭϴƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ʹ/ͬD^KĐƚ͘ϯϬͲEŽǀ͘Ϯ͕ƉƉ͘ϱϮϭͲϱϮϯ͕ϭϵϵϳ͘
<ZDZ͕ ͖͘ ',^/͕ &͘ ͞dĞǆƚƵƌĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵŝĐƌŽĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
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RESUMO
Devido à grande quantidade de patologias ósseas e acidentes envolvendo fraturas e o avanço
das pesquisas na área biomédica e principalmente, a utilização de biocerâmicas na área de implantes na
odontologia à ortopedia, e diferentes formulações cada vez mais estão em testes para entrada no
mercado. Os biomateriais podem ser definidos como substâncias de origem natural ou sintética que são
toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os órgãos dos
seres vivos. Eles são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui
algum tecido, órgão ou função do corpo. As peças produzidas nesse trabalho foram obtidas a partir da
mistura de hidroxiapatita (HAP) e galactomanana (Gal) em três proporções de 70:30, 80:20 e 90:10. As
cerâmicas porosas à base de hidroxiapatita possuem grande potencial de aplicação na área de implantes
ósseos, principalmente na reconstituição, reparos e preenchimento de cavidades ósseas decorrentes se
processos inflamatórios, acidentes ou osteoporose já que a hidroxiapatita é biocompatível, pois está
presente na composição dos ossos e dentes, já a utilização da galactomanana, é explicada pelo fato
desta ser biodegradável, não tóxico, barata e poder ser um ligante do cimento. Serão demonstrados no
presente artigo resultados da caracterização do biomaterial pelos métodos de Dureza Vickers (HV),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e tamanho médio do grão. Também serão descritos os
resultados da caracterização da hidroxiapatita sintetizada por Difração de Raios-X, Espectrometria no
infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a
galactomanana por IR/ATR, Teor de cinzas e de umidade e Densidade. Podemos perceber que quanto
maior a quantidade de HAP maior a dureza. Os resultados obtidos por difração de Raios-X indicaram que
o método de síntese e sinterização foram suficientes para a formação de apenas uma fase de HAP, o
infravermelho mostrou bandas típicas de hidroxiapatita e galactomanana. No ensaio de dureza das
peças HAP/Gal, pode-se perceber que as peças que apresentaram maior dureza, possuem maior porção
de HAP e menor de Gal. Já o tamanho dos poros aumentou com a maior proporção de Gal. O objetivo
deste presente trabalho é criar um novo biomaterial a base de hidroxiapatita/galactomanana para suprir
necessidades da área odontológica e ortopédica.

Palavras-chave: Hidroxiapatita, biocerâmicas, galactomanana, biopolímeros.
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1. INTRODUÇÃO
Desde algum tempo o homem vem buscando meios de desenvolvimento de técnicas para
implantes tanto na área odontológica quanto na área ortopédica. Devido à grande quantidade de
patologias ósseas e acidentes envolvendo fraturas, tem tido um grande avanço as pesquisas na área
biomédica e principalmente, a utilização de biomateriais na área de implantes ósseos.
Os primeiros biomateriais foram utilizados a cerca de 30 anos atrás e sua atenção era voltada
para o desenvolvimento de materiais ósseos para não causar nenhum tipo de reação com o tecido
humano, logo depois foram criadas controvérsias a respeito do assunto – as cerâmicas teriam que
causar reações e formar novos tecidos. Então, a renovação no ramo de implantes e reconstituição só
aumentou devido ao aumento da população ao longo do tempo; com isso o número de acidentes
automobilísticos e doenças patológicas só aumentou. (LIU, et al, 1996)
A área de biomateriais ganhou seu devido reconhecimento após a primeira reunião sobre
biomateriais realizada na universidade de Clemson na Carolina do Sul em 1969 e desde então, continua
a receber atenção. A demanda de biomateriais cresce de 5 a 15% por ano, visto que, sua potencialidade
tem contribuído para melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos seres humanos (GEETHA, et al.,
2009).
Os biomateriais apresentam propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos vivos,
de modo a estimular uma resposta adequada, enquanto que os materiais sintéticos utilizados para estes
fins podem ser metais, polímeros, compósitos, biocerâmicas e vidros.
O seguinte trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar um biomaterial composto de
Hidroxiapatita e Galactomanana (HAP/Gal) para utilização biomédica na área de implantes, de modo
que este possa ser um produto de baixo custo para que todos possam ter acesso.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os biomateriais podem ser definidos como substâncias de origem natural ou sintética que são
toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os órgãos dos
seres vivos. Eles são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui
algum tecido, órgão ou função do corpo (MIRTCHI et al., 1989), ou ainda, como um material não
biológico utilizado em um dispositivo médico, com intenção de interagir com sistemas biológicos
(WILLIANS, 1987).
Em geral, há vários biomateriais utilizados para reposição dos tecidos, dentre os materiais
sintéticos usados para biorreparação do tecido ósseo, os mais empregados são à base de fosfato de
cálcio, como a hidroxiapatita.
A hidroxiapatita, Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 , representa de 30 a 70% da massa dos ossos e dentes, sendo
o principal constituinte mineral destas estruturas. Esse composto ocorre raramente na natureza, porém
sua estrutura é similar a fluorapatita (com o OH- ocupando os sítios do F-) (LOGAN et al., 1995). Estes
minerais ocorrem como constituintes de várias rochas ígneas e metamórficas, especialmente, em
calcários cristalinos (ELLIOT, 1994). Possuem propriedades de biocompatibilidade, sua produção vem
sendo estudada para que se possam criar um novo composto que venha a ajudar e que faça parte dos
grupos Ca-P.
Há vários métodos de obtenção da hidroxiapatita, todavia neste trabalho será por moagem
mecânica, pois quando sintetizadas em altas temperaturas, apresentam boa cristalinidade e cristais
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grandes; e a baixas temperaturas ela se encontra na forma de cristais pequenos, logo apresenta baixa
cristalinidade no caso de via úmida, que é o mais utilizado, pois o produto obtido tem características
similares ao de ossos e dentes (RIGO et al., 2007).
Devido à similaridade química da hidroxiapatita com a fase mineral dos tecidos ósseos, ela é
um dos materiais mais biocompatíveis conhecidos, favorecendo o crescimento ósseo para os locais em
que ela se encontra, estabelecendo ligações de natureza química entre ela e o tecido ósseo, permitindo
a proliferação de fibroblastos, osteoblastos e outras células ósseas, as quais não a distinguem da
superfície óssea, o que indica a grande similaridade química superficial. A superfície da hidroxiapatita
permite a interação de ligações do tipo dipolo (SANTOS, 2001).
A presença de um polímero impede que o material se degrade, após o tempo de pega inicial, o
que é importante para materiais de preenchimento ósseo, uma vez que grandes quantidades de fluido
estão presentes no sítio cirúrgico (SANTOS, 2001). A adição de polissacarídeos, gelatinas e ácido
poliacrílico são de grande interesse para a biocompatibilidade e boa para as propriedades reológicas
(OLIVEIRA et al., 2008).
Galactomanana é um polissacarídeo neutro, extraídos do endosperma de sementes de certas
leguminosas. Esses polímeros se constituem de um esqueleto formado por unidades repetidas de -Dmanose, ligadas entre si por pontes de oxigênio do tipo 1o4. Unidades -D-galactose encontram-se
ligadas à cadeia principal por ligações de oxigênio do tipo 1o6. O teor e a distribuição das unidades Dgalactose dependem da origem e da espécie de leguminosa, e das técnicas de extração utilizadas para a
sua obtenção (AZERO; ANDRADE,1999).
As galactomananas produzem soluções aquosas de viscosidade elevada, o que as torna
comercialmente úteis, principalmente como espessantes de sistemas aquosos. Dentre as duas
galactomananas comerciais, a goma alfarroba é a que apresenta o menor teor em D-galactose (AZERO;
ANDRADE, 1999).
As galactomananas têm sido estudadas em misturas binárias com outros materiais devido sua
formação de géis, suas propriedades reológicas e aplicações em diversos sistemas (FERNANDES;
GONÇALVES; DOUBLIER, 1991; BRESSOLIN, et al., 1999; VENDRUSCOLO, et al., 2005).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Materiais
3.1.1. Hidroxiapatita
A hidroxiapatita (HAP) foi sintetizada pelo processo (Figura 1) de moagem mecânica, através
de moinho de bolas por 20 horas em rotação de 370 rpm. Hidróxido de cálcio (Ca (OH) 2 ) e fosfato ácido
de cálcio (CaHPO 4 ) foram utilizados para sintetizar HAP com estrutura química Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2

Ca(OH)2

20 horas

e

370 rpm

CaHPO4
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empregando quantidades estequiométricas (MACÊDO, 2010).

4Ca(OH) 2 + 6 CaHPO 4

Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2

Figura 1. Síntese de Hidroxiapatita

3.1.2. Galactomanana
A galactomanana (Gal) utilizada foi extraída a partir de sementes de Adenanthera pavonina L.
(fig.2 ), conhecida como Pau Brasil, Olho de Dragão, Carolina, dentre outros (MACÊDO, 2010).

Figura 2. Sementes de Adenanthera pavonina L.

3.2. Métodos
3.2.1. Solução de Galactomanana
A galactomanana foi solubilizada e homogeneizada com ácido acético 0,1%., com
concentração final 10mg/g.

3.2.2. Preparação das Peças Hidroxiapatita/Galactomanana (HAP/Gal)
A obtenção das peças consistiu da adição de galactomanana à hidroxiapatita na porcentagem
de 10%, 20% e 30% de solução de galactomanana à hidroxiapatita, nomeadas por Gal 10, Gal 20 e Gal 30
respectivamente; logo depois cada amostra foi transferida para um molde de aço carbono, prensadas
com 2t e armazenadas em dessecador até utilização.

3.2.3. Técnicas de Caracterização
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A Gal foi caracterizada quanto à Espectrometria no infravermelho por reflectância total
atenuada (IR/ATR), Teor de cinzas, Teor de umidade e Densidade, a HAP por Difração de Raios-X, IR/ATR,
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e as foi peças HAP/Gal caracterizada quanto à Dureza
Vickers (HV), MEV e Tamanho médio do grão.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1. Caracterização da Gal
4.1.1. Espectrometria no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR)
A Figura 3 mostra o espectro no infravermelho da galactomanana. que apresenta bandas de
absorções em 812 e 871 cmоϭ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐɲ-D-ŐĂůĂĐƚŽƉŝƌĂŶŽƐĞĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞɴ-Dmannopiranose, respectivamente. A banda em 3415 cmоϭ caracteriza os grupos OHо dos polissacarídeos
(FIGUEIRÓ et al., 2004; WEI et al., 2007; REIS et al., 2003; SHOBHA et al., 2005; SAVITHA et al., 2006).
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Figura 3. Espectro no infravermelho por reflectância total atenuada de galactomanana de Adenanthera
pavonina L.

4.1.2. Teor de umidade
A concentração da Gal utilizada foi 10mg/g determinada por umidade (ASTM D1439-72).

4.1.3. Densidade
A densidade foi realizada segundo o método de Arquimedes A densidade da solução de
Galactomanana foi de 0,9792 g/mL
4.1.4. Teor de cinzas
A Gal apresenta o valor de 0,64% de resíduo inorgânico, fração mineral, resultado da completa
oxidação da matéria orgânica. Deve-se salientar que a galactomanana que foi utilizada não é purificada
(ASTM D1347-72).

4.2.
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4.2.1. Difração de Raios-X

Intensidade (Contagem)

O gráfico, abaixo, na figura 4 mostra o difratograma de raio-X da amostra de HAP moída em 20
horas. Observa-se que além de picos da HAP, há alguns picos que correspondem ao óxido de cálcio,
formado
pela
dissociação
do
Ca(OH) 2
que
não
reagiu completamente
na síntese da HAP.
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Figura 4. Difratograma de Raio-X de HAP, submetida a moagem por 20 horas.

4.2.2. Espectrometria no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR)
O espectro de absorção no infravermelho da HAP (Figura 5), na região 2000 a 400 cm-1,
apresentou bandas características de absorção e possibilitou a identificação de grupos funcionais de
fosfato (PO 4 ϯо), Carbonato (CO 3 Ϯо) e hidroxila (OHо). Verifica-se banda em 1649 cm-1 correspondente a
OHоlivre e referindo-se à deformação simétrica na molécula da H 2 O adsorvida no processo de síntese. O
perfil desse espectro apresenta concordância com a literatura (BHADANG; GROSS, 2004; SILVA, et al.,
2005; SANOSH, et al., 2009; XIA; LIAO; ZHAO, 2009; HAYAKAWA, et al., 2009).
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Figura 5. Espectro no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR) de HAP, submetida à moagem por
20 horas.

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A microestrutura do pó de HAP (20 horas) foi examinada por microscopia eletrônica de
varredura (Figura 6). O pó é composto por pequenas partículas e foi possível observar uniformidade no
tamanho dos grãos.

Figura 6. Micrografia (5000X) da HAP submetida à moagem por 20 horas.

4.3. Caracterização das peças HAP/Gal
4.3.1. Dureza Vickers (HV)
Os resultados do ensaio de dureza das peças Gal (30, 20 e 10%) estão apresentados na Tabela
1. As amostras com maior quantidade de Hidroxiapatita possuem uma dureza maior. Este resultado é
semelhante ao de PRADO DA SILVA, et al, 2002.
Tabela 1. Medidas do ensaio de dureza Vickers das biocerâmicas Gal (30, 20 e 10)

Peças

Gal 30 Gal 20 Gal 10

Dureza Vickers (GPa)

1,19

1,20

1,40

4.3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As fotomicrografias das amostras das peças Gal (30, 20 e 10%) com ampliação 25000 X, estão
ilustradas na Figura 7ª, b e c observa-se que com o tratamento térmico, o tamanho do grão aumentou,
eliminando a maior parte da porosidade, o que favorece a resistência do material.
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Figura 7. Micrografia das biocerâmicas de HAP com: a) 30 % de galactomanana (Gal30), b) 20 % de
galactomanana (Gal20) e c) 10 % de galactomanana (Gal10)

4.3.3. Tamanho médio do grão.
A Tabela 2 mostra as medidas, da média do tamanho de grão das peças, que estão de acordo
com os resultados de densidade e dureza, dessa forma, verifica-se que a dureza, a densidade e a
morfologia das amostras, bem como, a concentração de HAP estão relacionadas, visto que as amostras
que possuem maior concentração de HAP são mais densas, com maior valor de dureza e de densidade.
Tabela 2. Medidas da média do tamanho de grão das biocerâmicas Gal (30, 20 e 10%).

Biocerâmicas Tamanho Médio dos Grãos (
0,72
Gal 30
Gal 20

0,66

Gal 10

0,52

ŮĪ

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos pelos raios-X indicaram que o método de síntese e calcinação são
suficientes para a formação de apenas uma fase de hidroxiapatita. O infravermelho mostrou bandas
típicas de hidroxiapatita e galactomanana.
Pelos resultados do ensaio de dureza das peças HAP/Gal, pode-se perceber que as peças que
apresentam maior dureza são aquelas que têm a maior porção de HAP e menor de Gal. Já o tamanho
dos poros aumentou com a maior proporção de Gal.
Os resultados obtidos sugerem que há possibilidades de aplicação das biocerâmicas estudadas
em implantes.
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ŽŶƐƚƌƵĕĆŽŝǀŝů͕DĞĚŝĐŝŶĂ͕ZŽďſƚŝĐĂ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕sƵůĐĂŶŽůŽŐŝĂĞŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐDſǀĞŝƐ͘
ĂƉůŝĐĂĕĆŽŵĂŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂĚŽƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƐĂƵƚŽŵſǀĞŝƐ͕ƋƵĞĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚĞƵŵǀĞşĐƵůŽĞƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĂŶĚŽŽŵĞƐŵŽĞƐƚĄĚĞƐĂĐĞůĞƌĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵƵŝƚŽ
ŝŶƚĞŶƐĂ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ ƵŵĂ ĐŽůŝƐĆŽ͘ Ž ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ă ĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ Ƶŵ ƐŝŶĂů Ġ ĞŶǀŝĂĚŽ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĚŝƐƉĂƌŽĚŽĂŝƌͲďĂŐƉƌŽƚĞŐĞŶĚŽŽŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƉŽƐƐşǀĞůŽƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚŽǀĞşĐƵůŽ͘
hŵĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĠƵŵĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞŵĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĞŵƵŵĂ
ƚĞŶƐĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĂŶĂůſŐŝĐĂ͘ Ğ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ŐĞƌĂů͕ Ƶŵ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ƶŵ
ƚƌĂŶƐĚƵƚŽƌ ƋƵĞ ĐŽŶǀĞƌƚĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ĂŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ;d,KD/E/͖
>hYhZYh͕ϮϬϬϳͿ͘
hŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƋƵĞ ǀĞŵ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞŵďĂƌĐĂĚŽƐ Ġ Ž ƌĚƵŝŶŽ͕ ƋƵĞ Ġ ƵŵĂ
ĞƐƉĠĐŝĞĚĞƵŵƉĞƋƵĞŶŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƐĞƌƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽĂĨŝŵĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐ
ĞŶƚƌĞ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ă ĞůĞ͘ K ƌĚƵŝŶŽ Ġ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ ƵŵĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽĨşƐŝĐĂŽƵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ͕ŽƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞĠƵŵƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞƌĂƚŝǀŽƋƵĞƉŽĚĞ
ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽŵŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
WĞƐƋƵŝƐĂƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƐĆŽďĂƐƚĂŶƚĞĚŝĨƵŶĚŝĚĂƐ͘Zs/ĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿĂďŽƌĚĂƌĂŵĞŵƐƵĂƐ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ Ž ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ ĂŶĚĂƌ͕ ĐŽƌƌĞƌ͕
ĞƐĐŽǀĂƌŽƐĚĞŶƚĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ͘WKZdKĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿƉƌŽƉƁĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞĐĂůŝďƌĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĚĞƚƌġƐĞŝǆŽƐĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽĂĨŝŵĚĞƚĂŵďĠŵĞƐƚƵĚĂƌŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘
DKZ/<t Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϮͿ ĂďŽƌĚĂŵ Ğŵ ƐƵĂƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ ŽƐ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ ſƉƚŝĐŽƐ͘ K ;ϮϬϬϳͿ Ğŵ ƐƵĂ
ĚŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ ĚĞ ŵĞƐƚƌĂĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ϯ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƌŽďƀƐ ĂĠƌĞŽƐ Ğ
ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƵƚƌŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͘
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƚĞŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ ŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂůŝďƌĂŐĞŵ͕ Ğ ŽŶĚĞ ĞƐƚĄ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ Ă ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ͘
dĂŵďĠŵ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽ ƌĚƵŝŶŽ͘  WŽƌ Ĩŝŵ ƐĆŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ
ƌŽƚŝŶĂƐƉĂƌĂĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐĚŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĚƵŝŶŽĞĞŶǀŝĂĚĂƐĂƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂĨŝŵĚĞ
ƐĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ͘
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĞƐƚĄ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ Ă ƐĞĕĆŽ Ϯ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ ƵŵĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ
ƐŽďƌĞ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğ ƐŽďƌĞ Ž ƌĚƵŝŶŽ͕ Ă ƐĞĕĆŽ ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂƐĞĕĆŽϰĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƐĞĕĆŽϱĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
ĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐƐŽďƌĞĨƵƚƵƌŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘

2. &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ ĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ
KƐƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĨŽƌŶĞĐĞŵƵŵƐŝŶĂůĞůĠƚƌŝĐŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůăĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ƐƐĞƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƐĆŽ ĚŽ ƚŝƉŽŝŶĞƌĐŝĂů Ğ ĚĆŽ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ž ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ƵŵĂ
ƉƌĞĨŝǆĂĚĂǀĂƌŝĄǀĞůĚŽĞŝǆŽŝŶĞƌĐŝĂů;d,KD/E/͖>hYhZYh͕ϮϬϬϳͿ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


^ĆŽ ŵƵŝƚĂƐ ĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ͕ ĞůĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ğŵ
ƐŝƐŵƀŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĂďĂůŽƐƐşƐŵŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĂŝŵĂŐĞŵĞŵĐąŵĞƌĂƐ
ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞĚĂĚŝƐƚąŶĐŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂƉŽƌƵŵĂƚůĞƚĂ;ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ
ĂĐŽƉůĂĚŽƐĞŵƚġŶŝƐͿ͘ĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƚĂŵďĠŵƐĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐŶĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚĞ,ƐĚĞŶŽƚĞďŽŽŬƐƋƵĂŶĚŽ
ĞƐƚĞƐ ƐĆŽ ƐƵďŵĞƚŝĚŽƐ Ă ƵŵĂ ƋƵĞĚĂ ůŝǀƌĞ͘ KƐ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ŵĞĚŝƌ
ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ͕ƚĂŵďĠŵƉŽĚĞŵŵĞĚŝƌŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽĂƐƐŝŵǀĄƌŝĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐǀŝĄǀĞŝƐ͘

2. .
ǆŝƐƚĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ͘hŵƚŝƉŽĚĞĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƵƚŝůŝǌĂ
ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƉŝĞǌĞůĠƚƌŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ǀŝďƌĂĕĆŽ͘ ůĞƐ ĐŽŶƚġŵ
ĂůŐƵŶƐĐƌŝƐƚĂŝƐŵŝĐƌŽƐĐſƉŝĐŽƐƋƵĞƐĆŽĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽƐƉŽƌĨŽƌĕĂƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞŐĞƌĂƚĞŶƐĆŽĞůĠƚƌŝĐĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͘KƵƚƌŽŵĠƚŽĚŽŵƵŝƚŽĐŽŵƵŵƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐĠŵŽŶŝƚŽƌĂƌǀĂƌŝĂĕƁĞƐ
ĚĞĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂ͕ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŶƐƚŝƉŽƐĚĞŵŝĐƌŽĨŽŶĞ͘EĞƐƐĞƐŵŽĚĞůŽƐ͕
ƐĆŽĐŽůŽĐĂĚĂƐƚƌġƐƉůĂĐĂƐ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽĚŽŝƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƵŵĂĚĞƐƐĂƐƉůĂĐĂƐĠŵſǀĞů͘ŽŶĨŽƌŵĞ
Ă ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ͕ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉůĂĐĂƐ ǀĂƌŝĂ͕ ĂůƚĞƌĂŶĚŽ Ă ĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂ ĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ͘ hŵ ƉĞƋƵĞŶŽ
ŵſĚƵůŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŵŽŶŝƚŽƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂĞǆƚƌĂŝƌĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĞƐƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͘

&ŝŐƵƌĂϭͲ&ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐĐĂƉĂĐŝƚŝǀŽƐ

ǆŝƐƚĞŵ͕ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚŽŝƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ͗ ŽƐ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ƶŵ ǀĂůŽƌ ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ă ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ƐŽĨƌŝĚĂ ƉĞůŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ ŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƋƵĞ ũĄ ƉŽƐƐƵĞŵ Ƶŵ ŵſĚƵůŽ
ŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŝƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͘EĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ
ƐŽŵĞŶƚĞŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĞƌĄĞƐƚƵĚĂĚŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘ KƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƵŵ͕
ĚŽŝƐŽƵƚƌġƐĞŝǆŽƐ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲZĞƐƉŽƐƚĂƐĚŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĂŶĂůſŐŝĐŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽƐŽĨƌŝĚĂ
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2. .2
Ɛ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ Ƶŵ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ ƐĆŽ ŵƵŝƚŽ ĂŵƉůĂƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĂ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ ŝŽůŽŐŝĂ͕
/ŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ ŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ŝǀŝů͕ DĞĚŝĐŝŶĂ͕ ZŽďſƚŝĐĂ͕ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ sƵůĐĂŶŽůŽŐŝĂ Ğ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ DſǀĞŝƐ͘ EĂ
ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ ĞƐƚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝƌ ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĞşĐƵůŽƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƐĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂŝƌͲďĂŐƐĞĂŶĄůŝƐĞĚĞǀŝďƌĂĕĆŽĚĞŵŽƚŽƌĞĨƌĞŝŽƐ͘KƵƚƌĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƐĆŽĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞ ǀŝďƌĂĕĆŽ ĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞ ŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ͕ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕ ĚĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ͘ EĂ ŝŽůŽŐŝĂĠ
ƉŽƐƐşǀĞůƐĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂŶŝŵĂŝƐĂĐŽƉůĂŶĚŽĞƐƐĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŵƐĞƵƐ
ĐŽƌƉŽƐ͘ EĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞƐ͕
ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ ĚĞƐďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŽƚŽƌĞƐ͘ ƐƚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞŵ ĂƚĠ ŵĞƐŵŽ ĨĂůŚĂƐ ƐĞƌĞŵ
ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂůŐƵŵ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘ EĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ Đŝǀŝů ŽƐ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ ƉŽĚĞŵ
ŵĞĚŝƌ Ž ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ǀŝďƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĞǆƉŽƐƚĂƐ Ă ĐĂƌŐĂƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͕ ĐŽůŝƐƁĞƐ ĚĞ
ǀĞşĐƵůŽƐ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞşĐƵůŽƐƐŽďƌĞƵŵĂƉŽŶƚĞ͕ŵĄƋƵŝŶĂƐ͘EĂŵĞĚŝĐŝŶĂŽƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌ
ŝŶƐĞƌŝĚŽƐĞŵƚġŶŝƐĞƐĞƌĞŵĂĐŽƉůĂĚŽƐĂƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞŵĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞĚŝƐƚąŶĐŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂƉŽƌ
ƵŵĂƉĞƐƐŽĂ͕ĞŶĐŽƌĂũĂŶĚŽĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĞƐƉŽƌƚĞƐ͘
KƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƐĆŽůĂƌŐĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀĞŝƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞŶƐŽƌĚĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶƐŽƌĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŵ͘
ŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ŽƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƚĂŵďĠŵĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞĂ
ƉŽƐŝĕĆŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĚŝƌĞĕĆŽĞƐĞŶƚŝĚŽĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞƵŵŽďũĞƚŽƋƵĞƐĞŵŽǀĞƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ƐĆŽŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐ/ŶĞƌĐŝĂŝƐĚĞEĂǀĞŐĂĕĆŽ͘

2. .
ĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐƋƵĞŵĞĚĞŵĂĐĞůĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐůĞŶƚĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐĂůŝďƌĂĚŽƐĐŽŵĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞ
ĚĂƚĞƌƌĂ;ϭŐͿ͘KĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĠŵŽŶƚĂĚŽĞŵƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝŶĐůŝŶĂĚĂĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽąŶŐƵůŽĞŶƚƌĞŽĞŝǆŽ
ĚŽ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ Ğ Ž ĞŝǆŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ ŵĞĚŝĚŽ͘ YƵĂŶĚŽ Ž ąŶŐƵůŽ Ġ ŝŐƵĂů ă ǌĞƌŽ Ă ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĚĂ
ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ ĞƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ŶĞƐƐĞ ĞŝǆŽ͕ ƉŽƌĠŵ ƐĞ Ž ąŶŐƵůŽ ĨŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ǌĞƌŽ ƵŵĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽǀĞƚŽƌŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞƐƐĞĞŝǆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚĂ;ZD^z͕ϭϵϵϲͿ͘
WĂƌĂ ĐĂůŝďƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĞǆĂƚŝĚĆŽ Ž ǀĂůŽƌ ƌĞĂů ĚĂ ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ŵĞĚŝĚŽ
ĐŽŵĂůŐƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐĂůŝďƌĂĚŽ͘
KŵĠƚŽĚŽŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞĐĂůŝďƌĂĕĆŽĠŽĚĞƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞŐŝƌĂƌŽĞŝǆŽĚŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽĐĂŵƉŽŐƌĂǀŝƚĂĐŝŽŶĂůĚĂƚĞƌƌĂ͘/ƐƚŽƉƌŽĚƵǌƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞϮŐ;ͲϭŐĂƚĠϭŐͿ͘ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŵ
ĚĞƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ Ġ Ž ƌĂŶŐĞ ůŝŵŝƚĂĚŽ͕ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ůŽĐĂů ĚĂ ŐƌĂǀŝƚĂĕĆŽ ĚĂ ƚĞƌƌĂ͕ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;>>z͕ϭϵϵϯͿ͘

Ϯ͘Ϯ ƌĚƵŝŶŽ
KƌĚƵŝŶŽĨĂǌƉĂƌƚĞĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞůŝǀƌĞĞĞƐƚĄĂďĞƌƚŽƉĂƌĂƵƐŽĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚĞƚŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘KĐŽŶĐĞŝƚŽƌĚƵŝŶŽƐƵƌŐŝƵŶĂ/ƚĄůŝĂĞŵϮϬϬϱĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐƌŝĂƌƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ƉƌŽũĞƚŽƐͬƉƌŽƚſƚŝƉŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ŵĞŶŽƐ ĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐĂ ĚŽ ƋƵĞ ŽƵƚƌŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘
KƌĚƵŝŶŽƉŽƐƐƵŝƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐůŝŐĂĚŽƐĂƐĞŶƐŽƌĞƐĞĂƚƵĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƋƵĞ ƉĞƌĐĞďĞŵ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ĐŽŵ ĂĕƁĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ͘ ůĞ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ƵŵĂ ƐŝŵƉůĞƐ ƉůĂĐĂ ĚĞ
ŶƚƌĂĚĂͬ^ĂşĚĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ ƐŽďƌĞ ƵŵĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ƋƵĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂ Ă ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĞŵͬнн;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϯͿ͘
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&ŝŐƵƌĂϯʹƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ

ƵŵŬŝƚĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐĂƉĂǌĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǀĂƌŝĄǀĞŝƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄͲůĂƐĞŵƐŝŶĂů
ĞůĠƚƌŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐůŝŐĂĚŽƐĂŽƐƐĞƵƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ĞĂƚƵĂƌŶŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ŽƵĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŵŽƵƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŽĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂŽƚĞƌŵŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂ͘KƵƐĞũĂ͕Ġ
ƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂĚĞĚĂĚŽƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĂĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌƵŵƐĞŶƐŽƌĞƋƵĞ͕
ůŽŐŽĂƉſƐƉĂƐƐĂƌƉŽƌƵŵĂĞƚĂƉĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ƉŽĚĞĂĐŝŽŶĂƌƵŵĂƚƵĂĚŽƌ;ǀĞƌ
&ŝŐƵƌĂϰͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐ

ϯ͘ DdKK>K'/
K ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ ĂŶĂůſŐŝĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶŽƐ ƚĞƐƚĞƐ Ġ Ƶŵ DDϳϮϲϬYd ĚĞ ƚƌġƐ ĞŝǆŽƐ͘  ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĠĚĞϯ͕ϯs͕ƉŽƌĠŵĠƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵŵſĚƵůŽĐŽŵŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƋƵĞũĄĐŽŶƚĠŵƵŵƌĞŐƵůĂĚŽƌ
ĚĞƚĞŶƐĆŽ͕ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽŵĂŝƐƉƌĄƚŝĐĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
K ƌĚƵŝŶŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ġ Ž ƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ dŵĞŐĂϯϮϴ͘ K ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽŶŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌŶŽƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůtŝŶĚŽǁƐϳƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂƉĂƌĂ
ĂĞǆŝďŝĕĆŽĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĠŽDd>͘
KĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƉŽƐƐƵŝƚƌġƐŵŽĚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŽƐƉŝŶŽƐ'^ϭĞ'^Ϯ;ǀĞƌ
dĂďĞůĂ ϭͿ ƋƵĞ ĂũƵƐƚĂŵ Ă ĨĂŝǆĂ ĚĞ ŵĞĚŝĕĆŽ Ğ Ă ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘ K ŵŽĚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ĨŽŝ Ž
ƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ŽĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞϴϬϬŵsͬŐ͘ŶƚĆŽŽƐƉŝŶŽƐ'^ϭĞ'^ϮƐĆŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂŽ'E͘
dĂďĞůĂϭʹDŽĚŽƐĚĞKƉĞƌĂĕĆŽ
'^ϭ

'^Ϯ

&ĂŝǆĂͲŐ ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ

'E 'E

ϭ͘ϱŐ

ϴϬϬŵsͬŐ

'E ϯ͘ϯs

ϮŐ

ϲϬϬŵsͬŐ

ϯ͘ϯs 'E

ϰŐ

ϯϬϬŵsͬŐ

ϯ͘ϯs

ϲŐ

ϮϬϬŵsͬŐ

ϯ͘ϯs

ĂĚĂƉŝŶŽĚĞƐĂşĚĂĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĨŽŝĐŽŶĞĐƚĂĚŽĞŵƵŵĂĞŶƚƌĂĚĂĂŶĂůſŐŝĐĂĚŽ
ƌĚƵŝŶŽĂĨŝŵĚĞƐĞĨĂǌĞƌĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂů͘KĨŝƌŵǁĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽŶŽƌĚƵŝŶŽĂŐƵĂƌĚĂĂ
ƌĞĐĞƉĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ďǇƚĞ ;͚͛Ϳ Ğ ĂŽ ƌĞĐĞďġͲůŽ͕ Ž ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ  ĚŽ ƌĚƵŝŶŽ ŽďƚĠŵ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ Ϭ Ă ϭϬϮϯ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽǀĂůŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽƋƵĞŽĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĨŽƌŶĞĐĞƉĂƌĂĐĂĚĂĞŝǆŽ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĞƐƐĞǀĂůŽƌĠ
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ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƉĂƌĂƵŵǀĂůŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƐĞǀĂůŽƌ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůƐĞĐĂůĐƵůĂƌƋƵĂůĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĞŵ
ĐĂĚĂĞŝǆŽƋƵĞŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞƐƚĄƐĞŶĚŽƐƵďŵĞƚŝĚŽ͕ƉŽŝƐĐĂĚĂϴϬϬŵsĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϭŐ;ϵ͕ϴŵͬƐϸͿ͘ƉſƐĂ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉĂƌĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽƚĞƌƐŝĚŽĨĞŝƚĂ͕ŽƌĚƵŝŶŽĞŶǀŝĂƉĞůĂƐĞƌŝĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽƐƚƌġƐ
ĞŝǆŽƐ͘
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂĐƌŝĂĚĂŶŽDd>ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞŵĐĂĚĂϮŵƐ͕ĞŶǀŝĂƌƵŵďǇƚĞ;͚͛ͿĞ
ĞŶƚĆŽŽƌĚƵŝŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞƉĞůĂƐĞƌŝĂůĐŽŵŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽƐƚƌġƐĞŝǆŽƐ͕ĞŶƚĆŽŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐƐĆŽ
ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚŝŶĂŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ͘

&ŝŐƵƌĂϱʹDŽŶƚĂŐĞŵƉƌĄƚŝĐĂ

ϰ͘ Z^h>dK^/^h^^O^
KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƚĆŽĐŽĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ƉŽƌĠŵŚĄĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƌƵşĚŽ͘hŵĐĂƉĂĐŝƚŽƌ
ĞůĞƚƌŽůşƚŝĐŽ ĚĞ Ϯ͕Ϯ Ƶ& ĨŽŝ ĂĐŽƉůĂĚŽ ŶŽ ƉŝŶŽ ĚĞ ƐĂşĚĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞŝǆŽ ĚŽ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĨŝůƚƌĂƌ ŽƐ
ƐŝŶĂŝƐ͘ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂĚĂĞŝǆŽĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϲͿ͘
 ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĚŽ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ Ġ ƌĄƉŝĚĂ͕ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŐƌĄĨŝĐŽ Ġ ĚĞ Ϯ ŵƐ͕ ĐŽŵ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞĚƵǌŝĚĂ͘ Ž ŵŽǀĞƌ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŶŽƐ ŵĂŝƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ƐĞŶƚŝĚŽƐ Ğ ĚŝƌĞĕƁĞƐ ŽďƚĠŵͲƐĞ
ƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĐŽĞƌĞŶƚĞ͘
KďƚĞǀĞͲƐĞ Ă ƐĂşĚĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞŝǆŽ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŶĆŽ ĞƐƚĂǀĂ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ Ă ŶĞŶŚƵŵĂ
ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ŽƵ Ă ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĞƐƚĂǀĂ ƐĞŶĚŽ ĂƉůŝĐĂĚĂ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ĂŽ ĞŝǆŽ Ğŵ ĂŶĄůŝƐĞ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ƵŵĂĐĂůŝďƌĂŐĞŵ͘&ŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐϭϬŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ;ĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉŽƌƵŵĨŝƌŵǁĂƌĞŶŽƌĚƵŝŶŽͿĞ
ĞŶƚĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŵĠĚŝĂĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐ͘ŽŵĞƐƐĂĐĂůŝďƌĂŐĞŵĞĐŽŵŽƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞůĞƚƌŽůşƚŝĐŽƐĂĐŽƉůĂĚŽƐ
ŶĂƐĂşĚĂĚĞĐĂĚĂĞŝǆŽ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐƐĞƚŽƌŶĂƌĂŵŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐŽƐ͘
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ϱ͘ KE>h^K
K ƚƌĂďĂůŚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŵŽƐƚƌŽƵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽĞƌĞŶƚĞƐ Ğ ĂďƌŝƵ Ƶŵ ůĞƋƵĞ ĚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ŵĞůŚŽƌĂƐ͘  ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŐƌĄĨŝĐĂ ĂũƵĚŽƵ ďĂƐƚĂŶƚĞ ŶĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĞůŚŽƌĂĚĂ͘
ŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐƐĆŽƐƵŐĞƌŝĚŽƐ͗ĨŝůƚƌĂŐĞŵŵĂŝƐƌŽďƵƐƚĂĂŶĂůſŐŝĐĂŽƵĚŝŐŝƚĂů͕ĐĄůĐƵůŽĚĞŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĂůŐƵŵĞŝǆŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĂŶĄůŝƐĞĚĞĞƌƌŽƐĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĞŝŶĐůŝŶĂĕĆŽ͕ĐĄůĐƵůŽĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ
ĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘

Z&ZE/^
K͕ ͘ W͘ >͘ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ϯ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƌŽďƀƐ ĂĠƌĞŽƐ͘
ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂ͕ϮϬϬϳ͘

>>z͕ :͘ t͖͘ Z/>z͕ t͘ &͖͘ DKEE>>͕ <͘ '͘ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘ϮĞĚ͘
:ŽŚŶtŝůĞǇĂŶĚ^ŽŶƐ͕/ŶĐ͘ϭϵϵϯ͘

DZKZd^͕D͘ĞŐŝŶŶŝŶŐƌĚƵŝŶŽ͘ϭ͘ĞĚ͘ƉƌĞƐƐ͕ϮϬϭϬ͘

DKZ/<t͕^͘Z͘<͖͘Z//ZK͕͘^͖͘Z'/͕Z͖͘͘s>Ed͕>͘͘'͖͘Z'͕͘D͘͘ĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ
MƉƚŝĐŽdƌŝĂǆŝĂů͘ϲǐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐŽďƌĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϮϬϬϮ͘

WKZdK͕&͖͘'hZ'>͕:͖͘&>K͕&͖͘^dZK͕>͖͘Zh^^KDEK͕d͖͘,Zd͕,͘ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞĐĂůŝďƌĂĕĆŽĚĞ
Ƶŵ ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽ ƚƌŝĂǆŝĂů ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ ďŝŽŵĞĐąŶŝĐĂ ĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ yys//
^ŝŵƉſƐŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝġŶĐŝĂƐĚŽƐƉŽƌƚĞ͕Ɖ͘ϮϱϬ͕ϮϬϬϰ͘

ZD^z͕͘͘WƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ZEKh͕ϭϵϵϲ

Zs/͕E͖͘E<Z͕E͖͘Dz^KZ͕W͖͘>/ddDE͕D͘>͘ĐƚŝǀŝƚǇZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶĨƌŽŵĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌĂƚĂ͘
/͕ϮϬϬϱ͘

d,KD/E/͕͖͘>hYhZYh͕W͘h͘͘ĚĞ͘^ĞŶƐŽƌĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͗ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ϯ͘ĞĚ͘^ĆŽ
WĂƵůŽ͗ĚŝƚŽƌĂƌŝĐĂ͕ϮϬϬϳ͘
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ůŽĐĂĕĆŽMƚŝŵĂĚĞZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞdĞŶƐĆŽĞŵZĞĚĞƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂ
ůĠƚƌŝĐĂ
WƌŽŚŵĂŶŶ͕͘͘s͘ĞůǀĞƐ͕,͘E͘
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽͲĂŵƉƵƐDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
ĞǁƌŝĐΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹŚĞůƚŽŶΛŝĨŵĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

Z^hDK
 Žŵ Ă ŵĞůŚŽƌĂ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀĄƌŝŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ƚŽƌŶŽƵͲƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƚĂŵďĠŵ ĂƉůŝĐĂƌ ĞƐƚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ ĚĞǀĞͲƐĞ ŵĂŶƚĞƌ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ
ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ ĂŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ŶşǀĞŝƐ ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ ƐƵŐĞƌĞͲƐĞ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐŐĞŶĠƚŝĐŽƐ͕ŽƋƵĂůƉŽƐƐƵŝƵŵǀĂƐƚŽƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞ
ƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂŽƉƌŽďůĞŵĂƋƵĂŶĚŽĞƐƚĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝĂ͕ƚĂŵďĠŵƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽĨůƵǆŽ
ĚĞƉŽƚġŶĐŝĂſƚŝŵŽ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ŐĞŶĠƚŝĐŽ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ŶşǀĞů ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ͕ƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ŽŵŽĂǀĂŶĕŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂƐƌĞŐƌĂƐĞƉĂĚƌƁĞƐĚĞƐƚĂĨŽƌĂŵƐĞĨŽƌƚŝĨŝĐĂŶĚŽ͘KƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞůĠƚƌŝĐŽŶĆŽĨŽŝƵŵĂĞǆĐůƵƐĆŽĂŝƐƚŽ͘&ŽŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĞůĂE>ƋƵĞŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽ
ĂŽůŽŶŐŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌƉĞƌŵĂŶĞĐĞƐƐĞĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞϭ͕ϬϱĞϬ͕ϵϯĚĂƚĞŶƐĆŽĚĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽĐŽŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞŽďƚĞƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŵĂŝƐĐŽŶĨŝĄǀĞů͘
ĂůƚĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞƌĞĂƚŝǀŽƐŶĂƌĞĚĞŐĞƌĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞŝŶĚƵƚŽƌĞƐƐŽŵĂĚĂ
ăƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂŽůŽŶŐŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĐĂƵƐĂƉĞƌĚĂƐŶŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽƚĂůƋƵĞ͕ƋƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌŽ
ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ŵĂŝŽƌƐĞƌĆŽĞƐƐĂƐƉĞƌĚĂƐϭ͘
EşǀĞŝƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚŽƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂŵ Ƶŵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ Ğ ƵŵĂ ǀŝĚĂ ŵĂŝƐ ůŽŶŐĂ ĂŽƐ
ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ĚŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ĚŽƐ ƉŽŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ
ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉĞůĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂϮ͘
YƵĂŶĚŽŝƐƚŽŽĐŽƌƌĞĞŵŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐĠĚĞǀĞƌĚĞůĂƐĂůŽĐĂƌďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌ
ĞƐƚĞƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽƉĂƌĂƋƵĞŶĆŽĨŝƋƵĞĂďĂŝǆŽĚŽƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƉĞƋƵĞŶŽƐĞŵĠĚŝŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĠĚĞǀĞƌĚĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂůŽĐĂůƵƚŝůŝǌĂƌĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƉĞƌĨŝů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ŶĆŽ ĐĂŝĂ ĂďĂŝǆŽ ĚĞƐƚĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘  ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞĨŽƌŵĂĞĨĞƚŝǀĂĞƉĂƌĂŝƐƐŽƵƚŝůŝǌĂͲƐĞĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞdĞŶƐĆŽ
;ZdͿ͘
 ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ZdƐ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ Ġ ƵŵĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝĂ ϯ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă
ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ ƚĂƉ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ ĂĨŝŶĂů͕ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ďĂƌƌĂƐ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ġ ŐƌĂŶĚĞ͕ Ă ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ ƚĂƉ ƚĂŵďĠŵ ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞZdƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂĂůŽĐĂƌ͘WĂƌĂŝƐƚŽĨŽŝĞƐĐŽůŚŝĚĂĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŽƐ
ůŐŽƌŝƚŵŽƐ'ĞŶĠƚŝĐŽƐƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽŶĆŽĂƉĞŶĂƐƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽ͕
ŵĂƐƚĂŵďĠŵĂůŽĐĄͲůŽƐĚĞƚĂůĨŽƌŵĂĐŽŵƋƵĞĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĂƐƉĞƌĚĂƐƐĞũĂĂŵĞŶŽƌƉŽƐƐşǀĞů͕ƉŽŝƐĠŝĚĞĂů
ƋƵĞĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽŶĂƐƉĞƌĚĂƐĐŚĞŐƵĞĂƐƵƉƌŝƌĂŽŵĄǆŝŵŽƉŽƐƐşǀĞůŽĐƵƐƚŽĐŽŵŽƐZdƐ͘
hƚŝůŝǌŽƵͲƐĞŽŵĠƚŽĚŽĚĞ&ůƵǆŽĚĞWŽƚġŶĐŝĂ;&WͿϱƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĚŽƐƉĞƌĨŝƐ
ĚĞƚĞŶƐĆŽϲ͘
ŽŵŽ ŽƐ ' ŽƉĞƌĂŵ ƐŽďƌĞ ƵŵĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ Ğŵ ƉĂƌĂůĞůŽ͕ ƉŽĚĞŵ ĨĂǌĞƌ Ă ďƵƐĐĂ Ğŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐ ĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐŽůƵĕƁĞƐĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ ĚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ϰ͕Ğŵ
ƋƵĞĂŝŶŝĐŝĂĕĆŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĠĨĞŝƚĂĐŽŵƵŵƷŶŝĐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ƋƵĞĠŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕
ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽďůĞŵĂ͘ Žŵ Ž ' Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ž ſƚŝŵŽ
ŐůŽďĂů͕ĂŽŝŶǀĠƐĚŽſƚŝŵŽůŽĐĂů͕ŽƋƵĞƚŽƌŶĂĂƐŽůƵĕĆŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐǀŝĄǀĞů͘
sĂůĞƌĞĨŽƌĕĂƌƋƵĞĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽ'ƚĞŵƵŵĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽƋƵĂůŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠŝŐŶŽƌĂĚŽ͘
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐƉĞƌĚĂƐƋƵĞƚƌĄƐĞĐŽŶŽŵŝĂƉĂƌĂĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘DƵŝƚĂĚĂƐǀĞǌĞƐƋƵĞ
Ƶŵ Zd Ġ ĂůŽĐĂĚŽ͕ ĂƉĞŶĂƐ Ġ ůĞǀĂĚĂ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ă ƌĞŐƌĂ ĚĂ E> ĚĞ ŶĆŽ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌĞƐƚĂ͘


Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ
 ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ŽĐƵƉĂ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ Ƶŵ ůƵŐĂƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ƐĞƵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽĐŽŶĨŽƌƚŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘ŽŵŽĞƐƐĂĞŶĞƌŐŝĂĠŵƵŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĠŝĚĞĂůƋƵĞ
Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ƋƵĞ ĞůĂ Ġ ŽĨĞƌĞĐŝĚĂ ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƐĞũĂ ƌĂǌŽĄǀĞů Ğ ŝƐƐŽ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ ĐŽŵŽ ĂƐ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĂĚŝƐƚƌŝďƵĞŵ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĠƵŵĂĚĂƐŵĂŝƐŶŽďƌĞƐĞŶĞƌŐŝĂƐƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂƐ͘ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ğ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵĂ ĨĄĐŝů ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƚŽƌŶĂƌĂŵͲĂ
ŵƵŝƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞ͘
WĂƌĂ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĨŝŽƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ŽĐŽďƌĞ͘KƐĨŝŽƐĐŽŶĚƵǌĞŵĂĞŶĞƌŐŝĂĚĂƵƐŝŶĂĂƚĠĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĞŵƚĞŶƐƁĞƐŵƵŝƚŽ
ĂůƚĂ͘ƉſƐĐŚĞŐĂƌĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽ͕ĂƚĞŶƐĆŽĠƌĞďĂŝǆĂĚĂƉĂƌĂƵŵǀĂůŽƌŵĂŝƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚŽƌĂƐŝů͕
ĞƐƐĞǀĂůŽƌŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϭϯ͕ϴŬs͕ŽƋƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŵĂůƚĂƚĞŶƐĆŽ͘ŽůŽŶŐŽ
ĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐƚĞǀĂůŽƌƉĂƐƐĂĂƐĞƌƌĞďĂŝǆĂĚŽƉĂƌĂƚĞŶƐƁĞƐďĞŵŵĞŶŽƌĞƐĐŽŵŽϮϮϬsŽƵϭϭϬsĞŝƐƚŽ
ŽĐŽƌƌĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘  ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĂůƚĂ
ƚĞŶƐĆŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĂƵƐŝŶĂĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽͿĞŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽĂŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌͿĚĄͲƐĞĚĞǀŝĚŽƋƵĞƋƵĂŶƚŽŵĂŝƐĂƵŵĞŶƚĂƌŵŽƐĂ
ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ŵĞŶŽƌ ƐĞƌĄ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĆŽ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĂƐ
ƉĞƌĚĂƐĚĞƉĞŶĚĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƐĞĂĐŽƌƌĞŶƚĞĨŽƌĂůƚĂ͕ƐĞƌĄŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵĨŝŽ
ĐŽŵ ƐĞĐĕĆŽ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ŵĂŝŽƌ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ŵĂŝƐ ͞ŐƌŽƐƐŽ͘͟ DĞƐŵŽ ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽ ĐŽŵ ƚĞŶƐƁĞƐ ĂůƚĂƐ͕ ĂŝŶĚĂ
ŽĐŽƌƌĞŵ ƉĞƌĚĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ŐĞƌĂŵ Ž ƌĞďĂŝǆĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ͘ dŽƌŶĂͲƐĞ ǀŝĄǀĞů ƌĞƉĂƌĂƌ ĞƐƚĞ
ƌĞďĂŝǆĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽƐZdƐ͘

Ϯ͘Ϯ ůŐŽƌŝƚŵŽƐ'ĞŶĠƚŝĐŽƐ;'Ϳ
KƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐŐĞŶĠƚŝĐŽƐƐĆŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƐĨŽƌŵƵůĂĚŽƐďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶĂƚĞŽƌŝĂĚĂƐĞůĞĕĆŽŶĂƚƵƌĂů͘ůĞƐ
ĂŐĞŵ ƐŽďƌĞ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ĂƋƵĞůĞƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĐŽŵ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŐĞŶĠƚŝĐĂƐ ƚġŵ ŵĞůŚŽƌ ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ ƐŽďƌĞǀŝǀĞƌ Ğ ĚĞ ƉƌŽĚƵǌŝƌ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ŵĂŝƐ ĂƉƚŽƐ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ŽƐ
ŵĞŶŽƐ ĂƉƚŽƐ ŝƌĆŽ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌ ĚĞƐƚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘  ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚŽƐ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ŐĞŶĠƚŝĐŽƐ ĐŽŶƚĠŵ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĂůĞĂƚſƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ĐŽŵŽ ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĂĚŽ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƐĞůĞƚŝǀŽ ĞƐƚĄ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ġ ĂǀĂůŝĂĚĂ Ğ ƌĞĐĞďĞƌĄ şŶĚŝĐĞƐ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĆŽ Ă ƐƵĂ ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ
ƉƌŽĚƵǌŝƌĞŵ ĨŝůŚŽƐ͘ ƐƚĞ şŶĚŝĐĞ Ġ ĐŚĂŵĂĚŽ ĚĞ ƉƚŝĚĆŽ͘ ƋƵĞůĞƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ƋƵĞ ƚŝǀĞƌĞŵ ŵĂŝŽƌ ƉƚŝĚĆŽ
ƚĞƌĆŽŵĂŝŽƌĐŚĂŶĐĞĚĞƉƌŽĚƵǌŝƌĞŵŽƵƚƌŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞƚĂŵďĠŵĚĞƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵŶĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘ƋƵĞůĞƐ
ĐŽŵ ŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ƉƚŝĚĆŽ ƐĞƌĆŽ ĞǆĐůƵşĚŽƐ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉŽƌ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŚĂŵĂĚŽ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂǀĂůŝĂ Ă ƉƚŝĚĆŽ ĚĞ ƚŽĚĂ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ Ğ ĂƉĞŶĂƐ ŽƐ ƋƵĞ
ƉŽƐƐƵşƌĞŵ ŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĆŽ ŶĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘  ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ġ ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ EĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ ƵŵĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĐŽŵ ϭϬϬ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘
ǆŝƐƚĞƚĂŵďĠŵĂƚĂǆĂĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĂĚĞĐŝĚŝƌĄƋƵĂŶƚŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŝƌĄĐƌƵǌĂƌ͘EĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ĞƐƚĂƚĂǆĂĨŽŝĚĞϬ͕ϴ͕ŽƵƐĞũĂ͕ϴϬйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŝƌĄĐƌƵǌĂƌ͘ŽŵŽĐĂĚĂĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞϮ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ƉĂƌĂ ŐĞƌĂƌ Ƶŵ ŽƵƚƌŽ͕ ĐƌƵǌĂŶĚŽ ϴϬй ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ϭϬϬ͕ ƚĞƌĞŵŽƐ ϰϬ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ŶŽǀŽƐ͘
ŶƚĆŽ͕ ĞƐƚĂ ŶŽǀĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉĂƐƐĂƌĄ ƉĞůŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ϭϰϬ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƐĞƌĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉĂƌĂĂƉĞŶĂƐϭϬϬĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽşŶĚŝĐĞĚĞƉƚŝĚĆŽ͘

Ϯ͘ϯ WĞƌĚĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĂƐĐŝĚĂĚĞƐŽĐŽƌƌĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŝŽƐĚĞĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ĐŽŵŽũĄĨŽŝĐŝƚĂĚŽĞŵ/͘ƐƐĞƐĨŝŽƐ
ĞƐƚĆŽ ƉŽƌ ƚŽĚĂ Ă ĐŝĚĂĚĞ͘ ŽŵŽ Ġ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ďĞŵ ĞǆƚĞŶƐŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ă ƋƵĞĚĂ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞǀŝĚŽ ă
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĂŝŶĚƵĕĆŽĞĂĚĞĨĂƐĂŐĞŵĚŽąŶŐƵůŽ͘ƉĞƐĂƌĚĞĂƚĞŶƐĆŽƚĞƌǀĂůŽƌĞƐĂůƚŽƐ͕ĐŽŵŽϭϯ͕ϴŬs͕Ž
ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŝŶĚĂ ƉŽƐƐƵŝ ƉĞƌĚĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƐ͘  ƋƵĞƐƚĆŽ ĚĂ ŝŶĚƵĕĆŽ
ŐĞƌĂĚĂ ƉĞůŽƐ ĨŝŽƐ Ğ ĂŽ ƉĂƐƐĂƌ ƉĞůŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ Ğ ƚĂŵďĠŵ Ž ąŶŐƵůŽ ĚĞ ĚĞĨĂƐĂŐĞŵ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ ƉŽƌ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ Ă ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ Ğ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ŝŶĚƵĕĆŽ ŶĆŽ ƐĆŽ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĚĂƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ͘KŶşǀĞůĚĞƚĞŶƐĆŽĐŽŶƚŝŶƵĂďĂŝǆŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƚŽƌŶĂͲƐĞǀŝĄǀĞůĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐ
ZdƐƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂƌĞŵŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



Ϯ͘ϰ EşǀĞŝƐĚĞdĞŶƐĆŽ
ŽŵŽũĄĨŽŝĐŝƚĂĚŽŶĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕ŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽƚġŵĚĞŽďĞĚĞĐĞƌĂƵŵƉĂĚƌĆŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽ
ƉĞůĂE>͘ƐƚĞƉĂĚƌĆŽĞƐƚĄĞŶƚƌĞϬ͕ϵϯĚĂƚĞŶƐĆŽƋƵĞƐĂŝĚĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽĂƚĠϭ͕Ϭϱ͘EŽĐĂƐŽĚĞϭϯ͕ϴŬs͕
ĞƐƚĞƐǀĂůŽƌĞƐĨŽƌĂŵĐĂůĐƵůĂĚŽƐ͘ƚĞŶƐĆŽĚĞǀĞƌĄĞƐƚĂƌĞŶƚƌĞϭϮ͕ϴϯŬsĞϭϰ͕ϰϵŬs͘

Ϯ͘ϱ ZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞdĞŶƐĆŽ;ZdͿ
KƐ ZdƐ ƐĆŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƚġŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ŵĂŶƚĞƌ Ă ƚĞŶƐĆŽ Ğŵ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŶşǀĞů ŶĂ
ƌĞĚĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ƐĆŽ ŵƵŝƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ĞǆƚĞŶƐŽƐ ƉĂƌĂ
ŵĂŶƚĞƌ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƉĞůĂ E>͘ hŵ Zd Ġ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĂƵƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ ŽƵ
ƐĞũĂ͕ĠƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂƵŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĚĞĚŽŝƐĞŶƌŽůĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞůĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ğŵ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉŽŶƚŽ͕ ĐŽŵ ĂůŐƵŶƐ ƚĂƉƐ Ğ Ƶŵ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĐŽŵƵƚĂĕĆŽ
ĚĞƐƐĞƐ ƚĂƉƐ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ă ƚĞŶƐĆŽ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ǀŝŽůĂƌ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘ ǆŝƐƚĞŵ
ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƚƌġƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ZdƐ͗ ƵƚŽďŽŽƐƚĞƌ͕ >ŝŶĞͲƌŽƉŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ;>Ϳ Ğ ϯϮ ĞŐƌĂƵƐ ͕ ƐĞŶĚŽ ĞƐƐĞ
ƷůƚŝŵŽŽŵĂŝƐƵƐƵĂů͘
ŶƚƌĞŽZdĚĞϯϮĞŐƌĂƵƐ͕ĞǆŝƐƚĞŽƚŝƉĂĞŽƚŝƉŽ͘KƚŝƉŽƉĞƌŵŝƚĞŵĂŶƚĞƌƵŵŶşǀĞůĚĞƚĞŶƐĆŽ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽƵƌĞĚƵǌŝŶĚŽŽŶşǀĞůĚĞƚĞŶƐĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂĞŶƚƌĂĚĂ͘ƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞƐƚĞ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌ͕ĐŽŵĐŽŵƵƚĂĕĆŽĚŽůĂĚŽĚĂĨŽŶƚĞ͕ĠĚĞцϭϬй͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĐĂĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽƚĂƉĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
Ϭ͕ϲϮϱй͕ ƉĂƌĂ ŽƐ ϯϮ ĚĞŐƌĂƵƐ͘ KƐ ZdƐ ĚĞ ϯϮ ĞŐƌĂƵƐ ƚĂŵďĠŵ ƉŽƐƐƵĞŵ ŽƵƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ
ĐŽŵŽ цϱй͕ цϲ͕Ϯϱй͕ цϳ͕ϱй͕цϴ͕ϳϱй͘ KƐ ZdƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐĆŽ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽƐ͘
EĞƐƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ Ž Zd ĚĞ ϯϮ ĞŐƌĂƵƐ ƚŝƉŽ  ĐŽŵ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ цϭϬй͕ Ğŵ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ƚĂƉ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϬ͕ϲϮϱйĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͘

Ϯ͘ϲ &ůƵǆŽĚĞWŽƚġŶĐŝĂMƚŝŵŽ;&WKͿ
WĂƌĂĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞZd^ĂƚƌĂǀĠƐĚĞ'ƐĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂǀĂůŝĂƌĐĂĚĂŝŶĚŝǀşĚƵŽŐĞƌĂĚŽĂǀĂůŝĂŶĚŽƐĞĂƐ
ƉĞƌĚĂƐƐĆŽŵĞůŚŽƌƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƐĞƐĞŽůŝŵŝƚĞĚĞƚĞŶƐĆŽĞƐƚĄĚĞŶƚƌŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘EĞƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ĞƐĐŽůŚĞƵͲƐĞ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĂ ^ŽŵĂ ĚĞ WŽƚġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ ĂƐ ƚĞŶƐƁĞƐ ŶĂƐ ďĂƌƌĂƐ Ğ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ Ğŵ ĐĂĚĂ
ƐĞĕĆŽ͘ƐƚĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵŝŶŝĐŝĂƌĂƉƌŝŵĞŝƌĂďĂƌƌĂĚĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽĐŽŵŽǀĂůŽƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĚĞƚĞŶƐĆŽ͕ŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ ϭϯ͕ϴŬs͘ dĞŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ͕ Ž ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ Ă ƉĞƌĚĂ ƉŽƌ ƌĞĂƚąŶĐŝĂ Ğ ƚĂŵďĠŵ ƉŽƌ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞĕĆŽ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƐĞ ŽďƚĞƌ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ŶĂ ƉƌſǆŝŵĂ ďĂƌƌĂ Ğ ĂƐƐŝŵ
ƐƵĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ƐƚĞŵĠƚŽĚŽĨŝĐĂŵĞůŚŽƌĚĞƐĐƌŝƚŽĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͗
KƐƉĂƐƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƐĆŽ͗
ϭ͘/ŶŝĐŝĂƌĐŽŵŽĂĐƷŵƵůŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƐĞƉĞƌĚĂƐŶŽƐƌĂŵŽƐ;ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƉĞƌĚĂƐƐĞƌĆŽŶƵůĂƐͿ
Ϯ͘WĂƌƚŝŶĚŽĚŽŶſĨŽŶƚĞĞŵĚŝƌĞĕĆŽĂƐďĂƌƌĂƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐ͕ĐĂůĐƵůĂƌƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĂƐƚĞŶƐƁĞƐŶŽĚĂŝƐ
ĞŵĐĂĚĂďĂƌƌĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
ϯ͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƐƚĞŶƐƁĞƐŽďƚŝĚĂƐŶŽƉĂƐƐŽϮĐĂůĐƵůĂƌƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĂƐƉĞƌĚĂƐŶŽƐƌĂŵŽƐ͘
ϰ͘sŽůƚĂƌĂŽƉĂƐƐŽϭĞŶƋƵĂŶƚŽŚŽƵǀĞƌƵŵĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĂƉƌĞĐŝĄǀĞůĞŶƚƌĞĂƐŶŽǀĂƐƉĞƌĚĂƐĐĂůĐƵůĂĚĂƐĞ
ĂƐƉĞƌĚĂƐĚŽƉĂƐƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
DĂŝŽƌĞƐĚĞƚĂůŚĞƐƐŽďƌĞĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽƐĆŽŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶŽƚƌĂďĂůŚŽϳ͘
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ϯ͘ >'KZ/dDKWZKWK^dK
hŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ůŐŽƌŝƚŵŽƐ 'ĞŶĠƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ſƚŝŵĂ
ƉĂƌĂ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ ƐƚĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽĨŽƌŶĞĐĞĂĚŝŵĞŶƐĆŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĂůŽĐĂĚŽƐƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽĂƵŵĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĨƌĞŶƚĞĂŽĐƵƐƚŽĚĂĂůŽĐĂĕĆŽ͘KĂůŐŽƌŝƚŵŽƚĂŵďĠŵƌĞƐƚƌŝŶŐĞŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐƁĞƐ
ĚĞŶƚƌŽĚŽƐĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐƉĞůĂE>͘
ϯ͘ϭ &ŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽůŐŽƌŝƚŵŽ
KĂůŐŽƌŝƚŵŽďƵƐĐĂĂŵĞůŚŽƌƐŽůƵĕĆŽĚĂƐďĂƌƌĂƐĂůŽĐĂĚĂƐĞĚŽƐƚĂƉƐĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĚĞƚĂůĨŽƌŵĂĐŽŵƋƵĞ
ĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐƐƵƉƌĂŽƵƵůƚƌĂƉĂƐƐĞŽƐĐƵƐƚŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂĞƐƚĂƐ
ƌĞĚƵĕƁĞƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉĂƌĂƵŵƚĞŵƉŽĚĞϭĂŶŽ͘ƐƚĞĠĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽĐĂůĐƵůŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽƉĞůĂĨƵŶĕĆŽ
ŽďũĞƚŝǀŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĐŽŵŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŵƋ͘Ϭϭ͘
݈ ݎܿݑൌ ݄݃ܽ݊ െ ܿ ݐݏݑƋ͘Ϭϭ

ŐĂŶŚŽ ʹ Ġ Ž ǀĂůŽƌ Ğŵ ƋƵĞ Ă ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ Žďƚġŵ ĐŽŵ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă
ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭĂŶŽ͘
ĐƵƐƚŽʹĠŽĐƵƐƚŽŐĂƐƚŽĐŽŵĂĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͘
K ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĂůŽĐĂĚŽ Ġ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ƚƌġƐ ƉĞůŽ ĨĂƚŽ ĚĞƐƚĞƐ ƐĞƌĞŵ ŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽƐ Ğ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĚĞƵŵƉĂƌĂĐĂĚĂůŝŶŚĂ͘
ܿ ݐݏݑൌ ͵ ݎ݈݀ܽݑ݃݁ݎ݀ݐݏݑܿ כ

Ƌ͘ϬϮ


EĂdĂďĞůĂϬϭĠƉŽƐƐşǀĞůǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĐŽŵƐƵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĨĂŝǆĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͘



EşǀĞůĚĞWŽƚġŶĐŝĂĚŽZĞŐƵůĂĚŽƌ;ŬsͿ

ƵƐƚŽ;ZΨͿ

ϲϵ

ϯϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϴ

ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϳ

ϰϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳϲ

ϱϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϯϰϱ

ϱϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϰ

ϲϰ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

d>ϬϭͲh^dKK^Z'h>KZ^

KŐĂŶŚŽĠĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵŽĞƐƚĄĞŵƋ͘Ϭϯ͘
݄݃ܽ݊ ൌ  כ ݁ݒሺ ݎܿെ ݎݏሻሺ ͳ݊ כ ͳݐʹ݊ כ ʹݐ כሻƋ͘Ϭϯ

ƉĐƌʹƉĞƌĚĂĐŽŵƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͖
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ƉƐƌʹƉĞƌĚĂƐĞŵƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͖
ƚƉϭʹƚĞŵƉŽĞŵŚŽƌĂƐƋƵĞŽƌĞŐƵůĂĚŽƌƉŽƐƐƵŝŶşǀĞŝƐĚĞĐĂƌŐĂůĞǀĞĚƵƌĂŶƚĞƵŵĂŶŽ͖
ƚƉϮʹƚĞŵƉŽĞŵŚŽƌĂƐƋƵĞŽƌĞŐƵůĂĚŽƌƉŽƐƐƵŝŶşǀĞŝƐĚĞĐĂƌŐĂƉĞƐĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞƵŵĂŶŽ͖
ǀĞʹǀĂůŽƌĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞŵΨͬŬt͖
ŶϭʹǀĂůŽƌĐŽďƌĂĚŽƉĂƌĂĐĂƌŐĂůĞǀĞ͖
ŶϮʹǀĂůŽƌĐŽďƌĂĚŽƉĂƌĂĐĂƌŐĂƉĞƐĂĚĂ͘
ĂƐŽ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽ ƉĞƌĨŝů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĞŵ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƉĞůĂ E>͕ Ž ŐĂŶŚŽ
ƐŽĨƌĞƌĄƵŵĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞƚĂůĨŽƌŵĂĐŽŵƋƵĞĞůĞŶĆŽƐĞũĂǀŝƐƚŽĐŽŵŽƵŵĂƐŽůƵĕĆŽſƚŝŵĂ͘

WĞƌĨŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽƉƌĠͲĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂE>
sĂůŽƌĚĂdĞŶƐĆŽфϬ͕ϵϯ

'ĂŶŚŽƐŽĨƌĞƉĞŶĂůŝǌĂĕĆŽ

sĂůŽƌĚĂdĞŶƐĆŽхϭ͕Ϭϱ

'ĂŶŚŽƐŽĨƌĞƉĞŶĂůŝǌĂĕĆŽ

d>ϬϮʹE1s/^dE^KWZKE/K^

EĂŐĞƌĂĕĆŽĠĨŽƌŵĂĚĂĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĐŽŵŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĂůĞĂƚſƌŝŽƐ͕ŶĞƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕ĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝ
ϭϬϬŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘ƉſƐĂŐĞƌĂĕĆŽ͕ŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƐĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽŽƐƋƵĂŝƐ
ĞůĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵ͕ƐĞĞƐƚĞƐĞƐƚĆŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉĂĚƌĆŽĞƚĂŵďĠŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƌĞĚƵĕƁĞƐŶĂƐƉĞƌĚĂƐ͘
ƐƚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŐĞƌĂƌĄ Ƶŵ ǀĂůŽƌ ĐŚĂŵĂĚŽ ĂƉƚŝĚĆŽ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĂƉƚŝĚĆŽ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĚĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ ŽŶĚĞ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ĚĞ ŵĞůŚŽƌ ĂƉƚŝĚĆŽ ƐĞƌĄ Ž
ƉƌŝŵĞŝƌŽ͘
ŶƚĆŽ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉĂƐƐĂƌĄ ƉĞůŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĂ ƐĞůĞĕĆŽ͕ ŶĞůĂ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ĂƉƚŝĚĆŽ ŝƌĆŽ
ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌ͕ĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĠĞƐĐŽůŚŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƵŵŶƷŵĞƌŽƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ŶĞƐƚĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕ ĞƐƚĞ ǀĂůŽƌ ĨŽŝ ĚĞ Ϭ͕ϴ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ϴϬй ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ŝƌĄ ĐƌƵǌĂƌ͘ ŽŵŽ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉŽƐƐƵŝ ϭϬϬ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ƚĞƌĞŵŽƐϴϬŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƋƵĞŝƌĆŽĐƌƵǌĂƌ͘ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽϮŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂĨŝůŚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƐƵƌŐŝƌĂŵϰϬŶŽǀŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ϰϬĨŝůŚŽƐ͘
KƐĨŝůŚŽƐƐĆŽŐĞƌĂĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ϭʹKƐƉĂŝƐƐĆŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐƉĂƌĂŶƷŵĞƌŽƐďŝŶĄƌŝŽƐĚĞϴďŝƚƐ͖
ϮʹhŵŶƷŵĞƌŽĂůĞĂƚſƌŝŽ;EͿĞŶƚƌĞϬĞϭĠŐĞƌĂĚŽ͖
ϯʹKƐďŝƚƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĨŝůŚŽƐƐĞƌĆŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽE͖
^ĞEфϬ͕ϱ

KĨŝůŚŽƌĞĐĞďĞƌĄŽďŝƚĚŽƉĂŝϭ

^ĞEхсϬ͕ϱ

KĨŝůŚŽƌĞĐĞďĞƌĄŽďŝƚĚŽƉĂŝϮ

d>Ϭϯʹ&KZDKK&/>,K

dĞƌĞŵŽƐƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂŐŽƌĂĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌϭϰϬŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘ĞŶƚĆŽƋƵĞĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉĂƐƐĂƌĄƉŽƌ
ƵŵĂĞƚĂƉĂĐŚĂŵĂĚĂĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘EĞƐƚĂĞƚĂƉĂ͕ĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƐŽĨƌĞƌĄƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞϭϰϬƉĂƌĂϭϬϬ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞĞƐƚĂĞůŝŵŝŶĂĕĆŽƐĞƌĄĨĞŝƚĂŶŽǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂĂƉƚŝĚĆŽ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĠƌĞƉĞƚŝĚŽĂƚĠƵŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽƉƌĠͲĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĞƌĂĐĞŝƚĂ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞƐƐĂĐŽŶĚŝĕĆŽĨŽŝ
ĂĚĞĂƚŝŶŐŝƌϭϬϬϬĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƐ͘
hŵ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ŶĞƐƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĨŽŝ Ž ĨĂƚŽ ĚĞ ŽƐ ĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐĞƌĞŵ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ
ďŝŶĄƌŝŽƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŵĂŵĂŝŽƌ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŽůƵĕƁĞƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ŚĂǀĞƌĄ ŵĂŝƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƵƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŵĂƐŽůƵĕĆŽŵĞůŚŽƌƋƵĞĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐ͘

ϰ͘ Z^h>dK^
KĂůŐŽƌŝƚŵŽĨŽŝĞǆĞĐƵƚĂĚŽĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞϭϬϯďĂƌƌĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂĨŝŐƵƌĂϬϰƋƵĞ
ƐĞŐƵĞŶĂƉƌſǆŝŵĂƉĄŐŝŶĂ͘
&ŽŝĞƐĐŽůŚŝĚŽƋƵĞƐĞĂůŽĐĂƐƐĞŵϮZdƐĂŽůŽŶŐŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͘
ƐŽůƵĕĆŽŽďƚŝĚĂĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂd>Ϭϰ͘
ĂƌƌĂĐŽŵZdƐ

ƵŵĞŶƚŽŶĂƚĞŶƐĆŽ;йͿ

WŽƚġŶĐŝĂĚŽƐZdƐ
ĂůŽĐĂĚŽƐ

ƵƐƚŽĚŽƐZdƐ;ZΨͿ

Ϯ

ϰ͕ϯϳϱ

ϭϯϴ

ϭϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ

ϭ͕ϴϳϱ

ϭϯϴ

ϭϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

d>ϬϰʹZ'h>KZ^>KK^

ZĞĨŽƌĕĂͲƐĞƋƵĞŽĐƵƐƚŽĚŽƐZdƐĠŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƉŽƌϯƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐƐĆŽŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽƐ͘
KŐƌĄĨŝĐŽĚŽŶşǀĞůĚĂƚĞŶƐĆŽƐĞŵĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐƐĞŐƵĞŶĂ&/'hZϬϮ͘
dĞŶƐĆŽ;sͿ

EşǀĞŝƐĚĞdĞŶƐĆŽ

ϭϰ͘ϬϬϬ
ϭϯ͘ϴϬϬ
ϭϯ͘ϲϬϬ
ϭϯ͘ϰϬϬ
ϭϯ͘ϮϬϬ
ϭϯ͘ϬϬϬ
ϭϮ͘ϴϬϬ
ϭϮ͘ϲϬϬ
ϭϮ͘ϰϬϬ
ϭϮ͘ϮϬϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ
ϭ
ϳ
ϭϯ
ϭϵ
Ϯϱ
ϯϭ
ϯϳ
ϰϯ
ϰϵ
ϱϱ
ϲϭ
ϲϳ
ϳϯ
ϳϵ
ϴϱ
ϵϭ
ϵϳ
ϭϬϯ

EşǀĞŝƐ

ĂƌƌĂƐ

&/'hZϬϭʹE1s/^dE^K^D>KKK^ZdƐ

KŐƌĄĨŝĐŽĚŽŶşǀĞůĚĞƚĞŶƐĆŽĐŽŵŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐƐĞŐƵĞŶĂ&/'hZϬϯ͘
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EşǀĞŝƐĚĞdĞŶƐĆŽ

dĞŶƐĆŽ;sͿ
ϭϰ͘ϲϬϬ
ϭϰ͘ϰϬϬ
ϭϰ͘ϮϬϬ
ϭϰ͘ϬϬϬ

EŝǀĞŝƐ

ϭϯ͘ϴϬϬ
ϭϯ͘ϲϬϬ
ϭϯ͘ϰϬϬ
ϭ
ϳ
ϭϯ
ϭϵ
Ϯϱ
ϯϭ
ϯϳ
ϰϯ
ϰϵ
ϱϱ
ϲϭ
ϲϳ
ϳϯ
ϳϵ
ϴϱ
ϵϭ
ϵϳ
ϭϬϯ

ϭϯ͘ϮϬϬ

ĂƌƌĂƐ


&/'hZϬϮʹE1s/^dE^KKD>KKK^ZdƐ

WĞƌĐĞďĞƐƐĞƋƵĞŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽŶĂ&/'hZϬϭƵůƚƌĂƉĂƐƐĂŵĚŽůŝŵŝƚĞĚĞϬ͕ϵϯƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
ϭϮ͕ϴϰ Ğ ƋƵĞ ŶĂ &/'hZ ϬϮ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ĐŽŵ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ZdƐ͕ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ũĄ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞĚĞŶƚƌŽĚŽƐƉĂĚƌƁĞƐ͘
KŐĂŶŚŽŐĞƌĂĚŽĚĞǀŝĚŽŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƚĞŶƐĆŽƐƵďƚƌĂşĚŽĚŽĐƵƐƚŽĚŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂůĐƵůŽĨĞŝƚŽƉĞůĂ
ĨƵŶĕĆŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞƐƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕ ŽďƚĞǀĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ϰϰ͘ϵϬϳ͕ϬϬ ĚĞ ůƵĐƌŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă Ƶŵ ĂŶŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲƐĞŽĐƵƐƚŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞŵŚŽƌĂĚĞƉŝĐŽĞŵϬ͕ϱΨͬŚĞŵŚŽƌĄƌŝŽĚĞĐĂƌŐĂůĞǀĞĞϭ͕ϮΨͬŚĞŵ
ŚŽƌĄƌŝŽĚĞĐĂƌŐĂƉĞƐĂĚĂ͘


ϱ͘ KE>h^K
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĂŶƚĞƌ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĞŶƚƌĞ Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂũĂ ƵŵĂ ďŽĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽĠƵŵŵĞŝŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂƌĂŐĞƌĂƌĞƐƚĂďŽĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĚŽƐƉĞƌĨŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽĨŽŝĞĨĞƚŝǀĂĞŶĆŽ
ƉĞƌŵŝƚŝƵƋƵĞĂƚĞŶƐĆŽĐĂşƐƐĞƉĂƌĂĂůĠŵĚŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͘sĂůĞůĞŵďƌĂƌƋƵĞŽƉƌŽďůĞŵĂĂďŽƌĚĂĚŽ
ƉŽƐƐƵŝ ǀĄƌŝĂƐ ƐŽůƵĕƁĞƐ ſƚŝŵĂƐ ĚĞǀŝĚŽ ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞƐĐŽůŚĂ ĞŶƚƌĞ ďĂƌƌĂƐ͕ ƚĂƉƐ͕ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞƋƵĞĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƉŽƌĞƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽĨŽŝĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚĞůĂƐ͘


Z&ZE/^/>/K'Z&/^

ϭĂƌĂŶ͕D͘͘͘ĞtƵ͕&͘&͘͞KƉƚŝŵĂůĂƉĂĐŝƚŽƌWůĂĐĞŵĞŶƚŽŶZĂĚŝĂůŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͟ʹ/
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶWŽǁĞƌĞůŝǀĞƌǇ͕sŽů͘ϰ͕EŽ͘ϭ͕Ɖ͘ϳϮϱͲϳϯϰ͕ϭϵϴϵ͘

Ϯ&ĞůďĞƌ͕>͘͘͞ZĞŐƵůĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽĞŵƐƵďĞƐƚĂĕƁĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͟ʹhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
ƐƚĂĚƵĂůWĂƵůŝƐƚĂ͞:ƷůŝŽĚĞDĞƐƋƵŝƚĂ&ŝůŚŽ͕͟ϮϬϬϱ͘
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϯŽŬŝ͕͘Z͘ĞƚĂů͘͞ůŽĐĂĕĆŽĚĞZĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞdĞŶƐĆŽĞŵ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂDĞůŚŽƌŝĂĚĞ
WĞƌĨŝůĚĞdĞŶƐĆŽĞWĞƌĚĂƐ͟ʹĂƌƚŝŐŽY͕ϮϬϬϵ͘

ϰůǀĞƐ͕,͘E͘͞ůŐŽƌŝƚŵŽƐDŝĐƌŽŐĞŶĠƚŝĐŽƐĞ>ſŐŝĐĂ&ƵǌǌǇƉůŝĐĂĚŽƐĂŽŽŶƚƌŽůĞĚĞĂŶĐŽƐĚĞ
ĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŵZĞĚĞƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͟ʹ;dĞƐĞĚĞŽƵƚŽƌĂĚŽͿhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞĂŵƉŝŶĂ'ƌĂŶĚĞ͕
ϮϬϬϯ͘


ϱĂƌǀĂůŚŽ͕D͘Z͘͞ƐƚƵĚŽŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĚĞ&ůƵǆŽĚĞWŽƚġŶĐŝĂƉĂƌĂ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽZĂĚŝĂů͕͟^ĆŽ
ĂƌůŽƐ͕^W͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;DĞƐƚƌĂĚŽĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂͿʹhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽĂƌůŽƐ͕ϮϬϬϲ

ϲZhE/<͕,͕͘DhEK͕D͘͞dŚƌĞĞƉŚĂƐĞůŽĂĚĨůŽǁĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƌĂĚŝĂůƉŽǁĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕͟ůǑ^/͕ϭϵϵϬ͘

ϳ^͕͕͘<Kd,Z/͕͘W͕͘<>D͕͘͞^ŝŵƉůĞĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĞƚŚŽĚĨŽƌůŽĂĚĨůŽǁƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƌĂĚŝĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͕͟ůĞĐƚƌŝĐĂůWŽǁĞƌΘŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽů͘ϭϳ͕EŽ͘ϱ͕ƉƉ͘ϯϯϱͲϯϰϲ͕ϭϵϵϱ͘



KEEW/ϮϬϭϭ
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D/Ed^/Dh>Kj^d//Eh^dZ/>
Ϯ

>͘͘YƵĞŝƌŽǌϷĞD͘͘>͘ƋƵŝŶŽ 
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽEŽƌƚĞͲĂŵƉƵƐWĂƵĚŽƐ&ĞƌƌŽƐ
ůŝǀŝŽͺĂƋƚŝŵĂŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹďŽŶĨŝŵĂƋƵŝŶŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 K ƉƌŽũĞƚŽ ǀŝƐĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ƋƵĞ ŶŽƌƚĞŝĂŵ Ă ĂĐƷƐƚŝĐĂ͘ ƐƐĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĚĞ ĨĄĐŝů ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ Ğ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽŶŽƌŝǌĂĕĆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů;ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽͿ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͘ KƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŵ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĄƵĚŝŽ Ğ
ƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĞƐ;ĐŽƌŶĞƚĂƐĞĐĂŝǆĂƐĂĐƷƐƚŝĐĂƐͿĞ͕ƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŶşǀĞŝƐ
ĚĞƵŵĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͘ƐƐĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ƚĂŶƚŽĞŵŶşǀĞůŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂũƵĚĂŶĚŽŶĂĚŝĨƵƐĆŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ž ďŽŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŐĞƐƚĂĕĆŽ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďĠŵ Ġ ƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĞŵŝƚŝŶĚŽ ƚŽŶƐ ĚĞ ĂůĂƌŵĞƐ Ğ ĐŚĂŵĂĚĂƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƐ ĐĂƐŽ ŽĐŽƌƌĂ ĂůŐƵŵĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞƌŝŐŽ ;ŝŶĐġŶĚŝŽ͕ ǀĂǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐĂƐĞƐ͕ ĐƵƌƚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞƐƐĞƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞǀĞŵ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉůĂŶƚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ Ğ ĞƐƚĂƌ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ
ŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚŽƐĞƚŽƌ;/DKͬ^K>^͕/͕Ed>͕
EŽƌŵĂƐWĞƚƌŽďƌĂƐͿ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĂĐƷƐƚŝĐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



ϭ͘ /EdZKhK
K ƌĂƐŝů ƉĂƐƐĂ ƉŽƌ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐĆŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ Ğ ǀĞŵ ƐĞ ƚŽƌŶĂŶĚŽ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŵƵŶĚŝĂů ŶĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĞŵǀĄƌŝŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŵŽĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂĞŵŝŶĞƌĂů͘ŶŽƚŽƌŝĞĚĂĚĞĚŽƉĂşƐĂƵŵĞŶƚŽƵ
ďĂƐƚĂŶƚĞĐŽŵĂĚĞƐĐŽďĞƌƚĂĚĞŐƌĂŶĚĞƐƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞƉĞƚƌſůĞŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚŽƉƌĠͲƐĂů͘ŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ͕Ž
ƉĂşƐƉĂƐƐĂƉŽƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞŶŽƐĞƚŽƌĚĞůŽŐşƐƚŝĐĂĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ƉŽŝƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŝŽĚĞĞƐĐŽĂŵĞŶƚŽĚĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĂŝŶĚĂĠĂŵĂůŚĂƌŽĚŽǀŝĄƌŝĂ͕ĂƋƵĂůĠŵƵŝƚŽĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘WŽƌŝƐƐŽŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵŽĂƌĞĂƚŝǀĂĕĆŽĚĂ
ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ŶĂǀĂů ;ŶĂǀŝŽƐ͕ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ƉĞƚƌŽůşĨĞƌĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ǀĞŵ ƐĞŶĚŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĞƐƐĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ K ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ƐĞƚŽƌ ƚƌĂǌ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĂƐ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐƐĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉŽƌƚĞ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
ŝŶĨůĂŵĄǀĞŝƐ ŽƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĂ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞƚƌſůĞŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ
ĐŽŶĨŝŶĂĚŽ͘ŝĂŶƚĞĚŝƐƐŽ͕ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽŶŽƌŝǌĂĕĆŽͲĐŚĂŵĂĚĂƐĚĞǀŽǌĞĂůĂƌŵĞƐͲ;EŽƌŵĂŶ͕ϭϵϲϳͿƐĆŽ
ƉĞĕĂƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞŝƐ͕ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚŽ ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĞƐƐĂƐ ĞŵďĂƌĐĂĕƁĞƐ Ğ ĚŽ ĂůƚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ƌƵşĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞƐƐĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŵĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĕĆŽ ĐŽŶĨŝĄǀĞů ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ĚĂ ƉůĂŶƚĂ͘ 
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐƚƌŝƉƵůĂŶƚĞƐĠŽƵƚƌŽĨĂƚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐƐĂƐĞŵďĂƌĐĂĕƁĞƐ͕
ũĄƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŵĐŽŶĨŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞǆƉůŽƐŝǀĂ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽƐŐĂƐĞƐ
ůŝďĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵĞŝŽ͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵƉƌŽũĞƚŽƉƌſƉƌŝŽĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŶŽƋƵĂůƐĞŝŶĐůƵŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĠŝŶĂĚŵŝƐƐşǀĞůŽŝŶşĐŝŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĞŵƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐŽŶŽƌŝǌĂĕĆŽ
ĞƐƚĞũĂĞŵƉĞƌĨĞŝƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
ƉĞƐĂƌĚĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĂŝŶĚĂŚĄŐƌĂŶĚĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐ
ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂĨĂƐĞĚĞƉƌŽũĞƚŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĨĂůƚĂĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞ
ĞǆĞĐƵƚĂƌĞƐƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƌŝŐŽƌŽƐŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĞǆŝŐŝĚŽ
ƉĞůĂƐůĞŝƐĚĂĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƐƐĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŶĆŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğ͕ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ Ġ ĨĞŝƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞŵƉşƌŝĐĂ͕ Ž ƋƵĞ ůĞǀĂ ĂŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͗
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ůŝŐĂƌ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ŶĂ ĨĂƐĞ ĨŝŶĂů ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞƌŝĨŝƋƵĞŵ ĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ;ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĞƐ͕ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ĐĂďŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ Ğŵ ĂƚƌĂƐŽƐ ŶŽ
ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĂŽďƌĂĞĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐŐĂƐƚŽƐ͖ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĚĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞĐƵƐƚŽƐ͕ũĄƋƵĞŶĆŽƐĞĐŽŶŚĞĐĞ
ŽƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘WĂƌĂŝƐƚŽƉƌŽƉƁĞͲƐĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĐŽŵĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͗ ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƌƵşĚŽ͖ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĞƐ Ğ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͘ ƐƐĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ĨĂƐĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚŽ͕
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶĚŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌƵşĚŽ ;ŵŽƚŽƌĞƐ͕ ďŽŵďĂƐ͕
ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ğ ƐƵĂƐ ůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ ŶĂ ƉůĂŶƚĂ͘  ƉƌŝŶĐŝƉĂů ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞƐƐĂ ƚĠĐŶŝĐĂ Ġ Ă ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ
ƉƌĠǀŝĂ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͕ Ž ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ŶŽ ĂǀĂŶĕŽ ĚŽ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ Ă ĐŽŵƉƌĂ ĚŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞĂŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ƋƵĞĂŐŽƌĂƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚĂĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚŽƉƌŽũĞƚŽ͘


Ϯ͘ E>/^/EdZWZdKK^K^
Ϯ͘ϭ &hEDEdKdMZ/
WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ ĨĞǌͲƐĞ ƵŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ƋƵĞ ŶŽƌƚĞŝĂŵ Ă
ĂĐƷƐƚŝĐĂ;>dKE͕ϮϬϬϭͿĞƐŽďƌĞĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŝŵƉŽƐƚĂƐƉĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ
ĚŽ ĂƐƐƵŶƚŽ ;/DKͬ^K>^͕ /͕ Ed>͕ EŽƌŵĂƐ WĞƚƌŽďƌĂƐͿ͕ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ĂŐƌĞŐĂƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ŝŶŝĐŝŽƵͲƐĞ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ
ƐŝŵƵůĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝǀŝĚŝƵ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ĚƵĂƐ ĞƚĂƉĂƐ͗ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ Ğ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂĂŵŝŐĄǀĞů͘
KĞŵďĂƐĂŵĞŶƚŽƚĞſƌŝĐŽ͕ƐŽďƌĞŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŽŵĞŵĂŵďŝĞŶƚĞƐĂďĞƌƚŽƐ͕ĨŽŝŽďƚŝĚŽŶŽ
ůŝǀƌŽĚĞĂĐƷƐƚŝĐĂ;>dKE͕ϮϬϬϭͿ͕ŽƋƵĂůƌĞǀĞůŽƵǀĄƌŝŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĐŽŵŽ͗ĚŝƐƉĞƌƐĆŽĞĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚŽƐŽŵ͕
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĄƌĞĂ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƐŽŶŽƌĂ͕ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ ƐŽŶŽƌĂ͕ ƌƵşĚŽ ĚĞ ĨƵŶĚŽ͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƐĂ
ƚĞŽƌŝĂŵŽŶƚŽƵͲƐĞŽŵŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƉĂƌĂƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĞƐĞĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽ͘
ŽĞŵŝƚŝƌƵŵĂŽŶĚĂƐŽŶŽƌĂŽƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĨŽƌŶĞĐĞƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽƚġŶĐŝĂĂŽŵĞŝŽ͕ĂƋƵĂů
ƐŽĨƌĞ ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂĨĂƐƚĂ ĚĂ ĨŽŶƚĞ ŽƵ ĚŽ ąŶŐƵůŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ͘  ƋƵĂĕĆŽ ϭ
ĚĞƐĐƌĞǀĞĞƐƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ŽƚĞƌŵŽ>ŬĠŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƚƌĂŶƐĚƵƚŽƌ
;ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞͿ͕ĞƐƐĞǀĂůŽƌĠĐĂůĐƵůĂĚŽƐŽďƌĞĐŽŶĚŝĕĆŽƉĂĚƌĆŽ;ϭŬ,ǌͬϭǁͬϭŵͿ͕ĂƉůŝĐĂͲƐĞƵŵ
ƐŝŶĂůŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϭŬ,ǌ͕ĐŽŵƉŽƚġŶĐŝĂĚĞϭǁĞĞĨĞƚƵĂͲƐĞĂŵĞĚŝĕĆŽĂϭŵĞƚƌŽ͘ƐƐĞƚĞƌŵŽƐĞƌǀĞ
ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂĨĂƐƚĂ ĚĂ ĨŽŶƚĞ͕ ũĄ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĚĞĐƌĞƐĐĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉĂƌĐĞůĂϮϬůŽŐ;Ě<;ǆ͕ǇͿͿ͘ůĠŵĚŽĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ŚĄŽƵƚƌĂƉĂƌĐĞůĂ
ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƚĚŝǀ͕ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ąŶŐƵůŽ ;ɽͿ ĚĞ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĞŝǆŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŽ ƐŽŶŽĨůĞƚŽƌ͕ Ă ƋƵĂů
ĂƵŵĞŶƚĂăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞƐƐĞąŶŐƵůŽĐƌĞƐĐĞ͘

))+10⋅log ( Pot )− At Dir
§ N Lk −20⋅log (d k ( x, y 10
Psom [dB] = 10 ⋅ log10 ¨¨ ¦10
© k =1

·
¸
Ƌ͘Ϭϭ
¸
¹ 


EĂƋƵĂů͗
Ŭ͗ŬͲĠƐŝŵŽƐŽŶŽĨůĞƚŽƌ͖
E͗ŶƷŵĞƌŽĚĞƐŽŶŽĨůĞƚŽƌĞƐ͖
>Ŭ͗ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂƚƌĂŶƐĚƵƚŽƌ͖
ĚŬ͗ĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽŶƚŽĂŽƚƌĂŶƐĚƵƚŽƌ͖
ƚĚŝǀ͗ĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂů͘

ĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚĞǀŝĚŽăĚŝƌĞĕĆŽĚŽƉŽŶƚŽĞŵƚĞƐƚĞĂƚĠĂĐŽƌŶĞƚĂĠĚĂĚĂƉĞůĂƋƵĂĕĆŽϬϮ͕ƉĂƌĂ
ĞĨĞŝƚŽĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽĨŽŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐĞŝƐǀĂůŽƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĨŽůŚĂƐĚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐD
;ϮϬϭϭͿ͘


D
½

0, para 0 ≤ θ < H
°
°
4
°
°
D
D
°
° − 1,5, para H ≤ θ < H
4
3
°
°
DH
DH
°
°
At Dir [dB] = ®
Ƌ͘ϬϮ
− 3, para
≤θ <
¾
3
2
°
°
° − 5, para DH ≤ θ < 90 0 + DH °
°
2
4 °
°
°
DH
0
≤ θ < 180 0 °
°− 10, para 90 +
4
¿ 
¯

EĂƋƵĂů͗
,͗ĚŝƐƉĞƌƐĆŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͖
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ɽ͗ąŶŐƵůŽĞŶƚƌĞƵŵƉŽŶƚŽĞŽĞŝǆŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƚƌĂŶƐĚƵƚŽƌ͘

ŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ǀĄƌŝŽƐ ŶşǀĞŝƐ ƐŽŶŽƌŽƐ͕ ĐĂƵƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ
ƌƵşĚŽ;ŵŽƚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĕĆŽͿ͕ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŵŽĚĞůŽƵͲƐĞĞƐƐĂƐĨŽŶƚĞƐƐŽŶŽƌĂƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƋƵĂĕĆŽ Ϭϯ͘ ŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲƐĞ ƋƵĞ Ž ƐŽŵ Ġ ĞŵŝƚŝĚŽ ĐŽŵ Ă ŵĞƐŵĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ĚŝƌĞĕƁĞƐ͕ ŚĂǀĞŶĚŽ ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ ĂƉĞŶĂƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ĚĂĚŽ ƉŽŶƚŽ ĂƚĠ Ă ĨŽŶƚĞ ĚĞ ƌƵşĚŽ͘
^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ Ž ƚĞƌŵŽ ϮϬůŽŐ;Ě<;ǆ͕ǇͿͿ ŵŽĚĞůĂ Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ƐŽŶŽƌĂ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĂĨĂƐƚĂĚĂƐĨŽŶƚĞƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞŶĆŽŚĂũĂŶĞŶŚƵŵĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĂŝŶĚĂĂƐƐŝŵ͕ŚĄ
ƵŵŶşǀĞůĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚĞƌƵşĚŽ͕ĂŽƋƵĂůƐĞĚĄŽŶŽŵĞĚĞ͞ƌƵşĚŽĚĞĨƵŶĚŽ͟ƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂƉƌŽũĞƚŽ͘
N k − 20⋅log ( d k ( x , y ) )
N
§ N
·
10
¸
PN [dB] = 10 ⋅ log10 ¨¨10 10 + ¦10
Ƌ͘Ϭϯ
¸
k
=
1
©
¹ 


EĂƋƵĂů͗
E͗ŶƷŵĞƌŽĚĞĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽ͖
WE͗ƉŽƚġŶĐŝĂĚŽƌƵşĚŽ͖
E&͗ƌƵşĚŽĚĞĨƵŶĚŽ͖
E<͗ŶşǀĞůĚĞƉƌĞƐƐĆŽĚĂŬͲĠƐŝŵĂĨŽŶƚĞĚĞƌƵşĚŽ͖

Ž ŽďƚĞƌͲƐĞ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ƐŽŶŽƌĂ ƚŽƚĂů Ğ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƌƵşĚŽ ƚŽƚĂů͕ ĐĂůĐƵůŽƵͲƐĞ Ă ƌĞůĂĕĆŽ
ƐŝŶĂůͬƌƵşĚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŽƋƵĂŶƚŽĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽƐŽŵƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƉĂƌĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĠ
ŵĂŝŽƌƋƵĞĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽ͘ŽŵŽĂƐŐƌĂŶĚĞǌĂƐĞƐƚĆŽĞŵĚďĂƐƚĂƐƵďƚƌĂŝƌŽŶşǀĞůĚĂ
ƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƌƵşĚŽƉĞůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĂƉŽƚġŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕĆŽϬϰ͘


N [dB] = Psom [dB] − PN [dB] Ƌ͘Ϭϰ
Ϯ͘Ϯ DdKK>K'/
ŽƉſƐŽĞƐƚƵĚŽƐŽďƌĞŽƐŵŽĚĞůŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ŝŶŝĐŝĂůŝǌŽƵͲƐĞƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĂů
ůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƐĞƌŝĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽĐſĚŝŐŽͲĨŽŶƚĞ͕ĞƐƐĂůŝŶŐƵĂŐĞŵ
ĚĞǀĞƌŝĂƚĞƌƚŽĚĂƐĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĞƵŵƚĞŵƉŽĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞů͕ĚĞǀŝĚŽăĂůƚĂĐĂƌŐĂ
ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͘ĞĐŝĚŝƵͲƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ :ĂǀĂ͕ ƉŽƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ ƚŽĚĂƐĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞŽƉƌŽŐƌĂŵĂĨŽƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞƌĄƉŝĚĂ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌƵŵĂ
ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ŵƵůƚŝƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ Ă / ;/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ
ŶĞƚďĞĂŶƐ͕ƉŽŝƐƌĞƷŶĞǀĄƌŝĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĂũƵĚĂŵŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͘
 ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ ĨŽŝ ĚŝǀŝĚŝĚĂ Ğŵ ĚŽŝƐ ŵſĚƵůŽƐ͗ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŐƌĄĨŝĐĂ͘ EŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ŵſĚƵůŽ͕ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŝŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝǀŝĚĞ Ă ĄƌĞĂ Ğŵ ƵŵĂ
ŵĂƚƌŝǌĚĞŶƉŽŶƚŽƐ;ŶĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůŽƵƐƵĄƌŝŽͿ͕ƋƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌŽǀĂůŽƌĚĞŶ͕ŵĂŝŽƌƐĞƌĄĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ
ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĨŽŶƚĞ ƐŽŶŽƌĂ Ğ ĚĞ ƌƵşĚŽ͕ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĂƐ ƐƵĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞŵĐĂĚĂƵŵĚŽƐŶƉŽŶƚŽƐĚĂƉůĂŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞĂƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĞąŶŐƵůŽƐ
ĞŶƚƌĞ ĐĂĚĂ ƉŽŶƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĐŽƌŶĞƚĂ ;ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϭ͕ ĐĂĚĂ ƌĞƚąŶŐƵůŽ ĞƋƵŝǀĂůĞĂ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ŶĂ ŵĂƚƌŝǌͿ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ƉŽĚĞͲƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͗ŵĂƉĂĚĞƌƵşĚŽĞƌĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽ͕ƋƵĞ
ƐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĐŽƌĞƐ͘

0100

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ




&ŝŐƵƌĂϭʹWŽƐŝĕĆŽĚĂĐŽƌŶĞƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽŶƚŽ͗ŶĂƋƵĂůĚ;ǆ͕ǇͿĠĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĂĐŽƌŶĞƚĂĂŽ
ƉŽŶƚŽW;ǆ͕ǇͿĞɽĠŽąŶŐƵůŽĞŶƚƌĞĞƐƚĞĞŽĞŝǆŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĂĐŽƌŶĞƚĂ͘

>ŽŐŽĂƉſƐŝŶŝĐŝŽƵͲƐĞĂĞƚĂƉĂĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂĂŵŝŐĄǀĞů;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͕
ƉĂƌĂƋƵĞĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞƐĞũĂŽŵĂŝƐƐŝŵƉůĞƐƉŽƐƐşǀĞů͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽĂĐĞƐƐşǀĞůĂƵƐƵĄƌŝŽƐƋƵĞŶĆŽ
ĚŝƐƉŽŶŚĂŵĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ͘WƌĞĐŝƐĂͲƐĞĂƉĞŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂƌŽƐĚĂĚŽƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ƋƵĞ
ƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐďŽƚƁĞƐ͗&ŽŶƚĞƐĚĞZƵşĚŽ͖ZƵşĚŽĚĞ&ƵŶĚŽĞdƌĂŶƐĚƵƚŽƌ͘ŽƐĞůĞĐŝŽŶĂƌƵŵĂ
ĚĞƐƐĂƐ ŽƉĕƁĞƐ͕ ĂďƌĞͲƐĞ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ũĂŶĞůĂ ŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶƐĞƌĞ ŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ Ğŵ ƐĞŐƵŝĚĂ ĞƐĐŽůŚĞͲƐĞ
ƋƵĂůƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞƐĞũĂ͗ŵĂƉĂĚĞƌƵşĚŽĞͬŽƵƌĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƚĞůĂŝŶŝĐŝĂů͘

0101

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



Ϯ͘ϯ E>/^/EdZWZdKK^K^
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĨŽŝ ƐŝŵƵůĂĚŽ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵ ƌƵşĚŽ ĚĞ ĨƵŶĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ Ă
ƉƌĞĐŝƐĆŽĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲƐĞĐŽŵŽĚĂĚŽƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͗ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ;ǆͿсϰϱŵ͖ůĂƌŐƵƌĂ;ǇͿсϰϬŵ͖
ƌƵşĚŽĚĞĨƵŶĚŽϳϱĚ;ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŵƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌDƚŚůŽŶy//͕ϰ'ĚĞŵĞŵſƌŝĂĞ
Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĨŽŝ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ϯ ƐĞŐƵŶĚŽƐͿ͘  &ŝŐƵƌĂ ϯ ŵŽƐƚƌĂ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ
ƐŝŵƵůĂĕĆŽ͘ŽŶĨŽƌŵĞĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ŽŵĂƉĂĚĞƌƵşĚŽĚĞǀĞĞƐƚĄĞŵƵŵƷŶŝĐŽŶşǀĞů;ϳϱĚͿ͕ŽƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂ
ĂƉƌĞĐŝƐĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹDĂƉĂĚĞƌƵşĚŽ͕ĂƉĞŶĂƐĐŽŵƌƵşĚŽĚĞĨƵŶĚŽ͘

ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ĂĚŝĐŝŽŶŽƵͲƐĞ ƋƵĂƚƌŽ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ƌƵşĚŽ ŶĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ;ǆсϭϬ͕ ǇсϵͿ͕ ;ǆсϯϱ͕ ǇсϯϬͿ͕
;ǆсϭϬ͕ ǇсϯϬͿ͕ ;ǆсϯϱ͕ ǇсϵͿ ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĐŽŵ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ϴϬĚ͕ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ŵĂŶƚĞǀĞͲƐĞ Ğŵ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮƐĞŐƵŶĚŽƐ͘ŽŶĨŽƌŵĞ&ŝŐƵƌĂϰ͕ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽŶşǀĞůĚĞƌƵşĚŽƉƌſǆŝŵŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐĠ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϴϬĚ ĚĞǀŝĚŽ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽ ƌƵşĚŽ ĚĞ ĨƵŶĚŽ͕ ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ ĚĞ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĂĨĂƐƚĂĚĂƐĨŽŶƚĞƐ͘
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;ǆсϱ͕ Ǉсϯϲ͕ϱͿ͕ ;ǆсϰϬ͕ Ǉсϯϲ͕ϱͿ ĐŽŵ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ϭϮ͕ϱǁ ĐĂĚĂ͕ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ŵĂŶƚĞǀĞͲƐĞ Ğŵ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮƐĞŐƵŶĚŽƐ͘WĞƌĐĞďĞͲƐĞƋƵĞ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϱͿ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚĂƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ƐŝŶĂů ƌƵşĚŽ ĞŶƚƌĞ ϲĚ Ğ ϯϱĚ ƋƵĞ ƐĆŽ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŵĂ ďŽĂ
ŝŶƚĞůŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂĕĆŽ Ğ ŶĆŽ ƉƌŽǀŽƋƵĞ ĚĂŶŽƐ ĂŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĂƵĚŝƚŝǀŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ sĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞ ŶŽ
ŐƌĄĨŝĐŽĂƐŝŶĨůƵġŶĐŝĂƐĚĂƐĐŽƌŶĞƚĂƐĐŽŵŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĂŽƐĞĂĨĂƐƚĂƌĚŽĞŝǆŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĂƐƵĂ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂĚĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘

or

a

or

a


&ŝŐƵƌĂϱʹZĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽ͘

KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĞƐƐĂƐĞĕĆŽŵŽƐƚƌĂŵͲƐĞĚĞŶƚƌŽĚŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ĐŽŶĚŝǌĞŶƚĞƐĐŽŵĂƚĞŽƌŝĂĚĂ
ĂĐƷƐƚŝĐĂ Ğ ĐŽŵ Ƶŵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ƌĂǌŽĄǀĞů͘ WŽĚĞͲƐĞ ƉĞƌĐĞďĞƌ ƋƵĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ŶĂ
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RESUMO
O treinamento de operadores tornou-se um importante problema a ser encarado pelas empresas que
realizam a gestão dos sistemas elétricos de potência, principalmente na atualização dos conhecimentos
e habilidades. Um operador deve compreender a operação física do processo e deve ser habilidoso em
manipular um número normal e anormal de problemas operacionais e emergenciais. O processo de
aprender a controlar, manter e diagnosticar situações em um ambiente industrial complexo necessita
muitos anos de prática e treinamento. O problema aumenta quando a complexidade do sistema obstrui
a eficiência, confiabilidade e segurança das operações. Desta forma tanto operadores novatos quanto
experientes necessitam de capacitação constante, a fim de lidar de forma confiável em situações
incomuns. Devido à necessidade de treinamento das habilidades de operação das plantas de sistemas
elétricos, os ambientes virtuais dotados de simuladores têm sido alternativas bastante viáveis. O
objetivo do treinamento é desenvolver habilidades não somente nos procedimentos comuns, mas
principalmente analisar situações anormais e realizar procedimentos de emergência. Diferentes
modelos de simulação e laboratórios de instrumentação remotos, estão sendo integrados em
programas de capacitação realizados diretamente na empresa, num modelo chamado Aprendizagem
Combinada (blended learning), que preconiza treinar os operadores combinando atividades teóricas,
práticas e uso maciço de tecnologia da informação para apoio e troca de informações entre os
participantes. Este artigo apresenta o resultado de investigações a cerca de ambientes virtuais de
aprendizagem, modelos pedagógicos para treinamento e o estado da arte do uso de modelos de
simulação e laboratórios de instrumentação remotos utilizados em programas de capacitação de
operadores em diversos setores, ressaltando os simuladores para treinamento de operadores de
sistemas elétricos.

Palavras-Chave: Capacitação, Simuladores Remotos, Aprendizagem Combinada.
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1. INTRODUÇÃO
Neste trabalho de pesquisa, parte-se da premissa de que é necessário para as empresas
geradoras/distribuidoras de energia elétrica atualizar e aprimorar seus modelos de treinamento de
operadores de sistemas elétricos, tanto em nível teórico quanto prático. Na abordagem inicial deste
trabalho, realizou-se um amplo estudo a respeito de ferramentas de apoio ao ensino a distância,
conhecidos como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), onde selecionou-se aquele que
apresentou melhores atributos de usabilidade e oferta de recursos de gestão, interação e suporte a
aplicativos adequados aos requisitos apresentados por programas de capacitação de operadores de
sistemas elétricos.
Neste sentido, investigou-se também, diversos modelos pedagógicos de forma a selecionar
aqueles que tenham apresentado melhores resultados em programas específicos de capacitação a
distância. Além disso, pesquisou-se programas de treinamento a distância que utilizem simulações e
laboratórios de instrumentação remotos como solução para a realização de atividades práticas a
distância. Busca-se com estes estudos, especificar um modelo pedagógico para os programas de
capacitação, que integre os recursos de gestão, comunicação e interação presentes nos AVA, com
ferramentas de simulação e laboratórios de instrumentação remotos, suportado por métodos
pedagógicos capazes de promover a aprendizagem dinâmica, focada no treinando e nos objetivos da
capacitação.

1.1 Ambientes virtuais de aprendizagem
Os AVA, permitem disponibilizar um conjunto de ferramentas de comunicação e cooperação
entre instrutor/treinando e treinando/treinando, que apóiam o processo de construção do
conhecimento coletivo, além de ferramentas administrativas que sustentam o modelo de gestão e
acompanhamento do treinamento. Nestes ambientes é possível também a criação de “objetos de
aprendizagem” (OA), definidos como uma entidade digital ou não-digital, que pode ser usada,
reutilizada ou referenciada durante o treinamento com suporte tecnológico. Exemplos de objetos de
aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, software
instrucional, simuladores e acesso remoto a dispositivos e sistemas.
As funcionalidades dos AVA são basicamente as mesmas existentes na internet (correio, fórum,
bate-papo, conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação
segundo critérios preestabelecidos de organização, definidos de acordo com as características de cada
programa. Possuem bancos de informações representadas em diferentes mídias (textos, imagens,
vídeos, hipertextos), e interligadas com conexões constituídas de links internos ou externos ao sistema.
Neste projeto, durante o processo de seleção, compararam-se as funcionalidades
disponibilizadas por vários ambientes, classificando-as em quatro grandes grupos:
x

Funcionalidades de trabalho individual ou coletivo: engloba a interação treinando-conteúdo e
treinando-treinando;

x

Funcionalidades de colaboração e comunicação: abrange os instrumentos de comunicação
síncronos e assíncronos que envolvem as interações treinando-treinando, treinando-instrutor e
instrutor-instrutor;

x

Funcionalidades de autoria: relacionadas à interação instrutor-conteúdo;

x

Funcionalidades de coordenação e administração: que se referem às interações instrutorinstrutor-desenvolvedor e de gerenciamento do ambiente.

Para a avaliação da qualidade da usabilidade em AVA's, alguns atributos identificados na
literatura, listados na Tabela 1, foram utilizados por profissional em usabilidade para mensurar a
qualidade dos ambientes comparados, entre os atributos destacam-se:
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Tabela 1: Atributos de qualidade para avaliação de usabilidade

ATRIBUTOS
Acessibilidade

Entendibilidade

Controle do
usuário

Facilidade de
navegação

Agradabilidade

Estrutura

Credibilidade

Performance

Ajuda

Inovação

Customização

Privacidade

Atratividade
visual

Interatividade

Disponibilidade

Feedback

Consistência de
imagem

Intuitividade

Consistência
visual

Suporte
Multimídia

Consistência de
navegação

Mecanismos de
busca

Para obter os resultados utilizaram-se as seguintes técnicas de avaliação de usabilidade:
x

Avaliações heurísticas sem envolvimento do usuário, realizada por especialista;

x

Testes de usabilidade com envolvimento do usuário, realizada em laboratório;

x

Focus Group com participação dos usuários envolvidos nos testes de usabilidade.

1.2 Modelos pedagógicos para treinamento de operadores
Os modelos pedagógicos dominantes de capacitação utilizados nas companhias brasileiras de
energia elétrica são articulados em formatos tradicionais, com currículos específicos e atividades de
aprendizagem definidas de acordo com os objetivos do treinamento. As abordagens mais comuns são:
x

Treinamento dirigido por instrutores: Definido por Goldstein, (1991), como uma aquisição
sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resultem na
melhoria do desempenho no trabalho, obtidos por meio da análise de tarefas e princípios da
tecnologia instrucional.

x

Salas de aula virtuais: Os modelos tradicionais de treinamento estão sendo adaptados para a
chamada “sociedade da informação”, onde, além das atividades tradicionais de treinamento onthe-job, os participantes têm a oportunidade de discutir e compartilhar conhecimento, interagir,
colaborar e experimentar ambientes virtuais que simulam as atividades reais de operação e
recuperação realizadas no sistema elétrico.

x

Treinamento mediado por computador: Bastante difundido e utilizado, pode ser dividido em
módulos, com abordagem teórica e inclusão de atividades práticas realizadas em laboratórios
virtuais e simulações.

Neste trabalho, devido às particularidades apresentadas pelos programas de capacitação de
operadores, trabalha-se com a ideia de propor um modelo pedagógico que combine diferentes
estratégias para ter o conteúdo correto, no formato correto, para as pessoas certas e no tempo certo.
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Nesta direção, destaca-se o modelo de Aprendizagem Combinada (Blended Learning), que associa
múltiplos meios de apresentação de conteúdos, projetados para complementar uns aos outros,
promovendo a aprendizagem e o comportamento baseado nas aplicações.
Os programas de aprendizagem combinada podem incluir diferentes ferramentas de
aprendizagem, tais como, softwares para colaboração em tempo real, treinamento baseado na web,
sistemas eletrônicos de apoio ao desempenho, embarcados em ambientes orientados à tarefa e,
sistemas de gerenciamento do conhecimento. A aprendizagem combinada mistura várias atividades
baseadas em eventos, incluindo encontros presenciais, vídeo-conferência e aprendizagem dirigida offline, em ritmo próprio. Ainda, combina treinamento orientado por instrutores tradicionais, conferência
online síncrona, auto-aprendizagem estruturada assíncrona e treinamento no trabalho com auxilio de
um operário experiente ou instrutor (on-the-job-training).

1.3 Treinamento de operadores com utilização de laboratórios remotos
Diante da evolução tecnológica proporcionada pela internet é crescente o número de
experiências de treinamento a distância no meio industrial onde procedimentos teóricos e práticos
podem ser realizados através de acesso remoto. Neste contexto, este projeto visa apresentar um
ambiente virtual que contempla a existência de laboratórios de instrumentação remotos acessíveis via
AVA, que serão aplicados em programas de treinamento de operadores de sistemas elétricos.
A estrutura básica dos laboratórios de instrumentação remotos é formada por um conjunto de
instrumentos (fonte de energia, osciloscópio, gerador de sinais, bancada de experimentos)
interfaceados a um computador conectado à internet, que tem a função de controlar o acesso aos
instrumentos e permitir o acesso remoto aos treinandos e instrutores. O instrutor prepara os
experimentos e o treinando remoto acessa e controla o computador do laboratório de instrumentação
e, então, aciona instrumentos, modifica configurações, executa funções, visualiza os resultados e coleta
dados.

1.4 Treinamento de operadores com utilização de simulações
Tem-se verificado o crescimento do uso de simulações em programas de capacitação nos
setores militar, aeronáutico, médico e industrial. Citam-se algumas razões que apóiam o uso de
simulações em programas de treinamento: [1] são aplicáveis à treinandos de todas as idades e níveis de
conhecimento e habilidade; [2] levam os treinandos a entender a responsabilidade de operar
equipamentos modernos e caros durante manobras complexas; [3] permitem o desenvolvimento de
habilidades de maneira integrada; [4] permitem que o treinando experimente situações impossíveis de
serem obtidas diretamente no ambiente real; [5] proporcionam treinamento realístico em operações
incomuns, aumentando o entendimento e melhorando a reação durante situações inesperadas; [6] são
rentáveis e reduzem riscos a seres humanos e instalações.
O uso de simulações no processo de treinamento de operadores é um fenômeno relativamente
novo e ainda carece de pesquisas relevantes que contemplem, por exemplo, a combinação de técnicas
tradicionais de ensino com recursos tecnológicos modernos na composição de programas de
capacitação. Na educação formal, entretanto, diversos modelos de simulação são utilizados em conjunto
com técnicas tradicionais para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. A seguir, descrevem-se
modelos de simulação utilizadas em programas de treinamento, principalmente em nível industrial:
Simulação multimídia: Consiste num sistema que permite a manipulação de variáveis em atividades
específicas e pontuais (entrada ou troca de valores, posição, formato), e o ambiente mostra as
conseqüências destas ações. Normalmente consistem em animações flash ou realidade virtual.
Resultados de estudos realizados por Sharp & Hall, (2000), afirmam que os treinandos aprovaram o
modelo de simulação multimídia principalmente pela facilidade de atingir os objetivos da aprendizagem.
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Simulação em computador reforçada por realidade virtual: Caracteriza-se pela simulação da realidade,
representada pelos sistemas do tipo WoW (Window on World Systems) nos quais o ambiente virtual é
visto por uma janela, onde os objetos tridimensionais e o ator principal movimentam-se, emitem sons,
deformam-se, multiplicam-se e interagem nas três dimensões geométricas e na dimensão temporal. Sua
aplicação mais popular é o simulador de vôo, usado no treinamento de pilotos de aeronaves. Neste tipo
de simulação o treinando experimenta a “aprendizagem por experiência”, citada em Sung & Ou, (2001),
onde realiza tarefas específicas completas e operações complexas, em um ambiente que retrata
fielmente àquele onde serão realizadas as atividades reais.
Simulações em Micro-Mundos: Trata-se de uma complexa simulação em computador de um
determinado domínio, projetada para reagir da mesma forma que reagiria no mundo real, simulando
processos dinâmicos e permitindo ao treinando explorar alternativas, testar hipóteses, interagir, acionar
comandos, mover objetos e descobrir informações sobre eles.
Simulação em computador baseado na web: Permitem aplicar metodologias de aprendizagem com
foco em demonstrações, resolução de problemas, experimentação, exploração e teste de hipóteses.
Estas simulações exercitam o aprendizado pela descoberta, monitorada virtualmente por instrutores e
com diferentes materiais instrucionais de apoio.
Simulação em computador utilizando videoconferência: É definida como um conjunto de tecnologias
de comunicação interativas usadas para a interação simultânea entre dois ou mais locais distantes
fisicamente. Diversas ferramentas web suportam o sistema de videoconferência que podem ser
incorporadas em diferentes situações como monitoração, atendimento e treinamento realizados em
locais remotos. Em seus estudos Levison & Straumanis, (2002), e Cooper, et. al., (2000), afirmam que a
simulação via videoconferência têm como meta permitir aos treinandos visualizar os efeitos de suas
ações em tempo real, melhorando a aprendizagem pela facilitação da discussão, apresentação
simultânea de opiniões e participação ativa no processo de aprendizagem.
Simulação em laboratório de instrumentação virtual: São sistemas de hardware, software e rede que
permitem executar experimentos via internet interagindo com dispositivos reais ou simulados,
tornando-se alternativas válidas para a EaD e programas de capacitação de operadores. Lima, et al.,
(2006), comentam que a comodidade no manuseio de ferramentas virtuais, a ausência de riscos aos
treinandos, a eliminação da possibilidade de dano aos equipamentos e instrumentos, a redução de
custos dos componentes simulados e a criação de ambientes com controle total de variáveis, inclusive
dos defeitos e imperfeições programáveis, fazem do laboratório virtual uma ferramenta importante na
capacitação prática de operadores.

2. SIMULADORES PARA TREINAMENTO DE OPERADORES
Os simuladores para treinamento de operadores de sistemas elétricos (DTS - Dispatcher Training
Simulator), simulam a rede elétrica, a interface do usuário e o comportamento do sistema de potência.
Providenciam um ambiente realístico para os operadores praticarem a operação do sistema sob
condições normais, de emergência e de recuperação a falhas. Podem também ser utilizados para
avaliação de operadores, estudos de engenharia, avaliação de modelos de sistemas de potência, testes
off-line de funções de gerenciamento de energia e procedimentos operacionais.
Quando aplicado às condições normais, os simuladores permitem ao treinando exercitar
manobras e testar seqüências de operações que otimizam o funcionamento do sistema sob seu
controle, aperfeiçoando a operação em um ambiente controlado e isolado, sem riscos para o sistema
elétrico.
Em situações de emergência ocorre violação nas condições normais de operação do sistema,
como: sobre-tensão, sobrecarga, etc. O objetivo deste tipo de simulação é evitar que o sistema elétrico
torne-se inoperante, fique instável ou que a proteção atue. Na simulação, o treinando exercita as
respostas necessárias a um evento procurando fazer com que o sistema se normalize da forma mais
rápida e segura possível.
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Na condição restaurativa, o operador enfrenta o cenário de situação emergencial que ocasionou
perda de integridade do sistema, com desligamento total ou parcial. É simulado o procedimento de
restauração do sistema com segurança, no menor tempo possível. Os simuladores são compostos
basicamente por três subsistemas:
1. Modelo de centro de controle: Corresponde a uma réplica do centro de controle para simulação
de funções de geração, supervisão e recuperação;
2. Modelo do sistema de potência: Modela os componentes do sistema de potência, como
geradores, transformadores e disjuntores;
3. Subsistema educacional: Fornece métodos e ferramentas para o instrutor desenvolver e
controlar cenários de treinamento e também monitorar os exercícios de simulação.
Os modernos simuladores para treinamento de operadores melhoram os programas de
capacitação proporcionando experiência prática na manipulação de aspectos importantes da operação
do sistema de energia, como por exemplo:
x

Remoção de sobrecargas nas redes de transmissão;

x

Uso de aplicações de controle avançadas durante condições normais e de emergência;

x

Fornece habilidade necessária para tratar violações pós-contingências;

x

Operação durante a coleta de carga vazia;

x

Operação eficaz durante condições de baixa tensão;

x

Prevenção de colapsos de tensão;

x

Operação de sistemas com várias subestações;

x

Restauração do sistema após blackout.

Os simuladores ajudam os operadores do sistema a desenvolver habilidades necessárias para
tratar emergências reais e também melhorar o desempenho na operação diária em condições normais.
Para tal, algumas características são desejáveis no ambiente computacional que suporta o simulador:
x

O modelo do sistema elétrico simulado deve ser idêntico àquele experimentado em tempo real;

x

As características dos sistemas de proteção devem ser representadas como atuação de intertravamento, desarmes de equipamentos ou acionamentos de esquemas de emergências,
através da representação de ações de relés de sincronismo, sobre-corrente, sub-freqüência e
sobre-tensão;

x

Os eventos e alarmes gerados pelo simulador virtual devem representar igualmente aqueles
gerados na operação real do sistema;

x

O simulador deve possuir consoles idênticos aos da operação, com todas as funcionalidades das
interfaces que serão visualizadas pelo operador;

x

O simulador deve estar disponível para a realização de treinamento a distância;

x

O simulador deve possuir um sistema de representação de cenários, que são criados pelos
instrutores e utilizados pelos treinandos nas atividades de treinamento;

x

A execução dos eventos especificados nos cenários deve ser possível ocorrer em função do
tempo, a partir da intervenção do instrutor ou em resposta a outro evento;

x

O ambiente de simulação deve permitir que o instrutor tenha o controle das ações da
simulação, paralisando a sessão ou retornando a um ponto especifico desta, permitindo
detalhar tomadas de decisão e seus reflexos na operação.
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2.1 Simulop – Simulador para Treinamento de Operadores
Desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), como resultado da
integração, através de filtros estáticos e dinâmicos e protocolos de comunicação, de três ferramentas,
[1] um SEM (Energy Management System) para supervisão e controle de sistemas elétricos de potência,
[2] o SAGE, Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia e, [3] o OTS (Operator Training Simulator). A
arquitetura do simulador Simulop é composta pelos seguintes componentes:
x

Base SAGE: base de dados distribuída do sistema, em tempo real;

x

EPRI-API: biblioteca de rotinas com interfaces para acesso à base de dados do simulador;

x

OTS: simulador digital em tempo real de sistemas elétricos. Desenvolvido pela EPRI (Electric
Power Research Institute), simula o sistema de potência de forma realística, com respostas
estáticas e dinâmicas às ações do treinando. É composto de três modelos: Modelo do sistema
de potência - (PSM), Modelo do centro de controle - (CCM) e Modelo de posição do instrutor (IP).

x

Filtro estático: responsável pela transferência dos dados armazenados na base de dados do
SAGE para a base de dados do simulador. São usados na configuração de cenários para as
simulações;

x

Filtro dinâmico: aplicativo responsável pela conexão em tempo real dos pontos de comando e
supervisão do SAGE ao sistema elétrico representado no simulador.

2.2 SimuLIHM – Simulador em Ambiente Virtual
Desenvolvido pelo Laboratório de Interfaces Homem-Máquina – LIHM/DEE/UFCG. Trata-se
segundo Torres Filho, (2011), de um simulador em realidade virtual que permite avaliar o
comportamento do operador diante de situações críticas ou de emergência. Aos instrutores são
oferecidas funcionalidades que permitem a criação, edição, gravação e seleção de cenários em tempo
real, bem como participar ativamente da simulação disparando eventos e acompanhando a execução da
simulação.
O SimuLIHM oferece em seu ambiente de simulação, um ambiente virtual tridimensional, que
reproduz a sala de controle, onde os treinandos podem virtualmente se deslocar e interagir com os
painéis virtuais, através do mouse ou teclado, executando os cenários definidos para o treinamento.
Aos instrutores são oferecidas ferramentas para edição de cenários de treinamento, com a
possibilidade de reaproveitar cenários e modificá-los conforme o objetivo (treinamento, reciclagem ou
certificação). O acompanhamento do treinamento é interativo, sendo possível visualizar as ações de
comando sobre os objetos nos painéis ou disparar eventos não programados para avaliar a reação do
treinando. Arquivos de log são gerados simultaneamente gravando as ações do treinando e criando
relatórios a partir dos dados armazenados. A arquitetura computacional do SimuLIHM, implementada
no modelo cliente-servidor, utiliza o protocolo TCP/IP para a comunicação entre o servidor, o ambiente
do instrutor e o ambiente do treinando. Sua arquitetura é composta dos módulos descritos a seguir:.
x

Módulo ambiente do treinando: Neste módulo, é simulada a sala de controle, onde o treinando
navega e interage com objetos tridimensionais.

x

Módulo ambiente do instrutor: Permite a gestão dos cenários desde a sua criação (através da
configuração inicial dos objetos nos painéis ou no sistema supervisório, podendo modificar o
estado dos objetos durante o treinamento (chaves, botoeiras, mostradores ou painéis de
alarme).

x

Banco de dados: O SimuLIHM utiliza um sistema gerenciador do banco de dados, onde todos os
cenários desenvolvidos para a sessão de treinamento, com sua respectiva configuração são
armazenados, bem como o estado dos objetos envolvidos no cenário.
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x

Motor de simulação: O motor de simulação, (responsável pela execução da simulação) é
fundamentado em redes de Petri coloridas (CPN), que representam o comportamento dos
objetos que formam os painéis de controle virtuais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualificação dos operadores de sistemas elétricos de potência tornou-se imprescindível para a
atuação em ambientes cada vez mais complexos e orientados à tecnologia. Cabe ao operador analisar as
condições do sistema, implementar ações de controle, conhecer e aplicar com segurança uma gama de
conceitos associados à operação do sistema.
O problema básico dos programas de capacitação é que o operador recebe pouca ou nenhuma
experiência de operação em situações preventivas, de emergência ou de restauração. Devido à raridade
com que estas situações surgem, a maioria dos operadores não possuem a experiência necessária para
proceder efetivamente diante destes problemas operacionais.
A capacitação necessária para dotar o operador com o conhecimento indispensável para
operação do sistema deve ser um programa multifacetado que envolva treinamento tradicional em sala
de aula, treinamento no trabalho e treinamento em situações projetadas, onde ambientes virtuais de
aprendizagem com apoio de simuladores e laboratórios remotos têm papel importante e essencial na
ampliação e aceleração da aquisição de conhecimento e experiência.
As simulações e laboratórios remotos permitem apresentar cenários para o ensino básico e
avançado da operação do sistema de potência, auxiliando na compreensão de como o sistema responde
a cada tipo de contingência e porque o sistema responde desta maneira, também, providenciam meios
de apresentar novos problemas e testar novas configurações de equipamentos.
A capacitação em ações de controle em emergências e restaurações é necessária
constantemente, pois durante estas contingências, ocorrem as tomadas de decisões mais difíceis com
inúmeras variáveis atuando ao mesmo tempo, havendo a necessidade de utilizar técnicas de operação
complexas, com troca de informações em tempo real para conseguir restaurar o sistema o mais rápido
possível. As simulações podem incrementar a confiança dos operadores durante a ocorrência de
emergências, reduzindo a carga de stress e assegurando melhor controle do sistema de potência. Deve
ser dada a oportunidade ao operador para explorar várias operações de controle de maneira a melhor
prepará-lo para atuar em condições normais de operação.
Este trabalho se encontra em desenvolvimento e objetiva apresentar um modelo pedagógico
para treinamento de operadores de sistemas elétricos, dotado de um ambiente virtual de aprendizagem
com acesso remoto ao simulador SimuLIHM e a laboratórios virtuais de instrumentação e, fornecer
recursos para a gestão integrada do treinamento, ferramentas de comunicação e interação síncronas e
assíncronas, ferramentas para criação de objetos de aprendizagem e mecanismos diferenciados para
avaliação da aprendizagem.
Neste artigo, apresentaram-se, resumidamente, o processo de avaliação utilizado para a seleção
de um ambiente virtual de aprendizagem, a proposta de modelo pedagógico para um programa de
capacitação de operadores, as razões para dotar o AVA com laboratórios de instrumentação remota e
simuladores e, finalmente, apresentou-se as características de simuladores desenvolvidos por empresas
e instituições de pesquisa nacionais.
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ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ͘ŽƉƌŽũĞƚĂƌͲƐĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐĂƉĂǌĚĞĂƚƵĂƌĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ƐŽďƌĞ ũĂŶĞůĂƐ ƉƌĞĚŝĂŝƐ͕ Ġ͕ ƐĞŵ ĚƷǀŝĚĂ͕ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ŚĂũĂ Ƶŵ
ĞƐƚƵĚŽĚĞƚĂůŚĂĚŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂƐĞƌĄĐĂƉĂǌĚĞŵĞĚŝƌ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐŵĞŝŽƐĐŽŵ
ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ͘͘  ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ŵĞĚŝĚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ĂĚĞƋƵĂĚŽƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĨĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŚĂũĂĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌƉƌĞĚŝĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĞƐƚĂƌĞŵ ĂŐŝŶĚŽ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĐŽƌƌĞƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐůŝŵĂ Ğ ĂƐƐŝŵ ĞǀŝƚĂŶĚŽ Ă
ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĄŐƵĂ ĚĞ ĐŚƵǀĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƵƚƌŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĚĞŐƌĂĚĂƌ ƚĂŶƚŽ Ž ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌĞĚŝĂů
ƋƵĂŶƚŽŽƐŽďũĞƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĞƐƚĞ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͕:ĂŶĞůĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͕ƵƚŽŵĂĕĆŽWƌĞĚŝĂů͕ŽŵſƚŝĐĂ͕^ŵĂƌƚ,ŽŵĞ
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ϭ͘ /EdZKhK
 ƵƚŽŵĂĕĆŽ͕ ĐƵũĂ ĞƐƐġŶĐŝĂ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂ ĐƌŝĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ŚƵŵĂŶĂ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ŽƚŝŵŝǌĂƌ ŽƵ ƚŽƌŶĂƌ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŵĂŝƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ ĞƐƚĄ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ğŵ ŶŽƐƐŽ ĐŽƚŝĚŝĂŶŽ ŶĂƐ ŵĂŝƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĄƌĞĂƐ͕ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ Ğ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ăƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ
ƐĂƷĚĞ Ğ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ ƐƵƉŽƌƚĞ Ğ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲĂƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĐƀŵŽĚĂƐ Ğ ŵĞŶŽƐ
ĐŽŵƉůĞǆĂƐĂŽƐƐĞƵƐƵƐƵĄƌŝŽƐŽƵĐůŝĞŶƚĞƐ͘
Ž ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝĂů͕ ƚĞŵͲƐĞ ƉŽƌ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ŵĂŝŽƌ
ĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞ͘  ĐĂƐĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ƉŽĚĞ ĂũƵĚĂƌ ŶĂƐ ƚĂƌĞĨĂƐ ĚŝĄƌŝĂƐ ƋƵĞ ƚŽŵĂŵ ŵƵŝƚŽ ƚĞŵƉŽ ŽƵ ĞǀŝƚĂƌ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ĞƐƋƵĞĐĞƌĂƐũĂŶĞůĂƐĂďĞƌƚĂƐƋƵĂŶĚŽĂƉƌĞǀŝƐĆŽĚŽƚĞŵƉŽŝŶĚŝĐĂƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽ
ĐůŝŵĄƚŝĐĂ͘Ϯ
 ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ Ƶŵ ĐŽƌƌĞƚŽ ƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞĐĞďĞƌ ĚĂĚŽƐ
ƉƌĞĐŝƐŽƐƐŽďƌĞŽƐĨĂƚŽƌĞƐĐůŝŵĄƚŝĐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘dĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂůſŐŝĐĂ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂĞĨĞƚƵĂĚĂĂĂďĞƌƚƵƌĂŽƵĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĂũĂŶĞůĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƐƚĞƐ͘
ƵŶŝĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ƉŽƌ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ Ğŵ ũĂŶĞůĂƐ ƉƌĞĚŝĂŝƐ͕ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚĂ Ă Ƶŵ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ŵĞŝŽ ƉŽĚĞ ƚŽƌŶĂƌ Ƶŵ ŵĞƐŵŽ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞĂŽĂŵďŝĞŶƚĞĞŵƋƵĞĞƐƚĄŝŶƐĞƌŝĚŽ͕ŶŽƋƵĞƚĂŶŐĞĂŽĨŝŵ
ĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂŚƵŵĂŶĂăũĂŶĞůĂƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĂƉŽƐƐĂƐĞƌĂƚƵĂĚĂ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵŶŽĂƐƉĞĐƚŽ
ĚĂ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ă ĂƚƵĂĕĆŽ ĚĂ ũĂŶĞůĂ ŽĐŽƌƌĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ŚƵŵĂŶĂ͕ ĂŽ ƐĞƌ
ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƋƵĂůƋƵĞƌĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚşǀĞůĂŽŵĞŝŽ͘
 ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĕĆŽ ƋƵĞ ĞǆĞƌĕĂŵ
ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ Ă ŵĞĚŝĕĆŽ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞ
ũĂŶĞůĂƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ ĐƵũŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ġ ĨĞŝƚŽ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ Ă ĐŚƵǀĂ͕ ŽƵ Ž
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĠƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂƚƵĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğŵ ũĂŶĞůĂƐ ƉƌĞĚŝĂŝƐ͕ ŝŶƚŝƚƵůĂĚŽ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ Ğŵ ĨĂƐĞ ĚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ƚĂŵĂŶŚŽ ƌĞĂů Ğŵ Ƶŵ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĚĂ ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ ĚŽ ƵƌƐŽ ĚĞ ƵƚŽŵĂĕĆŽ Ğ
ŽŶƚƌŽůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂ͘
KƚĞǆƚŽĨŽŝĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗EĂƐĞĕĆŽϮĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽdĞſƌŝĐĂĐŽŵĂ
ĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶĂƐĞĕĆŽϯƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƐĞŶƐŽƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƐĞŐƵŝƌ͕ƐĆŽůŝƐƚĂĚŽƐŶĂƐĞĕĆŽϰ͕ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂ
ƐĞƌĞŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐĞƉŽƌĨŝŵ͕ĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐŽďƚŝĚĂƐŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͘


Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ KƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ
KƐŝƐƚĞŵĂĂƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽǀŝƐĂŵĂŶƚĞƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚŽƐĐƀŵŽĚŽƐĚĂƵŶŝĚĂĚĞƉƌĞĚŝĂů͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĄƚŝĐŽŝŶƚĞƌůŝŐĂĚŽĂƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐŽĐŽŵĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂďƌŝƌŽƵĨĞĐŚĂƌĂƐũĂŶĞůĂƐĚĞƐƚĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ƉƌŽƚĞŐĞŶĚŽŽƉƌĠĚŝŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕƁĞƐ
ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͘ sŝƐĂ ƚĂŵďĠŵ ŵĂŝŽƌ ĐŽŶĨŽƌƚŽ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌĄ ĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞů Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂŚƵŵĂŶĂƉĂƌĂĨĞĐŚĂƌŽƵĂďƌŝƌũĂŶĞůĂƐĞŵĐĂƐŽƐĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐŽƵĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽ
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ĞƐƚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁĞ͕ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽƉŽƐƐşǀĞŝƐŝŶƚĞƌƌƵƉĕƁĞƐ
ŶĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐƉĞůĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĚĞƐůŽĐĂƌĂƚĠĂũĂŶĞůĂĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽďƌƵƐĐĂŶŽ
ĐůŝŵĂ ŽƵ ŶĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚŽ ĐƀŵŽĚŽ ũĄ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ƚĂŵďĠŵ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůĂ ŽƉĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŵĂŶĚŽŵĂŶƵĂůƌĞŵŽƚŽƉĂƌĂƐƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌĂƚŝĐŝĚĂĚĞĂŽƐĞƵƵƐŽ͘
ĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ĐŽŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĞ ƉŽƵĐĂ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă͕ ĨƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ ƐĞƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽ
ĞŵƉƌŽĚƵƚŽĞƚŽƌŶĂƌͲƐĞĂĐĞƐƐşǀĞů͕ŽƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁƉŽĚĞƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĞŵƵŵĂƐŽůƵĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞ
ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌĞĚŝĂů ƋƵĂŶƚŽ Ă ĚĂŶŽƐ
ĐĂƵƐĂĚŽƐƉĞůĂĞŶƚƌĂĚĂŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞĐŚƵǀĂ͘ϯ
WĂƌĂŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğŵ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ ĞŵƚĂŵĂŶŚŽƌĞĂů͕
ĨŽŝĂĚŽƚĂĚĂƵŵĂ:ĂŶĞůĂĚĞĐŽƌƌĞƌŚŽƌŝǌŽŶƚĂůϴ͕ƉĞůŽĨĂƚŽĚĞƉŽƐƐƵŝƌǀĞŶƚŝůĂĕĆŽĚĞĨĄĐŝůƌĞŐƵůĂŐĞŵ͖ŶĆŽ
ŽĐƵƉĂƌĄƌĞĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐŽƵŝŶƚĞƌŶĂƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞŽƵƐŽĚĞƚĞůĂƐ͕ŐƌĂĚĞƐŽƵƉĞƌƐŝĂŶĂƐ͕ĂůĠŵĚĞƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĞ
ŶŽŵĂŶƵƐĞŝŽ͖ďĂŝǆĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͖ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĨŽůŚĂƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘ϭ
K ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŵϱďůŽĐŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ͗WĂŝŶĞů͕>ſŐŝĐĂ ĚĞ ŽŶƚƌŽůĞ͕
/ŶƚĞƌƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽ͕ĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽůĠƚƌŝĐŽĞƚƵĂĚŽƌĞůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐŽϯ;&ŝŐƵƌĂϭͿ͘KƉĂŝŶĞůĞǆĞƌĐĞŽƉĂƉĞů
ĚĞ/,D;/ŶƚĞƌĨĂĐĞ,ŽŵĞŵͲDĄƋƵŝŶĂͿŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ŝŶĚŝĐĂŽĞƐƚĂĚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĨĞƌĞĐĞŽƉĕƁĞƐ
ĚĞŚĂďŝůŝƚĂƌͬĚĞƐĂďŝůŝƚĂƌĂĕƁĞƐĞĐŽŵĂŶĚŽƐ͖Ă>ſŐŝĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞĐĞďĞĞƐƚĂƐŽƉĕƁĞƐ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐ
ƐŝŶĂŝƐĚŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĂůſŐŝĐĂĚĞĐŽŵĂŶĚŽ͖Ž/ŶƚĞƌƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂŽƵƚƌĂůſŐŝĐĂĐŽŵŽƐŝŶĂůĞĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĞŶǀŝĞŽĐŽŵĂŶĚŽĚĞ
ĂďƌŝƌĞĨĞĐŚĂƌĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕ŽƵƋƵĞĂũĂŶĞůĂƚĞŶŚĂƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞƵĐƵƌƐŽĚĞĂďĞƌƚƵƌĂͬĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĞŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĐŽŵĂŶĚĂŶĚŽ Ž ŵŽƚŽƌ ƉĂƌĂ Ă ŵĞƐŵĂ ĂĕĆŽ͖ ŽƐ ďůŽĐŽƐ ĚĞ ĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƚƵĂĚŽƌ
ĞůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐŽ ĐŽŶǀĞƌƚĞŵ Ž ƐŝŶĂů ƌĞĐĞďŝĚŽ ;ƐŝŶĂů ĚŝŐŝƚĂů͕ ϱǀͿ Ğŵ Ƶŵ ƐŝŶĂů ƉĂƌĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ Ž ŵŽƚŽƌ Ğ
ŵĞĐĂŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞƐƚĞ͕ƵŵƐŝƐƚĞŵĂŵĞĐąŶŝĐŽĂƚƵĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂũĂŶĞůĂƉƌĞĚŝĂůĂ
ƐĞƌ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ ƋƵĞ ĞŶǀŝĂŵ ƐŝŶĂŝƐ ă ůŽŐŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ŝŶĨůƵĞŵ
ĚĞĐŝƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ĂƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĚĞ ƐƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌĞƌƌŽƐ͕ĐŽŵŽŝŵƉƌĞĐŝƐĆŽŽƵĨĂůŚĂƐĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽ͕ƵŵĞƐƚƵĚŽĚŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͘

&ŝŐƵƌĂϭʹŝĂŐƌĂŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂůĚŽ^ŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁϯ

KƉƌŽƚſƚŝƉŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĞŵĞƐĐĂůĂƌĞĚƵǌŝĚĂ;&ŝŐƵƌĂϮͿĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŵϮϬϭϬ
ŶĂ^ĞŵĂŶĂĚĞŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘
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&ŝŐƵƌĂϮͲWƌŽƚſƚŝƉŽĞŵĞƐĐĂůĂƌĞĚƵǌŝĚĂ;^dϮϬϭϬͿ

K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğŵ ƚĂŵĂŶŚŽ ƌĞĂů ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ Ğŵ ĨĂƐĞ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ƐĞƌĄ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ŶŽ
>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞŽŶƚƌŽůĞĚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞĂůĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂĂŚŝĂ;/&ͿŶŽĐĂŵƉƵƐ^ĂůǀĂĚŽƌ͘

Ϯ͘Ϯ :ĂŶĞůĂƐƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽ
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ũĄ ĞǆŝƐƚĞŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ũĂŶĞůĂƐ ƉŽƌ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŵŽƚŽƌĞƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ƵŵĂƐŽůƵĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞũĂŶĞůĂƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂƉĂƌĂƚŽĚŽƐ
ŽƐƚŝƉŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĕĆŽŽƵĨůĂƉƐƉĂƌĂĨƵŵĂĕĂϰ͘ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞĠƵŵĨĂƚŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ Ğ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞƌĄ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ Ğŵ
ũĂŶĞůĂƐ ƉƌĞĚŝĂŝƐ Ğ͕ ĚĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞƐƚĂƌĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ Ă ĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ŵĞŝŽ ϱ͕ ĐŽŵŽ Ă ŽǆŝĚĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ
ĞƐƚĞƵŵĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐŵĂŝƐĐƌşƚŝĐŽƐĞĚĂŶŽƐŽƐĂŽďŽŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƐƚĂĂŶĄůŝƐĞ
ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌ ĂƚĞŶĚĂ ĂŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ
ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁĞŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ͘
ŽŝŶŝĐŝĂƌŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƌĞĂůŝǌŽƵͲƐĞƵŵĞƐƚƵĚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞ
ĐŽŶŚĞĐĞƌĚĞƚĂůŚĞƐĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞƵƐŽĚĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂŶĂƉƌĄƚŝĐĂĞŵƵŵĂŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂů͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĨŽŝĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĂĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞƉƌĞĕŽƐ͕
ŽŶĚĞĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĐƵƐƚŽƐ͕ĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĨƵŶĐŝŽŶĞ
ĐŽŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽϳ͕ĨŽƌĂŵĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŶĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ƐĞŶĚŽ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŽƐ ĂƚƵĂĚŽƌĞƐ Ă ƉŝŶŚĆŽ Ğ
ĐƌĞŵĂůŚĞŝƌĂϰĞŵŽƚŽƌĞƐƚƵďƵůĂƌĞƐϵ͘
Ž ĨŝŶĂů ĚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ;ĚƌŝǀĞͿ ϳ͕ ĨŽŝ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƋƵĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ
ƉŽƐƐƵŝƌĄƵŵĂƚƵĂĚŽƌůŝŶĞĂƌ;ƉĂƌĂũĂŶĞůĂƐĚĞĐŽƌƌĞƌͿƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽϯĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ƉŽƌ ƉŽƌĐĂ Ğ ďĂƌƌĂ ƌŽƐƋƵĞĂĚĂ͘ K ŵĞƐŵŽ ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƉŽƌĚƌŝǀĞƐϯĚŽƚŝƉŽŵŽƚŽƌƚƵďƵůĂƌ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞƵŵĂƐŽůƵĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂůĂŽĚƌŝǀĞ
ŵĂŝƐ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĐƵŵƉƌĂ ƐĞƵ ƉĂƉĞů ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ĐŽŵ
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ͘


ϯ͘ ^E^KZ^W>/s/^K^/^dD
KƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽĞĐŚĂǀĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞƐĞŐƵƌŽ͕ƐĆŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ŐƌĂŶĚĞ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ ĨŽƌĂŵ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ĂŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĂƉĞŶĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ;ƋƵĂŶƚŽĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕƁĞƐͿĞƚĠƌŵŝĐŽ;ŝŶĞƌĞŶƚĞĂŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĂƵŶŝĚĂĚĞƉƌĞĚŝĂůͿ͕
ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ͕ ĚĂŶĚŽ ĂŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞǆĞƌĐĞƌ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ ŽƵ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞƐƚĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŵĂŶƵĂŝƐ ƌĞŵŽƚŽƐ Ğ ĞŶǀŝĂƌ Ƶŵ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĐŽŵĂŶĚŽ ĚĞ ƉĂƌĂĚĂ ĂŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ă ĐĂĚĂ Ĩŝŵ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ĚĂ ũĂŶĞůĂ͘ &ƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƉĞƌĂͲƐĞ ĞǆƉĂŶĚŝƌ ĂƐ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ƉĂƌĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵĞĚŝĕĆŽ͘
ŵ ƵŵĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƋƵĞ
ƉŽƐƐƵĞŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƋƵĞƚĂŶŐĞŵĂĞƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ĚĞŶƚƌĞŵƵŝƚŽƐ͕
ĂůŐƵŶƐ ƋƵĞ ũĄ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ƉƌĞĚŝĂů ĐŽŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĞǆĞƌĐĞƌŽĐŽŶƚƌŽůĞĞŵũĂŶĞůĂƐƉƌĞĚŝĂŝƐϲ͘

ϯ͘ϭ ^ĞŶƐŽƌĚĞĐŚƵǀĂ
ŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĂĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞŵũĂŶĞůĂƐƉƌĞĚŝĂŝƐ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂŶŽŝŶƚĞƌŝŽƌ
ƉƌĞĚŝĂů ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ ;ĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĐŽŵŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ĂĐĞƐƐŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ƌĞƋƵĞƌĞŵ ŽƵƚƌŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽ ƚĞŵĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĐŽŵŽŝƌĐƵŝƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĚĞdsĞĂůĂƌŵĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐͿ͘
ŵƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂƐŽďƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽƉƌĞĚŝĂůƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞŵ
ũĂŶĞůĂƐ͕ĨŽŝĨĞŝƚĂƵŵĂďƵƐĐĂĞŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĐŚƵǀĂƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕
ĚĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ͕ ŶŽƚŽƵͲƐĞ ƉŽƵĐĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕
ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽƉŽƵĐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŶĚŽĂŽƉĕĆŽƉĞůŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƚĂůǀĂƌŝĄǀĞůĞŵƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ŵŐĞƌĂů͕ŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞĐŚƵǀĂƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƵƚŝůŝǌĂŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂĐŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞĚĂ
ĄŐƵĂƉĂƌĂƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ŽƐŵŽĚĞůŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ͕ƉŽĚĞͲƐĞĐŝƚĂƌƵŵƐĞŶƐŽƌŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ
ĂĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĐŚƵǀĂ͕ƵŵƐĞŶƐŽƌĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞǀĞŶƚŽĞĚĞůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞĞŵƵŵƷŶŝĐŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ
ϵĞŽŽƵƚƌŽƐĞŶƐŽƌƐŝŵƉůĞƐĚĞĐŚƵǀĂ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƉůĂĐĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĐŽŵĚƵĂƐƚƌŝůŚĂƐ
ĐŽŶĚƵƚŽƌĂƐ͕ ƚĞŶĚŽ ƵŵĂ ŵşŶŝŵĂ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĞůĂƐ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĨĞĐŚĂͲƐĞ Ƶŵ ĐŽŶƚĂƚŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ ŶĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŐŽƚĂƐĚĞĄŐƵĂ͘^ĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƚŝŵŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͘ϯ
ZĞĂůŝǌĂƌĂŵͲƐĞƚĞƐƚĞƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐŽůĞƚĂƌĚĂĚŽƐƐŽďƌĞĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞƵŵƐĞŶƐŽƌ
ĚĞ ĐŚƵǀĂ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ž ƐĞŶƐŽƌ ;ĨŝŐƵƌĂ ϯͿ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ ĚŽŝƐ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ Ğŵ
ĨŽƌŵĂĚĞƉĞŶƚĞĐŽŵŵşŶŝŵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞĞƐƉĂĕĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂ
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚŽƐĞŶƐŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽŶĚƵĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĂŽƌĞĐĞďĞƌŐŽƚĂƐĚĞĐŚƵǀĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƵŵ
ĞƐƚƵĚŽĚĂƚĞŶƐĆŽŵşŶŝŵĂƉĂƌĂŚĂǀĞƌĐŽŶĚƵĕĆŽƉĞůĂĄŐƵĂ͘

&ŝŐƵƌĂϯʹ^ŽŶĚĂĚŽƐĞŶƐŽƌĚĞĐŚƵǀĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƉĂƌĂŽƉƌŽũĞƚŽƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


KƐ ĚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ă ĐŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ ŶŽ ƐĞŶƐŽƌ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ
ĞůĠƚƌŝĐĂƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽŐƌĄĨŝĐŽ;&ŝŐƵƌĂϰͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽƐĞŶƐŽƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƚĞŶƐĆŽ

ƐŽŶĚĂĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵƌĞůĠ͕ĐŽŶǀĞƌƚĞƐĞƵƐŝŶĂůĞŵ
ĚŝŐŝƚĂů ;&ŝŐƵƌĂ ϱͿ͕ ĞŶǀŝĂ͕ ĂƐƐŝŵ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞƌ Ă ŵşŶŝŵĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĄŐƵĂ Ğŵ ƐƵĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ Ƶŵ ƐŝŶĂů ă
ƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞůſŐŝĐŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƉƌŽĐĞƐƐĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĐĞďŝĚĂƐƉĞůŽƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽĞ
ŽƵƚƌŽƐĐŽŵĂŶĚŽƐĞĂƐƐŝŵĞĨĞƚƵĂƌƵŵĂĂĕĆŽ͘

&ŝŐƵƌĂϱͲŝƌĐƵŝƚŽůĞƚƌƀŶŝĐŽĚŽƐĞŶƐŽƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů

ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ Ă ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ Ğŵ ŽďƚĞƌ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĞůĠƚƌŝĐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŐŽƚĂƐ ĚĞ
ĐŚƵǀĂ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĄ ŶĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğŵ ƚĂŵĂŶŚŽ ƌĞĂů Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
ƐĞŶƐŽƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŶĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƵŵĂďŽĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽͲďĞŶĞĨşĐŝŽ͘

ϯ͘Ϯ ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ůĠŵĚĂĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĐŚƵǀĂ͕ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĨŽŝĞƐĐŽůŚŝĚĂĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚĂǀĂƌŝĄǀĞůĂƐĞƌŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂ
ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ WŽŝƐ͕ ĂůĠŵ ĚŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ũĂŶĞůĂ ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽ ĐůŝŵĄƚŝĐĂ͕ Ž ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ ƐĞƌĄ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ă ǀĞŶƚŝůĂĕĆŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĂ
ƵŶŝĚĂĚĞƉƌĞĚŝĂůƋƵĂŶĚŽŶĆŽŚŽƵǀĞƌĐŚƵǀĂ͘ŝŶĚĂĂƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŽŵŽĚĞůŽƋƵĞĐŽŵƉŽƌĄŽ
ƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘
ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ŵŽŶŝƚŽƌĂĕĆŽ ƚĠƌŵŝĐĂ Ğŵ ƐĞƵƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ Ă
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŽƐƚĂƚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƚĂůŵŽŶŝƚŽƌĂĕĆŽϳ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽďƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂƐ Ɛſ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŵ ĞƐƚĂ ŽƉĕĆŽ ĚĞ ǀĂƌŝĄǀĞů Ğŵ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ
ŵĂŝƐ ĐŽŵƉůĞǆĂƐ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ŵĂŝŽƌ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘ WŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ Ž ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ ƐĞƌĄ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽůŽŐŽŶĂǀĞƌƐĆŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƐƵĂůſŐŝĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵĂŽƉĕĆŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂĕĆŽƚĠƌŵŝĐĂŶŽ

0119

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ƐĞƵƉƌŽƚſƚŝƉŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂĞĨĞƚƵĂĕĆŽƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂũĂŶĞůĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞůſŐŝĐĂ
ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͗ ďƌŝƌ ũĂŶĞůĂ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĂĐŝŵĂ ĚŽ ĚĞƐĞũĂĚŽ Ğ ŶĆŽ ĨŽƌ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽĐůŝŵĄƚŝĐĂ͘


ϰ͘ WZ^Wd/s^
ϰ͘ϭ KƵƚƌŽƐ^ĞŶƐŽƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ
ƉĂƌƚŝƌĚĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƚĞƐƚĞƐ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞĞƐƚƵĚĂƌĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽƐ
ŶŽ ^ŝƐƚĞŵĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ƚŽƌŶĄͲůŽ ǀŝĄǀĞů ĐŽŵĞƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ;Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵĞƚĂ ĚĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ Ġ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŵĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽƐŝŵƉůĞƐĞƵŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĞŐƵƌŽĞĞĨŝĐŝĞŶƚĞͿ͘
EŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƚŽƌŶĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĆŽ Ɛſ ǀŝĄǀĞů͕ ĐŽŵŽ ŵĂŝƐ ƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚŽ͕
ƉůĂŶĞũĂͲƐĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͗
Ͳ^ĞŶƐŽƌĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽǀĞŶƚŽ͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŐƌĂŶĚĞƵƚŝůŝĚĂĚĞĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐƉƌĞĚŝĂŝƐƋƵĞŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƐƐƵĞŵ ƉĂƉĞů Ğŵ ĂďƵŶĚąŶĐŝĂ͕ ĐŽŵŽ ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐ ŽƵ ƐĂůĂƐ ĚĞ ĂƵůĂ͘ Žŵ Ž ƵƐŽ ĚĞƐƚĞ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƐĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽǀĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĂǀĂǌĆŽ
ĚĞĂƌƋƵĞĞŶƚƌĂƉĞůĂũĂŶĞůĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĞĨĞƚƵĂƌƐĞƵĐŽŶƚƌŽůĞŶĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂũĂŶĞůĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂƐĞƌĞŵĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐĂĞƚĂƉĂĚĞ/ŶƚĞƌƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽ͗
ŝͿ^ĞŶƐŽƌĚĞƉƌĞƐĞŶĕĂƉŽƌ/Z;/ŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽͿ͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐĞŵƉŽƌƚĂƐĚĞ
^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ͕ĚĞƚĞĐƚĂĂƉƌĞƐĞŶĕĂƉĞůĂŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƵŵƐŝŶĂůĚĞ/Z;/ŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽͿĂƚĠƐĞƵ
ƌĞĐĞƉƚŽƌ͘ Žŵ ƐƵĂ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ŶĂ ĨŽůŚĂ ŵſǀĞů ĚĂ ũĂŶĞůĂ Ğŵ ƋƵĞ Ž ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ ĞƐƚĄ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĚĞƚĞĐƚĂƌƵŵĂƉŽƐƐşǀĞůƉƌĞƐĞŶĕĂŶŽƚƌĂũĞƚŽĚĂũĂŶĞůĂ;ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĂůŐƵŵ
ƐĞƌǀŝǀŽŽƵŽďũĞƚŽƐĂƉŽŝĂĚŽƐŶŽƉĞƌĐƵƌƐŽĚĂũĂŶĞůĂͿĂƚŝǀĂŶĚŽƐƵĂƉĂƌĂĚĂŝŵĞĚŝĂƚĂ͘ƐƚĞƐĞŶƐŽƌƐĞƌĄ
ĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ͘
ŝŝͿ ^ĞŶƐŽƌ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĂůƚĂ ŶŽ ŵŽƚŽƌ͗ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ĐŽŵ ŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ Ğ ĞĨĞƚƵĂƌ Ă ƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ ƋƵĂŶĚŽ Ž ŵŽƚŽƌ ĞƐƚŝǀĞƌ
ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽĞŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĐƵƌƐŽĚĂũĂŶĞůĂ
ŽƵĂƚĠŵĞƐŵŽƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞůƵďƌŝĨŝĐĂĕĆŽŶŽƐƚƌŝůŚŽƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂĂĞƐƚĂ͘
ŽŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐĞŶƐŽƌ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌƉƌĞǀĞŶŝĚŽƐĚĂŶŽƐĂŽŵŽƚŽƌ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞ
ŵĂŝŽƌĐƵƐƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
ŝŝŝͿ ĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͗ ĐŽŵ Ž ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĞƌƌŽƐ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ Ă Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ
tĂƚĐŚĚŽŐ ;ŽƵ ͞ĐĆŽ ĚĞ ŐƵĂƌĚĂ͟Ϳ͕ Ƶŵ ƌĞůĠ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ ĨŽŶƚĞ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ Ğ
ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ ƐĞƵ ĐŽŶƚĂƚŽ E ;ĨĞĐŚĂĚŽ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ŚĄ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶĂ ďŽďŝŶĂͿ ůŝŐĂŶĚŽ Ă ďĂƚĞƌŝĂ Ğŵ ƵŵĂ
ĞŶƚƌĂĚĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚŽ /ŶƚĞƌƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĂĐŝŽŶĂƌ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƐĞƵ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂů͘


ϱ͘ KE>h^K
KƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁĐƵŵƉƌĞƐĞƵŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌƵŵĂƐŽůƵĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ
ƉĂƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌĞĚŝĂů ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĂ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂĕĆŽĐůŝŵĄƚŝĐĂ͘WŽŝƐĞƐƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŽƚĞŵƉŽĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂƵŵĂǀĞǌƋƵĞ
ĨŽƌĚĞƚĞĐƚĂĚĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽĐůŝŵĄƚŝĐĂ͘
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽĐůŝŵĄƚŝĐĂĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚŽĐŽŵƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŵƉůĞƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĐŽŶĚƵƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐŚƵǀĂ ĂŝŶĚĂ Ġ ƉŽƵĐŽ ĚŝƐĐƵƚŝĚĂ ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚŽŵſƚŝĐŽ͘
ƉſƐ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ŶĂ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ Ğ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƚĞƐƚĞƐ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĂƐĞǆƚĞŶƐƁĞƐũĄĐŝƚĂĚĂƐĂŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂƚŽƌŶĂͲůŽŵĂŝƐƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚŽĞƐĞŐƵƌŽĂŽ
ƵƐŽ͘ &ƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ͕ ƉůĂŶĞũĂͲƐĞ ƚŽƌŶĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĄǀĞů͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽ ŵĂŝƐ ƐĞŐƵƌŽ Ğ ĚĞ ƐŝŵƉůĞƐ
ŽƉĞƌĂĕĆŽĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘


ϱ͘ Z&ZE/^/>/K'Z&/

ϭ ^dK^͕ ^ŝůǀŝŶŽ W͘ ^ŝƐƚĞŵĂ ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ŽŶƚƌŽůĞ WĂƌĂ :ĂŶĞůĂƐ WƌĞĚŝĂŝƐ ʹ ƵƚŽͲtŝŶĚŽǁ͘ /Ŷ͗
^D/EZ/K E/KE>  KEdZK>  hdKDK͕ ϮϬϭϭ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ &ĞĚĞƌĂů ĚĂ ĂŚŝĂ ʹ h&͘
^ĂůǀĂĚŽƌͲĂŚŝĂ͘
Ϯ K>E/͕ ĂŝŽ ƵŐƵƐƚŽƐ DŽƌĂŝƐ͕ ŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ Ğ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ WůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ƉĂƌĂZĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘^ĆŽWĂƵůŽͲ^W͕ϮϬϭϬ͘
Ξ͕ ŵŵĞƌƐďĞŬ͕ ůĞŵĂŶŚĂ͕ ϮϬϭϬ͕ ƌŝǀĞƐ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŚͲ
ϯ
a ro
ƉĂƌƚŶĞƌ͘ĐŽŵͬĞŶͬĚŚͲŐƌƵƉƉĞ͘ĂƐƉ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϭͬϬϲͬϭϭ
ϰƐƋƵĂĚƌŝĂƐĚĞĂůƵŵşŶŝŽĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕WŽƌƚĂůĚĞƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͕ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşͲ
ǀĞůĞŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĞĐǁĞď͘ĐŽŵ͘ďƌͬĂĞĐͲŶĞǁƐͬŵĂƚĞƌŝĂͬϴϲϬͬĞƐƋƵĂĚƌŝĂƐͲĚĞͲĂůƵŵŝŶŝŽͲĞͲĂͲƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘Śƚŵů
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϭ͘
ϱK>/s/Z͕ĚƌŝĂŶŽDĂƌĐŝŽĚĞ͕ƵƚŽŵĂĕĆŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝġŶĐŝĂƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ĞŶƚƌŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞƌĂƌĂƋƵĂƌĂʹhE/Z͕ϮϬϬϱ͘
ϲ d//Z/͕ ŶƚƀŶŝŽ ůĞďĞƌ 'ŽŶĕĂůǀĞƐ͘ :ĂŶĞůĂƐ͕ ŶĄůŝƐĞ ^ŝƐƚġŵŝĐĂ WĂƌĂ ĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŵďŝĞŶƚĂů͘
sŽůƵŵĞϭ͘&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ϭϵϵϳ͘
ϳtdE͕ZŽďĞƌƚŽDĂƐƐĂƌƵ͕;ϮϬϬϮͿ͕dŝƉŽƐĚĞ:ĂŶĞůĂƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞďĂŶĂƚĂǁ͘ĐŽŵ͘
ďƌͬƌŽďĞƌƚŽͬũĂŶĞůĂƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϭ͘
ϴ t/EdZK>͕ DŽƚŽƌŝǌĞ zŽƵƌ tŝŶĚŽǁƐ ĂŶĚ ^ŬǇůŝŐŚƚƐ͘ tŝŶƚƌŽů /ŶĐ͕͘ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁŝŶƚƌŽů͘ĐŽŵͬĐŽŶƚƌŽůƐ͘Śƚŵ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϭ
ϵ zKE'y/E͕ DĞĐŚĂŶŝĐĂů ůĞĐƚƌŽŶŝĐ dĞĐŚ Ž͕͘ >ƚĚĂ͕͘ EŝŶŐďŽ ŚĞŶŚĂŝ ;ϮϬϭϬͿ͕ ZŽůůŝŶŐ ĨŽƌ ĞĂƐǇ ůŝĨĞ͘
;ĂƚĄůŽŐŽͿ͕EŝŶŐďŽ͕ŚŝŶĂ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ǁǁǁ͘ǇŽŶŐǆŝŶŵŽƚŽƌ͘ĐŽŵĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϭ͘
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RESUMO
O protocolo CAN (Controller Area Network) tem sido vastamente utilizado na implementação de
diversas aplicações de controle distribuído em tempo real, tais como sistemas robóticos, sistemas
embarcados e principalmente sistemas automotivos. Neste trabalho temos como exemplo a aplicação
de uma rede CAN num veículo autônomo submarino ou Authonomu Underwater Vehicle (AUV).
Inicialmente é apresentada a estrutura e o princípio de funcionamento do AUV, para depois apresentar
a estrutura da rede no AUV e um modelo matemático para que se possa então aplicar e fazer a análise
temporal do conjunto de mensagens presente na rede.

Palavras-chave: rede CAN, modelo matemático, veículo submarino autônomo
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1. INTRODUÇÃO
Os Veículos Autônomos Submarinos ou Authonomus Underwater Vehicles (AUVs) são dispositivos
veiculares com autonomia para realizar operações por si só sem a interação humana, ou seja, ele é préprogramado para uma tarefa ou operação específica, depois é lançado à água e realiza a tarefa. Alguns
AUVs além de possuir sistema de computação embarcado para tomada de decisões também possuem
sistemas de: aquisição de dados e percepção, atuação, comunicação e geração de energia.
Os veículos autônomos geralmente são controlados a partir de um sistema de controle que é
composto por unidades de sensores, de atuadores e de central de processamento. Os sensores e
atuadores podem estar ligados a um único sistema de processamento formando uma arquitetura
centralizada ou a diferentes unidades de processamento interconectadas entre si formando uma
arquitetura distribuída.
A arquitetura distribuída é baseada em sistemas sensoriais e em controladores distribuídos simples,
interligados numa rede de sensores e atuadores, na qual nenhum sistema individual está em nível
hierárquico superior a qualquer outro. Desta forma, o sistema se torna robusto, confiável, flexível,
extensível e mais tolerante a falhas do que na abordagem centralizada. A falha de um subsistema não
implica necessariamente na falha do sistema global (COSTE; SIMMONS, 2000). Por esses motivos optouse por um sistema com arquitetura distribuída, com microcontroladores dedicados a tarefas exclusivas,
como por exemplo: realizar a medição de uma bússola digital.
Os sensores e atuadores presentes no AUV apresentado neste trabalho formam um sistema com
arquitetura distribuída, portanto é necessária uma comunicação entre os diversos circuitos constituintes
desse sistema. Para troca de dados entre equipamentos eletrônicos, existem vários tipos de tecnologias
conhecidas: Inter-Integrated Circuit (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), CAN, Profibus, etc. Cada uma
apresenta características próprias, vantagens e desvantagens que dependem do tipo de aplicação e das
particularidades técnicas e econômicas do produto.
Pelo fato da rede CAN oferecer boas propriedades para transmissão de mensagens com requisitos
temporais (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002), além de ter uma topologia de barramento
multimestre e permitir mais do que dois dispositivos conectados a rede CAN foi escolhida para ser
implantada no AUV.
Para analisar o desempenho da rede CAN aplicada no AUV em estudo, a rede será submetida a um
modelo matemático proposto por (GODOY, SOUSA, INAMASU, 2005) assim como as análises do modelo
proposto a partir de (TINDELL; BURNS; WELLINGS).
Este artigo está dividido da seguinte maneira: na seção seguinte será apresentado o AUV; na seção 3
terá uma introdução a rede CAN; na seção 4 é apresentado detalhes da aplicação da rede CAN no AUV;
na seção 5 é apresentado o formalismo do modelo matemático para a análise da rede CAN; na seção 6
temos os resultados de desempenho obtidos, e por fim a conclusão com sugestões de trabalhos
complementares futuros.

2. O VEÍCUILO AUTÔNOMO SUBMARINO NÃO TRIPULADO
O AUV em estudo tem como objetivo monitorar a integridade física de barragens, fazer aquisição e
armazenagem dos parâmetros limnológicos tais como a temperatura, oxigênio dissolvido, PH,
alcalinidade e condutividade. Além de documentar imagens da biota dos lagos dos reservatórios de
Usinas Hidrelétricas (UHE's), com custo minimizado, alta disponibilidade e pouca dependência de mão
de obra especializada para operá-lo.
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2.1 Estrutura
O AUV é composto por um corpo central, constituído por um cilindro, e por duas bases laterais. No
corpo central está localizada toda a rede sensorial e câmeras do submarino. Nas bases laterais,
encontra-se o sistema de flutuação, emersão e submersão do submarino. Acima dos cilindros laterais,
encontram-se os propulsores que atuam no deslocamento do submarino (ver Figura 1).
Ao iniciar um teste, o submarino tem que estar na superfície da água, pois o empuxo é maior que o
peso para que ele fique sempre flutuando na superfície, caso necessário, é possível compensar o
equilíbrio com bóias ou pesos. Para controlar a flutuação e realizar sua emersão e submersão são
usados dois êmbolos acoplados individualmente nas bases laterais acionados individualmente por um
motor de passo. Alguns submarinos atuais utilizam um sistema de propulsores para a realização desta
tarefa, porém foi escolhido para este projeto um sistema de embolo- lastro, pois, além da economia de
energia para realizar as tarefas de imersão e emersão, não polui a captura de imagens que é feita para a
verificação da estrutura das barragens.

Figura 1 – Detalhe do submarino
De acordo com as leis da conservação da massa, não se pode variar a massa de um corpo, mas é
possível variar seu volume. Essa variação é que faz que o submarino realize a submersão e a emersão.
Uma pequena variação na diferença entre massa e volume altera o ponto de equilíbrio do corpo,
podendo o submarino submergir, ficar em equilíbrio a uma determinada profundidade ou que ele venha
a emergir.
Para o deslocamento horizontal do submarino são utilizados dois propulsores da marca Sea-Doo (ver
Figura 2). Estes propulsores são largamente utilizados por mergulhadores e suportam arrastar
aproximadamente um peso de 150 kg, que, de acordo com o dimensionamento do submarino, são
totalmente aplicáveis para a tarefa de “arrasto” do móvel.

Figura 2 – Detalhe de um dos propulsores
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2.2 Sensoriamento
O sistema sensorial do submarino é composto por duas partes: uma referente à navegação do
veículo e outra referente à captação dos dados de meio ambiente. A navegação é um dos aspectos mais
importantes dos veículos subaquáticos, na medida em que qualquer utilização de um veículo deste tipo
depende, grandemente, da capacidade de percorrer uma determinada trajetória, ou de saber o local em
que está quando ocorre algum evento importante.
Para o sistema de navegação foram usados dois sensores distintos, um de aceleração e um de
orientação. O sistema de navegação do submarino é constituído por um acelerômetro, modelo
MMA7260QT da Freescale, bússola HMC6352 - Honeywell e um transdutor de pressão absoluta.

3. REDE CAN
A rede CAN é um barramento serial multimestre que usa transmissores para enviar a todos os “nós”
da rede, possuindo um sistema sofisticado e robusto de detecção de erro. Além disso, as propriedades
de tempo e um algoritmo de resolução de colisão dão uma alta utilização em escalonabilidade e
garantia de latência de acesso ao barramento menor que 150μs para mensagens de alta prioridade
sobre um barramento a 1Mbits/s (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002).
O máximo de dados transmitido por uma mensagem é 64 bits (8 bytes), sem qualquer endereço
explícito, sendo a estação receptora responsável por aceitar ou não a mensagem através do
campo da identificação da mensagem que pode ser 11 bits (CAN 2.0A, padrão) ou 29 bits (CAN 2.0B,
estendido). Os tipos de mensagens definidas para o protocolo CAN são: mensagem de dados, remota,
erro e sobrecarga. As mensagens de dados e as remotas podem ser do tipo padrão ou estendida (ver
Figura 3). A diferença entre a mensagem de dados e a remota é que na mensagem remota não consta o
campo de dados, já que o objetivo dessa mensagem é apenas requisitar de um “nó” da rede
determinada informação.

Figura 3 – Estrutura das mensagens CAN 2.0A e CAN 2.0B
Um conceito importante para rede em tempo real presente no protocolo CAN é CSMA/CD com NDA
(Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora com Arbitragem Não Destrutiva por Operação Lógica Bit-aBit). Por ser uma rede do tipo multi-mestre dois ou mais “nós” podem iniciar uma transmissão ao
mesmo tempo, por isso após enviar um bit o “nó” verifica se nenhum outro “nó” da rede o
sobrescreveu. Caso isso ocorra, o “nó” que estiver enviando uma mensagem com o campo de
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identificação de menor prioridade interrompe sua transmissão e passa a receber do barramento,
enquanto que o “nó” que estiver enviando uma mensagem com maior prioridade (o campo
identificador é que determina essa prioridade) continua a enviar a mensagem sem ter que recomeçar a
transmissão.
Outra característica é a presença do Bit-Stuffing como regra para violação de bits e auxílio na
sincronização das mensagens, que consisti na adição de um bit de valor invertido após a repetição de
cinco bits de mesmo valor.

4. A REDE CAN NO AUV
Tratando especificamente do AUV, as informações que trafegam pela rede CAN são os dados de
navegação: acelerações nos três eixos (x, y e z), a orientação de uma bússola digital e pressão externa,
além dos dados dos sensores de qualidade da água. Esses dados são: nível de oxigenação,
condutividade, temperatura da água e pH. Além deles, têm-se dados de temperatura interna e pressão
interna.
A rede CAN é formada por 5 nós (ver Figura 4), no qual, basicamente, cada nó da rede é composto
por um microcontrolador da família PIC 18F, um controlador CAN MCP2551 e um transreceptor CAN
MCP2515 todos de fabricação Microchip.

Figura 4 – Esquema do sistema de sensores e rede CAN
O “nó” 0 é responsável pela navegação do submarino, para isso, recebe dados dos sensores via rede
CAN, envia comando para acionamento dos propulsores e lastro, além de receber informações do
sistema de inspeção de imagens.
Os “nós” 1, 2, 3 e 4 realizam a medição dos sensores nos quais estão conectados a eles, conforme
ilustrado na Figura 4, e a envia ao “nó” 0 por meio da rede CAN.
Cada mensagem é enviada para o nó 0 a cada 200ms. A seguir tem-se o conjunto de mensagens que
circulam na rede CAN, conforme é visto na Tabela 1.
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Tabela 1 – Mensagens de dados da rede CAN
Identificador
(ID)
00010100001
00010100010
00010100100

m Mensagem

“Nó” de
origem
1
1
1

“Nó” de
destino
0
0
0

Bytes (S m )

1
2
3

Temperatura da água em °C
Temperatura da água em °F
Condutividade da água

4
4
4

4
5
6

pH da água
00010100101
Nível de oxigenação da água em %O 2 00010100110
Nível de oxigenação da água em mg/L 00010100111

1
1
1

0
0
0

4
4
4

7
8

Pressão interna
Orientação

00010110010
00010110011

3
4

0
0

2
2

9
10
11
12
13

Aceleração x
Aceleração y
Aceleração z
Pressão externa
Temperatura interna

00010111000
00010111001
00010111010
00011000010
00011010010

2
2
2
3
3

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

O padrão escolhido foi o CAN 2A, devido o número de mensagens presente no AUV, até então, ser
pequeno (menor que 20), não necessitando para isso do campo ID maior que 11 bits. E por motivo de
implementação de software e utilização de códigos já disponibilizados pelo fabricante do controlador
CAN o baud rate da rede é de 125Kbits/s.

5. O MODELO MATEMÁTICO
O modelo matemático apresentado consiste basicamente em determinar o tempo de transmissão
de cada mensagem no barramento CAN considerando o conjunto de todas as mensagens possíveis no
sistema em questão.
Temos que o tempo de transmissão de uma mensagem (R m ) é dado pela equação 1(TINDELL;
BURNS, 1994):
ܴ = ܬ + ܹ + ܥ

[Eq. 1]

Onde temos que J m é o Jitter da mensagem (tempo médio de espera de uma mensagem na fila de
transmissão) e é determinado empiricamente, assim como nos trabalhos pesquisados é 0,1ms (GODOY,
SOUSA, INAMASU, 2005) e (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002), C m representa o tempo de
transmissão de uma mensagem (m) fisicamente no barramento sendo dado pela equação 2 e W m
representa o atraso no barramento no pior caso, ou seja, o maior tempo entre a inserção de uma
mensagem na fila de prioridades e o início de sua transmissão e é dado pela equação 3.
ܥ = ቀቂ

்ା ଼.ௌ
ቃ+
ହ

ܱ + 8. ܵ ቁ . ߬௧

[Eq. 2]

Onde:
T: número de bits do cabeçalho (overhead) da mensagem sujeitos ao bit-stuffing, no caso 34 para
CAN 2A;
S m : número de bytes de dado a ser transmitido na mensagem (nó máximo igual a 8);
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O: número máximo de bits do cabeçalho da mensagem, que para CAN 2A é 47;
ʏ bit : tempo para se transmitir um bit sobre o barramento, para uma baud rate de 125Kb/s é 8μs.
ܹ = ܤ + σא() 

ௐ ା ାఛ್
൨ . ܥ
்ೕ

[Eq. 3]

Onde:
B m : tempo de bloqueio no pior caso da mensagem (m) dado pela equação 4;
hp: conjunto de mensagens do sistema com prioridade maior que a mensagem m;
T j : período de uma mensagem j;
C j : tempo de transmissão de uma mensagem j.
ܤ = maxא() (C୩ )

[Eq. 4]

B m é determinado a partir do conjunto de mensagens no sistema com prioridade menor que a
mensagem m.
Observa-se que o termo W m aparece em ambos os lado da expressão, requerendo assim a utilização
de uma relação de recorrência até o termo (n+1) se tornar igual ao termo n na equação 5.
ܹାଵ = σא() 

 ା ାఛ
ௐ
ೕ
್

்ೕ

൨ . ܥ

[Eq. 5]

Onde W m n inicialmente é zero.
O conjunto das equações apresentadas constitui um modelo matemático que pode ser utilizado
para análise de redes CAN sob configurações e parâmetros determinados para aplicação na robótica
(GODOY, SOUSA, INAMASU, 2005).
A partir do modelo apresentado temos como dados de entrada e dados saída mostrados na Tabela
2:
Tabela 2 – Dados de entrada e saída para o modelo apresentado
Dados de entrada

Dados de saída

Velocidade comunicação
Versão CAN (CAN 2A ou CAN 2B)
Periodicidade das mensagens

Tempo de transmissão das
mensagens

Tamanho em bytes das mensagens

Taxa de utilização do barramento

6. RESULTADOS
A partir do modelo proposto na seção anterior e com os parâmetros adotados para a rede CAN, tal
como escolha do padrão CAN 2A, velocidade de transmissão de 125Kbit/s e conjunto de mensagens
dado pela Tabela 1 chegamos aos resultado da Tabela 3 onde consta os tempos calculados a partir do
modelo proposto.
Com o tempo de transmissão de cada mensagem (R m ) encontrado pelo modelo matemático é
possível determinar a taxa de utilização do barramento pelo somatório dos tempos de transmissão para
todas as mensagens no período de cada mensagem. Para o baud rate de 125Kbit/s encontramos para
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esse conjunto de mensagem uma taxa de ocupação do barramento de 8,42%. Para um baud rate de
1Mbit/s tivemos como resultado do modelo para esse mesmo conjunto de mensagem que a taxa de
utilização caiu para apenas 1,61%.
Tabela 3 – Tempos relacionados a cada mensagem
m

Mensagem

C (μs)

B(μs)

W(μs)

R(ms)

1
2

Temperatura da água em °C
Temperatura da água em °F

737,6
737,6

737,6
737,6

737,6
740,7

1,4
1,4

3
4

Condutividade da água
pH da água

737,6
737,6

737,6
737,6

743,9
747,1

1,4
1,4

5
6
7

Nível de oxigenação da água em
Nível de oxigenação da água em
Pressão interna

737,6
737,6
584

737,6
584
584

750,3
597
599,7

1,4
1,3
1,3

8

Orientação

584

584

601,8

1,3

9
10

Aceleração x
Aceleração y

584
584

584
584

603,9
606,1

1,3
1,3

11
12
13

Aceleração z
Pressão externa
Temperatura interna

584
584
584

584
584
0

608,2
610,4
4,5

1,3
1,3
0,7
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7. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentado a implementação de uma rede CAN aplicada a um submarino
autônomo não tripulado, além de apresentar um modelo matemático para essa rede de comunicação e
aplicá-lo ao conjunto de mensagem desse sistema.
Devido, principalmente, ao conjunto de mensagem não ser tão extenso, a quantidade de bytes de
dados por mensagem ser no máximo igual a quatro e estar sendo utilizado o padrão CAN 2A no qual
cada mensagem possui um número menor de bits a ser transmitido em relação ao padrão CAN 2B a
utilização de uma velocidade de transmissão de 125Kbit/s é suficiente para esta aplicação, pois como
vimos, apresentou apenas durante 8,42% do tempo temos o barramento ocupado na transmissão das
mensagens do sistema.
Um importante trabalho no qual pode ser realizado é a modelagem por meio de rede Petri colorida
para confrontar o resultado obtido pelo modelo matemático por meio de simulações e também
observar o comportamento da rede aumentando o conjunto de mensagem do sistema para analisar o
comportamento da rede quando esta apresentar uma taxa de utilização do barramento elevada.
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ŵĞĚŝĚŽƐ͕ ŶŽƐ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĚŽ /&W͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƌ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ǀĞƚŽƌŝĂů ;ŵŽĚĞůŽ EϯϮϱϬ ĚĂ
ŐŝůĞŶƚ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐͿ͘ ĞŵŽŶƐƚƌĂͲƐĞ ƋƵĞ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ĚŝŵŝŶƵĞŵ ƐĞƵ ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂƐ ƵĐůŝĚŝĂŶĂƐ͕ ƋƵĂƐĞ ƐĞŵ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ƌĂĚŝĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ
ƵƚŝůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ƉŽƌƚĄƚĞŝƐ͕ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵ Ž ŵĄǆŝŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĂ ŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ
ĚĞǀŝĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂ͕ŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽ͕ƐŝŵƵůĂĕĆŽ͕ŵĞĚŝĕĆŽ
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ϭ͘ /EdZKhK
ŽŵŽĂǀĂŶĕŽĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐƉŽƌƚĄƚĞŝƐƐĞŵĨŝŽ͕ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵ
ĂŶƚĞŶĂƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐĞĐŽŵƉĂĐƚĂĚŽƐ͘EĆŽƌĞƐƚĂŵĚƷǀŝĚĂƐƋƵĞĂŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽ
Ğŵ ǀĄƌŝĂƐ ĨĂŝǆĂƐ ĚĞ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐ ;ŵƵůƚŝďĂŶĚĂͿ ƐĆŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ ĂŽƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ŵŽĚĞƌŶŽƐ͘EĞƐƚĞŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͕ŽƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƐĞŵĨŝŽƌĞƐƵůƚĂĞŵĚĞŵĂŶĚĂƐ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŵƉĂĐƚĂƐĞ ĐŽŵŵƵůƚŝďĂŶĚĂƐ ĚĞ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ͕ ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ Ă
ƵŶŝĆŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƐĞŵĨŝŽŶƵŵƷŶŝĐŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƉŽƌƚĄƚŝů͘ĐĞƌƚŽƋƵĞƉĂƌĂĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ͕ĂŝŶĚĂŵĞŶŽƌĞŵĂŝƐůĞǀĞƋƵĞŽƐĂƚƵĂŝƐ͕ŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂĂŶƚĞŶĂĠƵŵĨĂƚŽƌ
ĐƌşƚŝĐŽ͘
sĄƌŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽƚġŵƐŝĚŽƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĂƉůŝĐĂĚĂƐĂĂŶƚĞŶĂƐƉĂƚĐŚĞŵŵŝĐƌŽĨŝƚĂ͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽ͗ Ž ƵƐŽ ĚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚŽƐ ĚŝĞůĠƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ;>KĞƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϳͿ͖ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ĐĂƌŐĂƐƌĞƐŝƐƚŝǀĂƐŽƵƌĞĂƚŝǀĂƐ;^/Ed/͕ϭϵϵϲͿ͖ĞŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞůĠƚƌŝĐŽĚĂĂŶƚĞŶĂƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂ;tE'͖>E^dZ͕ϭϵϵϵͿ͘
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂůĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚĞĂŶƚĞŶĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐŽƚŝŵŝǌĂĂĨŽƌŵĂĚĂĂŶƚĞŶĂ
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞƵĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞůĠƚƌŝĐŽ͕ƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐĞƵƚĂŵĂŶŚŽƚŽƚĂů;</DĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϮͿ͘ WŽƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ ĚƵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ Ğŵ ĐŽŵƵŵ͕ Ž ƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƉĂĕŽ Ğ Ă ĂƵƚŽͲ
ƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ĂƐ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ͗
ďĂŶĚĂůĂƌŐĂ;Dz^͕ϭϵϵϮͿ͕ŵƵůƚŝďĂŶĚĂ;WhEdĞƚĂů͕͘ϭϵϵϴͿ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͕ĞƚĐ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŽƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ğŵ ǀĄƌŝĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĂ ĐŝġŶĐŝĂ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘ EĂ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ĚĞ
DŝĐƌŽͲŽŶĚĂƐ͕ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĞƐƚĄ ŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĚŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ ĚŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞZ&ͬŵŝĐƌŽͲŽŶĚĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ;ĨƌͿĞůĂƌŐƵƌĂĚĞďĂŶĚĂ;tͿĞŵʹ
ϭϬĚ;ZhĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖K>/s/ZĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘

Ϯ͘ EdE^Wd,
ƐĂŶƚĞŶĂƐƉĂƚĐŚƐĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƉůĂŶĂƐ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƐĚĞƵŵĞůĞŵĞŶƚŽŝƌƌĂĚŝĂĚŽƌ;ƉĂƚĐŚͿĞƵŵƉůĂŶŽ
ƚĞƌƌĂ ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ƶŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĞůĠƚƌŝĐŽ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϭͿ͘ ƐƐĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƐĆŽ ŵƵŝƚŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚĂĚĂƐ Ğŵ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ĂǀŝĂĕĆŽ͕ĞƐƉĂĕŽŶĂǀĞƐ͕ŵşƐƐĞŝƐ͕ŶŽƐƋƵĂŝƐ͕ŽĐƵƐƚŽ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞŽƚĂŵĂŶŚŽƐĆŽ
ƌĞƐƚƌŝƚŽƐĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ƉĞƐŽĞƚĂŵĂŶŚŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͘ůŐƵŵĂƐĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚĞƐƐĞƐƚŝƉŽƐĚĞ
ĂŶƚĞŶĂƐƐĆŽĂďĂŝǆĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ďĂŝǆŽŐĂŶŚŽĞůĂƌŐƵƌĂĚĞďĂŶĚĂĞƐƚƌĞŝƚĂ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂĂůƚƵƌĂ
ĚŽƐƵďƐƚƌĂƚŽƉŽĚĞŵŽƐĂƵŵĞŶƚĂƌĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĞĂůĂƌŐƵƌĂĚĞďĂŶĚĂĚĂĂŶƚĞŶĂ͘ǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐŵŽĚĞůŽƐ
ĚĞƉĂƚĐŚĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽƐ͕ĐŝƌĐƵůĂƌĞƐ͕ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĞƐ͕ĞƚĐ͘;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘


&ŝŐƵƌĂϭʹŶƚĞŶĂWĂƚĐŚ
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;ĂͿ ;ďͿ;ĐͿ;ĚͿ;ĞͿ;ĨͿ

&ŝŐƵƌĂϮʹůŐƵŶƐƚŝƉŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐĚĞƉĂƚĐŚ;ĂͿYƵĂĚƌĂĚĂ͕;ďͿƌĞƚĂŶŐƵůĂƌ͕;ĐͿĐŝƌĐƵůĂƌ͕;ĚͿƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕
;ĞͿĞůŝƉƐŽŝĚĂůĞ;ĨͿĂŶĞůĐŝƌĐƵůĂƌ

ǆŝƐƚĞŵ ƋƵĂƚƌŽ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉĂƚĐŚ͕ ƐĆŽ ĞůĞƐ͖ ůŝŶŚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ĐĂďŽ ĐŽĂǆŝĂů͕ ĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂďĞƌƚƵƌĂ Ğ ĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ͘ K ƋƵĞ ĨŽŝ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨŽŝ Ă ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ĐĂďŽ ĐŽĂǆŝĂů͘ K ĐŽŶĚƵƚŽƌ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚŽ ĐĂďŽ Ġ ůŝŐĂĚŽ ĂŽ
ƉĂƚĐŚ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽĐŽŶĚƵƚŽƌĞǆƚĞƌŶŽĠůŝŐĂĚŽĂŽƉůĂŶŽƚĞƌƌĂ;&ŝŐƵƌĂϯͿ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĂŶƚĞŶĂƉŽƌĐĂďŽĐŽĂǆŝĂů
ŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͕ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ ĚĞƐĞũĂĚĂ Ğ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĚŝĞůĠƚƌŝĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐ ĚĞ ƵŵĂ ĂŶƚĞŶĂ ƉĂƚĐŚ
ƋƵĂĚƌĂĚĂ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĞŵƉşƌŝĐŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ĂůĂŶŝƐ͕ Ğŵ ƐĞƵ ůŝǀƌŽ͕
;ĂůĂŶŝƐ͕ϮϬϬϱͿĚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƋ͘ϬϭͲƋ͘ϬϮ͘
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Ƌ͘Ϭϯ

Ƌ͘Ϭϰ

ĞŵƋƵĞ͕
t

їĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂƚĐŚ͖
 їǀĂůŽƌĞĨĞƚŝǀŽĚĂƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞĞůĠƚƌŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĚŝĞůĠƚƌŝĐŽ͖


ѐ>

їĂũƵƐƚĞƋƵĞůĞǀĂĞŵĐŽŶƚĂŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞďŽƌĚĂ͖

>


ї>ĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂƚĐŚ͘

ƉſƐ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚĂ ůĂƌŐƵƌĂ Ğ ĚŽ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ŽƐ ůĂĚŽƐ ĚĞ Ƶŵ ƉĂƚĐŚ ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌ͕
ĐŽŵŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ͕ƵƚŝůŝǌĂͲƐĞĂůĂƌŐƵƌĂĚŽƉĂƚĐŚƌĞƚĂŶŐƵůĂƌ͕ĐŽŵŽƚĂŵĂŶŚŽ͕ĚĞĐĂĚĂƵŵ͕ĚŽƐƐĞŝƐůĂĚŽƐ
ĚŽŚĞǆĄŐŽŶŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĞŶƚĂƚŝǀĂĞĞƌƌŽ͕ĞŵďƵƐĐĂĚĞŵĞůŚŽƌŝĂƐ͕ĨĂǌĞŶĚŽƵŵĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĚĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞƵŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĂĐĞŝƚĄǀĞůĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ͘

ϯ͘ 'KDdZ/&Zd>'K^WZ
KƚĞƌŵŽĨƌĂĐƚĂůĨŽŝŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƌDĂŶĚĞůďƌŽƚ;ϭϵϴϯͿƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĂƵƚŽͲƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞ Ğŵ ƐƵĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ͘ĞƐĚĞĂƐƵĂĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ͕ƵŵĂŐƌĂŶĚĞǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵŵƵŝƚŽƐ
ƌĂŵŽƐ ĚĂ ĐŝġŶĐŝĂ Ğ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ hŵĂ ĚĞƐƐĂƐ ĄƌĞĂƐ Ġ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ůĞƚƌŽĚŝŶąŵŝĐĂ &ƌĂĐƚĂů ;:''Z͕
ϭϵϵϱ͖:''Z͕ϭϵϵϳ͖tZEZ͕ϭϵϵϱͿ͘EĂůĞƚƌŽĚŝŶąŵŝĐĂ&ƌĂĐƚĂů͕ĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂůĠĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŵ
Ă ƚĞŽƌŝĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ Ğ
ĞƐƉĂůŚĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐ͘
Ɛ ĂŶƚĞŶĂƐ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ĚĞ 'ŽƐƉĞƌ ƉƌŽƉŽƐƚŽƐ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨŽƌĂŵ
ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ Ƶŵ ĂƌƌĂŶũŽ ƉĞƌŝſĚŝĐŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĚĞ ƉĂƚĐŚĞƐ ŚĞǆĂŐŽŶĂŝƐ͘  &ŝŐƵƌĂ ϰ ŝůƵƐƚƌĂ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂŶƚĞŶĂĨƌĂĐƚĂůĚĞ'ŽƐƉĞƌ͘KůĂĚŽĚŽŚĞǆĄŐŽŶŽĠĚĂĚŽƉŽƌ>сϯϳ͕ϯϰŵŵĞ,ĠĂĂůƚƵƌĂ͕
ĚĂĚĂƉŽƌ͗
Ƌ͘Ϭϱ

H = L 3

 &ŝŐƵƌĂ ϱ ŝůƵƐƚƌĂ ŽƐ ƚƌġƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ŝƚĞƌĂĕĆŽ ĨƌĂĐƚĂů ;ŬͿ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͘  ůĞŝ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĨƌĂĐƚĂůĚĞ'ŽƐƉĞƌ͕ďĂƐĞĂĚŽĞŵƵŵĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂŚĞǆĂŐŽŶĂů͕ĠĞǆƉƌĞƐƐĂƉĞůĂƋ͘Ϭϲ͗

L(k ) =

L(k − 1)
7

Ƌ͘Ϭϲ


ĞŵƋƵĞ͕Ŭсϭ͕ϮĞϯ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŽƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĞƚĞƌĐĞŝƌŽŶşǀĞŝƐĚĞŝƚĞƌĂĕĆŽ͘WĂƌĂŽĞůĞŵĞŶƚŽ
ŐĞƌĂĚŽƌ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϰ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞŬсϬ͘
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&ŝŐƵƌĂϰʹĠůƵůĂƵŶŝƚĄƌŝĂĚĂ&^^ĨƌĂĐƚĂůĚĞ'ŽƐƉĞƌ͗ĞůĞŵĞŶƚŽŐĞƌĂĚŽƌ




&ŝŐƵƌĂϱʹĞƐĞŶŚŽĐŽŵƚƌġƐŶşǀĞŝƐĚĞŝƚĞƌĂĕĆŽĨƌĂĐƚĂů͗;ĂͿŬсϭ͖;ďͿŬсϮ͖;ĐͿŬсϯ







ŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƐƵďƐƚƌĂƚŽĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŽ&ZͲϰ͕ĐŽŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŝĞůĠƚƌŝĐĂɸƌс
ϰ͕ϰ͕ĞƐƉĞƐƐƵƌĂŚсϭ͕ϱŵŵĞƚĂŶŐĞŶƚĞĚĞƉĞƌĚĂƐƚĂŶɷсϬ͕ϬϮ͘

ϰ͘ Z^h>dK^
EĂ &ŝŐƵƌĂ ϲ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ǀġ Ă ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĂ ĂŶƚĞŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ƵƐĂŶĚŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚĞƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ĐŽŵƉĂƌƚĞĚĞĐŽďƌĞĐŽďĞƌƚĂƉŽƌĂĚĞƐŝǀŽĚĞƌĞĐŽƌƚĞ͕ŶŽƋƵĂůĨŽŝ
ŝŵƉƌĞƐƐŽŽƐůĞŝĂƵƚĞƐĨĞŝƚŽƐŶŽŽƌĞůƌĂǁ͘


;ĂͿ;ďͿ;ĐͿ;ĚͿ


&ŝŐƵƌĂϲʹWƌŽƚſƚŝƉŽƐĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ;ĂͿŶşǀĞůϬ͕;ďͿŶşǀĞůϭ͕;ĐͿŶşǀĞůϮĞ;ĚͿŶşǀĞůϯ
EĂ &ŝŐƵƌĂ ϳ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĂƐ ĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵĞĚŝĚŽƐ Ğ
ƐŝŵƵůĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐ ƵƐĂŶĚŽ Ă ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ĚĞ 'ŽƐƉĞƌ͕ ĚĞǀŝĚŽ Ă ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶŽŵĞŝŽ͘
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;ĂͿ;ďͿ









;ĐͿ;ĚͿ
&ŝŐƵƌĂϳʹŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĞĚŝĚŽĞƐŝŵƵůĂĚŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͕ƉĂƌĂ͗;ĂͿŽŶşǀĞůϬ͕;ĂͿŽ
ŶşǀĞůϭ͕;ĂͿŽŶşǀĞůϮĞ;ĂͿŽŶşǀĞůϯ

ϱ͘ KE>h^O^
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ďĂŶĚĂ
ĚƵƉůĂ͕ƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐƐĞŵĨŝŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĂƐĨĂŝǆĂƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĂ ďĂŶĚĂ ^ ;Ϯʹϰ ',ǌͿ Ğ  ;ϰʹϴ ',ǌͿ͘ Ɛ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĨŽƌĂŵ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă
ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ĚĞ 'ŽƐƉĞƌ͕ Ğŵ ƚƌġƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ŝƚĞƌĂĕĆŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ Ƶŵ ĂƌƌĂŶũŽ ƉĞƌŝſĚŝĐŽ ĚĞ ƉĂƚĐŚĞƐ
ŚĞǆĂŐŽŶĂŝƐ͘&ŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂƉĞŶĂƐƵŵĂĐĂŵĂĚĂĨŝŶĂĚŽƐƵďƐƚƌĂƚŽĚŝĞůĠƚƌŝĐŽĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŽƐŽďƌĞĂ
ƋƵĂů ĂƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĨŽƌĂŵ ŝŵƉƌĞƐƐĂƐ͘  ĂŶĄůŝƐĞ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ ŶŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŶƐŽĨƚ
ĞƐŝŐŶĞƌdDĞŵĞĚŝĕƁĞƐĚĞƋƵĂƚƌŽƉƌŽƚſƚŝƉŽƐĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͘
KƉƌŽũĞƚŽĚĞĂŶƚĞŶĂĐŽŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐŵŽƐƚƌŽƵ ƐĞƌ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽďĂƐƚĂŶƚĞĂƚƌĂƚŝǀĂ͕ƵŵĂǀĞǌ
ƋƵĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂůƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŝůƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝĂŝƐ
ĐŽŵƉĂĐƚŽƐĞ͕ĐŽŵďŽŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ŵĞƐŵŽĐŽŵƵŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĞƌƌŽŶŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ
ĐŽŵ Ă ŵĞĚŝĕĆŽ͘ ŽŵŽ ĨƵƚƵƌŽƐ ŵĞůŚŽƌĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŵ ĂũƵĚĂ ĚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ŐĞŶĠƚŝĐŽƐ Ğ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ͕ ĂĐƌĞĚŝƚĂͲƐĞ ƋƵĞ ƚĂŝƐ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ ŽƉĞƌĂƌ ŶĂƐ ĚƵĂƐ ĨĂŝǆĂƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ĐŽŵ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ǁŝƌĞůĞƐƐ͘KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐƉƌŽũĞƚĂĚĂƐĐŽŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐƉĞƌŵŝƚŝƵĂũƵƐƚĂƌ
ƐĞƵƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ;ĨƌĞtͿƐĞŵŵŽĚŝĨŝĐĂƌďƌƵƐĐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞƵƚĂŵĂŶŚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘/ƐƚŽĨŽŝ
ƉŽƐƐşǀĞůƉŽƌƋƵĞĐŽŵŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝƚĞƌĂĕƁĞƐĨƌĂĐƚĂŝƐŚĄƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĨƌĞ
t͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵĞĚŝĚŽƐ ǀĂůŝĚĂƌĂŵ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͘ Ɛ ĨŽŶƚĞƐ ĚŽƐ ĞƌƌŽƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĞĚŝĚŽƐĞƐŝŵƵůĂĚŽƐŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽƐĞƌĆŽ
ĂďŽƌĚĂĚĂƐĞŵƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͘
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Z&ZE/^/>/K'Z&/
>E/^͕ ͘ ͕͘ ŶƚĞŶŶĂ dŚĞŽƌǇ͗ ŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ĞƐŝŐŶ͕ :ŽŚŶ tŝůĞǇ Θ ^ŽŶƐ͕ WƵďůŝƐŚĞƌƐ͕/ŶĐ͕͘ EĞǁ zŽƌŬ͕
ϮϬϬϱ͖
Zh͕ Z͘ D͘ ^͖͘ ^/>s͕ W͘ ,͘ ĚĂ &͖͘ ͛^^hEK͕ ͘ '͘ EĞƵƌŽŵŽĚĞůŝŶŐ ƐƚŽƉ ďĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ <ŽĐŚ
/ƐůĂŶĚƉĂƚĐŚĞůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ&^^ĨŝůƚĞƌĚĞƐŝŐŶ͘DŝĐƌŽǁĂǀĞĂŶĚKƉƚŝĐĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ>ĞƚƚĞƌƐ͕ǀ͘ϱϭ͕ƉƉ͘ϯϬϭϰͲ
ϯϬϭϵ͕ϮϬϬϵ͖
:''Z͕͘>͘&ƌĂĐƚĂůĞůĞĐƚƌŽĚǇŶĂŵŝĐƐ͗ǁĂǀĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚĚŝƐĐƌĞƚĞůǇƐĞůĨͲƐŝŵŝůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘/Ŷ͗͘
hE E ,͘ <Z/d/<K^ ;ĞĚƐ͘Ϳ͘ ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ƐǇŵŵĞƚƌǇ͘ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ͕ dĂǇůŽƌ ĂŶĚ &ƌĂŶĐŝƐ
WƵďůŝƐŚĞƌƐ͗ϭϵϵϱ͘ƉƉ͘ϮϯϭͲϮϴϭ͖
:''Z͕ ͘ >͘ &ƌĂĐƚĂů ĞůĞĐƚƌŽĚǇŶĂŵŝĐƐ͗ ĨƌŽŵ ƐƵƉĞƌ ĂŶƚĞŶŶĂƐ ƚŽ ƐƵƉĞƌůĂƚƚŝĐĞƐ͘ /Ŷ͗ :͘ >͘ s,>͕ ͘
>hddKE͕E͘dZ/Kd;ĞĚƐ͘Ϳ͘&ƌĂĐƚĂůƐŝŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͘EĞǁzŽƌŬ͕^ƉƌŝŶŐĞƌͲsĞƌůĂŐ͗ϭϵϵϳ͘ƉƉ͘ϮϬϰͲϮϮϭ͖
</D͕/͘<͕͘zKK<͕:͘'͕͘WZ<͕,͘<͕͘&ƌĂĐƚĂůͲ^ŚĂƉĞ^ŵĂůů^ŝǌĞDŝĐƌŽƐƚƌŝƉWĂƚĐŚŶƚĞŶŶĂ͕DŝĐƌŽǁĂǀĞĂŶĚ
KƉƚŝĐĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ>ĞƚƚĞƌƐ͕ǀ͘ϯϰ͕Ɖ͘ϭϱʹϭϳ͕ϮϬϬϮ͖
>K͕d͘<͕͘,K͕͕͘,tE'͕z͕͘>D͕͘>͕͘DŝŶŝĂƚƵƌĞĂƉĞƌƚƵƌĞͲĐŽƵƉůĞĚŵŝĐƌŽƐƚƌŝƉĂŶƚĞŶŶĂŽĨǀĞƌǇŚŝŐŚ
ƉĞƌŵŝƚŝǀŝƚǇ͘ůĞĐƚƌŽŶŝĐ>ĞƚƚĞƌƐ͕ǀ͘ϯϯ͕Ɖ͘ϵͲϭϬ͕ϭϵϵϳ͖
DE>ZKd͕͕͘͘dŚĞĨƌĂĐƚĂůŐĞŽŵĞƚƌǇŽĨŶĂƚƵƌĞ͕t͘,͘&ƌĞĞŵĂŶĂŶĚŽ͕͘EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϴϯ͖
Dz^͕W͕͘͘&ƌĞƋƵĞŶĐǇͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶƚĞŶŶĂĂŶĚďƌŽĂĚͲďĂŶĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚŚĞƌĞŽĨ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ
/͕ǀ͘ϴϬ͕Ɖ͘ϭϬϯʹϭϭϮ͕ϭϵϵϮ͖
K>/s/Z͕͖͘͘͘DWK^͕͘>͘W͘^͖͘^/>s͕W͘,͘ĚĂ&͘KǀĞƌĂůůƐŝǌĞĂŶƚĞŶŶĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶƵƐŝŶŐĨƌĂĐƚĂů
ĞůĞŵĞŶƚƐ͘DŝĐƌŽǁĂǀĞĂŶĚKƉƚŝĐĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ>ĞƚƚĞƌƐ͕ǀ͘ϱϭ͕ƉƉ͘ϲϳϭͲϲϳϱ͕ϮϬϬϵ͖
WhEd͕͕͘͘ZKDh͕:͕͘WKh^͕Z͕͘ZD͕͘KŶƚŚĞĞŚĂǀŝŽƌŽĨƚŚĞ^ŝĞƌƉŝŶƐŬŝDƵůƚŝďĂŶĚ&ƌĂĐƚĂů
ŶƚĞŶŶĂ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶŶƚĞŶŶĂƐĂŶĚWƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ͕ǀ͘ϰϲ͕Ɖ͘ϱϭϳͲϱϮϰ͕ϭϵϵϴ͖
^/Ed/͕ Z͘ ͕͘  ŽĨ DŝĐƌŽƐƚƌŝƉ ŶƚĞŶŶĂƐ ĨŽƌ tŝƌĞůĞƐƐ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ƌƚĞĐŚ ,ŽƵƐĞ͕ EŽƌǁŽŽĚ͕ D͕
ϭϵϵϲ͖
tE'͕,͘z͘>E^dZ͕D͘:͕͘ƉĞƌƚƵƌĞͲĐŽƵƉůĞĚƚŚŝŶͲĨŝůŵƐƵƉĞƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŵĞĂŶĚĞƌĂŶƚĞŶŶĂƐ͕/
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶŶƚĞŶŶĂƐĂŶĚWƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ͕ǀ͘ϰϳ͕Ɖ͘ϴϮϵʹϴϯϲ͕ϭϵϵϵ͖
tZEZ͕͘,͘ŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨĨƌĂĐƚĂůĞůĞĐƚƌŽĚǇŶĂŵŝĐƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/Ŷ͗ϭϭƚŚ EEh>Zs/tK&WZK'Z^^
/E WW>/ KDWhdd/KE> >dZKD'Ed/^ ;^Ϳ͕ sK>hD //͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͙ DŽŶƚĞƌĞǇ͕ ͗
EĂǀĂůWŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ^ĐŚŽŽů͕ϭϵϵϱ͘ƉƉ͘ϵϲϰͲϵϲϵ͘
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E>/^^1EdKDW>/&/KZ/yKZh1KKDdEK>K'/
DK^
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

<ĂƌŽůŝŶĂD͘,͘ŽƵƚŝŶŚŽ ^ĂĐŚĂĚŽW͘͘&ĂƌŝĂƐ WƌŝƐĐŝůĂD͘ŽĞůŚŽ ĞWĞĚƌŽ,͘͘DŝƌĂŶĚĂ 
Ϯ
ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂů
ϰ
ĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ŬĂƌŽů͘ŶŝƋƵĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƐĂĐŚĂƉƌĂĚŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƉƌŝƐĐŝůĂ͘ĐĞĨĞƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƉĞĚƌŽŵŝƌĂŶĚĂΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ

Z^hDK
  ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ DK^ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ Z& Ġ ĚĞ ƐƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƐ
ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĂĄƌĞĂĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵĂĨŽƌƚĞƚĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƵƐŽĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽĞŵƉĂƐƚŝůŚĂƐƉĂƌĂƋƵĞŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĨŝƋƵĞŵĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŵƉĂĐƚŽƐ͘
ƐƚĞĂƌƚŝŐŽĂŶĂůŝƐĂĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƉůĞƐĞŽďũĞƚŝǀĂƵŵĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞďĂŝǆŽƌƵşĚŽ;>EͿ͘ƐƐĞƚƌĂďĂůŚŽ
ƚƌĂǌ ƵŵĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ ŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ĂƐƐŝŵŝůĂƌĞŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĞƐƚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŽ Ğ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĞƐĐĂƐƐĂ͘  ǀĄůŝĚŽ ƐĂůŝĞŶƚĂƌ ƋƵĞ Ž>E ƉƌŽŵŽǀĞ ŐĂŶŚŽ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞǆĐĞĚĞƌŽƌƵşĚŽĚŽƐĞƐƚĄŐŝŽƐƐƵďƐĞƋƺĞŶƚĞƐ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌDK^͕ƌƵşĚŽDK^͕ĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵşĚŽ
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ϭ͘ /EdZKhK
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ƋƵĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƐĞŝŶƐƚĂůĂŶŽŶŽƐƐŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ͕ƚĞŵĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĂůŐƵŶƐ
ĚŽƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉƌŽĚƵƚŽƐƋƵĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŝŶĨůƵĞŵĞŵŶŽƐƐĂƐǀŝĚĂƐ͘KƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
DK^ŽĐƵƉĂŵƵŵĂƉĂƌƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƚĂŶƚŽŶĂƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚŝŐŝƚĂůƋƵĂŶƚŽ
ŶĂĂŶĂůſŐŝĐĂ;ZĂǌĂǀŝ͕ϭϵϵϵͿ͘,ĄŶĞƐƚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĂĨŽƌƚĞƚĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƵƐŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĂŵďĂƐĞŵƵŵĂ
ŵĞƐŵĂ ƉĂƐƚŝůŚĂ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƉĂĐƚŽƐ͕ ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŵ ďĂŝǆŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͕
ŵĂŝŽƌǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĞĨƵŶĕƁĞƐŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂƐ;KƵ:͘:͘ĞƚĂů͕ϭϵϵϴͿ͘
 ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ DK^ ƉŽƐƐƵŝ ĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŶƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ŽƵƚƌĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ Ž ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ Ă ĂůƚĂ
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ Ğ Ž ĂĐĞƐƐŽ ĨĄĐŝů ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘ sĄƌŝŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐ DK^ Ğŵ ƌĄĚŝŽ
ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ;Z&ͿĨŽƌĂŵƉƌŽƉŽƐƚŽƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌĂƉƌĞĐŝƐĆŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĞŵĂůƚĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ;KƵĞƚĂů͕
ϭϵϵϴͿ͘WŽƌĠŵ͕ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐDK^ƐƵďŵŝĐƌŽŵĠƚƌŝĐŽƐĞŵZ&ŶĆŽĠŵƵŝƚŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽ͘
EĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŵĂ ůĂĐƵŶĂ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞ ƌƵşĚŽ Ğ ƵŵĂ ƉƌĞĐŝƐĆŽ ĚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐDK^ĞŵZ&;>ĂƌƐŽŶ͕ϭϵϵϴͿ͘
hŵĚŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐďůŽĐŽƐŶƵŵƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞZ&ĠƵŵĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞďĂŝǆŽƌƵşĚŽ;>EͿ͕ŽƋƵĂůƚĞŵ
ƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉƌŽǀĂŶĚŽƐƵĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂDK^;<ĂƌĂŶŝĐŽůĂƐ͕
ϭϵϵϲͿ͘ K >E ƚĞŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉƌŽŵŽǀĞƌ ŐĂŶŚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞǆĐĞĚĞƌ Ž ƌƵşĚŽ ĚŽƐ ĞƐƚĄŐŝŽƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͘ůĠŵĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĞƐƚĞŐĂŶŚŽĐŽŵŽŵĞŶŽƌƌƵşĚŽƉŽƐƐşǀĞů͕Ƶŵ>EĚĞǀĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞ
ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ ŐƌĂŶĚĞƐ ƐŝŶĂŝƐ ĐŽŵ ďĂŝǆĂ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ Ğ ĐŽŵ ďĂŝǆŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͘ ƐƐĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƉŽƌƚĄƚĞŝƐ͕Ž ƋƵĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂ Ž ƐĞƵ ƉƌŽũĞƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽũĞƚŽ͕ĚĞǀĞƐĞƌůĞǀĂĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƋƵĞĂŶƚĞƐĚŽ>EĞǆŝƐƚĞƵŵĂĂŶƚĞŶĂĞƋƵĞ͕ĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚŽ>EĚĞǀĞƐĞƌĂŶĂůŝƐĂĚĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂŵĄǆŝŵĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͘KƵƚƌŽ
ĨĂƚŽƌ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ġ Ă ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ƉĂƌĂ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽ >E ƉĂƌĂ ďĂŝǆŽ ƌƵşĚŽ Ğŵ ĂůƚĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ͕ ĞǆŝƐƚĞ ĞǆĐĞƐƐŽ ĚĞ ƌƵşĚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ Ğŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ DK^ ƐƵďŵŝĐƌŽŵĠƚƌŝĐŽƐ
ŐĞƌĂĚŽƉŽƌĞůĠƚƌŽŶƐƋƵĞŶƚĞƐŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĂůƚŽƐĐĂŵƉŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘



Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
EĞƐƚĂ ƐĞĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ
ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞďĂŝǆŽƌƵşĚŽ;>EͿ͘/ŶŝĐŝĂŶĚŽƉŽƌƵŵĂďƌĞǀĞƌĞǀŝƐĆŽĚŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂDK^͘
ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ƐĞƌĄ ĂŶĂůŝƐĂĚŽ ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌƵşĚŽƐ͗ ƚĠƌŵŝĐŽ͕  ƐŚŽƚ Ğ  ĨůŝĐŬĞƌ͕ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞƌĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽ>E͘

ϯ͘ Zh1K^
KƐƌƵşĚŽƐƐĆŽƐŝŶĂŝƐĞƐƉƷƌŝŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŵƐŽŵĂĚŽƐĂŽƐŝŶĂůĚĞƐĞũĂĚŽĞƐĆŽĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĂůĞĂƚſƌŝĂ͕
ƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŵƵŵƐŝŶĂůƋƵĞĂƚƌĂǀĞƐƐĂƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽŽƵĞŵƵŵŵĞŝŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘ƐƚĞ
ĂƌƚŝŐŽ ŶĆŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞƐƚƵĚĂƌ ĐŽŵ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ Ž ƌƵşĚŽ͕ ŵĂƐ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ
ƌƵşĚŽƉĂƌĂƋƵĞƉŽƐƐĂĂŶĂůŝƐĂƌŽ>E͘
KƌƵşĚŽƉŽĚĞƐĞƌĐĂƵƐĂĚŽƉŽƌĨĂƚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂŽƵĨĂƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵŽŽ
ƌƵşĚŽ ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽ͘  ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŽ ƌƵşĚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞƐƚĄ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ĂŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƉƌŽũĞƚŽ͘EŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ;/ǲƐͿ
ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽŝŶƚĞƌŶŽƐĆŽŐĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĂůĞĂƚſƌŝĂƐĚĞƚĞŶƐƁĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐŶŽƐ
ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĞƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐ;ĞŚǌĂĚ͕ϭϵϵϴĞdŚŽŵĂƐ͕ϭϵϵϴͿ͘

0140

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ŵĂŝŽƌĨŽŶƚĞĚĞƌƵşĚŽĞŵƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĠŽƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌŵŽĚĞůĂĚŽĐŽŵƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞ
ƚĞŶƐĆŽĞŵƐĠƌŝĞĐŽŵƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌ͕ŽƵĐŽŵƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵƉĂƌĂůĞůŽĐŽŵŽƌĞƐŝƐƚŽƌ͘

ϯ͘ϭ ZƵşĚŽdĠƌŵŝĐŽ
KƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽĠĐĂƵƐĂĚŽƉĞůĂĂŐŝƚĂĕĆŽƚĠƌŵŝĐĂĚŽƐĞůĠƚƌŽŶƐůŝǀƌĞƐŶŽƐĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͘ƐƐĂĂŐŝƚĂĕĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĂůĞĂƚſƌŝĂƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͘ǆŝƐƚĞŵĚƵĂƐ
ĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽŶŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌDK^͗ŽƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽŐĞƌĂĚŽŶŽĐĂŶĂůĚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌDK^͕ĐŽŵŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ ϭ͕ Ğ Ž ƌƵşĚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ ĐĂƵƐĂĚŽ ƉĞůĂ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ĚĂ ƉŽƌƚĂ ;ŐĂƚĞͿ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϮ͘
K ƌƵşĚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ ŐĞƌĂĚŽ ŶŽ ĐĂŶĂů ĚŽ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ DK^ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵŽĚĞůĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ ĚĞ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐĂşĚĂĚŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘


&ŝŐƵƌĂϭʹDŽĚĞůŽĚŽZƵşĚŽĚĞĂŶĂůƉĂƌĂƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌDK^


&ŝŐƵƌĂϮʹDŽĚĞůŽůƚĞƌŶĂƚŝǀŽĚŽdƌĂŶƐŝƐƚŽƌDK^ĐŽŵZƵşĚŽĚĞǀŝĚŽĂZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞWŽƌƚĂ


ϯ͘Ϯ ZƵşĚŽ^ŚŽƚ
KƌƵşĚŽ^ŚŽƚĞŵƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐDK^ĠŽƌŝŐŝŶĂĚŽƉŽƌĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨƵŐĂĚŽĐĂŶĂů͘ƐƐĞƌƵşĚŽƉŽĚĞƐĞƌ
ŵŽĚĞůĂĚŽƉĞůĂƋƵĂĕĆŽϬϭ͘
Ƌ͘Ϭϭ
ŽŶĚĞ͗
ͲǀĂůŽƌZD^ĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƌƵşĚŽ͖
ƋʹĐĂƌŐĂĚŽĞůĠƚƌŽŶ;ϭ͕ϲǆϭϬͲϭϵŽƵůŽŵďƐͿ͖
/ʹĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵĂŵƉĞƌĞƐ͖

0141

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ѐĨʹĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘
ƐƐĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌƵşĚŽĠŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŵƵŝƚŽƉĞƋƵĞŶĂĞĚĞǀĞƐĞƌůĞǀĂĚĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƉĞŶĂƐ
ƋƵĂŶĚŽĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂůŝŐĂĚĂăĨŽŶƚĞĚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĨŽƌŵƵŝƚŽŐƌĂŶĚĞ͘


ϯ͘ϯ ZƵşĚŽ&ůŝĐŬĞƌ
KƌƵşĚŽ&ůŝĐŬĞƌĞŵƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐDK^ĠŽƌŝŐŝŶĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌŝŵƉĞƌĨĞŝĕƁĞƐĚŽſǆŝĚŽĚĞĐĂŶĂů
;ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĂůĞĂƚſƌŝŽƐ ŶŽ ĐĂŶĂůͿ͘  ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐ DK^ ŵĂŝƐ ůĂƌŐŽƐ ƉŽƐƐƵĞŵ
ŵĞŶŽƐƌƵşĚŽ&ůŝĐŬĞƌƉŽƌƋƵĞŚĄŵĂŝŽƌĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂĚĞĐĂŶĂůĞĐŽŵŝƐƐŽƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŶĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂ
ĐĂƌŐĂĚŽĐĂŶĂů;>͕ϭϵϵϴͿ͘
ƐƐĞƚŝƉŽĚĞƌƵşĚŽĠŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĐŚĂŵĂĚŽϭͬĨƉŽƌƋƵĞǀĂƌŝĂŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘ĞǀŝĚŽ
ĂĞƐƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽĚĞͲƐĞĐŽŵƉĂƌĂƌŽƐƌƵşĚŽƐƚĠƌŵŝĐŽƐĞƐŚŽƚĐŽŵƌƵşĚŽĨůŝĐŬĞƌ͘ŽŵŽĞǆĞŵƉůŽ͕
ĂďĂŝǆŽĚĞĐĞƌƚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŽƌƵşĚŽĨůŝĐŬĞƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͕ĂĐŝŵĂĚŽŵŝŶĂŵŽƐƌƵşĚŽƐƚĠƌŵŝĐŽƐĞƐŚŽƚ͘
ƐƐĞƌƵŝĚŽĠŵŽĚĞůĂĚŽƉŽƌƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂĚĂ;>͕ϭϵϵϴͿ͗
Ƌ͘ϬϮ
ŽŶĚĞ͗
<ʹĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͖
tĞ>ʹĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͖
ŐŵʹŐĂŶŚŽĚĞƚƌĂŶƐĐŽŶĚƵƚąŶĐŝĂ͖
ŽǆʹĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂĚĞſǆŝĚŽ͘
Ă ĞƋƵĂĕĆŽ ϬϮ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ƉĞƌĐĞďĞƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ƚƌĂŶƐĐŽŶĚƵƚąŶĐŝĂ ĨŝǆĂ͕ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĐĂŶĂů
ŐƌĂŶĚĞƌĞĚƵǌĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞƌƵşĚŽ͘KƵƚƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĠƋƵĞĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽŬĠϱϬ
ǀĞǌĞƐŵĂŝŽƌĞŵƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐEDK^ƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚĂĐŽŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŵƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐWDK^͘


ϰ͘ &/'hZZh1K;E&Ϳ
hŵĂ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƵŵĂ >E Ġ Ă ĨŝŐƵƌĂ ĚĞ ƌƵşĚŽ͘  ĨŝŐƵƌĂ ĚĞ ƌƵşĚŽ ŵĞĚĞ Ă
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞƌƵşĚŽƋƵĞŽĐŝƌĐƵŝƚŽĂĚŝĐŝŽŶĂĂŽƐŝŶĂů͘ŵƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĞŵZ&ƵƚŝůŝǌĂͲƐĞ
Ž ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƌƵşĚŽ͕ ŽƵ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞ ƌƵşĚŽ ;E&Ϳ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽ
ĐŝƌĐƵŝƚŽ;>͕ϭϵϵϴͿ͘
ĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵşĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĨĂƚŽƌĚĞƌƵşĚŽĞǆƉƌĞƐƐŽĞŵĚĠĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽƵŵĂŵĞĚŝĚĂĚĂ
ĚĞŐƌĂĚĂĕĆŽĚĂƌĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽ;^EZͿ͕ƋƵĂŶĚŽƵŵƐŝŶĂůĞůĠƚƌŝĐŽƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͘
ƐƚĞ Ġ Ƶŵ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĐŽŵ Ž ƋƵĂů ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ͘  &ŝŐƵƌĂ ϯ ŵŽƐƚƌĂ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂůĚĞƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹŶĄůŝƐĞĚĂ&ŝŐƵƌĂĚĞZƵşĚŽ

0142

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ




ŽŶĚĞ͗

WƐĞʹWŽƚġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
WƌĞʹWŽƚġŶĐŝĂĚŽƌƵşĚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
WƐƐʹWŽƚġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂ͖
WƌƐʹWŽƚġŶĐŝĂĚŽƌƵşĚŽĚĞƐĂşĚĂ͖

KĨĂƚŽƌĚĞƌƵşĚŽƉŽĚĞƐĞƌŽďƚŝĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŝŶĂůƌƵşĚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƋƵĂĕĆŽϬϯĂƐĞŐƵŝƌ͗
Ƌ͘Ϭϯ
ŽŶĚĞ͗
&ʹ&ĂƚŽƌĚĞƌƵşĚŽ͖
^EZĞŶƚƌĂĚĂʹZĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
^EZƐĂşĚĂʹZĞůĂĕĆŽƐŝŶĂůƌƵşĚŽĚĞƐĂşĚĂ͘

ϱ͘ Zh1KdZD/KDDK^&d
ŵďŽƌĂƚŽĚĂƐĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌƵşĚŽĐŽŶƚƌŝďƵĂŵƉĂƌĂŽƌƵşĚŽƚŽƚĂůĞŵĂůƚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽĚŽĐĂŶĂů͘ĂŶĄůŝƐĞĚŽƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽĚŽĐĂŶĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ĂƉĞŶĂƐ Ž ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ DK^ ŽƉĞƌĂŶĚŽ ŶĂ ŝŶǀĞƌƐĆŽ ĨŽƌƚĞ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƚşƉŝĐĂƐ
;фϭϬŵͿ͕ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐDK^ĐŽŵƵŵĞƐƚĄŐŝŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞĚĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽĚĞĨŽŶƚĞŝŶĚƵƚŝǀĂ͕ŶĆŽĞƐƚĆŽ
ŽƉĞƌĂŶĚŽŶĂŝŶǀĞƌƐĆŽĨŽƌƚĞ͘
EĂ ƌĞŐŝĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐĆŽ ĨŽƌƚĞ͕ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ġ Ă ĚĞ ĚĞƌŝǀĂ Ğ Ž ƌƵşĚŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ Ġ ƚĠƌŵŝĐŽ͘ EĂ
ŝŶǀĞƌƐĆŽ ĨƌĂĐĂ͕ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌƵşĚŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ Ġ Ž ͞ƐŚŽƚ͟ ;'dd͕ ϮϬϬϭͿ͘  ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƚŽƚĂů͕
ŝŶĐůƵŝĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĚŝĨƵƐĆŽŶĂƌĞůĂĕĆŽEǇƋƵŝƐƚ͕ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽŽĐĄůĐƵůŽĚĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĞ
ƌƵşĚŽƚĠƌŵŝĐŽ͕;d^/s//^͕ϭϵϵϵͿ͗
Ƌ͘Ϭϰ
ŽŶĚĞŬĠĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞŽůƚǌŵĂŶ͕dĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ђĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞ͕Y/ĂĐĂƌŐĂƚŽƚĂůĚĞŝŶǀĞƌƐĆŽĞ>
ŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂŶĂů͘
ƐƚĂĞƋƵĂĕĆŽĠǀĄůŝĚĂĚĂŝŶǀĞƌƐĆŽĨƌĂĐĂĂƚĠĂŝŶǀĞƌƐĆŽĨŽƌƚĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƌƵşĚŽƐŚŽƚ
ŶĂŝŶǀĞƌƐĆŽĨƌĂĐĂ͘


ϲ͘ >E
KĨƌĂĐŽƐŝŶĂůƌĞĐĞďŝĚŽŶĂĂŶƚĞŶĂĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽƐĞŵĨŝŽƌĞƋƵĞƌƐƵĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂ
ƵŵĂ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚĞƚĞĐĕĆŽ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘ K >E Ġ Ž ďůŽĐŽ ĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝƌ ĞƐƚĂ
ĨƵŶĕĆŽĐŽŵƵŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŵƉŽƐƚŽƉĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
K>EĠƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂŶĆŽͲůŝŶĞĂƌƋƵĞƌĞĐĞďĞĞǆĐŝƚĂĕƁĞƐĨƌĂĐĂƐĞŵƐƵĂĞŶƚƌĂĚĂŐĞƌĂŶĚŽ
ƐŝŶĂŝƐĚĞƐĞũĂĚŽƐĞŶĆŽĚĞƐĞũĂĚŽƐ;ƌƵşĚŽƐͿ͕ŶĂƐĂşĚĂ͘KŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĄŶĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞƐŝŶĂŝƐŶĆŽ
ĚĞƐĞũĂĚŽƐƋƵĞƐĂƚƵƌĞŵĚĞŶƚƌŽĚĂďĂŶĚĂĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
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ϳ͘ KE^dZhKhD>E
EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞƵŵ>EĚĞǀĞͲƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌŵŝŶŝŵŝǌĂƌĂĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵşĚŽĚŽĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌ
ƉĂƌĂ ŽďƚĞƌ ŐĂŶŚŽ ůŝŶĞĂƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ƐĂƚŝƐĨĂǌĞŶĚŽ Ž ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĞ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĂ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽƵŵďĂŝǆŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͘

ϴ͘ dKWK>K'/hD>E
ǆŝƐƚĞŵĚŽŝƐƚŝƉŽƐĚĞĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐƉĂƌĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞďĂŝǆŽƌƵşĚŽ;>EͿĞŵDK^͗ƐĂşĚĂƷŶŝĐĂ
;ƐĂşĚĂƐŝŵƉůĞƐͿĞƐĂşĚĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘
ĨŝŐƵƌĂϰŵŽƐƚƌĂĞƐƐĞƐĚŽŝƐƚŝƉŽƐĚĞĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ͘


&ŝŐƵƌĂϰʹƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĞĂͿƐĂşĚĂƷŶŝĐĂĞďͿĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů
EĞƐƐĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉŽƌ ƵŵĂ ƚŽƉŽůŽŐŝĂ ĚĞ ƐĂşĚĂ ƐŝŵƉůĞƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵĞŶŽƌ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ƉŽƚġŶĐŝĂ͘ K >E ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ĚĞ Ƶŵ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ŶĂ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ Ă
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂů͘DƵŝƚŽƐƉƌŽũĞƚŽƐƵƚŝůŝǌĂŵŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĞǆƚĞƌŶŽ͕ƉŽƌĠŵŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ
ƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶŽ;ŝŶƚĞŐƌĂĚŽͿ͘
ǆŝƐƚĞ ƵŵĂ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƐĞ ĨĂǌĞƌ Ž ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚŽ >E͕ ĚĞǀŝĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞăĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂŝŶƚƌşŶƐĞĐĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐDK^͘EĂ&ŝŐƵƌĂϱƉŽĚĞƐĞƌǀŝƐƚŽŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚŝƉŽƐĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ;ĞƌĞŬ͕ϭϵϵϴͿ͘ƐƐĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ
ƉŽĚĞŵƐĞƌƵƐĂĚĂƐƚĂŶƚŽĞŵƐĂşĚĂƷŶŝĐĂĐŽŵŽĞŵĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘


&ŝŐƵƌĂϱʹĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŵƉĞĚąŶĐŝĂ;ĂͿdĞƌŵŝŶĂĕĆŽZĞƐŝƐƚŝǀĂ͖;ďͿdĞƌŵŝŶĂĕĆŽϭͬŐŵ͖;ĐͿZĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
^ĠƌŝĞ͖;ĚͿĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽŝŶĚƵƚŝǀĂ
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 ĚĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ ŝŶĚƵƚŝǀĂ ŶĂ ĨŽŶƚĞ Ġ Ž ŵĠƚŽĚŽ ŵĂŝƐ ƵƐĂĚŽ Ğŵ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ DK^ ĚĞ Z&͘ 
ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ Ġ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞĂů ĚĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĂ Ğ ĞŶƚƌĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽƐ ŝŶĚƵƚŽƌĞƐ͘ ƐƐĂ ƚĠĐŶŝĐĂ Ġ ďĂƐƚĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ ƉŽŝƐ Ġ Ă ŵĞůŚŽƌ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƋƵĂƚƌŽ ǀŝƐƚĂ ŶĂ
ĨŝŐƵƌĂϱ͘ƐƚĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂŽĨĞƌĞĐĞĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂůĐĂŶĕĂƌŽŵĞůŚŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƌƵşĚŽĚĞŶƚƌĞĂƐ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐƵƐƵĂŝƐ͘

ϵ͘ KE>h^K
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞďĂŝǆŽƌƵşĚŽƚġŵƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŶǀĞƌƐĆŽĞŵƋƵĞŽƐƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĞƐŽƉĞƌĂŵ͖ƐĞŶĚŽƉƌŽũĞƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂ
ĞƐĐŽůŚĂĚŽŶşǀĞůĚĞŝŶǀĞƌƐĆŽƉĂƌĂƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͘dĞŶĚŽĚĞĨŝŶŝĚŽŽŶşǀĞůĚĞ
ŝŶǀĞƌƐĆŽ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞƉŽůĂƌŝǌĂƌŽ>EŶĂŝŶǀĞƌƐĆŽŵŽĚĞƌĂĚĂĠĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂŽƵƐŽĚĞďĂŝǆĂƐƚĞŶƐƁĞƐ
ĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ĂůĠŵĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵďŽŵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĞŶƚƌĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕ƌƵşĚŽ͕ŐĂŶŚŽ͕Ğ
ůŝŶĞĂƌŝĚĂĚĞĚŽ>E͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/

,Zs/͕͞Z&DŝĐƌŽĞůĞƚƌŽŶŝĐƐ͕͟WƌĞŶƚŝĐĞ,Ăůůϭϵϵϴ͘

Z< <͘ ^ŚĂĞĨĨĞƌ͕ ͞dŚĞ ĞƐŝŐŶ ĂŶĚ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ >ŽǁͲWŽǁĞƌ DK^ ZĂĚŝŽ ZĞĐĞŝǀĞƌƐ͕͟ ^ƚĂŶĨŽƌĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇʹϭϵϵϴ͘

'dd  &͕͘ ^ĂĐĐŚŝ ͕͘ ^ǀĞůƚŽ &͘ sŝůŵĞƌĐĂƚŝ W͘ ĂŶĚ ĂƐƚĞůůŽ Z͕͘  ϮͲĚ ŶŽŝƐĞ ĨŝŐƵƌĞ ϵϬϬD,ǌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů
DK^>E͕/::ŽƵƌŶĂů^ŽůŝĚͲ^ƚĂƚĞŝƌĐƵŝƚƐ͕ǀŽůϯϲŶŽϭϬKĐƚŽďĞƌϮϬϬϭ͘

>Z^KE>͕͘͘/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽƉƚŝŽŶƐĨŽƌZ&/͛ƐʹƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚƵƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͕/
:ŽƵƌŶĂů^ŽůŝĚͲ^ƚĂƚĞŝƌĐƵŝƚƐ͕ǀŽů͘ϯϯ͕ƉƉ͘ϯϴϳͲϯϵϵDĂƌĐŚϭϵϵϴ͘

>dŚŽŵĂƐ,͕͘͞dŚĞĞƐŝŐŶKĨDK^ZĂĚŝŽ&ƌĞƋƵĞŶĐǇ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝƌĐƵŝƚƐ͕͟ĂŵďƌŝŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕
ϭϵϵϴ͘

Kh :͘ :͕͘ :ŝŶ y͕͘ DĂ /͕͘ ,Ƶ ͘ ĂŶĚ 'ƌĂǇ WĂƵů Z͕͘ DK^ Z& ŵŽĚĞůŝŶŐ ĨŽƌ ',ǌ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ /͛Ɛ͕ ŝŶ s>^/
^ǇŵƉŽƐŝƵŵŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŝŐĞƐƚŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƉĞƌƐ͕ƉƉ͘ϵϰͲϵϱ͕:ƵŶĞϭϵϵϴ͘

Zs/͕͘DK^ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶĨŽƌĂŶĂůŽŐĂŶĚZ&ĚĞƐŝŐŶ͕/:ŽƵƌŶĂů^ŽůŝĚͲ^ƚĂƚĞŝƌĐƵŝƚƐ͕
ǀŽů͘ϯϰ͕ƉƉϮϲϴͲϮϳϲ͕DĂƌĐŚϭϵϵϵ͘

d^/s//^z͕͘KƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽĚĞůŝŶŐŽĨƚŚĞDK^ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͕͕͟ϮŶĚĞĚ͘EĞǁzŽƌŬ͕DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕ϭϵϵϵ͘
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1

RESUMO
Neste artigo será descrito o princípio de funcionamento, desenvolvimento e construção de um
anemômetro ultrassônico baseado em PIC [3] que mede a velocidade do vento e sua direção em
coordenadas tridimensionais. Este tipo de anemômetro possui vantagens em relação aos anemômetros
convencionais por possuir maior tempo de vida útil e maior precisão nas medições. A presente proposta
de anemômetro também inclui uma interface RS485, que é utilizada em muitos protocolos de redes
industriais, possibilitando a comunicação com outros sistemas. Vale ressaltar que o modelo de
anemômetro proposto é de baixo custo, cerca de R$100,00, ao contrário dos modelos comerciais que
chegam a valer alguns milhares de dólares [7]. O artigo foi dividido da seguinte maneira: introdução,
onde será descrito o desenvolvimento do trabalho, mostrando-o em detalhes e dando uma perspectiva
a respeito da história e de alguns modelos de anemômetros, em seguida será discutida a
fundamentação teórica onde será explicado o princípio de funcionamento do anemômetro, materiais e
métodos onde se descreve as partes principais do instrumento e como foi feita a construção, análise e
interpretação dos dados onde serão discutidos alguns problemas na aquisição das amostras de medição
e finalmente uma conclusão.
Palavras-chave: anemômetro ultrassônico, microcontrolador, baixo custo.
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1. INTRODUÇÃO
Neste trabalho iremos descrever o princípio de funcionamento e a construção de um
anemômetro ultrassônico baseado no princípio do efeito Doppler, como será discutido mais adiante.
Anemômetros deste tipo são caros e geralmente não se adéquam bem a algumas aplicações, abrigando
o projetista a fazer algumas alterações em seu projeto para se adaptar ao instrumento. Dessa forma
tem-se a necessidade de um instrumento barato, simples e que possa ter uma interface que se adapte
bem a outros sistemas. A seguir temos uma breve digressão sobre a história dos anemômetros e onde o
anemômetro ultrassônico se encaixa nela, fazendo uma comparação entre eles.
1.1 Revisão histórica
A medição da velocidade e direção do vento sempre foi muito importante na história da
humanidade. As primeiras tentativas de se medir a velocidade do vento de forma precisa datam do
século 15, onde podemos tomar como exemplos as iniciativas de Leon Batista Alberti (1404-1492) e
Leonardo da Vinci (1452-1519) que construíram aparatos mecânicos que podiam dar informações a
respeito de intensidade e direção do vento [1]. Como podemos ver abaixo, o anemômetro de Alberti,
como ficou conhecido, utiliza uma veleta que se adapta à direção do vento, este dispositivo simples é
até hoje utilizado nas mais diversas aplicações. O dispositivo de Da Vinci, utiliza a força do vento para
mover uma pá que indica na sua extremidade a velocidade do vento em um quadrante marcado.

Figura 1 - Anemômetro de Alberti e de Leonardo da Vinci respectivamente

Outro grande passo foi dado por Henri Pitot (1695-1771) com o seu tubo de Pitot que utiliza
um princípio físico chamado de princípio de Bernoulli, que diz que a pressão dinâmica que um fluido
exerce em um recipiente é diretamente proporcional à densidade do mesmo e ao quadrado da
velocidade, assim, utilizando de forma adequada um transdutor de pressão, podemos adquirir a
velocidade do vento de forma precisa. Abaixo temos a figura de um tubo de Pitot fixado a uma
aeronave.

Figura 2 - Tubo de Pitot fixado à asa de uma aeronave
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O anemômetro de Lind (James Lind - Inglaterra 1775) também utiliza o princípio do tubo de
pressão de Bernoulli. Em 1846 Thomas Robinson conceituou o anemômetro de copo, de longe o mais
utilizado hoje em dia por sua praticidade, baixo custo e precisão nas medições. Este tipo de
anemômetro se baseia na contagem de voltas que o dispositivo realiza, que é proporcional à velocidade
do vento, dessa forma temos que o dispositivo é semelhante a um conta-giros de um automóvel. Abaixo
temos uma figura de um modelo desse tipo de anemômetro.

Figura 3 - Anemômetro de copos

Finalmente na década de 1970, foi construído o primeiro anemômetro sônico que é baseado
no efeito Doppler (também existem anemômetros de efeito Doppler que utilizam Lazer ao invés de
ultrassom). Abaixo uma figura de um esquema de anemômetro ultrassônico bastante difundido.

Figura 4 - Anemômetro ultrassônico

Este tipo de anemômetro utiliza o efeito Doppler, que altera a velocidade do som
proporcionalmente a componente da velocidade do vento naquela direção. O princípio de
funcionamento do dispositivo será discutido mais detalhadamente no tópico 2 - Fundamentação teórica.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Efeito Doppler e velocidade do som no ar
O efeito Doppler aqui se refere à alteração da velocidade média de propagação da onda
sonora por efeito do vento, dessa forma como mostrado no esquema abaixo, quando a onda sonora
(representado aqui pela seta vermelha), se propaga na direção do vento (seta azul) a mesma chegará
num tempo menor do que se o ar estivesse em repouso. Da mesma forma ainda de acordo com a figura
temos que quando o som se propaga em direção oposta ao vento a onda sonora irá chegar num tempo
maior do que se ar estivesse em repouso.

Figura 5 - Esquema dos sensores ultrassônicos utilizados no experimento 2D

Transdutores ultrassônicos foram utilizados para enviar e receber os sinais de ultrassom (por
isso podem ser chamados de transceptores). Se há como medir o tempo de voo do sinal de ultrassom e
a distância entre os transdutores é conhecida, pode-se medir com facilidade a componente da
velocidade do vento naquela direção por meio das equações do efeito Doppler já bem conhecidas, mas,
infelizmente, há um inconveniente nesse tipo de abordagem, pois a velocidade do som no ar precisa ser
conhecida precisamente para se utilizar a fórmula. A velocidade do som no ar muda ligeiramente com a
temperatura e com a pressão, dessa forma, como a proposta é desenvolver um dispositivo robusto, essa
situação precisa ser contornada. Uma solução seria acoplar termômetros e barômetros ao dispositivo
para poder calibrá-lo segundo um modelo que estabeleça a velocidade do som mediante esses
parâmetros, mas isso só tornaria o instrumento mais caro.
Uma boa solução é enviar os sinais de ultrassom nas duas direções de propagação e resolver um sistema
de equações para achar o tempo de voo em uma expressão independente da velocidade do som
naquele instante.
Dito de outra forma: se é conhecido o tempo de voo da onda sonora em uma direção, digamos direção
x, ele é dado por:
[Eq. 01]
Se o vento é a favor e:
[Eq. 02]
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Se o vento é contrário ao som, onde

indica o tempo de vôo da onda do transdutor i para o

transdutor j(ambos no mesmo eixo), L é a distância que separa os transdutores,

a velocidade do som

no ar e a componente de velocidade do vento na direção x. Invertendo as equações e subtraindo 1 de
2 obtém-se:

Resolvendo para

chega-se a:
[Eq. 03]

Que é uma expressão que resolve a velocidade do vento, independente da velocidade do som
no ar. De forma equivalente pode-se fazer para os outros eixos para completar todas as componentes
de velocidade.

2.2 Coordenadas esféricas e vetor velocidade
Como foi descrito no item anterior pode-se obter a componente de velocidade do vento
através de da equação 3. Mas, dessa forma, há três componentes que não dão uma boa leitura de como
o vetor velocidade se comporta, além disso, como será mostrado mais adiante, uma disposição em
coordenadas cartesianas não é recomendada para aplicações de controle. Dessa forma optou-se por
informar a velocidade do vento em coordenadas esféricas. Logo, dadas as três componentes de
velocidade é possível obter as três componentes de velocidade em coordenadas esféricas, a saber:
módulo, azimute e altura.

Figura 6 - Coordenadas esféricas

As fórmulas são as seguintes:

,

e
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Sistema de controle
O sistema de controle do instrumento compreende o PIC e seus periféricos, LCD, interface
RS485 botão de reset, cristal de quartzo e componentes discretos como resistores e capacitores. Como
o projeto ainda está em processo de conclusão ainda não foi construído o módulo de controle
propriamente dito, no momento está sendo utilizado um kit de desenvolvimento para PIC que possui
todas as suas interfaces, com isso, pode-se ter mais atenção ao sistema de medição que é a parte mais
importante, além de prover maior facilidade para encontrar erros no código em tempo de execução. O
PIC utilizado aqui é o PIC18F4550, mas no sistema final pretende-se utilizar um chip mais simples, na
figura abaixo temos o kit:

Figura 7 - Kit de desenvolvimento utilizado [3]

O código de aplicação que será discutido em um item posterior foi todo feito em C, com
exceção de algumas rotinas que precisam de um tempo de resposta menor e que foram escritas em
linguagem de máquina, o compilador utilizado foi o C18[4] pela facilidade de programação e a vantagem
de existir uma versão gratuita para estudantes.

3.2 Sistema de medição
A parte mais importante do experimento pode-se dizer, que é como foi feita a medição dos
tempos de voo dos sinais para medição de velocidade. Como foi discutido no item 2.1, pode-se
conseguir a velocidade em um eixo do espaço a partir dos atrasos dos sinais enviados. Primeiramente,
para se captar uma medida de tempo, é necessário um timer contador e uma base de tempo precisa e
isso é fornecido pelo PIC. Outro requisito é uma interface que converta os sinais digitais do PIC em sinais
analógicos que podem excitar os transdutores piezelétricos, que necessitam de certa corrente e tensão
para funcionar corretamente. E finalmente, é necessária uma armação tridimensional de transdutores
para que os sinais ultrassônicos sejam enviados e recebidos.
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Os sensores ultrassônicos piezelétricos utilizados apresentam frequência de ressonância de
40kHz para funcionar, ou seja, é preciso aplicar pulsos na frequência de ressonância do transdutor para
que ele funcione corretamente. Quando é necessário medir o tempo de voo do sinal, o timer é
acionado, depois o sinal é enviado pela interface, tão logo o sinal chega a um sensor o timer é parado e
depois lido, assim é obtida a leitura do tempo de voo de forma simples.
A seguir é demonstrado na figura o que é feito no processo de aquisição do tempo de voo do sinal de
ultrassom.

Figura 8 - Esquema de funcionamento do circuito

O circuito tem um gerador de onda quadrada de 40kHz que passa por um circuito de
amplificação, assim o sinal de 5V que sai do gerador sai do circuito de amplificação em torno 12V para
ser enviado para os transdutores. Isso torna a aplicação mais simples, pois não é preciso gerar esse sinal
no PIC, um hardware dedicado pode fazer isso. Nesse esquema os transdutores enviam e recebem os
sinais, do contrário seriam necessários 2 transdutores em cada ponta, ou seja, 4 transdutores por eixo o
que daria 12 transdutores ao todo, o que tornaria o circuito mais caro. Cada par de transdutores na
figura acima representa um eixo do espaço, e os circuitos de multiplexação e demultiplexação são
necessários para selecionar o sensor que envia e o sensor que recebe o sinal.
Quando é necessário adquirir o tempo de voo do sinal em uma direção de um eixo, os
transdutores são selecionados, o envio do sinal é habilitado e o timer é disparado, quando o sinal chega
a um dos transdutores esse sinal é amplificado e enviado para o demultiplexador que já está habilitado
para receber o sinal do transdutor correto, esse sinal vai para o PIC que gera uma interrupção, essa
interrupção faz com que a aplicação que está sendo executada faça a leitura do timer, assim é feita a
captura do atraso do dos sinais, analogamente é feito isso para cada direção de cada eixo em esquema
de rodízio. Ao final, com as medidas de tempo, são deduzidas de acordo com a equação 3 as
componentes da velocidade do vento em cada eixo, posteriormente essas medidas irão ser
transformadas adequadamente para a forma de coordenadas esféricas. Essas medidas irão ser enviadas
para as interfaces de comunicação, como a RS232 e RS485 e/ou LCD para a leitura na interface gráfica.

0152

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
As maiores dificuldades que tiveram que ser vencidas para construir o sistema, foi o ruído e a
frequência de trabalho do microcontrolador. Dessa forma foi necessário aperfeiçoar o código para que
as rotinas executassem a aplicação em tempo hábil, além de construir filtros e amplificadores de sinal
para o envio e captura dos pulsos. Na recepção do sinal de ultrassom, por exemplo, havia um sinal
muito fraco e com um ruído muito forte. Abaixo podemos ver uma simulação de recepção dos pulsos.
Primeiramente o sinal é filtrado e amplificado, depois passa por um comparador que coloca a saída em
5V se a entrada for maior que a tensão de referência, é esse sinal de 5V que sensibiliza o
microcontrolador, na simulação abaixo o sinal em verde é o sinal filtrado, o sinal em vermelho é o sinal
depois de amplificado e o sinal em azul é a saída do comparador que vai para o PIC.

Figura 9 - Amplificação e comparação do sinal

Como já foi discutido anteriormente esse tipo de anemômetro apresenta diversas vantagens
em relação aos anemômetros mecânicos convencionais, por não possuir partes móveis que se
desgastam com o tempo, dessa forma o dispositivo tem vida útil mais longa. O anemômetro manipula
os dados de forma mais precisa e pode ser interligado com outros sistemas. Como foi discutido
anteriormente, os dados de velocidade e direção são fornecidos em coordenadas esféricas, isso é
particularmente útil quando se quer controlar por exemplo um motor de passos que recebe esses sinais
de direção e tem que dar uma resposta proporcional a direção, dessa forma o sinal de direção em
coordenadas cartesianas não seria a escolha ideal.
O dispositivo consegue medir velocidades de 0 a 10 m/s, com um erro em torno de 10%. Ainda
não é possível testar velocidades maiores, pois seria necessário um túnel de vento, que não está
disponível no momento. Uma limitação que o dispositivo apresenta é a geometria dos sensores, que
estão dispostos na forma ortogonal aumentando o efeito de turbulência aerodinâmica (CUERVA, 2004).
Uma disposição de sensores tetraédrica como na figura 4 diminui o efeito de turbulência. Outro
limitante é a própria estrutura ainda muito grande que bloqueia o vento em certas disposições,
provocando erros de ângulo na direção do vento.
Outro resultado interessante é que esse tipo de anemômetro pode ser utilizado com um
termômetro, pois a velocidade de uma onda sonora no ar depende das propriedades do ar, ou seja, a
temperatura e a pressão. Na pressão atmosférica normal, a velocidade depende da temperatura do ar e
é dada pela seguinte equação:

[Eq. 03]
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Dessa forma, com a velocidade do som no ar pode-se medir em determinado instante a temperatura do
ar nesse instante pela equação 3, onde T é chamada temperatura aparente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De posse do princípio de funcionamento e da estrutura do protótipo montada, assim como de
toda a lógica do sistema de controle estabelecida e projetada, estamos em fase de conclusão do
protótipo 3D. A próxima fase do projeto é construir a unidade de controle do anemômetro (estamos
usando um kit de desenvolvimento para controlar os sensores). Em seguida poderemos alterar a
estrutura do anemômetro e modificar a geometria dos sensores, pois estamos utilizando uma geometria
ortogonal como pode-se ver na figura abaixo.

Figura 10 – Anemômetro 3D

Finalmente completado este passo poderemos fazer a calibração do anemômetro e fazer alguns
melhoramentos na estrutura para minimizar os efeitos de turbulência que CUERVA (2004) descreve de
forma precisa.
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RESUMO
Este trabalho consiste na realização do controle de um robô manipulador, a partir de uma
interface amigável e de fácil entendimento: o Arduino Duemilanove. O robô manipulador, ainda em fase
de testes e construção, constitui-se de uma ferramenta de estudo e desenvolvimento técnico de alunos
do IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia). O Arduino é uma ferramenta
eletrônica baseada no conceito de software livre, uma plataforma de controle totalmente open-source
que tem por base microcontroladores ATMEGA e possibilita a comunicação com o meio exterior através
de programação embarcada. A linguagem de programação Arduino fundamenta-se essencialmente na
Linguagem C, o que faz que com sua programação se torne acessível a um grande número de pessoas. A
plataforma Arduino foi utilizada para o acionamento do robô através do controle de servomotores e os
dados coletados foram retirados de experiências realizadas com esses dispositivos. Espera-se
demonstrar conceitos relevantes que envolvem eletrônica, controle e automação industrial.

Palavras-chave: Controle, microcontroladores, arduino, robô manipulador.
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1. INTRODUÇÃO
Para efetuar o controle dos movimentos de um robô, necessita-se fundamentalmente de um meio
de controle, acionamento e sensoriamento. A aplicação, de forma direta, de microcontroladores para
controle de sistemas robóticos pode representar uma dificuldade, visto o maior grau de complexidade e
necessidade de maiores conhecimentos em programação e eletrônica. Baseados neste pensamento
pode-se recorrer aos sistemas embarcados, sistemas onde hardware e software normalmente são
integrados e seu projeto visa o desempenho de uma função específica (MOURA, 2006). O Arduino
Duemilanove, utiliza-do nas pesquisas, é uma plataforma de controle na qual está embarcado um
microcontrolador da família Atmel – AVR (168/328), que possibilita o controle das ações do meio
externo ao qual está conectado.
Utilizando um microcomputador, o Arduino foi configurado por meio de linguagem de programação
padrão (linguagem Arduino) para controle do descolamento rotacional de servomotores. Os
servomotores, controlados através da modulação PWM (Modulação por Largura de Pulso), foram os
FUTABA S3003. A partir da análise de resultados dos testes realizados, foi possível perceber as
dificuldades existentes no controle de um robô manipulador no que diz respeito a disposições físicas
(velocidade, descolamento rotacional, espaço de trabalho do robô, mecânica) do próprio do robô e dos
servomotores. Além disso, admite-se certa discrepância entre os conceitos teóricos e os resultados
práticos, o que nos faz concluir que sistemas ideais não são possíveis na prática, sendo por isso
necessário vencer obstáculos que surgem mediante a implementação de um projeto, permitindo-nos
desenvolver a capacidade de adaptação e/ou remoção de problemas.
Para facilitar a compreensão do assunto abordado, as seções foram dividas em: Fundamentação
Teórica, Materiais e Métodos, Análise e Interpretação dos Dados, Conclusão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o objetivo de auxiliar na compreensão deste trabalho, serão apresentados nesta seção
conceitos fundamentais da robótica de manipuladores industriais.
2.1 Robôs Industriais
A RIA (Robot Institute of America, 1981) define robô industrial como um manipulador reprogramável, multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos
especiais em movimentos varáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas.
O robô manipulador pode ser direcionado a uma ampla gama de aplicações, sendo capaz de realizálas repetidamente, o que faz com que seu uso se trona cada vez mais frequente. O gráfico demonstrado
na figura 1, mostra uma estimativa do estoque de robôs industriais nos anos de 2008-2009 e uma
previsão para 2010-2013 na Ásia/Austrália, Europa e América.

Figura 1 – Estimativa do estoque de robôs industriais (Federação Internacional de Robótica, 2010)
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Manipuladores robóticos são constantemente utilizados para realizar diversas tarefas nas indústrias,
casos nos quais podem substituir um ou, na maioria das vezes, diversos operadores (KOIVO,1989). Na
construção robô, faz-se necessário conhecimento em eletrônica digital e analógica, mecânica e
computação aplicada.
A programação de um robô é de extrema importância para o cumprimento das tarefas impostas a
ele. Além disso, deve-se estar atento quanto à aplicação destinada ao robô. Segundo Rosário (2005)
pode-se trabalhar com automação rígida, onde cada manipulador possui função específica e qualquer
mudança na operação acarreta alteração no hardware da máquina e configuração ou, automação
flexível, onde as máquinas são reprogramáveis com linguagem estruturada. Ainda podemos optar pela
construção de robôs de primeira geração, onde não há interação com o meio, ou robôs de segunda
geração, onde acontece o inverso através de sistemas de sensoriamento.

2.2 Aplicações
São inúmeras as aplicações dos robôs industriais, entre elas: Transferência de objetos e
ferramentas de um ponto a outro, soldagem por pontos e por arco, pintura industrial. No Brasil, 65%
dos robôs existentes eram utilizados na indústria automobilística, isso no ano de 1998 (ROSÁRIO, 2005).
Ainda hoje, o maior contingente da automação está concentrado no setor automobilístico como
ilustrado na figura 2, que proporciona a produção em massa de automóveis, onde a maior parte da
produção é efetuada com rapidez e confiabilidade graças ao advento da robótica. Outros setores, como
químico e alimentício, também se utilizam dos robôs para aumentar a eficiência na produção.

Figura 2 – Fábrica da Ford /Camaçari-BA. Fonte: http://www.webtranspo.com.br

2.4 Classificação
A classificação dos robôs se dá segundo os tipos de juntas que compõem o sistema de articulação.
As juntas são as partes dos robôs que estabelecem uma conexão móvel entre dois elos e podem ser
classificadas em (SANTOS, 2001):
x
x
x

Juntas prismáticas – Proporcionam um movimento em linha reta sem girar.
Juntas de revolução – Giram em torno de uma linha imaginária, como um eixo de rotação.
Juntas esféricas – Combinação de três juntas de revolução, proporcionando rotação em torno de
três eixos.

A partir do conjunto de juntas que constituem o sistema de articulação de um robô, o classificamos
em:
x

Cartesianos – Possuem três juntas de translação ou prismáticas.
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x
x
x
x

Cilíndricos – Possuem no primeiro elo mecânico um movimento de rotação e os outros dois,
translação.
Esféricos – Apresenta dois elos com movimento de rotação e um único de translação.
Articulados – Possui três elos com deslocamento rotacional, apresentando maior capacidade de
movimentação.
Scara - Detentor de alta rigidez mecânica, com a mesma configuração do robô esférico.

A escolha do conjunto de articulações que será utilizada no robô será determinada pelas tarefas a
que estará exposto. Este trabalho teve como foco a programação em um robô articulado, devido ao
maior grau de habilidade disponibilizado pelas três juntas rotacionais. Na figura 3, temos um exemplo
de robô articulado que apresenta três juntas rotacionais.

Figura 3 – Robô Articulado (PIRES, 2002)

2.5 Acionamento
A escolha do sistema de acionamento de um robô manipulador está relacionada a algumas
características que podem limitar o seu desempenho como o torque necessário para transportar uma
determinada carga e velocidade no transporte. Assim o tipo de acionamento é classificado em
hidráulico, pneumático e elétrico.
2.5.1 Hidráulico
A unidade de acionamento hidráulico provoca movimento em pistões que comprimem o óleo. O
controle é feito através de válvulas que regulam a pressão do óleo nas duas partes do cilindro e que
impulsionam o pistão. Este tipo de acionamento possui como vantagem um alto torque de trabalho e
uma boa precisão de operação (ROSÁRIO, 2005).
2.5.2 Pneumático
Este tipo de acionamento é composto de motores pneumáticos com movimento rotativo e cilindros
pneumáticos de movimento deslizante, possuindo um alto grau de precisão nas paradas e capacidade
de operação em velocidades extremamente altas.
2.5.3 Elétrico
O acionamento elétrico pode ser feito através de motores de corrente alternada (AC), motor de
passo e motor de corrente contínua (DC). A utilização de motores DC é a mais aceitável, por seu alto
grau de precisão no controle. Na figura 5, um exemplo de atuador elétrico: o servomotor.
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Figura 5 – Servomotor de aço inoxidável. Fonte: http://www.automation-drive.com/servo-motor

2.6 Controle de Robôs Industriais
Os robôs industriais para efetuarem suas tarefas necessitam de uma programação adequada, a fim
de realizar com o mínimo de intervenção humana aquilo para o qual foi adquirido. A partir dessa
consideração inicial, tem-se a grande importância da utilização de algoritmos de controle. Os sistemas
robóticos, também podem ser classificados conforme o tipo de controle empregado (SANTOS, 2001):
x
x
x
x

Robôs de sequência fixa
Robôs de repetição com controle ponto a ponto
Robôs de repetição com controle de trajetória contínua
Robôs inteligentes.

2.6.1 Robôs de Sequência Fixa
A principal característica deste tipo de robô industrial é não utilizar o servo-controle e sim chaves
fim de curso para indicar os extremos de atuação das suas juntas. A desvantagem desse método é a
restrição dos pontos distintos que podem ser especificados na sua programação, tendo em vista que as
juntas só podem ser movidas para os limites de deslocamento.
2.6.2 Robôs de Repetição com Controle Ponto a Ponto
Uma série de movimentos seqüenciais é instruída ao robô, gravadas na memória e em seguida,
repetidas pelo mesmo sob seu controle. Os robôs por repetição possuem uma realimentação em malha
fechada, garantindo que os pontos previamente determinados foram alcançados.
2.6.3 Robôs de Repetição com Trajetória Contínua
Especifica-se o ponto de partida e o final da trajetória, e a unidade de controle calcula a seqüência
de pontos individuais para seguir o percurso. Os robôs de trajetória continua podem realizar ciclos de
movimento em que a trajetória do robô é controlada.
2.6.4 Robôs Inteligentes
Além de repetir um ciclo de movimento programado, interagem com seu ambiente de modo a
parecer inteligente. Os robôs “inteligentes” podem alterar seu ciclo programado em reação a condições
do ambiente. Essa classe de robôs têm se tornado cada vez mais crescentes em operações industriais de
montagem e soldagem a arco.
2.7 Controle do Robô Manipulador
A aplicação direta de microcontroladores no controle de robôs exige maiores conhecimentos de
hardware e software, por isso recorre-se aos sistemas embarcados, onde os microcontroladores
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possuem funções específicas e são usados de forma exclusiva por eles. (DENARDIN, 2008). A seguir
alguns conceitos básicos para o controle do robô manipulador:
2.7.1 Microcontrolador
Um microcontrolador é um circuito integrado, digital, implementado em um único chip, que consta
de uma CPU mais uma série de periféricos, de utilidade típica em atividades de controle eletrônico, já
embutidos no mesmo chip, como por exemplo: memória flash, memória RAM, UART, timer, PWM,
conversor analógico-digital(ADC), relógio (RTC) e outros (FARIA, 2006).
Muitos produtos que
mesmas funcionalidades sem
exemplo
temos
eletrodomésticos,
satélites, dentre outros. As
tem crescido bastante, sendo
sistemas embarcados como é

utilizamos hoje, não teriam as
um
microcontro-lador.
Como
equipamentos de áudio e vídeo,
instrumentos de navegação por
aplicações dos microcontroladores
a maior parcela de aplicações em
o caso da plataforma arduino.

O Arduino Duemilanove,
adotado para as pesquisas, baseiase nos microcontroladores
ATMEGA 328, os quais associados
aos demais componentes da placa, estabelecem uma interface com o meio externo.
2.7.2 Arduino
Arduino é uma ferramenta que torna os computadores capazes de detectar e controlar elementos
do mundo físico. É uma plataforma open-source de computação física baseada em um microcontrolador
introduzido em uma placa simples, além de um ambiente de desenvolvimento para escrever programas
para a placa. Na figura 6, temos o Arduino Duemilanove utilizado nas pesquisas.

Figura 6 – Arduino Duemilanove. Fonte: http://www.robotgear.com.au/Product.aspx/Details/295

2.7.3 Interface
O Arduino pode estabelecer comunicação com o microcomputador através de conector serial ou
USB. Após o desenvolvimento do algoritmo de programação, o mesmo é carregado na placa do Arduino
através de um clique e a ela estará pronta para realizar as funções pré-programadas. No Arduino utilizase a estrutura de controle por repetição.
2.7.4 Arduino e Servomotores
O método usado para controlar o deslocamento rotacional dos servomotores é denominado
Modulação por Largura de Pulso (PWM). A partir dele é possível gerar um sinal analógico, apesar de sua
saída ser um sinal digital que assume apenas os níveis lógicos, alto (um) e baixo (zero). A saída gerada e
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uma onda quadrada, com frequência constante e largura de pulso variável (DENARDIN, 2008). A figura 7
apresenta uma demonstração dos sinais modulados por largura de pulso.
Os servomotores são amplamente empregados para o acionamento de robôs. O Arduino possui uma
biblioteca direcionada aos servomotores denominada “Servo.h”. Essa biblioteca possui comandos
específicos destinada a esses dispositivos, o que facilita a programação e o acionamento do servomotor.

Figura 7 – Sinais Modulados por Largura de Pulso (DENARDIN, 2008)

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia empregada para o desenvolvimento deste artigo foi composta pelo levantamento de
informações teóricas sobre o controle de robôs industriais em artigos, trabalhos acadêmicos e livros.
Após a realização da pesquisa teórica, foram efetuados testes de programação com o Arduino
Duemilanove e os servomotores (Futaba S3003).
Para realizar os testes foram utilizados os seguintes materiais:
x
x
x
x

Arduino Duemilanove (ATMEGA 328)
Servomotores (dois) Futaba S3003
Computador pessoal
Robô (versão de testes)

Para execução de testes com os servomotores foi construído um protótipo do robô manipulador,
com base fixa e apenas dois elos, trabalhando somente com um grau de liberdade.
A programação do Arduino foi realizada a partir de um computador desktop, no ambiente de
programação Arduino (plataforma Windows), que dispõe de um editor para criação dos códigos e
possibilita
a
compilação
do
programa (verificação
de erros), além do
carregamento na placa
Arduino.
Após carregar o
Duemilanove,
funcionalidade
do
observação visual do
testes
foram
testes com a biblioteca
ampliaram de forma
disponibilizadas pelo
controle de servomotores.

programa no Arduino
verificou-se
a
mesmo
mediante
servomotor.
Vários
efetuados, incluindo
Servo.h,
que
significativa as funções
Arduino
para
o
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O servomotor foi inserido em um dos elos do robô manipulador (versão de testes) para averiguação
de possíveis falhas ou limitações geradas pelo mesmo quando usado na transmissão direta de
movimentos ao robô. Após esse procedimento foi possível, a partir da análise dos resultados, obter
algumas conclusões que serão explanadas na próxima seção.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Primeiros Testes
A Modulação por Largura de Pulso (PWM) é medida em microssegundos e esse tempo é equivalente
a angulação gerada pelo movimento do servomotor. O movimento giratório dos servomotores em geral,
varia de 0º a 180º. Os pulsos digitais são de 5 volts, sendo a “largura” ou o período do pulso
(microssegundos), variável. Em termos teóricos temos (KURT, 2007):
x
x
x

Pulso de 1000 microssegundos - equivale a 0º.
Pulso de 1500 microssegundos – equivale a 90º.
Pulso de 2000 microssegundos – equivale a 180º.

Baseado nesse conceito foi efetuado um primeiro teste com o Arduino, onde se buscou variar o
servomotor de sua posição inicial até 90º. Foi emitido um pulso com largura de 1500 microssegundos e
o próximo com 1000 microssegundos, entretanto o ângulo gerado pelo movimento do servomotor não
correspondia ao que se esperava (rotação em 90º e retorno a 0º). Foi possível perceber também que
após a compilação do programa e carregamento na placa do Arduino, o servomotor volta a sua posição
inicial posição zero (0º), evidência do sensor de posição interno (encoder) que ele possui.
Na prática o range de variação da largura de pulso varia entre 500 e 2300 microssegundos,
dependendo dos servomotores empregados. Admitindo 2300 us como valor de 180º, aplicou-se 1300 us
para uma variação de 90º e 500 us para o valor inicial com resultado satisfatório. A seguir valores de
angulos utilizados nos testes do arduino com servomotores.
Tabela 1: Valores de ângulos

utilizados nos testes

Tempo (us)

D. Rotacional (°)

500

0

900

45

1300

90

2300

180

A partir daí pode-se elaborar correlações entre a largura de pulso empregada e o deslocamento
rotacional do servomotor Futaba S3003, como demonstrado no gráfico da Figura 8 a seguir:
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Figura 8 Deslocamento
(º) x Tempo (us)

Gráfico
Rotacional

Posteriormente à execução de testes simples com largura de pulso em nível alto e baixo, a biblioteca
Servo.h foi incluída no código fonte, tornando o trabalho mais facilitado devido a comandos específicos
que essa biblioteca possui para efetuar o controle de servo motores. Semelhantemente a linguagem de
programação C, a biblioteca foi incluída especificando o nome do servo e ainda uma regulação do seu
deslocamento em “passos” de 1 grau (º) até chegar a 90 graus (Código fonte 1 no Anexo I). Nesta fase
dos testes, o servomotor foi inserido em um dos elos do protótipo, transmitindo diretamente os seus
movimentos ao robô.

4.2 Controle com Joystick
Tendo em vista que o método de controle empregado nos testes até então realizados constituiu-se
de controle de repetição ponto a ponto, foram propostas algumas mudanças no meio de controle,
propondo-se a utilização de joystick. Ocorreram algumas mudanças no código fonte, numa tentativa de
simular um joystick no teclado, onde foi possível alcançar alguns resultados, mas que ainda precisam ser
aperfeiçoados. O código fonte está indicado no Anexo I (Código fonte 2).

4.3 Múltipos Servos
Os testes de controle foram efetuados em mais de um servomotor. Os dois servomotores Futaba
S3003 foram conectados em série, onde as instruções do programa foram executadas seqüencialmente
em um depois no outro, de acordo com o código escrito, e em paralelo, onde as instruções foram
transmitidas simultaneamente aos dois servomotores.
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5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização da plataforma de controle microcontrolada
Arduino Duemilanove para o acionamento dos servomotores em um robô manipulador. O controle de
um robô manipulador pode se tornar relativamente instável, quando não são observados alguns pontos
importantes para o seu desempenho, alguns fatores foram observados experimentalmente como o
torque do servomotor, largura de pulso, peso do elo do robô. Estes fatores influenciam de forma
significativa, determinando maior ou menor grau de complexidade na programação.
O sistema de controle não pode exercer o seu papel com perfeição se os sistemas mecânico e
eletrônico estiverem necessitando de correções. Quando algum deles não funciona corretamente, o
outro necessita suprir as pendências deixadas por aquele que não desempenhou bem o seu papel.
Dessa forma as atenções não devem estar voltadas somente para o sistema de controle, mas para o
sistema completo (robô), já que os seus subsistemas estabelecem uma relação de interdependência.
O tipo de controle estabelecido para o robô depende exclusivamente da necessidade ou aplicação a
que foi submetido. O sistema de controle utilizados neste trabalho, Repetição Ponto a Ponto, envolve
situações pré-programadas e repetitivas. Outros tipos de controle como Repetição com Trajetória
Contínua e controle “inteligente”, são válidos e necessários em situações que exigirão maior capacidade
do manipulador.
O robô manipulador utilizado nesse trabalho, foi a base para maiores desenvolvimentos no controle
e programação do mesmo, onde se prevê a implementação de outros sistemas, como um joystick,
sendo possível a aplicação do robô não só em tarefas simples de repetição, mas também situações de
trabalho com maior complexidade.
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ANEXO I
Código fonte de alguns testes realizados com o Arduino e servomotores.

Código Fonte 1

Código Fonte 2
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ŵŽĚŽ Ă ŵĂŶƚĞƌ Ž ĞŶƐŝŶŽ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ Ğŵ ƐŝŶƚŽŶŝĂ ĐŽŵ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕
ƐƵŐĞƌŝƵͲƐĞƵŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂƐƐĞŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĂĐĞƌĐĂĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƐĐŽŵ
ĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞŐŝƌĂĞŵƚŽƌŶŽĚĞƵŵĚŽƐŵŽĚĂŝƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽůĞƚŝǀŽƉŽƌƀŶŝďƵƐŵĂŝƐĚŝĨƵŶĚŝĚŽƐ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽƌĂƐŝůĞŶŽŵƵŶĚŽ͕ŽZd͘
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐĠƉƌŝŵŽƌĚŝĂůŶŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĂƐƐĂ͘
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƌŝĂƐĞƚ͘Ăů͘;ϮϬϬϴͿ͕ŽZdƚĞŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽĨŽĐĂĚĂŶŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƉĞŶƐĂƌ
Ğŵ ƐƵĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞǀĞ ĞƐƚĂƌ Ğŵ ĐŽŶĐŽŵŝƚąŶĐŝĂ ĐŽŵ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚĂŵ Ă
ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĨşƐŝĐĂĚĞƋƵĞŵƐĞĚĞƐůŽĐĂĚĞƀŶŝďƵƐ͘ĂƵƚŽŵĂĕĆŽŶŽƐǀĞşĐƵůŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂŵŶĞƐƚĞƐĞŐŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ŶŽ ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĂŝŶĚĂ Ġ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĂŽ ƉĂƐƐŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŝŵŝůĂƌƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐƉŽƌƚĂƐĚŽƐŵĞƐŵŽƐĂƉĞŶĂƐŶŽƐůŽĐĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͘ĂƐŽ
Ƶŵ ƀŶŝďƵƐ ƉĂƌĞ ŶĂ ǀŝĂ Ğ Ž ĐŽŶĚƵƚŽƌ ĂĐŝŽŶĞ͕ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ ĂĐŝĚĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĂ ƉŽƌƚĂ͕ Ž
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽŝƌĄƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĂŽĐŽŵĂŶĚŽĞĂƉŽƌƚĂƐĞƌĄĂďĞƌƚĂ͘ƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ
ĐŽŵŽ Ƶŵ ƌŝƐĐŽ ŝŵŝŶĞŶƚĞ ĂŽ ƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽ Ğ ĂŽƐ ǀĞşĐƵůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ŶĂƐ ĨĂŝǆĂƐ ůĂƚĞƌĂŝƐ͕ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕ ƐĞ Ž
ƀŶŝďƵƐƚŝǀĞƌƉŽƌƚĂƐĞŵŶşǀĞůƉĂƌĂĂĐĞƐƐŽĚŝƌĞƚŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƐĞŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĞƐĐĂĚĂƐ;ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ĞƉŝƐŽĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞƐƚĆŽăŵĞƐŵĂĂůƚƵƌĂͿʹŽŵŽĚĞůŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐZd͘
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĂĐĂƌġŶĐŝĂĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĚŽZdĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽƋƵĞĂƚƵĂŶŽďůŽƋƵĞŝŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐƉŽƌƚĂƐĚŽƐƀŶŝďƵƐ
ĨŽƌĂŵ ĂďŽƌĚĂĚŽƐ ƉŽƌ ^ŽĂƌĞƐ Ğƚ͘ Ăů͘ ;ϮϬϭϭͿ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘ WŽƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ ĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƚĞŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂƌŽ ŵŽĚĞůŽ ƉƌĄƚŝĐŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ ĚĞ
ŵŽĚŽƋƵĞŽŵĞƐŵŽƐĞũĂƷƚŝůĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄƚŝĐŽƉĂƌĂĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞ
ƐĞŶƐŽƌĞƐ ŶŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ƐĞŶĚŽ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ďĂƌĂƚĂ͕ ĚĞ ƐŝŵƉůĞƐ
ŵĂŶƵƐĞŝŽ Ğ ĐŽŵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĞǆƉůŽƌĂĚŽƐ ƚĂŶƚŽ ƉĞůŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĞůŽƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐ͘
KĂƌƚŝŐŽĞƐƚĄĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽͲƉƌŽďůĞŵĂ͕ƐĞŐƵŝĚĂƉŽƌƵŵĐĂƉşƚƵůŽ
ďƌĞǀĞ ĚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ğ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽƚĂŵďĠŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽZdĞƐƵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂƐ͘KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ ĂďŽƌĚĂ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ğ ĂŶĂůŝƐĂ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ Ğ Ă ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƉĂƌƚĞƉƌĄƚŝĐĂ͕ĂůĠŵĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĐŽŵŽƐƵƉŽƌƚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘

Ϯ͘ WZ^EdKKWZK>D
 ĐĂƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ Ġ Ƶŵ ĚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐ ŚŽũĞ ƉĞůĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘hŵĚŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞƐƚĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĆŽ
ŽƐĂůƚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ƉůĂŶƚĂƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘KƵƚƌŽĨĂƚŽƌƋƵĞĚĞǀĞ
ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ġ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƐŽ ĚŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ͘ ůƚŽƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ŶĆŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂŵ Ă ƌĞƐƚƌŝĕĆŽ ĂŽ ƵƐŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŵ
ĂƉĞŶĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĄƌĞĂŽƵĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
WĂƌƚŝŶĚŽͲƐĞ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌſƉƌŝŽ ĐƵƌƐŽ͕ Ġ
ƉŽƐƐşǀĞů ŵŝŶĂƌŽƵ ƌĞĚƵǌŝƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞƐ ĐƵƐƚŽƐ͕ ĂŵƉůŝĂŶĚŽŽ ĨŽĐŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽĂ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚŽ ƉƌſƉƌŝŽ ĂůƵŶŽ͘ Ă ŵĞƐŵĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ ƉŽĚĞ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĞƐƚŝŵƵůĂƌŽĚŝƐĐĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͕ĚĞďĂŝǆŽ
ĐƵƐƚŽĞƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
 ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽƐ ĞƐƚŝŵƵůĂ ŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ Ă ƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵ ƐĞƵƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘^ĞŐƵŶĚŽĞĞƌĞƚ͘Ăů͘;ϭϵϵϵͿ͕ĂĨĂůƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉƌĄƚŝĐĂĨĂǌĐŽŵƋƵĞŽĚŝƐĐĞŶƚĞƚĞŶŚĂ
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ůŝĚĂƌ ĐŽŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞĞŶǀŽůǀĂŵ ƵŵĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵŵĂŝƐ ĐŽŵƉůĞǆĂ͕ ũĄ ƋƵĞ ŶĆŽ ƚĞǀĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ǀĄƌŝĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ Ğ ƉĞŶƐĂƌ ĐƌŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ K ĂƵƚŽƌ ĂŝŶĚĂ
ƌĞƐƐĂůƚĂ ƋƵĞ ĂƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶĨĞĐĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽƐ ĞƐƚŝŵƵůĂŵ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞ Ğ
ĂƵǆŝůŝĂŵĞŵƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŵŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͘

ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
ƐƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ ƚĞŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž ƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ƵŵĂďƌĞǀĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽƐŽďƌĞƐĞŶƐŽƌĞƐĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƐĞĚĞƵŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚŽŵŽĚĞůŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ŽZd͕ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞĚĞŝǆĂƌĐůĂƌĂƐĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ͘
ϯ͘ϭ ^ĞŶƐŽƌĞƐĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƐ
KƐƐĞŶƐŽƌĞƐĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƐƐĆŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĐŽŵƉŽƐƚŽƐƉŽƌĚŽŝƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ŽĞŵŝƐƐŽƌĞŽƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞ
ůƵǌ͘WŽĚĞͲƐĞŐĞƌĂƌƵŵĨĞŝǆĞůƵŵŝŶŽƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵŵĞƐŵŽƵƚŝůŝǌĂƌͲƐĞĚĂůƵǌ
ƐŽůĂƌƉĂƌĂĚŝƐƉĂƌĂƌŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĞƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĂĐŽƉůĂĚŽĂƵŵ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞĐĂƉƚĂĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞůƵǌ͘ŐĞƌĂĕĆŽĚĞƵŵĨĞŝǆĞůƵŵŝŶŽƐŽĠĨĞŝƚĂƉŽƌƵŵ>ʹĚŝŽĚŽĞŵŝƐƐŽƌ
ĚĞ ůƵǌ ʹ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ ǀŝƐşǀĞů ŽƵ ŶĆŽ ;ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚĂͿ͘ EŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞŵ ĚĂ ůƵǌ ƐŽůĂƌ͕ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐƐĆŽŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂƐƉĞůĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞůƵǌŶŽĞůĞŵĞŶƚŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
KĨĞŝǆĞĚĞůƵǌĞŵŝƚŝĚŽƉĞůŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌƉŽĚĞƐĞƌĞŵĨůĂƐŚĞƐ͕ĐŽŵĂůƚĂƉŽƚġŶĐŝĂĞĐƵƌƚĂĚƵƌĂĕĆŽ͕ĚĞ
ŵŽĚŽ ƋƵĞ Ž ƌĞĐĞƉƚŽƌ ŶĆŽ ƐŽĨƌĂ ŶĞŶŚƵŵ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĂ ůƵǌ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂ ƌĞĐĞƉĕĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů͘
ƉĞŶĂƐ Ă ůƵǌ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉĞůŽ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌ Ġ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂ ƉĞůŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ƉŽŝƐ Ž ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ƌĞĐĞƉĕĆŽ
ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƵŵĨŽƚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵĨŝůƚƌŽƐŝŶƚŽŶŝǌĂĚŽ͕ĞƐƚĄŶĂŵĞƐŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞ
ƉƵůƐĂĕĆŽĚŽƐĨůĂƐŚĞƐĞŵŝƚŝĚŽƐ͘WŽĚĞͲƐĞƵƚŝůŝǌĂƌƚĂŵďĠŵƵŵĂĐŽƉůĂĚŽƌſƚŝĐŽ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽĚĞƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞƵŵ>ĐŽŵƵŵĨŽƚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƉĂƌĂĂŝƐŽůĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͘
KƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐĚŝǀŝĚĞŵͲƐĞĞŵƚƌġƐĐůĂƐƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗
ͻ ^ŝƐƚĞŵĂƉŽƌĂƌƌĞŝƌĂ
ͻ ^ŝƐƚĞŵĂƉŽƌŝĨƵƐĆŽ
ͻ ^ŝƐƚĞŵĂƉŽƌZĞĨůĞǆĆŽ
WĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽŶŽƉƌŽƚſƚŝƉŽ͕ĞƐĐŽůŚĞƵͲƐĞŽƐĞŶƐŽƌĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƉŽƌĚŝĨƵƐĆŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͕ĚĞǀŝĚŽă
ƐƵĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĞƐŽďŝŶƚĞŵƉĠƌŝĞƐ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐĞŶƐŽƌĨƵŶĐŝŽŶĂƐŽď
ĐŚƵǀĂ͕ ƉŽĞŝƌĂ͕ ƚƌĞƉŝĚĂĕƁĞƐ͕ ďĂŝǆĂ ůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞ͕ Ğ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĂĐŝŽŶĂĚŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞ ĚĂ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĚĞ ƌĞĨůĞǆĆŽ ĚŽ ĨĞŝǆĞ ĚĞ ůƵǌ ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ͘ K ƐĞŶƐŽƌ
ĚŝĨƵƐŽƉŽƐƐƵŝŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞůƵǌŵŽŶƚĂĚŽƐŶĂŵĞƐŵĂƵŶŝĚĂĚĞ͘KƐĞŶƐŽƌĠ
ĂƚŝǀĂĚŽŶŽŝŶƐƚĂŶƚĞĞŵƋƵĞĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĞŶƚƌĂŶĂĄƌĞĂĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĞƌĞĨůĞƚĞŽĨĞŝǆĞĚĞůƵǌƉƌŽĚƵǌŝĚŽ
ƉĞůŽĞŵŝƐƐŽƌ͘
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ϯ͘Ϯ ZdʹƵƐZĂƉŝĚdƌĂŶƐŝƚ
KƵƐZĂƉŝĚdƌĂŶƐŝƚĠƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌďĂŶŽĚĞĂůƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĚŽƉŽƌƀŶŝďƵƐƋƵĞ
ǀŝƐĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĞƋƵĂůŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵƵŵĐƵƐƚŽďĂƐƚĂŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƵƚƌŽƐŵŽĚĂŝƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĂ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞŐƌĞŐĂĚĂĐŽŵƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞŵ͕ƌĂƉŝĚĞǌĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ĞƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝŵƉĞĐĄǀĞů
ĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĞƐĞƌǀŝĕŽĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
WĂƌƚŝŶĚŽĚĞƐƵĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽ͕ĠĐůĂƌĂĂĚŝƐƚŝŶĕĆŽĞŶƚƌĞŽZdĞŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƀŶŝďƵƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘K
ƵƐ ZĂƉŝĚ dƌĂŶƐŝƚ ĂƐƐĞŵĞůŚĂͲƐĞ ŵƵŝƚŽ ŵĂŝƐ ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ƐŽďƌĞ ƚƌŝůŚŽƐ͕
ƐŽďƌĞƚƵĚŽƐŽďĂſƚŝĐĂĚĞƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
KĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞZdƚĞŵƐŝĚŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĚŝĨƵŶĚŝĚŽƉĞůĂƐĐŝĚĂĚĞƐĚĞƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽ͕ƉŽŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƵŵĂ
ŽƉĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƉƷďůŝĐŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ Ă Ƶŵ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵ ĨŽĐŽ ŶŽ ƵƐƵĄƌŝŽ͕ ƐƵĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ŵĂŝƐ ŵĂƌĐĂŶƚĞ͘ ŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ŽŐŽƚĄ͕ ƵƌŝƚŝďĂ͕ YƵŝƚŽ Ğ ƌŝƐďĂŶĞ ĨŽĐĂƌĂŵͲƐĞ Ğŵ ĚĂƌ
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽůĞƚŝǀŽĂŽŝŵƉůĂŶƚĂƌƐĞƵƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞZd͘
ŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞZdĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽŚŽũĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵŽĞŵďĂƌƋƵĞƐŽďƌĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞŵ
ŶşǀĞů ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵǌŝƌ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ ŽƐ ƚĞŵƉŽƐ ĚĞ ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğ ĚĞƐĞŵďĂƌƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ĂƐ
ƉĂƌĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞƐƚĂĕƁĞƐ͘ Žŵ Ž ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğŵ ŶşǀĞů͕ ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ƐĆŽ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂƌĞŵ ĚĂ
ŵĞƐŵĂĂůƚƵƌĂĚŽƉŝƐŽĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂƐƉĂƌĂĚĂƐ͘
K ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğŵ ŶşǀĞů ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ĚƵĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶĞŝƌĂƐ͗ ĐŽŵ ŽƵ ƐĞŵ ƉŽŶƚĞ ĚĞ
ĞŵďĂƌƋƵĞ͘ƐƉŽŶƚĞƐĚĞĞŵďĂƌƋƵĞĞƐƚĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐũƵŶƚŽăƐƉŽƌƚĂƐĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂ
ƋƵĞ ĚĞŝǆĞ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ Ƶŵ ǀĆŽ ĞŶƚƌĞ Ž ƀŶŝďƵƐ Ğ Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĂ ĞƐƚĂĕĆŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ƉĂƌĂĚĂ͘ ůĠŵ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŵĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌĂĚĂ ŵĂŝƐ ƌĄƉŝĚĂ͕ Ž ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğŵ ŶşǀĞů ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ
ĐĂĚĞŝƌĂƐ ĚĞ ƌŽĚĂƐ Ğ ĐĂƌƌŝŶŚŽƐ ĚĞ ďĞďġ͕ ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğ ŝĚŽƐŽƐ ƚĞŶŚĂŵ Ƶŵ ĂĐĞƐƐŽ ŵĂŝƐ ĨĄĐŝů Ğ ƐĞŐƵƌŽ ĂŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚŽƐƀŶŝďƵƐ͘ƉĞƌĨĞŝƚĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞƐƵĂĐŽƌƌĞƚĂŽƉĞƌĂĕĆŽŐĂƌĂŶƚĞŵŵĞŶŽƌĞƐ
ŝŶĨůƵġŶĐŝĂƐ ŶŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğ ĨĂǌĞŵ ĐŽŵ ƋƵĞ ŽƐ ĞŵďĂƌƋƵĞƐ Ğ ĚĞƐĞŵďĂƌƋƵĞƐ Ğŵ ŶşǀĞů ƐĞũĂŵ
ĂŝŶĚĂŵĂŝƐƐĞŐƵƌŽƐ͘

ϰ͘ DdZ//^DdKK^
WĂƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ĚŝĚĄƚŝĐŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂZd͕ĐŽŵƉŽƐƚŽĚŽƀŶŝďƵƐĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĞŵďĂƌƋƵĞĞŵŵĂĚĞŝƌĂĚĞŵŽĚŽĂŝůƵƐƚƌĂƌ
ŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌŽƐƚĞƐƚĞƐĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘KĐŽŶũƵŶƚŽƉŽƐƐƵŝƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽ
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ƐĞŶƐŽƌ ſƚŝĐŽ ƉŽƌ ĚŝĨƵƐĆŽ ĂĐŽƉůĂĚŽ ŶĂ ĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚŽ ůĂĚŽ ĞƐƋƵĞƌĚŽ ĚŽ
ǀĞşĐƵůŽ͕ Ğ ĂŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞƐƚĞ ůĂĚŽ ĞƐƚĄ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ Ă ƉŽƌƚĂ Ğŵ ŶşǀĞů͕ ŵŽǀŝĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ŵŽƚŽƌ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶƚşŶƵĂƋƵĞĠĂĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌƵŵĂďŽƚŽĞŝƌĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂĚŽƐĞŶƐŽƌ͘
ƉŽƌƚĂĨŽŝƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂăŵĞƐŵĂĂůƚƵƌĂĚŽƉŝƐŽĚĂĞƐƚĂĕĆŽĞĚŽůĂĚŽĞƐƋƵĞƌĚŽ͕ũĄƋƵĞĞƐƚƵĚŽƐ
ĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂŵ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ ƉĂƌĂ ƀŶŝďƵƐ ŶŽ ĐĂŶƚĞŝƌŽ
ĐĞŶƚƌĂůĚĂƐĂǀĞŶŝĚĂƐĐŽŵĞƐƚĂĕƁĞƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐŶŽŵĞŝŽĚĂƐĚƵĂƐǀŝĂƐĚĞƐĞŶƚŝĚŽƐŽƉŽƐƚŽƐ͘ƐĞƐƚĂĕƁĞƐ
ŶĞƐƚĂƉŽƐŝĕĆŽƉĞƌŵŝƚĞŵƋƵĞŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞĨĞƚƵĞŵƚƌŽĐĂƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŵƉůĞƐĞƌĄƉŝĚĂ͕ƐĞŵĂ
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ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĂƐƐĂƌĞůĂƐ ŽƵ ƉĂƐƐĂŐĞŶƐ Ğŵ ŶşǀĞů ƉĂƌĂ ŵƵĚĂƌ ĚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶŽ ŽƵ ĨĂǌĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞůŝŶŚĂƐ͘
K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ͕ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ Ϯ͕ Ġ ĨƌƵƚŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ĐƵƌƐŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉŽƌƵŵĚŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŶĐůƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵƌƐŽƚĠĐŶŝĐŽĞŵƵƚŽŵĂĕĆŽĞŽŶƚƌŽůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘WĂƌĂ
ĂůĠŵ ĚĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞƐŵŽ ĐŽŵŽ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚĞƐƚĞƐ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ Ž
ƉƌŽƚſƚŝƉŽĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĐŽŵĂƉƌĞƚĞŶƐĆŽĚĞƐĞƌǀŝƌĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉĂƌĂĂƐĂƵůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĞĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂƐ
ĚŽ ĐƵƌƐŽ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ Ž ĞƐƚşŵƵůŽ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƚĂŶƚŽ ƉƌĄƚŝĐĂƐ
ƋƵĂŶƚŽ ƚĞſƌŝĐĂƐ ĚŽƐ ĚŝƐĐĞŶƚĞƐ Ğŵ ĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ŽŵŽƌĞƐƐĂůƚĂŵƵƚƌĂ Ğ>ĂĐĞƌĚĂ ;ϮϬϬϯͿ͕Ž ĂƉƌĞŶĚĞƌ ŶĆŽ
ĚĞǀĞĞƐƚĂƌůŝŐĂĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ŵĂƐƐŝŵĂŽĂůƵŶŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĠĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞƐƚĞƋƵĞŐĞƌĂ
ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ͘



&ŝŐƵƌĂϮʹWƌŽƚſƚŝƉŽĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĂĞƐƚĂĕĆŽ


K ĐŽŶũƵŶƚŽ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ Ğŵ ŵĂĚĞŝƌĂ Ğ Ƶŵ ƉĞƋƵĞŶŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƀŶŝďƵƐ͕
ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƋƵĂů ĞƐƚĄ ĨŝǆĂĚŽ Ž ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ĐŽŵĂŶĚĂ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƉŽƌƚĂƐ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ͘ K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĂƚĞŶĚĞ ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƚƌĂďĂůŚŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ ƉŽŝƐ ŶĆŽ ĨŝĐĂ ƌĞƐƚƌŝƚŽ ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƉĞŶĂƐ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ƉĞƌŵŝƚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͕ƋƵĞĨŽŝƐŽůĚĂĚŽŶƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂ
ƉůĂĐĂĚĞĨĞŶŽůŝƚĞĞƉŽĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞĞǆĞŵƉůŽƉĂƌĂĂĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚĞŵŽĚĞůŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘
 ĨŝŐƵƌĂ ϯ Ġ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ Ž ƐŝŶĂů ĚĞ ƐĂşĚĂ ĚŽ ƐĞŶƐŽƌ Ğŵ
ĐŽŵĂŶĚŽ ƉĂƌĂ Ă ůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ŵŽƚŽƌ ƋƵĞ ĂďƌĞ Ă ƉŽƌƚĂ ĚŽ ǀĞşĐƵůŽ͘ K ƐĞŶƐŽƌ ƉŽƐƐƵŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂĚĞϭϮϳͬϮϮϬsĂĐĞƐƵĂƐĂşĚĂĞƐƚĄĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂŽĚŝŽĚŽƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌϮ͕ĐŽŵŽŶĂĨŝŐƵƌĂ͘
K ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐŽŶƚşŶƵĂ ĞƐƚĄ ůŝŐĂĚŽ ĂŽƐ ĐŽŶƚĂƚŽƐ ĚŽƐ ƌĞůĠƐ Z>ϭ Ğ Z>Ϯ͕ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ͘ KƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĆŽ͗ĚŽŝƐĚŝŽĚŽƐϭEϰϬϬϮ;ϭĞϮͿ͕ĚŽŝƐƌĞůĠƐĚĞϭϮs;Z>ϭ
ĞZ>ϮͿ͕ƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƌĐŽŵŝŶǀĞƌƐŽƌƚŝƉŽϳϰϭ;hϭͿ͕ƵŵƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽŵŽĚĞůŽϳϴϬϱƉĂƌĂ
ϱs ;hϮͿ͕ Ƶŵ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ ŵŽĚĞůŽ ϱϰϴ ;YϭͿ͕ Ƶŵ ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽ ĚĞ ϭϬŬё ;ZsϭͿ͕ Ƶŵ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌ ĚĞ ϮϮŶ&
;ϭͿ͕ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĚĞϰ͕ϳŬёĞϭŬё;Zϭ͕ZϮĞZϯͿĞƵŵĂďŽƚŽĞŝƌĂ;^ϭͿ͘
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&ŝŐƵƌĂϯʹŝƌĐƵŝƚŽĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ


KƐĞŶƐŽƌĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽĚ
ĚŝĨƵƐŽĠĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵƚĞŶƐĆŽĚĞϭϮϳsŽƵĚĞĞϮϮϬs͘ŽƐĞƌĂĐŽƉůĂĚŽ
ĐŽŵ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞϭϮϳs͕ ĞŵŝƚĞ Ğŵ
ŵ ƐƵĂ ƐĂşĚĂ ĚŽŝƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞƚĞŶƐĆŽ͗ϭ͕ϳϵs͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞƐĂƚŝǀĂĚŽ͖Ğϭ͕ϭϵs͕
ƋƵĂŶĚŽĂƚŝǀĂĚŽ͘ŵϮϮϬs͕ŽƐĞŶ
ŶƐŽƌĚĞƐĂƚŝǀĂĚŽĞŵŝƚĞϯ͕ϰϲs͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƚŝǀĂĚŽ ĞŵŝƚĞŽƐŵĞƐŵŽƐϭ͕ϭϵs
ĚŽĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽĞŵƚĞŶƐĆŽĚĞϭ
ϭϮϳs͘^ĆŽĞƐƚĞƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞƐĂşĚĂĚŽƐĞĞŶƐŽƌƋƵĞŝƌĆŽĐŽŵĂŶĚĂƌ
ŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵ
ŵŽƚŽƌƋƵĞĂďƌĞŽƵĨĞĐŚĂĂƉŽƌƚĂ͘ƐĂşĚĂĚŽƐĞŶ
ŶƐŽƌƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵĚŝŽĚŽ
ƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌ;ϮͿĂŶƚĞƐĚĞĞŶƚƌĂƌ ŶŽĐŝƌĐƵŝƚŽĞƚĞŵƐĞƵƌŝƉƉůĞ;ƉĞƋƵĞŶĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞĞƐĚŽƐŝŶĂůͿƌĞƚŝƌĂĚŽĐŽŵ
ĂƵǆşůŝŽĚĞƵŵĐĂƉĂĐŝƚŽƌĚĞϮϮŶ&&͘KƐŝŶĂůƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽĞĐŽŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽ ƌĞƚŝƌĂĚĂĠĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽĂ
ƵŵĐŽŵƉĂƌĂĚŽƌĐŽŵŝŶǀĞƌƐŽƌ;h
hϭͿ͘
ĂƐĂşĚĂĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚ
ĚŽƌƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĐŚĂǀĞĞůĞƚƌƀ
ƀŶŝĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽ
ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ ;YϭͿ͘ K ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƌ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĂũƵƐƚĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽ ;ZsϭͿ͕ ƋƵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞĚĞĨŝŶĞƋƵĂŶĚŽŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƌĄĂƚŝǀĂĚŽŽƵŶĆŽ
ŽƉĞůŽƐŝŶĂůĚŽƐĞŶƐŽƌ͘K
ŵĞŶƚĂĕĆŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĚĞϭϮs͘ĐŚĂǀĞĞůĞƚƌƀ
ƀŶŝĐĂĂƚŝǀĂĞĚĞƐĂƚŝǀĂŽƐ
ĐŝƌĐƵŝƚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƌƉŽƐƐƵŝĂůŝŵ
ƌĞůĠƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽĂĐŝŽŶĂŵ
ŵĞŶƚŽĚŽŵŽƚŽƌ͘KƐƌĞůĠƐƐĆŽƚĂŵďĠŵĂůŝŵĞŶƚĂĚ
ĚŽƐĐŽŵϭϮsĞƐƵĂƐĂşĚĂ
ĞƐƚĄůŝŐĂĚĂĂƵŵƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞƚĞĞŶƐĆŽ;hϮͿƋƵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŽƐϭϮsĞŵŝƚŝĚŽƐƉĞůŽƐƐƌĞůĠƐĞŵϱsĚĞŵŽĚŽĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌŽŵŽƚŽƌ͘
E& ʹ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĨĞĐŚĂĚŽƐ ŽƵ ĂďĞƌƚŽƐ ʹ Ğ ĞƐƚƚĆŽ ůŝŐĂĚŽƐ Ğŵ ƐĞŶƚŝĚŽƐ
KƐ ĚŽŝƐ ƌĞůĠƐ ƐĆŽ EͬE
ŽƉŽƐƚŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƌŽƚĂĕĆŽĚŽ
ŽŵŽƚŽƌ͘EŽĞƐƚĂĚŽE&͕ƵŵĚŽƐƌĞůĠƐĞƐƚĄĐŽŶĞĐĐƚĂĚŽĂŽƉſůŽŶĞŐĂƚŝǀŽĞ
ŽŽƵƚƌŽĂŽƉſůŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
ŽĂƚŝǀĂĚŽƐŽĐŽƌƌĞƵŵĂĐŽŵƵƚĂĕĆŽĚĞĞƐƚĂĚŽƐ;ƉŽ
ŽůĂƌŝĚĂĚĞͿ͕ŽƋƵĞĞƐƚĄŶŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽƉĂƐƐĂĂƐĞƌŶĞŐĂƚŝǀŽĞǀǀŝĐĞͲǀĞƌƐĂ͘ĞƐƚĂŵĂŶĞŝƌĂ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĨĂǌĞƌĐŽŵ ƋƵĞŽŵŽƚŽƌŽƉĞƌĞŶŽƐ
ĚŽŝƐƐĞŶƚŝĚŽƐĚĞƌŽƚĂĕĆŽ͕ĂďƌŝŶĚŽ
ŽĞĨĞĐŚĂŶĚŽĂƉŽƌƚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŽĐŽŵĂŶĚŽ
ŽĚŽƐĞŶƐŽƌ͘
Žŵ Ž ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĂƚŝǀĂĚŽ
Ž ƉĞůŽ ƐĞŶƐŽƌ Ğ ůŝďĞƌĂĚŽ ƉĞůĂ ĐŚĂǀĞ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ŽƐ ƌĞůĠƐ ƐĆŽ ĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ƉĞůĂďŽƚŽĞŝƌĂ;^ϭͿƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚĂŽƉĂƉĞůĚŽĐŽŶĚƵƚŽƌĚŽǀĞşĐƵůŽŶĂĂďĞƌƚƵƌĂĚ
ĚĂƐƉŽƌƚĂƐ͘KƐŝƐƚĞŵĂƐſ
ĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞĞŶƐŽƌĂƚŝǀĂĚŽĞĂďŽƚŽĞŝƌĂĂĐŝŽŶĂĚĂ͕ĨĞĐŚĂŶĚŽŽ
ŽĐŽŶƚĂƚŽĞĞŶĞƌŐŝǌĂŶĚŽ
ŽƐƌĞůĠƐ͘
KĐŽŶũƵŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂĂŽĚŝƐĐĞŶƚĞŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĞĐŽŵƵŵ
ŵŽĚĞůŽŝůƵƐƚƌĂƚŝǀŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƌƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽ
ŽĂůƵŶŽ͘WŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞ
ƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽŵƵŝƚŽƐŝŵƉůĞƐ͕Ž
ŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐĂŽĨĂǌĞƌŽƐƚĞƐƚĞƐĞĂĐŝŽŶĂĂŵĞŶƚŽƐ͕ƐŽďŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ
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ĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂĚƋƵŝƌĞŵŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŵĂŝƐĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŶĂůŽŐŝĂƐ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĚĞŶƚƌŽĚĂĄƌĞĂĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽ͘

ϱ͘ E>/^K^Z^h>dK^
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞ
ƚƌĂǌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͘ ůĠŵ ĚĞ ƌĞĨŽƌĕĂƌ Ă
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĞĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŽŵŽĚĞůŽĂŵƉůŝĂŽƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐĚŽƵƐŽĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƋƵĞĠƉŽƐƐşǀĞůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐŽůƵĕƁĞƐĐƌŝĂƚŝǀĂƐĞĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ
ŶĂƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐ͕ĞǆƉĂŶĚŝŶĚŽŽƵƐŽĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞƐƚƵĚĂĚŽƐŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĐƵƌƐŽƚĠĐŶŝĐŽƋƵĞ
ƚġŵĨŽĐŽǀŽůƚĂĚŽƉĂƌĂĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͘
 ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ƉŽƐƐƵŝ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵƉŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ă ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ ĂƐ ĄƌĞĂƐ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝĨƵŶĚŝƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐŶƵŵĐĂŵƉŽ
ŵĂŝƐĞǆƚĞŶƐŽĞŽƵƐŽĚĞŵŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƉĞƌŵŝƚĞĂŵƉůŝĂƌĞƐƚĞĨŽĐŽ͘
KƉƌŽƚſƚŝƉŽƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵĂƵůĂƐĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂƐƐŽďƌĞƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚŝŐŝƚĂů͕ĐŽŶƚƌŽůĞ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ĚŝƐĐĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐŽƐ Ğ
ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽƐƵĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͘ůĠŵĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ŽƉƌŽƚſƚŝƉŽƐĞƌǀĞĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽƉĂƌĂ
ƋƵĞ ŽƐ ũŽǀĞŶƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ƐŝŶƚĂŵͲƐĞ ĞƐƚŝŵƵůĂĚŽƐ Ă ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ͕ ĐƌŝĂƌ Ğ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƉƌĄƚŝĐŽƐĞĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽĐƵƌƐŽ͘

ϲ͘ KE>h^K
dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ ŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽďĂƐƚĂŶƚĞƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͘ŽŵƵŵĐƵƐƚŽĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞďĂŝǆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŵ
ƉƌŽƚſƚŝƉŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƚĞſƌŝĐĂƐĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐĞĂďƌĞĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂƚƵƌŵĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĂƚĞŶĚĞĂŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞ
ƚƌĂǌĞƌŶŽǀĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ͘KĂůƵŶŽƚĞŵŶŽƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ƵŵŶŽǀŽĞƐƚşŵƵůŽƉĂƌĂǀŽůƚĂƌƐƵĂĂƚĞŶĕĆŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂƐƐƵŶƚŽ͘
^ƵŐĞƌĞŵͲƐĞ ĐŽŵŽ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ͕ ŽƵƚƌĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐĞũĂŵ ĞƐƚĂƐ ŶĂ ƉƌſƉƌŝĂ
ĄƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůʹĨŽĐŽĚŽĐƵƌƐŽʹ͕ŶĂƐĄƌĞĂƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ŽƵŵĞƐŵŽŶĂĄƌĞĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͘
ƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƉŽĚĞ ĂŝŶĚĂ ƐĞƌ ŽƚŝŵŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŵ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ŽƵƚƌĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŽƵ ĂŝŶĚĂ͕ ĐŽŵ Ž ƵƐŽ ĚĞ
ƐĞŶƐŽƌĞƐĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƐĚĞŽƵƚƌŽƐƚŝƉŽƐ͕ĐŽŵŽŽ͞ďĂƌƌĞŝƌĂĚĞůƵǌ͘͟WƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞƋƵĞŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞƐƚĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͕ ƐŝŶƚĂŵͲƐĞ ŵŽƚŝǀĂĚŽƐ Ă ƉƌŽĚƵǌŝƌ Ğ Ă ƐĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚŝǌĂƌ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĞŵ Ă ƐƵĂ ĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĂŽ ĐƵƌƐŽƚĠĐŶŝĐŽĞ ƐĞũĂŵ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĂǀĄƌŝĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/^

Z/^͕ ĠƐĂƌ͕ Ğƚ͘ Ăů͘ DĂŶƵĂů ĚĞ Zd ʹ ƵƐ ZĂƉŝĚ dƌĂŶƐŝƚ ʹ 'ƵŝĂ ĚĞ WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͖ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂƐ
ŝĚĂĚĞƐ͖ƌĂƐşůŝĂͲ&͕ĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͘

^^K/KZ^/>/ZEKZD^dE/^͘EZϭϱϱϳϬ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂ
ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞǀĞşĐƵůŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƵƌďĂŶĂƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽůĞƚŝǀŽĚĞƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕
ϮϬϬϵ͘
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Z͕ZĂŶĚĂůů͕͘,/>͕,ŝůůĞů:͕͘Zh^,>͕ZŝĐŚĂƌĚ&͘hƐŝŶŐƵƚŽŶŽŵŽƵƐZŽďŽƚŝĐƐƚŽdĞĂĐŚ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͖ĂƐĞtĞƐƚĞƌŶZĞƐĞƌǀĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ůĞǀĞůĂŶĚ͕h͕:ƵŶŚŽĚĞϭϵϵϵ͘

hdZ͕ 1ƚĂůŽ D͕͘ >Z͕ ZŽƐĄůŝĂ W͘ dĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ŶĂ ĞƐĐŽůĂ͗ ĂůŐƵŵĂƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
ZEKdͲZĞǀŝƐƚĂEŽǀĂƐdĞĐŶŽůŽŐŝĂƐŶĂĚƵĐĂĕĆŽ͕h&Z'^͖ǀ͘ϭ͕Ŷ͘ϭ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͖&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϯ͘

^/DE^>ƚĚĂ͘ZĞĚĞƐ^/Ğ^ĞŶƐŽƌĞƐ͖DſĚƵůŽϳ^͖^ĞŵŝŶĄƌŝŽƐdĠĐŶŝĐŽƐ͕ŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĞWƌŽũĞƚŝƐƚĂƐ͕ϮϬϬϯ͘

^KZ^͕ &ƌĂŶǌ ,͕͘ /dEKhZd͕ ŶĚƌĞĂ ͘ W͕͘ D/ZK^͕ :ƵƐƚŝŶŽ ^͘ ͘ ͘ ƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƐĞŶƐŽƌ
ĨŽƚŽĞůĠƚƌŝĐŽ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽ ĞŵďĂƌƋƵĞ Ğŵ ŶşǀĞů ŶŽƐ ƀŶŝďƵƐ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂŵ Ğŵ ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ Zd͘ /Ŷ͗
ys///KE'Z^^KZ^/>/ZKdZE^WKZddZE^/dK͕ϮϬϭϭ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͘WƵďůŝĐĂĚŽĞŵŶĂŝƐ͘͘͘
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗EdW͘
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RESUMO
No presente trabalho apresentamos o projeto de um sistema modular microcontrolado que
possibilita controlarmos o acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos de uso doméstico e
simultaneamente monitorarmos as condições na qual tal carga está operando. Para isso empregamos
um microcontrolador ATMEL em conjunto com um conversor USB/UART, que possibilita a comunicação
do módulo de controle com um microcomputador via uma porta USB. Toda a alimentação desse módulo
é provida por tal porta, sendo o acionamento e monitoramento eletricamente isolado via opto
acopladores e transformadores de isolamento. O monitoramento aqui mencionado se refere mais
especificamente a leituras de tensão de rede, ao qual a carga encontra-se submetida, e leituras da
respectiva corrente por ela solicitada. No presente estágio do desenvolvimento de nossos protótipos
estamos utilizando um microcomputador para administrar essas tarefas. Contudo, desenvolvimentos
posteriores podem conferir um maior grau de autonomia a tal sistema.

Palavras-chave: microcontroladores, automação, monitoramento

0175

1. INTRODUÇÃO
A utilização de microcontroladores se faz cada vez mais presente nas mais inusitadas áreas. Em
particular eles estão presentes em quase todos os equipamentos eletro-eletrônicos de nosso cotidiano
podendo chegar a casos extremos. Por exemplo, hoje existem no mercado lanternas portáteis
controladas por toque, que possibilitam o ajuste da intensidade da luz emitida e que em breve incluirão
um ajuste da cor dessa luz. Tal evolução tecno-mercadológica se deve aos grandes avanços da
microeletrônica e dos diversos outros setores envolvidos na concepção e produção de dispositivos. A
miniaturização, que chega a dimensões sub-micrométricas, e a otimização dos meios de produção em
larga escala fizeram com que os microcontroladores ficassem extremamente baratos e fáceis de usar,
estimulando fortemente o desenvolvimento de soluções via software em detrimento do projeto de
hardware dedicado. Comparativamente, nas décadas de 1970-80, um Intel 8080 que era um dos
candidatos para desempenhar um papel similar a de um microcontrolador atual, custava o equivalente a
R$ 140,00. Ele era raramente encontrado no mercado e necessitava de um extenso circuito periférico
para torná-lo operacional. Isso dificultava e encarecia sua aplicação, aumentando os custos para algo em
torno de R$ 1600,00, o que impossibilitava o desenvolvimento de aplicações por projetistas
independentes ficando isto restrito à empresas e instituições acadêmicas (KASCHNY, 2011). Hoje um
microcontrolador típico incorpora quase todos os recursos necessários, sendo facilmente adquirido no
comércio local ou da internet por custos na faixa de 12,00 a 38,00 Reais. Além de um núcleo de
processamento, que pode operar com freqüências de clock consideráveis, muitos incluem recursos
como conversores ADC, portas de comunicação UART, além de memórias Flash, EEPROM e SRAM. Dessa
forma, a tarefa de desenvolvimento pode ser atualmente efetuada em pequena escala por um custo
altamente convidativo.
Nos dias atuais, é razoavelmente fácil comprovarmos que a aplicação de microcontroladores na
aquisição de dados e no controle de equipamentos e processos encontra-se largamente difundida nos
meios industriais, acadêmicos e domésticos. Como já mencionamos, tais aplicações são as mais variadas
possíveis, se estendendo desde equipamentos domésticos presentes em nosso cotidiano até complexas
plantas industriais. Em particular, sempre existiu um grande interesse no interfaceamento de um
computador com outros dispositivos. Um dos tipos de interfaceamento mais básico é o acionamento e
monitoração, remota ou local, de equipamentos eletro-eletrônicos. A aplicabilidade disso se estende a
diversos segmentos, ramificando-se desde o controle de processos até automação residencial.
Na presente contribuição apresentamos o projeto e construção de um pequeno sistema modular
que possibilita controlarmos o acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos domésticos e
monitorar seu consumo. Em linhas gerais, descrevemos o desenvolvimento de um sistema
microcontrolado que pode se comunicar com um computador via uma porta USB, cujo projeto pode ser
facilmente reproduzido.

2. CONCEPÇÃO DO PROTÓTIPO
No desenvolvimento do projeto dividimos o protótipo em 3 seções, ou módulos, de acordo com
suas funções específicas. Salienta-se que os circuitos foram montados e testados usando protoboard e
um kit de desenvolvimento AVR. Tal kit foi elaborado por KASCHNY (2009) e faz parte de nossa infraestrutura para desenvolvimento de projetos com microcontroladores, tal como mostrado na figura 1.

2.1 Módulo de controle
No módulo de controle, ilustrado no diagrama esquemático da figura 2, foi empregado um
microcontrolador ATmega8 (ATMEL, 2011) operando com um clock de 7.3728 MHz. Para efetivar a
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Figura 1 - Testes dos módulos de controle e acionamento.

comunicação deste módulo com um microcomputador utilizou-se um conversor USB/UART, FT232R
(FDTI CHIP, 2011), que é diretamente conectado a porta UART disponível no ATmega8. Este conversor é
extremamente conveniente, pois os drives estão disponíveis gratuitamente no site do fabricante, sendo
o dispositivo reconhecido pelo sistema operacional como uma porta serial adicional. Outra facilidade
proporcionada por tal escolha reside no fato deste integrado ser fornecido na forma de módulo prémontado pela empresa TATO (TATO, 2011). Isso evita o trabalho adicional da montagem de uma placa
de circuito impresso para componentes SMD e possibilita o uso de um protoboard durante as etapas de
desenvolvimento. Salienta-se que toda a seção de controle é alimentada exclusivamente pela porta USB
do microcomputador e, portanto opera de forma independente aos demais módulos. Nesta versão do
circuito, os pinos PB3, PB4 e PB5 do ATmega8 são utilizados como saídas de controle que são
diretamente conectados aos 3 módulos de acionamento independentes. Os pinos PC0 até PC5, que
constituem as 6 entradas dos conversores analógico-digital (ADC) incorporados no microcontrolador,
são usadas como as entradas de monitoramento de tensão de rede e corrente da carga.

Figura 2 - Diagrama esquemático do módulo controlador com comunicação USB.
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ɏ] e capacitores em Farads [F].
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2.2 Módulo de acionamento
A concepção do módulo de acionamento é mostrada no diagrama esquemático da figura 3. Como se
pode observar, quando a entrada de controle é chaveada para +5V o led integrado no opto acoplador é
ligado, o que possibilita a ativação de um relé via um circuito transistorizado bastante simples, que por
sua vez aciona a carga. Desta forma, o módulo de controle fica eletricamente isolado de qualquer ponto
da rede alternada. Salienta-se aqui que a alimentação deste módulo fica a cargo de uma fonte de +12V
completamente independente. Como exemplo, é mostrado na figura 4 uma sugestão para sua
construção. Nesta versão simplificada, tal fonte pode operar na faixa de tensão de rede de 100 a 240
VCA sem o uso de uma chave comutadora, devendo-se, contudo acrescentar-se um fusível de proteção.
Para manter a confiabilidade da isolação elétrica deve-se ainda ressaltar que o ponto ØVcc, indicado no
diagrama, não deve em hipótese alguma ser confundido com o ponto GND dos demais circuitos.

Figura 3 - Diagrama esquemático do módulo de acionamento. Note que os pontos ØVcc e GND são distintos.
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ɏ] e capacitores em Farads [F].

2.3 Módulo de leitura
Outro módulo de construção bastante simples é o de leitura, tal como mostrado na figura 5. Cabe
observar que este módulo é diretamente conectado ao módulo de acionamento vias os pontos
assinalados com as letras A e B, sendo assim inserido entre o relé e a carga. Para a leitura de tensão foi
usado uma pequena fonte passiva que alimenta o led incorporado no opto acoplador. Portanto,

Figura 4 - Exemplo de uma fonte de +12V destinada para a alimentação do módulo de acionamento.
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ɏ] e capacitores em Farads [F].
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variando a corrente que passa por este led pode-se facilmente obter uma leitura de tensão proporcional
a corrente de emissor do respectivo fototransistor. Assim tem-se um sinal contínuo cuja amplitude, lida
por um dos ADCs, é proporcional a tensão de rede correspondente a faixa de 90 a 240 VCA. A tensão
que a carga esta submetida é então determinada com o auxílio de uma curva de calibração
implementada no software de controle. Contudo, para a leitura de corrente na carga é necessária uma
abordagem um pouco distinta. Para que isso fosse possível, foi construído um pequeno transformador
com núcleo de ferrite composto por um primário contendo 12 espiras de cabo esmaltado 28 AWG e um
secundário de 350 espiras com o mesmo tipo de fio. Como pode ser observado o primário deste
transformador é ligado em série com a carga. Assim, quanto maior a corrente por ela solicitada maior
será a corrente que fluirá pelo primário, induzindo assim, uma diferença de potencial
proporcionalmente maior no secundário. A tensão de secundário é então retificada, amplificada e
filtrada, sendo o sinal contínuo resultante aplicado na entrada de um dos ADCs. Com um certo espanto,
verificou-se que esta abordagem mostra um desempenho bem melhor que o esperado, e também, que
a tensão de saída obtida para uma carga de 60 W, operando em 220 VCA, foi de cerca de 2 VCC. De
maneira equivalente a anterior, a corrente solicitada pela carga é determinada com o auxílio de uma
curva de calibração, também implementada no software de controle.

Figura 5 - Diagrama esquemático do módulo de leitura. Este circuito é diretamente ligado aos pontos A e B do
módulo de acionamento. Todos os valores de resistores dados em Ohms [ɏ] e capacitores em Farads [F].

3. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE E OPERAÇÃO
Para o desenvolvimento do firmware foi utilizado a plataforma de desenvolvimento Bascom - AVR
(MCS ELECTRONIC, 2011). Quando iniciado, este programa espera a confirmação do aplicativo de
controle - em execução no microcomputador, e fica aguardando os comandos de acionamento, leitura
de tensão e leitura de corrente. Nesses últimos dois casos o valor mostrado pelo aplicativo de controle
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corresponde ao valor médio de 10 amostras da respectiva grandeza medida. Isso tem como objetivo
aumentar o grau de confiabilidade das leituras, reduzindo a significância de eventuais fontes de ruído.
O aplicativo de controle, responsável pela passagem de comandos para o módulo de controle, está
sendo escrito em JustBASIC (SHOPTALK SYSTEMS, 2011). Embora isso ainda esteja em curso, os testes
preliminares foram conduzidos usando um terminal de comunicação serial, como por exemplo, o
hyperterminal disponível em qualquer versão do sistema operacional Windows. A tabela 1 traz uma lista
dos comandos enviados pelo software de controle que são interpretados pelo firmware, juntamente
com as correspondentes respostas que o mesmo deverá enviar. Nessa tabela n representa o
equipamento a ser ligado ou desligado (n = 1, 2, 3), XXX é o valor de tensão aplicada na carga e YYY a
correspondente corrente por ela solicitada. Salienta-se que XXX e YYY são números inteiros entre 0 a
255, que devem ser convertidos em valores reais usando as curvas de calibração anteriormente
mencionadas.
Pelo que foi visto, o nosso protótipo é composto pelo módulo de controle interligado a 3 módulos
de acionamento, sendo cada um destes conectados a um módulo de leitura independente que por sua
vez fornecem os valores de tensão de rede e corrente de carga aos ADCs do microcontrolador. Então,
uma vez estabelecida a comunicação com um microcomputador, via porta USB, o módulo de controle é
alimentado e o firmware entra em execução. Supondo que a fonte que alimenta os módulos de
acionamento esteja ligada, cada comando enviado pelo microcomputador para o módulo de controle
será por este interpretado e a ação desejada será executada. Em outras palavras, pode-se ligar ou
desligar três equipamentos, por exemplo, um abajur, um equipamento de áudio, um monitor de vídeo,
etc. Alem disso, é possível ler a qualquer instante a tensão de rede ao qual cada equipamento está
submetido e a corrente que está sendo por ele solicitada.
Tabela 1 - Lista de comandos e dados da comunicação entre o software de controle e o firmware.
Comando

Significado

Resposta do Firmware

Desvia a execução do firmware para seu início,
desligando todos os equipamentos.

OKRT

Habilita iniciar a interpretação de comandos. Este é o
primeiro comando que deve ser enviado para que o
módulo microcontrolado obedeça a comandos
posteriores. Deve ser repetido a cada RT.

OKEXCON

Ln

Liga o equipamento número n.

OK Ln XXX YYY

Dn

Desliga o equipamento número n.

OK Dn XXX YYY

Vn

Ler tensão de rede aplicada no equipamento n.

OK n XXX

In

Ler tensão de corrente solicitada pelo equipamento n.

OK n YYY

Qualquer outra situação gera uma mensagem de erro.

ILEGAL

RT
EXECON

4. CONCLUSÕES
Em resumo, foi apresentada uma descrição completa do projeto e construção de um sistema
modular, microcontrolado, destinado ao acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos e que
permite o monitoramento conjunto das condições na qual tal carga esta operando. Testes de operação
e desempenho foram executados fornecendo resultados satisfatórios e demonstrando um bom grau de
confiabilidade nas leituras e atuações. Ao passo que o módulo de controle e parte do módulo de leitura
são alimentados pela porta USB, os módulos de acionamento contam com uma alimentação
independente sendo comandado via opto acopladores. Isso garante o isolamento elétrico entre a rede e
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o módulo microcontrolado, com evidentes reflexos na segurança do sistema como um todo. Contudo,
testes de operação continuada (burn-in) não foram efetuados. Isso será feito posteriormente à
elaboração de uma placa de circuito impresso e de sua montagem final em um gabinete adequado.
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d/s/^ydZhZZ/h>Z^KDK&KZDs/dZs^KEK
E^/EK^hWZ/KZEKhZ^KE'E,Z/K/&W
ϭ

Ϯ͕ϰ

Ϯ

d͘͘DĞĚĞŝƌŽƐ ͕͘&͘^ĂŶƚŽƐ Ğ͘<͘͘DĂƌƋƵĞƐ 
ϰ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂĞ 'ƌƵƉŽĚĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽƉůŝĐĂĚŽͲ'dD
ƚŝĂŐŽŵĞĚĞŝƌŽƐΛŝĞĞĞ͘ŽƌŐʹĂůďĂŶŝƐĂΛŝĞĞĞ͘ŽƌŐʹŬĂŵǇůůĂ͘ĞĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ͕Ϯ͕ϯ

Z^hDK
 ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƚƌĂƚĂ ĚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ĚĂ ĞǀĂƐĆŽ ĚŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƉŽƐƐşǀĞŝƐƐŽůƵĕƁĞƐƋƵĞƚŝǀĞƌĂŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽƵĂƚĠŵĞƐŵŽĂŶƵůĂƌĞƐƚĞ͕ƋƵĞĠ
Ƶŵ ĂŐĞŶƚĞ ĐĂƵƐĂĚŽƌ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ĂĨĞƚĂŶĚŽ ŽƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ĚĞ WƌŽĚƵĕĆŽ͕ ĚĞ
^ĞƌǀŝĕŽƐ͕ĞĚĞWĞƐƋƵŝƐĂ͕ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞ/ŶŽǀĂĕĆŽ͘KƌĞĨĞƌĞŶƚĞŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŽĨŽŝŵĞĚŝĚŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĞƐƵĂƐƚƌĂũĞƚſƌŝĂƐ
ŶŽĐƵƌƐŽĚĞĂĐŚĂƌĞůĂĚŽĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂŶŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĚĂWĂƌĂşďĂ;/&WͿ͘ŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŵĂĚƵƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐƚƵƌŵĂƐ͕ƉĞƌĐĞďĞƵͲƐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĨŝƌŵĂƌ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ƌĞĐĠŵͲŝŶŐƌĞƐƐĂĚŽƐ͕ ĨĂǌĞŶĚŽͲŽƐ ĐŽŶŚĞĐĞƌ ŶĂ ƉƌĄƚŝĐĂ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĞƐƚƵĚĂĚĂƐ ůŽŐŽ ŶŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ ĚŽ ĐƵƌƐŽ͕ ůĞǀĂŶĚŽͲŽƐ Ă ĐŽŶŚĞĐĞƌ Ă
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĚŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽůŽĐĂůĞĂůŐƵŵĂƐĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞŐƌĞƐƐŽ͕ŝŶĚƵǌŝŶĚŽĂ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂůƵŶŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚĄŐŝŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĞƚĞŵĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽ
ĨŝŵĚĞŵĂŶƚĞƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶŝĐŝĂůŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽĂŽŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌƚĂůĄƌĞĂ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĂůƵŶŽŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͕ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƚĞŶƐĆŽ͕ƌĞĐĞƉĕĆŽ
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;&W^WͿ ĐŽŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚŽ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ Ž ĞǆͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĂ s>͕ ZŽŐĞƌ ŐŶĞůůŝ͕ ƐĞ
ƋƵĞŝǆŽƵĚĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ;DZYh^ͬϮϬϬϴͿ͘
ĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽĚŽĐƵƌƐŽĚŽ/&W͕ĨŽƌĂŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨĂƚŽƌĞƐĚĂĞǀĂƐĆŽ͗
ĂĨĂůƚĂĚĞĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞŵƵŵĐƵƌƐŽĐŽŵƉŽƵĐŽƚĞŵƉŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖Ă
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĂĄƌĞĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĐĞƌƚĂŝŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĨƌĞŶƚĞĂƵŵĐƵƌƐŽƋƵĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚĂ ƋƵĞ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ƚĞŶŚĂŵ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ Ă ĐĂƌŐĂ ŚŽƌĄƌŝĂ
ĞůĞǀĂĚĂ͕ ƋƵĞ ƌĞƋƵĞƌ ĚŽ ĂůƵŶŽ ƵŵĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ Ğ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ ĚŝĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ĞůĞ
ĂĚƋƵŝƌŝƵŶŽŶƐŝŶŽDĠĚŝŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŵƉĞĐŝůŚŽƐĞŶŽƚĂƐďĂŝǆĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵ
ŽĐŽƌƌĞƌ͕ŽĂůƵŶŽƐĞĚĞƐŵŽƚŝǀĂĞŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŽƉƚĂĞŵĂďĂŶĚŽŶĂƌŽĐƵƌƐŽĂŶƚĞƐĚŽĨŝŵĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĂŶŽ͘
ǆŝƐƚĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ĂŝŶĨůƵġŶĐŝĂĚĂĨĂŵşůŝĂĞĚŽƐĂŵŝŐŽƐ͕ƋƵĞŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŶĆŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
ŚŽƌĂƐ ƋƵĞ ĞůĞ ƉĂƐƐĂ ŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ Ğ Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ğ ĚĞ ůĂǌĞƌ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵĠƉŽĐĂƐĚĞĨŝŶĂůĚĞƉĞƌşŽĚŽ͘ĨŽƌŵĂĐŽŵŽĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽĂŵĞŶŝǌĂĚŽƐĞƌĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂĚŝĂŶƚĞ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
ŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐƐƵŐĞƌĞŵƋƵĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƌĂƐŝůĠĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů͕ƉŽŝƐŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĞĐŝĞŶƚŝƐƚĂƐĠƵŵĨĂƚŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂŽşŶĚŝĐĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉĂşƐ͘^ĞŐƵŶĚŽ
ĞƐƚƵĚŽ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ƉĞůŽ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ƐƚƵĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů;//Ϳ Ž ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ
ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĂĨĞƚĂĂƚĠŶŽƐĞƚŽƌĚĞŝŶŽǀĂĕĆŽ͕^ĞŐƵŶĚŽŽĞŶƐŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞϭϵϵϵ͕ϱ͕ϵйĚŽƐ
ĨŽƌŵĂŶĚŽƐĞƌĂŵĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ͘ŵϮϬϬϴ͕ĞƐƐĞŶƷŵĞƌŽĐĂŝƵƉĂƌĂϱй͘
͞ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĞŵƵŵŵŽŵĞŶƚŽĐƌƵĐŝĂů͘͘͘KƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵƋƵĞĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ŶĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ ŶĆŽ ĐŽŶĚŝǌ ŵŝŶŝŵĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŵŽĚĞƌŶŽ Ğ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ͘͘͘ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽũĞƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŶŽƐĞĚĠĐĂĚĂƐ͘͘͘͘ĞƐĂşĚĂ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĂͲƐĞƵŵƉĂƌĂĚŽǆŽ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽƐĞƚŽƌƉƌŽĚƵƚŝǀŽƐĞƌĞƐƐĞŶƚĞĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ
ŶĂ ĄƌĞĂ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ Ă ĞǆƉĂŶƐĆŽ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ŽĐŽƌƌĞ͕ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ĄƌĞĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽͲƐĞ Ğŵ ŝġŶĐŝĂƐ ŚƵŵĂŶĂƐ Ğ ^ŽĐŝĂŝƐ ;ϳϱй ĚĂƐ ŵĂƚƌşĐƵůĂƐ ĚĞ ŐƌĂĚƵĂĕĆŽͿ͘͟
;&KZD/'͕ϮϬϭϬͿ
KƌĂƐŝůŽĐƵƉĂŽƷůƚŝŵŽůƵŐĂƌĞŵŶƷŵĞƌŽĚĞĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉŽƉƵůĂĕĆŽƐĞŐƵŶĚŽĞƐƚƵĚŽ
ĚĂK;KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĂŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƀŵŝĐŽͿĐŽŵϯϱƉĂşƐĞƐ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂ
ϭͿ͘;//ͬϮϬϭϬͿŵϮϬϬϵĂƉĞŶĂƐϴ͕ϮйĚĞƵŵƚŽƚĂůĚĞϱ͘ϭϭϱ͘ϴϵϲŵĂƚƌŝĐƵůĂƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐŶŽŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
ŶŽ ƌĂƐŝů ĞƌĂŵ ĚĞ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ ƌĞƐƵŵŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚŽ ĞŶƐŽ ϮϬϬϵ ĚŽ Dͬ/EW͘
;/EWͬϮϬϬϵͿ
ŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ͕ŶĂWŽŶƚŝĨşĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĂƚſůŝĐĂĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ͕ƋƵĞƌĞĂůŝǌŽƵŶŽĂŶŽĚĞϮϬϬϰ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ Ž WZKWs;WƌŽŐƌĂŵĂ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ǀĂůŝĂĕĆŽ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůͿ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƵĂƉĞŶĂƐϭϲ͕ϲϳйĚĞĞǀĂƐĆŽŶĞƐƐĞĂŶŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘
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Figura 1 – Percentual de jovens entre 20 e 24 anos matriculados no ensino superior por
países. Fonte: Carta IEDI 424, OCDE 2010

ϯ͘ DdKK>K'/
ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐŽŶƚĞĐĞŵĚĞĨŽƌŵĂĂŵĞůŚŽƌĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĂĐĂĚġŵŝĐĂ͘WŽƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐ ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ǀŽůƵŶƚĄƌŝĂƐ͕ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ƌĞƵŶŝƁĞƐ͕ ŽŶĚĞ
ŽĐŽƌƌĞ Ž ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ Ă ĚŝǀŝƐĆŽ ĚĞ ƚĂƌĞĨĂƐ Ğ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ƶŵ
ĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĞŶĐŽƌĂũĂŵĞŶƚŽ ƚĂŶƚŽ ĂŽƐ ĂůƵŶŽƐ ŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͕ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ
ǀĞƚĞƌĂŶŽƐ͘
sĞŵƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ĂĂůŐƵŶƐƉĞƌşŽĚŽƐ͕ƵŵĂƌĞĐĞƉĕĆŽĂŽƐĂůƵŶŽƐƌĞĐĠŵŝŶŐƌĞƐƐĂĚŽƐ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞ
Ğŵ͗ĐŝĐůŽĚĞƉĂůĞƐƚƌĂƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂůƵŶŽŶŽĐƵƌƐŽ͕ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽƉĂƌĂ
ĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĐƵƌƐĂĚĂƐ Ğ͕ ƉĂƌĂ ĨŝŶĂůŝǌĂƌ͕ ƵŵĂ ŵŝŶŝͲĨĞŝƌĂ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ ƋƵĞ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂŵŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽƐƐĞŵĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞƚĂŵďĠŵƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǀŝƐŝƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐŶĂƌĞŐŝĆŽƋƵĞǀĞŵĂƐĞƌĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌĞƐĞŵƉŽƚĞŶĐŝĂů;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮ͕&ŝŐƵƌĂϯͿ͘


&ŝŐƵƌĂϮʹsŝƐŝƚĂdĠĐŶŝĐĂĂhƐŝŶĂdĞƌŵŽůĠƚƌŝĐĂdĞƌŵŽWĂƌĂşďĂ;hdW^Ϳ
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&ŝŐƵƌĂϯʹsŝƐŝƚĂdĠĐŶŝĐĂĂĐĞŶƚƌĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂhdW^

ŽŵŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ Ž ĂůƵŶŽ ƉŽĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ŵŝŶŝͲĐƵƌƐŽƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůŽ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽdƵƚŽƌŝĂůĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂ;WdͬͿĞŽZĂŵŽƐƚƵĚĂŶƚŝů/&Wͬ/͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͗ ŵŝŶŝͲĐƵƌƐŽ ĚĞ 'Ehͬ>ŝŶƵǆ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ  Ğ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ ďĄƐŝĐĂ͘ ůĠŵ ĚĞ Ƶŵ
ĚĞƐĂĨŝŽĐƌŝĂĚŽƉĞůŽWdͬ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϰͿǀŝƐĂŶĚŽƵŵĂŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĂůƵŶŽƐƌĞĐĠŵĐŚĞŐĂĚŽƐ
ĞŽƐǀĞƚĞƌĂŶŽƐ͘


&ŝŐƵƌĂϰʹĂƌƚĂǌĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽĞƐĂĨŝŽWd

ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ͕ ĂŝŶĚĂ͕ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ ŝŶŐůġƐ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ĐƌŝĂĚŽ ƉĞůĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƚĞƌ Ƶŵ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĞƐƐĂůşŶŐƵĂ͕ƷƚŝůĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂůƉĂƌĂĂǀŝĚĂĂĐĂĚġŵŝĐĂĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŶŽŵƵŶĚŽŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ͘
EĂŵĞƐŵĂůŝŶŚĂ͕ĞǆŝƐƚĞŽ'ƌƵƉŽĚĞZŽďſƚŝĐĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂů>ŝǀƌĞͲ 'Z>͕ƋƵĞĂĐŽůŚĞĂůƵŶŽƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ƉĞƌşŽĚŽƐ Ğ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂůƵŶŽƐ ĚĞ ƉĞƌşŽĚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ Ğ ĂƉŽŝŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĂŽƐ ĂůƵŶŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞŵƐĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌŶĞƐƐĂĄƌĞĂ͘ǆŝƐƚĞƵŵĂĂƚĞŶĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞĨĂǌĞŵŽĐƵƌƐŽ͕
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ tŽŵĞŶ ŝŶ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ;t/ Ͳ /Ϳ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϱͿ͕ ƋƵĞ ƚĞŵ Ă ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂƌ͕ ĞŶŐĂũĂƌ͕
ĞŶĐŽƌĂũĂƌ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ ĂƐ ĨƵƚƵƌĂƐ Ğ ĂƚƵĂŝƐ ĞŶŐĞŶŚĞŝƌĂƐ ŶŽ ŵƵŶĚŽ ŝŶƚĞŝƌŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƌĞƵŶŝƁĞƐ͕
ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ Ğ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϲͿ͘ ŝĂŶƚĞ ĚŽ ĞǆƉŽƐƚŽ͕ ĨŝĐĂ ĐůĂƌŽ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĕƁĞƐ
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KƉĂŶŽƌĂŵĂĂƚƵĂůĚŽĐƵƌƐŽĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂĚŽ/&WĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĐŽŵϮϯϵĂůƵŶŽƐĞŵϬϵƚƵƌŵĂƐ͘Ğ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐǀĂŐĂƐŽĨĞƌƚĂĚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƐĂŶŽƐ͕ĞƐƐĞŶƷŵĞƌŽĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌĚĞϯϲϬĂůƵŶŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŚĄ
ƵŵĂĞǀĂƐĆŽŐĞƌĂůĚĞϯϯ͕ϲй͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐƚƵƌŵĂƐĂƚĠϮϬϭϭ͘Ϯ͘WĂƌĂĂďĂƐĞĚĞƐƐĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ĨŽŝ ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ Ž ĐĂƐŽ ĚĂƐ ƚƵƌŵĂƐ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂǀĂŵͲƐĞ ŶĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽůĞƚŝǀŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĞǀĂƐĆŽũĄĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůƉĂƌĂĂůƵŶŽƐĂŝŶĚĂĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽďĄƐŝĐĂ͘
ΗEŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ Ă ĞǀĂƐĆŽ ĚĞ ĂůƵŶŽƐ ŶŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ ŽĐŽƌƌĞ Ğŵ ŵĂŝŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĂƚĠ Ă
ŵĞƚĂĚĞ ĚŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ĂŶŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ĐŽŶƚĂƚŽ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝǌĂŶƚĞ͘Η
;h&'ͬϮϬϬϴͿ͕ ŶŽ /&W ŶŽ ĂƚŽ ĚĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵƌƐŽ͕ ĞƐƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ƚĞŶƚŽƵ ƐĞƌ ŵŝŶŝŵŝǌĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽĂŝŶĚĂŶŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐƉĞƌşŽĚŽƐ͘ƐƐĞĨĂƚŽĚĞƐƉĞƌƚŽƵĂ
ĐƌŝĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ğ Ă ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ƉĞůĂ ƉĂƌƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ ƋƵĞ ǀĞŵ ĐŽŵŽ ŚĞƌĂŶĕĂ ĚĂƐ ĂŶƚŝŐĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
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RESUMO
A qualidade dos produtos, hoje, é um tópico fundamental para o sucesso de uma empresa e sua
marca. Nesse contexto, é apresentada a tecnologia JTAG, que promove um maior monitoramento e o
aperfeiçoamento do produto que a empresa oferece. O padrão JTAG é consistido de uma porta de
acesso de teste (TAP) e a Arquitetura Boundary-Scan que viabiliza o auxílio no teste, na manutenção e
no suporte de placas de circuitos impresso montadas.
Este artigo descreve uma visão geral sobre a tecnologia JTAG, que vem se tornando cada vez mais
essencial para reduzir os custos de produção e testes de novos equipamentos aumentando a
confiabilidade e velocidade desse processo. Também mostra as tecnologias que permitem a criação de
múltiplas cadeias JTAG de escaneamento e propõe uma arquitetura de uma interface que fornece a
possibilidade de dispositivos de diferentes fabricantes possam ter a implementação dessa arquitetura,
não sendo de propriedade intelectual.

Palavras-chave: Testes de equipamentos eletrônicos, circuito impresso, cama-de-pregos, JTAG,
Boundary-Scan, Xinlix Macro Bloco e Virtual JTAG.
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1. INTRODUÇÃO
A grande expansão do mercado de equipamentos eletrônicos que utilizam CIs (Circuito Integrados)
causou a necessidade de que sejam feitos testes para verificar a integridade das conexões nesses
produtos, proporcionando uma maior qualidade e confiabilidade aos clientes. Com essa demanda,
foram criados vários tipos de testes com essa finalidade.
A cama-de-pregos é uma das saídas para testar equipamentos eletrônicos. Essa solução tem a
necessidade de realizar o teste em contato direto com o circuito. Com crescente evolução dos circuitos,
os pinos dos CIs vêm se tornando cada vez menores e em maior quantidade, e assim, as placas vêm se
tornando cada vez mais densas. Dessa forma, tornou-se muito difícil realizar esse tipo de teste, pois para
cada placa seria necessária a construção de uma nova cama de pregos e isso aumentaria o custo do
produto.
O grupo Joint Test Action Group (JTAG) lançou a norma IEEE Standard Test Access Port e Arquitetura
Boundary-Scan que é um padrão que pode ser construído em um circuito integrado circuitos integrados
digitais e em circuitos digitais/ analógicos. Este circuito inclui uma interface padrão, através da quais
instruções e dados de teste são comunicados procurando fornecer uma solução para o problema dos
testes de placas de circuito impresso montadas e outros produtos que possuem alta complexidade de
circuitos integrados digitais e alta densidade técnicas de montagem de superfície. Um conjunto de
características de teste é definido, incluindo um registrador boundary-scan, isso permite que o
componente seja capaz de responder a um conjunto de instruções projetadas para ajudar com os testes
de placas de circuito impresso. Além disso, está definida uma linguagem que permite a descrição
rigorosa dos aspectos componentes específicos de testabilidade, tais características.

2. TECNOLOGIAS EXISTENTES
2.1 Cama de pregos
Desde os anos 1970, uma técnica de testes chamada "cama-de-pregos” é uma das mais utilizadas
para realizar testes em placas de circuito impresso (PCB) (ASSET INTERTECH, 2007). Esse método utiliza
um objeto que contém a cama-de-pregos que fará o contato com diferentes dispositivos através de
sondas e agulhas, escolhidos de forma adequada pelo fabricante (BLEEKER; EIJNDEN; JONG, 1993).
Assim, são aplicados estímulos na placa a ser testada e, após isso, as respostas serão examinadas, sendo
possível saber onde há falhas. A figura 1 irá mostrar um exemplo de teste em um circuito utilizando
cama-de-prego.
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Figura 1 - Teste no circuito utilizando cama-de-pregos

A utilização dessa técnica em PCBs densas gerava uma incapacidade de fazer determinados testes,
devido ao espaço físico e a perda de acesso físico a componentes e dispositivos e, por esse motivo, tevese a necessidade da criação de outro modo para se testar as interconexões.

2.2 Boundary-Scan
Com o objetivo de tornar os testes mais versáteis e robustos, foi criada a tecnologia Boundary-Scan
e estipulado pelo padrão IEEE 1149.1. O princípio dessa tecnologia é formado por uma coleção de regras
que se fundamenta em ter uma cadeia de escaneamento com alguns dispositivos Boundary-Scan na
placa a ser testada, passar um vetor de teste de dispositivo a dispositivo serialmente ou paralelamente,
passando os dados de um pino TDO de um dispositivo alimentando o pino TDI de outro dispositivo,
sendo controlados por um sinal TCK (clock) e TMS, que serão conectados paralelamente a todos os
dispositivos e uma máquina de estados. Será explicado em o que cada um consiste posteriormente. A
figura 2 irá apresentar um exemplo de um circuito que contém uma cadeia de escaneamento BoundaryScan com quatro dispositivos.

Figura 2 - Cadeia global de escaneamento
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2.2.1 A Arquitetura Boundary-Scan
A Arquitetura Boundary-Scan consiste em ser um circuito que permite o acesso (leitura e escrita)
aos pinos dos CIs compatíveis com a tecnologia. A arquitetura de teste deve ser composta pelas
seguintes estruturas:
x

Por um conjunto de quatro pinos dedicados que são interligados ao Test Access Port (TAP):
o Test Data In (TDI): entrada por onde as instruções do teste são enviadas serialmente;
o Test Data Out (TDO): saída serial para instruções de teste e os dados da lógica de teste
definidos;
o Test Mode Select (TMS): sinal de entrada serial, o qual é decodificado pelo controlador
TAP para controlar as operações de teste;
o Test Clock (TCK): entrada de clock de teste (TCK) que fornece o clock para a lógica de
teste;
o E um pino opcional: Test Reset (TRST): fornece inicialização assíncrona do controlador
TAP.

x

Por um Controlador TAP: que é uma máquina de estados cujas transições são controladas
pelo sinal TMS e esta controla o comportamento do sistema JTAG.

x

Por um Registrador de Instrução: é baseado em um registrador de deslocamento que
permite que uma instrução seja deslocada para o dispositivo e é usado para selecionar um
teste a ser feito ou um registrador de dados a ser acessado, ou até mesmo os dois. Um
número de instruções obrigatórias e opcionais é definido por esta norma. Mas, instruções
específicas do projeto podem ser adicionadas para permitir a funcionalidade da lógica de
teste construído em um componente a ser extendido.

x

Por um registrador Bypass: que é um registrador de 1 bit, selecionado pela instrução Bypass
e funciona como um simples registrador de deslocamento. Ele fornece uma conexão de um
único bit a ser transferido do pino TDI ao pino TDO serialmente, assim, permitindo que os
dados de teste sejam transportados através de um dispositivo para outros sem afetar o seu
funcionamento normal. Não há uma saída paralela para esse registrador, logo, ele não será
influenciado por instruções paralelas.

x

Por um registrador Boundary-scan: é um registrador de deslocamento formado por células
Boundary-Scan que permite testar a circuitaria externa de um componente, por exemplo, a
detecção de defeitos típicos de produção, como circuitos abertos, curtos-circuitos ou
componentes externos que não estão em conformidade com esta norma. Ele também
permite o acesso às entradas e saídas de componentes ao testar a sua lógica de sistema ou
de amostragem de sinais que flui através do sistema de entradas e saídas.

x

E por um Registrador de Identificação (que é opcional): fornece informações binárias sobre
o nome do fabricante, número da peça e número de versão do componente (IC).
A interconexão entre essas partes da arquitetura Boundary-Scan será mostrada na figura 3.
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Figura 3 - Estrutura completa do Boundary-Scan

2.2.2 Exemplos de testes e Aplicações Possíveis
Teste de Infraestrutura - é o teste onde é analisado se todos os dispositivos que suportam
Boundary-Sacan estão ligados corretamente, ou seja, ele verifica a integridade estrutural da cadeia para
que uma aplicação possa ser executada.
Teste de Interconexão - é o teste que, através da observação e controle das células do registrador
Boundary-Scan, é possível detectar falhas entre as ligações dos dispositivos, ou nets.
Teste de Memória - é executado para detectar defeitos como curtos-circuitos, circuito abertos e
pontes sobre as nets ligadas à memória.
Além de outros testes como Teste de Lógica, Teste de Cluster de Memória, Teste Dot6, também
pode ser feito a gravação de alguns dispositivos como: memória flash, e PLDs (Dispositivos Lógicos
Programáveis).

2.3 VIRTUAL JTAG DA ALTERA
A Corporação Altera criou o virtual JTAG Megafunction com a finalidade de aumentar a velocidade
dos testes feitos em seus dispositivos e deixar a possibilidade dos seus clientes possam customizar os
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testes em seus dispositivos. O Virtual JTAG Megafunction IP (Propriedade Intelectual) dá acesso direto
aos sinais de controle JTAG encaminhados ao núcleo lógico do FPGA, o que lhe dá um maior controle
sobre o recurso JTAG. Isso abre o recurso JTAG como uma interface de comunicação de propósito geral.
Essa funcionalidade dá a possibilidade ao designer customizar a cadeia de dispositivos que fazem parte
do teste deixando-a da maneira desejada, com isso irá tirar da cadeia de dispositivos que não são
necessários ao teste produzindo uma velocidade maior em relação ao padrão JTAG.
A infra-estrutura do VJI (Interface Virtual JTAG) é a depuração de nível de sistema (SLD) que define o
padrão de sinalização e a lógica de seleção para todas as aplicações de lógica programável usando um
recurso JTAG. A infra-estrutura SLD é composta por três subsistemas: o controlador TAP JTAG do padrão
IEEE 1149, o hub SLD e os nós SLD como serão mostrados na figura 4.

Figura 4 – Modelo funcional da infraestrutura do Debugging em nível de sistema (SLD)

O hub SLD seleciona o caminho entre a conexão do pino TDI entre cada nó SLD, ou seja, ele controla
qual cadeia JTAG receberá o sinal que vem da porta JTAG. Esse controle é feito por meio de uma
máquina de estado semelhante à máquina de estado do controlador TAP do padrão IEEE 1149 na qual
irá carregar os registradores USER0 e USER1 que depois irá selecionar o nó desejado, ou seja, a principal
função do Hub SLD é controlar e selecionar os nós que irão receber os valores que vem da entrada JTAG.
A figura 5 irá mostrar o TAP do VJI. Essas aplicações do Virtual JTAG criadas no Quartus II (Plataforma de
desenvolvimento da Altera) são desenvolvidas de forma transparente na qual o designer não precisa
implementar o hub JTAG, isso é feito de forma automática pela plataforma.
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Figura 5 – Máquina de estados do hub SDL

Os nós SLD representam os canais de comunicação para as aplicações finais. Cada instância de exige
um recurso de comunicação JTAG ter o seu próprio canal de comunicação sob a forma de uma interface
do nó SLD ao hub SLD. Cada instância de nó SLD tem seu próprio Registrador de Instrução e seu próprio
banco de cadeias DR. Até 255 nós SLD podem ser instanciados no VJI (Interface JTAG Virtual),
dependendo dos recursos disponíveis no seu dispositivo.
Juntos, os sld_hub e os nós SLD formam uma cadeia de scaneamento JTAG virtual dentro do
protocolo do JTAG. É virtual no sentido de que tanto as operações no registrador de instrução quanto às
operações dos registradores de dados para cada instância do nó SLD são encapsuladas dentro de um
padrão DR de escanemaneto e deslocamento do protocolo JTAG.
Para controlar o virtual JTAG Megafunction, a Altera criou uma API Tcl para o Quartus II na qual
consiste em um conjunto de comandos para acessar o VIR (Virtual IR) e o VDR (Virtual DR) de cada
instância, ou seja, carregar esses registradores com os valores necessários ao teste. Isso facilita o
processo de desenvolvimento de vetores de testes, ou seja, os valores que serão passados para carregar
e executar um teste deixando de uma forma mais simples aos desenvolvedores de testes.
O virtual JTAG Megafunction é Propriedade Intelectual (IP) da Altera que só disponibiliza para seus
dispositivos essa característica, limitando a disseminação da tecnologia a outros fabricantes de
dispositivos que possuem a porta de comunicação JTAG, ou seja, suporte a tecnologia JTAG. Com essa
limitação o usuário não possui a escolha de qual fabricante de dispositivo, ou seja, monopolizando esse
tipo de teste aos dispositivos da Altera.

2.4 MACRO BLOCO DA XILINX
BSCAN_* macro fornece interface de acesso entre o controlador JTAG TAP e a lógica do usuário na
fábrica. Para cada dispositivo pode se criar até quatro instâncias do BSCAN_* macro bloco. Cada
instância deste elemento do projeto pode lidar com uma instrução USER JTAG (USER1 à USER4) que é
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definida com o atributo JTAG_CHAIN. Para lidar com todas as instruções USER, quatro desses elementos
podem ser instanciados, e o atributo JTAG_CHAIN deve ser definido de forma adequada. Abaixo, segue a
figura 5 que mostrará um exemplo da interface BSCAN_* Macro Bloco:

Figura 5 – Interface BSCAN_* Macro Bloco

Cada um dos USER corresponde a uma cadeia diferente que pode ser criada pelo designer do
projeto. Então, podemos somente criar 4 cadeias distintas usando o Macro Bloco, esse fator é
importante pois está limitando a quantidade de cadeias. Essa quantidade de cadeias diferentes que o
usuário pode implementar usando o BSCAN_* é pequena para aqueles clientes que possuem vários
dispositivos com suporte a JTAG e querem criar várias cadeias diferentes.
Este núcleo pode ser usado somente em FPGAs Xilinx que suportam de BSCAN_* Macro Bloco, com
isso os dispositivos de outros fabricantes não podem usar o BSCAN_* para ter acesso à lógica do
usuário.

2.5 MELHORIA DE TESTES
Sendo adepto dessa tecnologia, a fábrica terá um melhor desempenho em várias fases do ciclo de
vida da PCB. Com todas as suas vantagens, mas, principalmente, pela redução dos custos de teste em
mais de 50%, o Boundary-Scan está sendo cada vez mais utilizado em todo o mundo e por quase todos
os fabricantes de PCB, embora, esse número ainda não seja tão grande no Brasil. Além disso, o
rendimento de cada fábrica aumentou. Na fase de serviço de campo, uma enorme economia é feita: nos
preços de equipamentos de teste, no tempo de reparação e preparação do teste, tempo no diagnóstico
de falhas e redução nos estoques de reposição. Desta forma o Boundary-Scan levou a uma redução de
custos da produção de PCB em até 70%, depois de incluir os custos de desenvolvimento extra para as
precauções de CI (BLEEKER; EIJNDEN; JONG, 1993). Fazer uma cama-de-pregos para testar cada tipo de
placa acaba sendo bem mais caro e sem vantagens que aquela tecnologia.
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O objetivo duas últimas novas tecnologias mencionadas anteriormente é que através de uma
interface diferenciada entre os pinos JTAG (TDO, TMS, TCK, TDI) e os dispositivos a serem testados, o
usuário terá acesso à uma customização de várias cadeias de escaneamento, cada uma personalizada
para atender à aplicação requerida. Isso resulta em um teste ou aplicação com maior velocidade, pois,
por exemplo, pode-se diminuir o número de células Boundary-Scan onde os dados irão passar, além de
ter um maior controle sobre os pinos e estados JTAG e uma maior liberdade para fazer o que necessita
com seu projeto de hardware. Assim, o usuário que está desenvolvendo um projeto, terá como
resultado a otimização e aumento da produtividade do processo de fabricação de equipamentos
eletrônicos.

2.6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Com as limitações de cada um dos tipos de tecnologias existentes no mercado será preciso
desenvolver uma nova interface com uma arquitetura na qual irá ser suportadas por todos os
dispositivos de fabricantes diferentes que possuem a porta JTAG e dará a possibilidade do usuário da
tecnologia criar múltiplas cadeias JTAG.
Uma proposta para resolver esse problema é desenvolver uma interface que faça essa comunicação
entre o canal JTAG e as múltiplas cadeias desenvolvidas pelo usuário. Essa interface dará a possibilidade
de cada instância tenha a possibilidade de ser customizadas pelo usuário, por consequência, irá resultar
em uma maior velocidade nos testes pelo teste ter que passar por um número menor de células
Boundary-Scan que faz parte da cadeia.
Nos trabalhos futuros, será implementado a arquitetura que seja suportada por todos os fabricantes
de dispositivos com a porta JTAG. Isso irá dá ao usuário da tecnologia a possibilidade de criar múltiplas
cadeias de testes e customizar quais os dispositivos irá participar da cadeia JTAG. Tudo isso irá resultar
em uma maior velocidade do teste e uma maior produtividade as empresas que irão utilizar esse tipo de
teste. Também será implementado uma ferramenta na qual o usuário terá a possibilidade de escolher o
tipo de dispositivo na qual irá usar e desenvolver seu teste nela.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade descrever a elaboração do projeto de automação de
um experimento presente nos roteiros dos laboratórios de Eletricidade e, que tem por objetivo
determinar a constante de tempo de carga e descarga de um circuito RC. O processo de automação foi
implementado a partir da criação de uma interface de interação mútua entre software e hardware. A
interface de hardware microcontrolada é responsável por fazer a leitura da tensão instantânea durante
o processo de carga ou descarga de um capacitor em série com um resistor. Esta informação é
digitalizada, fazendo-se uso de um conversor analógico digital, e enviada para o computador através de
comunicação USB. O software desenvolvido, instalado no PC, é responsável por receber, decodificar e
armazenar os dados enviados pelo circuito de aquisição. Ele é responsável, ainda, por fazer a plotagem
dos gráficos de tensão e corrente no capacitor à medida que os dados são recebidos. Depois de analisar
e efetuar o tratamento estatístico de todos os valores recebidos do circuito, o software determina a
constante de tempo RC do experimento e compara com o valor teórico, informando ao usuário o erro
entre as medidas.

Palavras-chave: Capacitor, Eletrônica embarcada, PIC, Ensino de Física, Automação
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1. INTRODUÇÃO
Na cadeira de laboratório de Física um experimento básico é o de carga e descarga de um capacitor.
Nesse experimento conhece-se a dinâmica de um resistor associado em série com um capacitor,
denominado circuito RC. A importância desse experimento se dá primeiramente pelo fato do conjunto
RC fixar uma constante de tempo num circuito elétrico, determinando assim a rapidez desse circuito. O
estudo do comportamento desse circuito é importante também, pois nas ciências exatas são vários os
sistemas que se comportam como o circuito RC, a exemplo do sistema massa-mola.
O experimento acontece basicamente pela medida da tensão no capacitor ao longo do tempo.
Quando esse experimento é realizado de forma manual, utiliza-se um voltímetro para medir a tensão e
um cronômetro para marcar o tempo de cada leitura. Esse tipo de procedimento manual é importante,
pois é por meio dele que o aluno realmente percebe as nuances do comportamento da tensão e da
corrente no capacitor. Porém, hoje em dia com o avanço dos recursos oferecidos pelos computadores e
outros aparatos tecnológicos, um aluno mais atento de laboratório de Física, pode se perguntar por que
fazer esse experimento de forma manual e passível a erros, tanto na leitura das tensões, quanto no
sincronismo do tempo com a referente tensão, quando se pode fazê-lo de forma automatizada.
Esse trabalho apresenta uma sugestão de automatização do experimento de carga e descarga do
capacitor utilizando um circuito microcontrolado e um software. A automatização do experimento não
substitui a sua realização de forma manual, serve somente para comprovar e validar os resultados
obtidos pelos alunos através do outro método, além de mostrar de forma mais dinâmica o que ocorre
com a tensão e a corrente durante a carga e descarga do capacitor.

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS
2.1 Equações de carga e descarga
O capacitor é um componente constituído por dois condutores separados por um isolante: os
condutores são chamados armaduras (ou placas) do capacitor e o isolante é o dielétrico do capacitor. O
capacitor tem inúmeras aplicações na eletrônica, servindo para armazenar energia elétrica, carregandose e descarregando-se muitas vezes por segundo. Na Eletrônica, para pequenas variações da diferença
de potencial, o capacitor pode fornecer ou absorver cargas elétricas, podendo ainda gerar campos
elétricos de diferentes intensidades ou muito intensos em pequenos volumes.
Halliday et al. (2007) define que a carga elétrica armazenada em um capacitor é diretamente
proporcional à diferença de potencial elétrico ao qual foi submetido. Assim, definimos capacidade
eletrostática ou capacitância C de um capacitor como a razão entre o valor absoluto da carga elétrica Q
que foi movimentada de uma armadura para outra e a d.d.p V nos seus terminais. Essa carga elétrica
corresponde à carga de sua armadura positiva. A unidade de capacitância, no Sistema Internacional de
Unidades (SI), é o Farad (F).

[Eq. 01]
A figura 1 mostra um circuito para carga e descarga do capacitor:
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Figura 1 - Circuito RC para carga e descarga de um capacitor

Assumindo que o capacitor esteja inicialmente descarregado e a chave S1 esteja na posição b,
Quando a chave S1 é fechada em a, o capacitor C é carregado através do resistor R, quando a chave é
posteriormente fechada em b, o capacitor descarrega através de R.
Para encontrarmos a parcela da tensão que chega ao capacitor C durante a carga aplicamos as Leis
de Kirchhoff. A tensão no capacitor é dada por:


ܸ =

[Eq. 02]



e a corrente é dada por

=ܫ

ௗ

[Eq. 03]

ௗ௧

De acordo com a Lei de Kirchhoff, a soma algébrica dos potenciais no circuito deve ser igual a zero.
Assim temos que:
 ܧെ ܸோ െ ܸ = 0

[Eq. 04]

De posse das equações (02) e (03), e substituindo-as na equação (04) e resolvendo para V C temos a
equação da tensão de carga do capacitor dada por:






ܸ =  =  ܧቀ1 െ ݁ ିೃ ቁ ֜ ܸ =  ܧቀ1 െ ݁ ିೃ ቁ

[Eq. 05]

Figura 2 - Comportamento da tensão no capacitor durante o processo de carga

Para descarga do capacitor o circuito pode ser resolvido novamente com a aplicação da Lei das
malhas, e com o potencial externo E=0 assim temos:
ܸோ െ ܸ = 0

[Eq. 06]

Substituindo [eq.3] em [eq.6] e resolvendo:

ܸ = ܸ݁ ି௧Τோ

[Eq. 07]

Para o cálculo da corrente de carga do capacitor, tomamos novamente a [eq.4] e rearranjamos da
seguinte forma:
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ொ


 ܧെ െ  = ܴܫ0

[Eq. 08]

Isola-se I na [Eq. 08], derivando com relação ao tempo e resolvendo com os valores dados pelas [Eq.
02] e [Eq. 03] temos
ா





 = ܫோ ݁ ିೃ = ܫ ݁ ିೃ

[Eq. 09]

Para corrente de descarga do capacitor o circuito pode ser resolvido novamente com auxílio da
[eq.8] e com o potencial externo E=0 assim temos:
ொ


െ  = ܴܫ0

[Eq. 10]

Substituindo [eq.3] em [eq.6] e resolvendo:


 = ܫെܫ. ݁ ିೃ

[Eq. 11]

O valor dado como RC é conhecido como constante de tempo e geralmente denominada de
߬ (tau).

Figura 3 - Comportamento da corrente do capacitor durante o processo de carga

2.2 Ajuste de curva
Como a corrente da equação (07) varia de forma exponencial faz-se necessária sua linearização para
o tratamento estatístico desse dado. Para encontrarmos o valor da corrente inicial I 0 aplicamos ln
(logaritmo neperiano) na equação [Eq. 09] (BARROSO et al, 1987).


ln[ = ])ݐ(ܫln ܫ . ݁ ିೃ ൨
ଵ
ୖେ

ln[ = ])ݐ(ܫln ܫ െ ቀ ቁ t

[Eq. 12]
[Eq. 13]

Analisando o formato da [Eq. 13] podemos observar que ela possui uma forma equivalente com a
equação da reta y = ax + b, em que ln[I(t)] = y, ln[I 0 ] = b e –(1/RC) = a. Reescrevendo
ln  = )ݐ(ܫ൫െ1ൗܴ ܥ൯ ݐ+ ln ܫ
[Eq. 14]
Para determinar I 0 encontramos a reta média calculando os coeficientes lineares, b = log(k) e
angular, a, pelo método de regressão linear

ܽ=

σ(௫ି௫).௬
σ(௫ି௫)²

[Eq. 15]

e que aplicado em [Eq. 14] se torna:

ܽ=

σ൫௧ି௧൯.୪୬(ூ)
σ൫௧ି௧൯²

também sabemos que ܾ = ݕത െ ܽݔҧ e de forma análoga teremos que:
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[Eq. 16]

b = ln(I)- at

[Eq. 17]

Desde modo obteremos o valor de corrente inicial fazendo

ܫ = ݁ 

[Eq. 18]

2.3 Procedimento experimental manual
O experimento para obter a constante de tempo carga ou descarga de um circuito RC normalmente
é realizado de forma manual e o primeiro passo é a montagem do circuito da figura 1. Durante o
processo de carga ou descarga é medida a tensão sobre os terminais do capacitor em intervalos de
tempo regulares. Geralmente o intervalo de tempo entre as últimas medidas é maior que entre as
primeiras medidas para compensar o efeito exponencial da curva de carga ou descarga. Os dados
obtidos desse experimento são organizados em uma tabela cujas colunas contêm o tempo em que as
medidas foram realizadas e o valor da tensão no capacitor e no resistor. A partir dos dados da tabela,
obtidos experimentalmente, traça-se os gráficos para a tensão e a corrente elétrica entre os terminais
do capacitor. Ainda com base nesses dados faz-se o ajuste linear de curva para obter a constante de
tempo RC experimental. Podem-se, ainda, utilizar as equações de linearização para obtenção do valor da
capacitância.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS
3.1 Comunicação USB
USB é a sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e
rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos (câmeras digitais, HDs externos, pendrives, etc) ao
computador, evitando assim o uso de um tipo específico de conector para cada dispositivo. Um dos
principais motivos que levou à criação da tecnologia USB é a necessidade de facilitar a conexão de
variados dispositivos ao computador (SOUZA, 2011).
A implementação da comunicação de um computador com um circuito externo é possível
utilizando-se de várias tecnologias. Todas as técnicas de controle e comunicação através da porta USB
estão especificadas em protocolos que definem este tipo de comunicação. Algumas classes de
dispositivos estão definidas para estes protocolos. As principais classes são: Human Interface Device
(HID), Mass Storage Device (MSD) e Communications Device Class (CDC) (JUCA, 2009). Essa última classe
(CDC) é na verdade uma emulação do clássico RS-232, no entanto com uma taxa de transferência muito
maior. Existem diversas maneiras de se implementar a comunicação CDC:
x

x

Uma solução é a utilização do chipset FT232BM que é uma solução ideal para construir
dispositivos que se comuniquem com o computador através do barramento USB, com
velocidade de até 3Mbps através de sinais TTL: RS422 e RS485 e no máximo 1Mbs para
comunicação através de drivers RS232.
Há possibilidade de o protocolo ser implementado dentro de um microcontrolador
qualquer, como por exemplo, um PIC ou um ATMEL, desde que este disponha de certa
quantidade de memória. Nesse caso, o protocolo é escrito com base na norma USB, em uma
linguagem específica com C ou Assembly, depois é compilado e gravado na memória do
microcontrolador. No PC a pilha de protocolos especificados na tecnologia USB deve está
disponível em forma de drivers de arquivos .sys, .dll, .drv, .exe etc. Esta é umas das maneiras
mais complexas e trabalhosas.
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x

Existem microcontroladores PIC como o 18F2550 e 18F4550 que internamente já dispõe do
protocolo, tornando assim mais eficiente o desenvolvimento de aplicações.

Por questão de praticidade, a comunicação USB utilizada nesse projeto foi implementada com base
na classe CDC e para tanto foi utilizado o microcontrolador PIC18F2550.

3.2 Microcontroladores
Os microcontroladores são chips programáveis que possui toda arquitetura de um computador
convencional com: processador, memória, portas de entrada/saída, periféricos e etc. O controle de seus
recursos é feito com base em um software (firmware) que é gravado na memória (normalmente do tipo
flash) do chip por meio de circuito especial denominado de gravador. O que diferencia os inúmeros tipos
de microcontroladores existentes são os seus recursos de hardware tais como memória de programa,
velocidade da CPU, Timers, ADCs e etc. O PIC é um microcontrolador produzido pela Microchip
Technology Inc., e nesse trabalho é utilizado o modelo PIC18F2550 desse fabricante. A escolha do
mesmo ocorreu devido o modelo possuir os recursos de hardware necessários ao desenvolvimento
desse trabalho de automação. Dentre as características desse microcontrolador destacamos: a
existência de um módulo USB interno conversores analógico digitais, timers e diversas fontes de
interrupção (MICROCHIP, 2007).

4. METODOLOGIA
Depois de definidas quais tecnologias empregar foi montado o circuito da figura 3. A princípio foram
realizadas apenas a simulações com o software ISIS Proteus. Este software é um poderoso simulador
que dentre muitas características permite a simulação de circuitos microcontrolados, possibilitando,
inclusive, que a comunicação USB seja implementada por meio de uma conexão virtual. Portanto, foi
possível verificar a interação entre o software, desenvolvido em Delphi, e o hardware da interface USB,
simulado com o ISIS. Para escrever o firmware foi utilizado o compilador CCS, pois esse oferece
bibliotecas que facilitam a implementação da comunicação USB CDC. A implementação da interface de
software do PC foi realizada fazendo uso da linguagem de programação orientada a objetos Delphi7.
Inicialmente foram criadas versões simplificadas da interface de software apenas para ajustar a
comunicação com o hardware (simulado no ISIS Proteus). Depois de testada a comunicação, o firmware
do PIC foi atualizado de modo que pudesse efetuar a leitura da tensão no capacitor e enviar para o
software; o software do PC foi atualizado para tratar os dados recebidos do circuito de aquisição. Depois
que todos os teste foram realizados chegou-se, então, ao modelo final do sistema. Por fim foi executada
a montagem do circuito (figura 3) em protoboard para que os testes físicos do sistema fossem
efetuados.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Circuito de aquisição de dados
A figura 3 mostra o esquemático da interface de aquisição de dados. Na figura temos o PIC18F2550,
componente principal do circuito de aquisição dos dados, cujo firmware é responsável pelo controle da
carga ou descarga do capacitor, leitura da tensão sobre o capacitor e envio dos dados coletados para o
computador. A conexão USB é feita utilizando o módulo USB interno do microcontrolador para esse tipo
de comunicação. Na figura 3 temos ainda o circuito de acionamento da carga ou descarga do capacitor,
que ocorre por meio da comutação de um relé.
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Figura 3 - Interface do circuito de aquisição de dados

O controle da carga ou descarga do capacitor é feito através do pino RB0 do microcontrolador que
atua sobre a base do transistor Q1, que por sua vez, age sobre a bobina de acionamento do relé. O par
resistor-capacitor a serem utilizados no experimento é o resistor RX e o capacitor CX destacados na
figura 3. O firmware implementado para o PIC18F2550 da figura 3 tem a lógica de funcionamento
ilustrada pelo fluxograma apresentado na figura 4.
Início

Configura e inicializa ADC e
módulo USB;

Recebeu
caracter c?

Não
Não

c
As posições a e b
referem-se ao
Liga relé(posição a);

dadosіleitura ADC;
Envia dados para USB;
Não
d d

4

Não
’D’?
Desliga relé (posição b);

dadosіleitura ADC;
Não
D d

0

Figura 4 – Fluxograma de funcionamento do firmware
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5.2 Interface de software
O software responsável por processar os dados no computador foi desenvolvido em uma linguagem
de programação orientada a objetos, para este projeto foi utilizado o Object Pascal, mais precisamente
sua interface de desenvolvimento conhecida como Delphi, na sua versão 7.
A interface do programa conforme pode ser observada na figura 5 é muito intuitiva e não carece
muitas explicações. Como já explicitado, a comunicação USB foi implementada no modo CDC que é uma
emulação do tradicional protocolo RS232 e com isso, toda vez que a interface de hardware é conectada
ao PC uma porta de comunicação serial é criada. O acesso e controle dessa porta são feitos do mesmo
modo como se estivéssemos acessando uma porta serial física. Sendo assim o usuário deve observar
qual porta foi criada ao conectar o circuito e efetuar a escolha correta no programa através do
COMBOBOX destacado na tela. Feita as configurações, o usuário deve informar ao software os valores
nominais do capacitor e do resistor acoplado a placa de aquisição e com isso a constante de tempo (RC)
teórica é calculada. A partir desse ponto o usuário poderá iniciar o processo de carga ou descarga do
capacitor, devendo observar apenas o seu estado inicial, isto é, se ele está completamente carregado ou
descarregado. Devemos lembrar ainda que o usuário pode efetuar rapidamente, de forma manual, a
carga ou descarga do capacitor por meio de um botão na placa do circuito de aquisição e que pode ser
notado na parte do esquemático mostrada na figura 6.

Figura 5 – Interface de software desenvolvida para o projeto

Ao clicar no botão INICIAR os dados de configuração são enviados para o circuito de aquisição e isso
é importante para que os níveis de tensão coletados fiquem dentro de uma faixa relevante para o
experimento, evitando, por exemplo, que um número muito grande de dados sejam coletados,
especialmente no final do processo de carga ou descarga, onde a variação dos níveis de tensão é muito
pequena. Após iniciar o processo, o usuário deve clicar no botão abaixo do INICIAR, conforme pode ser
observado na figura 5. O CAPTION, isto é, o nome que aparecerá nele dependerá da condição inicial da
tensão no capacitor, mais precisamente, ele possuirá o nome CARREGAR, caso esteja descarregado ou
possuirá o nome DESCARREGAR caso esteja carregado. Isso é determinado automaticamente pelo
software, com base nos sinais recebidos do circuito de aquisição.
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Depois de enviar o sinal para carregar ou descarregar o capacitor o software começa a receber os
dados referentes aos níveis de tensão no capacitor, bem como, os valores dos índices de leitura que são
utilizados pelo programa para determinar o tempo em que as leituras ocorreram. Os dados são
armazenados em uma planilha (lateral esquerda da figura 5) à medida que são recebidos pelo software.
Ao mesmo tempo em que os dados são armazenados na tabela, é feito, também, o delineamento do
gráfico de tensão e de corrente. O gráfico da tensão é muito simples de ser implementado, pois os
dados traçados são equivalentes aos valores originalmente recebidos pelo software. No entanto, para a
obtenção do gráfico de corrente algumas considerações matemática precisaram ser feitas.
Como sabemos, a leitura que realizamos é de tensão e não de corrente, contudo, o potencial da
fonte é conhecido. Por exemplo, se o capacitor estiver descarregando, isto é, se o relé estiver comutado
para a posição b, conforme pode se visto na figura 6, a tensão no resistor será igual a do capacitor.
Como sabemos o valor do resistor a corrente pode ser determinada a partir da relação I(t)=V(t)/R.
Quando o capacitor estiver carregando, ou seja, o relé estiver comutado para a posição a, o cálculo da
corrente é realizado através da seguinte expressão: I(t)=[5-V(t)]/R. Lembrando somente que V(t) é a
tensão aplicada ao pino (AN0) de entrada analógica do PIC. Para alternar entre os gráficos de tensão e
corrente o usuário pode acessar as abas acima de cada gráfico.
O maior cuidado que se deve ter é com a escolha dos valores do resistor. Não devemos colocar uma
resistência muito elevada em série com o capacitor uma vez que a impedância de entrada do ADC não é
ŵƵŝƚŽĂůƚĂ͘KƉƌſƉƌŝŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŶĆŽƌĞĐŽŵĞŶĚĂƵŵĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĂŝŽƌƋƵĞϭϬŬё͘
Valores maiores que este podem gerar erros na medida da tensão e conseqüentemente em todos os
valores calculados a partir dele. Devemos ainda ter cuidado com a escolha do capacitor, de modo que a
constante de tempo RC estimada não seja muito pequena, uma vez que o firmware que controla o
hardware foi programado para efetuar leituras no ADC em intervalos de 2ms. Deste modo, é preciso que
a constante de tempo RC seja grande o suficiente para que seja realizada uma quantidade mínima de
leituras que permitam o tratamento estatístico e a determinação, ao menos aproximada, do valor
experimental da constante de tempo RC.

Figura 6 – Parte do circuito responsável pela comutação do relé.

Depois que o software receber todos os dados, preencher a planilha e traçar os gráficos, o usuário
deve clicar no botão TRATAR. Fazendo isso será realizado o ajuste linear de curva, conforme discutido na
seção 2.2, e então a constante RC experimental é determinada e comparada ao valor teórico. O erro é
calculado e mostrado ao usuário.

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
O presente artigo contribui com a descrição do projeto de uma interface que envolve software e
hardware. Para implementá-lo foram empregadas tecnologias digitais que possibilitaram a
automatização do importante experimento que determina a constante de tempo para a carga e
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descarga de um circuito RC. Os resultados obtidos podem ser considerados bastante satisfatórios,
levando em conta que a realização do experimento de forma automatizada possibilitou a coleta precisa
dos dados no circuito e em intervalos de tempo muito menores do que aqueles conseguidos com o
processo manual. Graças a estes curtos e precisos intervalos de leitura é que os erros obtidos no
processo automatizado foram significantemente menores do que aqueles que são normalmente obtidos
no experimento realizado manualmente
Vale ainda ressaltar que a automatização não substitui o experimento realizado de forma manual,
no entanto pode ser utilizado para fim de comprovação dos valores obtidos no processo realizado
manualmente pelos alunos. Possibilita ainda a visualização, de forma mais dinâmica, através da
observação dos gráficos, do que ocorre com a tensão e a corrente durante a carga e descarga de um
capacitor.
O projeto continua em desenvolvimento e ainda passa por ajustes, especialmente nos algoritmos de
controle do hardware. O firmware está sendo melhorado de modo que as leituras dos níveis de tensão
sejam realizadas em intervalos de tempo mais rigorosos o que resultará em valores experimentais ainda
mais precisos. Pretende-se ainda embarcar todas as funcionalidades do sistema ao hardware de forma
que o uso do computador possa ser dispensado.
Por tudo percebe-se ainda que recursos tecnológicos devam, sempre, ser utilizados para auxiliar ou
criar um ambiente mais propício ao aprendizado.
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RESUMO
O sistema de abastecimento de água do IFPB-Campus Cajazeiras apresenta uma ineficiência
provocada pelo desperdício de água e energia elétrica, em virtude do descontrole da operação de suas
bombas que são responsáveis pelo abastecimento do reservatório elevado e dois apoiados e que estão
situadas próximo aos mesmos. Sem um controle adequado da operação, por vezes o reservatório
superior transborda e noutras o nível fica abaixo do necessário para o abastecimento, deixando a
Instituição sem água o que provoca grandes transtornos, pois, a água é um recurso utilizado em
atividades essenciais no dia-a-dia da Instituição. Com a variedade de tecnologias existentes como, por
exemplo, o Controlador Lógico Programável - CLP é possível o desenvolvimento de uma automação
capaz de mudar este quadro de desperdícios, para beneficio da instituição, da comunidade interna e
para o meio ambiente.

Palavras-chave: Automação do sistema, Economia, Tecnologia, Eficiência.
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1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural vital para a sobrevivência e bem estar da humanidade e de todas as
espécies responsáveis pela existência e manutenção dos ecossistemas do planeta terra. A água é
muito mais do que uma simples necessidade humana básica. É um elemento essencial e
insubstituível para assegurar a continuação da vida. Contudo, com demasiada frequência ela não é
considerada como o luxo, que realmente é, mas paradoxalmente chega a ser desperdiçada. Sob o
ponto de vista moral, o ato de desperdiçar água é inconcebível. Em determinados países, as pessoas
estão habituadas a aproveitar-se de uma situação privilegiada, sem pensar nas consequências do
desperdício hídrico para a vida dos seres vivos que habitam regiões precárias em relação a este
recurso, no resto do mundo. Noutras circunstâncias, a água é desperdiçada por causa de
infraestruturas obsoletas, inadequada ou impropriamente construídas e mal conservadas.
Tradicionalmente, a água era respeitada, salvaguardada e mesmo celebrada. Hoje em dia,
porém, ela corre o risco de se tornar um simples produto de consumo em processo de escassez.
Diante do crescente desperdício, a água não pode ser tratada como um mero produto de consumo
entre outros, uma vez que tem um valor inestimável e insubstituível. As tradições culturais e os
valores sociais determinam o modo pelo o qual as pessoas concebem e administram a água
recorrendo exclusivamente a mecanismos de avaliação financeira, como resposta ao desperdício
hídrico, o que não resolve o problema. É necessário que a população mundial compartilhe de
maneira equitativa dos benefícios das inovações tecnológicas, em vista de uma avaliação preventiva
dos riscos de escassez de água.
O sistema de abastecimento de água do IFPB - Campus Cajazeiras apresenta uma ineficiência
provocada pelo desperdício de água potável em virtude do descontrole da operação de suas
bombas hidráulicas, situadas próximo aos reservatórios que leva também ao desperdício de energia
elétrica. Sem um controle adequado, algumas vezes o reservatório elevado transborda, noutras o
nível da água fica abaixo do necessário para o abastecimento, deixando a Instituição sem água,
provocando grandes transtornos, pois, a água é um recurso utilizado em diversas atividades
essenciais no dia-a-dia da Instituição. Sendo assim, com a variedade de tecnologias existentes e
presentes no instituto tornou-se possível o desenvolvimento de um projeto para mudar este quadro
de desperdícios, para beneficio da instituição, do meio ambiente e da comunidade interna. O
projeto, a montagem e instalação de um painel de comandos elétricos, que incorpora um
Controlador Lógico Programável (CLP) para atender a lógica de funcionamento do sistema de
abastecimento foram executados. Numa segunda etapa, será desenvolvido por alunos do próprio
instituto um mine CLP de baixo custo, que utilizará componentes eletrônicos e o microcontrolador
do tipo PIC16F877A, programado com o objetivo de substituir o primeiro CLP que foi danificado em
virtude de um vazamento de água da tubulação situada na casa de bombas, que atingiu o quadro
elétrico e por isso veio a queimar.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Painel de Comandos Elétricos
Com a atual tecnologia disponível para automação, o comando e o controle dos motores
elétricos passaram a serem conhecimentos básicos indispensáveis para o uso dos CLP´s. Por isso, o
primeiro passa para a automação do sistema foi projetar e montar o painel de comandos elétricos com
chave de partida direta para acionar os motores, sendo necessário o uso dos seguintes componentes:
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Contator é um dispositivo eletromagnético que liga e desliga o circuito do motor. Usado de
preferência para comandos elétricos automáticos à distância. É constituído de uma bobina que
quando alimentada forma um campo magnético no núcleo fixo, que por sua vez, atrai o núcleo
móvel fechando o circuito. Cessando alimentação da bobina, desaparece o campo magnético,
provocando o retorno do núcleo através de molas, conforme figura 1.

Figura 1: Estrutura interna do Contator.

x

Relé Bimetálico: são construídos para proteção de motores contra sobrecarga, falta de fase e
tensão. Seu funcionamento é baseado em dois elementos metálicos, que se dilatam
diferentemente provocando modificações no comprimento e forma das lâminas quando
aquecidas.

x

Botoeiras: são chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam, geralmente, um
contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando
elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsadores ou com trava. As botoeiras pulsadores
invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola,
retornam à posição inicial quando cessa o acionamento.

Figura 2: Botão pulsador

x

Disjuntor termomagnético tripolar de 10 ampères: atua como proteção contra sobrecarga que é
realizada através de um atuador bimetálico, sensível ao calor e provoca a abertura quando a
corrente elétrica permanece, por um determinado período, acima da corrente nominal do
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disjuntor e também protege contra curto-circuito, essa função é desempenhada por um atuador
magnético (solenoide), que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da
corrente elétrica no circuito protegido.

Figura 3: Disjuntor termomagnético tripolar.

x

Sinalização: foram utilizadas lâmpadas Ligh Emitting Diode (LED), para sinalizar tanto situações
normais quanto anormais, tendo como cor respectivamente, verde e vermelha, a cada tipo de
ocorrência.

Figura 4: Lâmpadas LED's de sinalização

2.2 Automação
Quando relacionado a um sistema mecânico, elétrico, eletrônico ou pneumático, que introduzimos
alguma nova técnica de controle estamos falando de automação. A utilização destas técnicas estará
diretamente relacionada com o aumento da produtividade, qualidade, flexibilidade e confiabilidade.
Portanto, o termo automação descreve um conceito muito amplo, envolvendo um conjunto de técnicas
de controle, os quais são capazes de fornecer uma melhor resposta em função das informações
recebidas do processo em que está atuando, apoiados em meios computacionais na operação e
controle dos sistemas.
Atualmente, com o avanço tecnológico, a automação tornou-se possível em todas as áreas. O
surgimento do microcontrolador contribuiu enormemente para a disseminação da automação,
principalmente fora dos ambientes industriais. Com a utilização de microcontroladores, pequenos
projetos tornaram-se bastante facilitados, pois somente um microcontrolador pode substituir circuitos
eletrônicos contendo um grande número de outros componentes (CARMO, 2005).

2.3 Microcontrolador
Podemos definir um microcontrolador como sendo um pequeno componente eletrônico,
dotado de uma “inteligência” programável, utilizado no controle de processos lógicos (SOUZA, 2006).
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Os microcontroladores são chips inteligentes, que tem um processador central, pinos de entradas/saídas
e memória. Através da programação dos microcontroladores podemos controlar suas saídas, tendo
como referência as entradas ou um programa interno. Estes componentes são responsáveis por realizar
o controle dos mais diversos tipos de dispositivos utilizados no cotidiano, seja para fins industriais, ou
atividades domésticas, como segurança, entretenimento, entre outros.
O objetivo da utilização de microcontroladores e alguns circuitos de apoio, nos mais diversos
projetos é automatizar com confiabilidade, alta qualidade e baixo custo, além disso, estes chips são bem
compactos, o que facilita sua aplicação em circuitos eletrônicos. O que diferencia os diversos tipos de
microcontroladores são as quantidades de memória interna (programa e dados), velocidade de
processamento, quantidade de pinos de entrada/saída, alimentação, periféricos, arquitetura e set de
instruções. O microcontrolador utilizado para construção do CLP proposto neste trabalho é o PIC
16F877A, da Microchip.

2.4 PIC 16F877A
Os microcontroladores da série PIC16F877A são dispositivos computacionais adequados para
experimentação e pequenos projetos dedicado. Devido ao seu baixo custo e facilidade de programação,
podem ser empregados em aplicações onde até recentemente se utilizavam componentes discretos,
como por exemplo, os temporizadores e controladores de temperatura, adicionando novas funções até
então não exploradas devido à complexidade do circuito necessário. O PIC16F877 é encapsulado de
diferentes formas, mas o formato PDIP, de 40 pinos é o mais indicado. Cada terminal tem uma ou mais
funções bem definidas, e a cada um é associado um nome que nos lembra à função correspondente.
Os terminais são as interfaces do circuito interno do PIC com o mundo exterior. A definição dos
terminais do PIC16F877A é apresentada na figura 5:

Figura 5: Pinagem do PIC16F877A. (Microchip, 2009)
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2.5 Controlador Lógico Programável
Os Controladores Lógicos Programáveis ou CLPs são equipamentos eletrônicos utilizados em
sistemas de automação. São ferramentas de trabalho úteis e versáteis para acionamentos e controle, e
por isso são utilizados em grande escala. Permitem desenvolver uma programação que facilmente altera
a lógica de acionamento das saídas em função das entradas. Assim, podemos associar diversos sinais de
entrada para controlar diversos atuadores ligados nos pontos de saída.
Os CLPs são aplicados nos diversos campos da automação industrial e controle de processos, onde
existe a necessidade de sistemas flexíveis, versáteis, de alta confiabilidade e robustez o que os tornam
uma excelente opção. São constituídos de um Microprocessador em alguns casos, e em outros utiliza-se
microcontroladores, possuem uma interface humano-máquina (IHM), que é ligada a Unidade Central de
Processamento (UCP) como mais um periférico especifico para comunicação do operador com o sistema
(NATALE, 2000).

2.6 Controlador Lógico Programável de Baixo Custo
Pensar no desenvolvimento de um Controlador Lógico Programável (CLP) projetado a partir do
PIC16F877A é pensar em algo que possa ser simples, barato, de arquitetura aberta e que ofereça fácil
entendimento para as pessoas que poderão vir a utilizá-lo.

3. METODOLOGIA
O experimento está sendo realizado no IFPB, campus de Cajazeiras, Paraíba. O projeto foi executado
e contemplou o dimensionamento, a montagem e instalação do painel de comando (figura 6) para
acionamento de dois conjuntos motobomba centrífugas com partida direta, onde uma funciona e a
outra fica como reserva, havendo um revezamento a cada três horas.

Figura 6: Painel de comandos elétricos concluído

Neste quadro foi necessária a instalação de um Controlador Lógico Programado (CLP) para executar
as seguintes lógicas: o revezamento na operação entre os conjuntos a cada três horas; no caso de um
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conjunto está funcionando e apresentar defeito o CLP fará a substituição pelo que se encontra parado;
não permite que as bombas entrem em operação se o nível dos respectivos reservatórios inferiores se
encontrarem abaixo do mínimo recomendável. Essa etapa foi concluída e o painel de acionamento foi
montado e testado no Laboratório de Máquinas e Comandos do IFPB que contou com uma estrutura
apropriada para a realização dos ensaios necessários. Em seguida, o painel foi instalado na casa de
bombas, responsável pelo abastecimento dos reservatórios (figura 7 e 8) e funcionou de acordo com o
projetado, concluindo com êxito esta etapa.

Figura 7: Reservatórios apoiado e elevado.

Figura 8: Esquema dos reservatórios

Após o acidente que provocou a queima do CLP surgiu à necessidade de desenvolver um mine CLP
com as respectivas lógicas de controle incorporadas que serão implantados posteriormente. O mine CLP
será montado em placa de circuito impresso utilizando componentes eletrônicos e o microcontrolador
tipo PIC, conforme esquema de montagem visto na figura 9.
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Figura 9: Esquema de montagem do mini CLP

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão do desperdício de água tornou-se preocupação para a população, pois a água é um
recurso natural esgotável e deve ser gerida de forma sustentável. O presente trabalho buscou
solucionar um problema existente no abastecimento de água do IFPB Campus de Cajazeiras que gerava
entre outros os desperdícios de água potável, energia elétrica e também a irregularidade do
fornecimento de água na instituição. A solução adotada levou a montagem de um painel elétrico
equipado com um CLP que executa uma programação capaz de operar as bombas sem a presença do
operador. Esta solução funcionou eficientemente por três meses, após um acidente o CLP danificou-se e
o sistema passou a operar de forma manual. Numa segunda etapa, será solucionada a queima do CLP,
pois será desenvolvido um mine CLP dedicado e de baixo custo capaz de substituir o anterior que sofreu
avaria e o sistema voltará a operar sem a presença do operador.
Durante o período em que passou funcionando automaticamente não foi observado nenhum
extravasamento no reservatório elevado, não tivemos nenhuma reclamação de falta de água nas
dependências da Instituição, o que corrobora a eficiência do projeto. Outra questão importante que
podemos destacar como resultado positivo foi a eliminação dos desperdícios, o Instituto foi favorecido
na questão da preservação do meio ambiente e atitudes morais frente aos alunos.
Outra questão que podemos destacar como importante foi a oportunidade que os autores tiveram
de desenvolver uma solução para uma problemática real do cotidiano. O projeto beneficiou de forma
direta dois alunos do curso técnico em Eletromecânica e dois do curso superior de tecnologia em
Automação Industrial envolvidos no seu desenvolvimento, dando-lhes a oportunidade de utilizar-se de
conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Eletrônica Analógica e Digital, Circuitos Elétricos,
Controladores Industriais e Comandos Elétricos para resolver situações do cotidiano.
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ƐĞŐƵƌĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞůĞǀĂĕĆŽ ĚĂ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ŵĞůŚŽƌŝĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞƚĂƌŝĨĂďĞŶĞĨşĐŝŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽŚŽŵĞŵ;ŽƵŵƵůŚĞƌͿ
ĞŵƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ƚƵĚŽŝƐƚŽ͕ƐĆŽŵĞůŚŽƌŝĂƐŐĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƵƚŽŵĂĕĆŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů;>KW^͕ϮϬϬϳͿ͘

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽŝŶŝĐŝŽƵͲƐĞĐŽŵĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞƵŵƉƌŽũĞƚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ě͛ĄŐƵĂĚĞƵŵĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĞĚĞƵŵĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚĞƋƵĞĨŽŝƐŝŵƵůĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ>K'KĞƚĞƐƚĂĚŽĐŽŵĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞƵŵƉƌŽƚſƚŝƉŽƌĞĂůƋƵĞĐŽŶƚĞŵƵŵƉŽĕŽĂƌƚĞƐŝĂŶŽ͕ƋƵĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ Ƶŵ ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ ƋƵĞ ĂďĂƐƚĞĐĞ Ă ĐĂŝǆĂ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ĂůŐƵŵĂƐ ƉůĂŶƚĂĕƁĞƐ͕ ŽŶĚĞ ƐĞ
ŽďƐĞƌǀŽƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂƌĞƐƐĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĞĐƌŝĂŶĚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƵŶĂĞƐƐĞƐĚŽŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĐĂďĞŶĚŽăƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĞĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽŶĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͘

ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ƉŽĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
Ě͛ĄŐƵĂ͕ƉŽŝƐĨĂǀŽƌĞĐĞĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐ͕ĐŽŵŽŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ǀĂǌĂŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽƐ
ĚĞ ĄŐƵĂ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ Ž ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ;ĐŽŵ Ă ƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ ŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ Ă ĄŐƵĂͿ͕ ŐĞƌĂŶĚŽ Ƶŵ ĐŽŶĨŽƌƚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƚŽ͕ ƉŽĚĞƌĄ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ
ƚĂŶƚŽŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƵƚŽŵĂĕĆŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚ͛ĄŐƵĂ͘

KƵƚƌŽĨĂƚŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽĨĂƚŽĚĞŚĂǀĞƌƵŵĂŐƌĂŶĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ
ĞǆƚĞŶƐĆŽ Ğŵ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞƐƚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŶƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ŵĂĐƌŽ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂ Ă ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ͕ ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ Ğŵ ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƋƵĞ ǀŝƐĞŵ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ Ğ ďŽĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘

Ϯ͘ ^dKZd
Ϯ͘ϭ >W
ŵϭϵϲϴ͕ŶĂƐĐĞƵŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉƌŽũĞƚŽĚĞƵŵŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ>ſŐŝĐŽWƌŽŐƌĂŵĄǀĞů;>WͿ͕ƉĞůĂ'ĞŶĞƌĂů
DŽƚŽƌƐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĂůƚĞƌĂƌĂůſŐŝĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐƉĂŝŶĠŝƐĚĞĐŽŵĂŶĚŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽƌĞĚƵǌŝƌŽƐĐĂƐƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐĂƌĞůĠƐ͘KĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽZŝĐŚĂƌĚDŽƌůĞǇĨŽŝƉŝŽŶĞŝƌŽŶĂ
Ϯ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ

ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞƐƐĞĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞŝŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞƌĞůĠƐĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕
ŝƐƚŽƉŽĚŝĂƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĂƵƚŽŵſǀĞŝƐ͘
ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƐƵĂƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͕ƉŽĚĞŵŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͗ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞĞƐƉĂĕŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂ ƐƵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĨşƐŝĐĂ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ŵĞůŚŽƌ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ ĨůĞǆşǀĞů Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂŵ ĐŽŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ >ſŐŝĐŽƐ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͘ ůĠŵ
ĚŝƐƚŽ͕ŽƐ>WƐƉŽĚĞŵƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŝŶƷŵĞƌĂƐǀĞǌĞƐ͘
WĂƌĂ^ŝůǀĂ&ŝůŚŽ;ϮϬͲͲͿĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƵŵ>WĠĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵƚƌġƐƉĂƌƚĞƐ͗ĞŶƚƌĂĚĂ͕ƵŶŝĚĂĚĞĐĞŶƚƌĂů
ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐĂşĚĂ͘ KƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ ƐĂşĚĂ ĚŽƐ >WƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ŽƵ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ͘
ǆŝƐƚĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞŵſĚƵůŽƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂƋƵĞƐĞĂĚĠƋƵĂŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĂƐĞƌ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͘KƐŵſĚƵůŽƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂƐƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞďŝƚƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞ ϴ ďŝƚƐ ;ϭ ďǇƚĞͿ ŽƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ϭϲ ďŝƚƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƚŝƉŽ ĚĂ Wh͘ Ɛ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ƐĆŽ
ŵſĚƵůŽƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕ͬƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞŵƵŵƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞŵƵŵǀĂůŽƌĚŝŐŝƚĂů͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚĞϭϮ
ďŝƚƐ͘ƐƐĂşĚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐƐĆŽŵſĚƵůŽƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕ͬŽƵƐĞũĂ͕ƵŵǀĂůŽƌďŝŶĄƌŝŽĠƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĞŵƵŵ
ƐŝŶĂů ĂŶĂůſŐŝĐŽ͘ KƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ăƐ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ Ğ Ă ĐĂĚĂ ĐŝĐůŽ
;ǀĂƌƌĞĚƵƌĂͿƚŽĚŽƐĞƐƐĞƐƐŝŶĂŝƐƐĆŽůŝĚŽƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞŵĞŵſƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
ŵĞŵſƌŝĂ ŝŵĂŐĞŵ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ͘ Ž ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ ĐŝĐůŽ ĚĞ ǀĂƌƌĞĚƵƌĂ͕ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĆŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ ă
ŵĞŵſƌŝĂŝŵĂŐĞŵĚĞƐĂşĚĂĞĞŶƚĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐĂŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĚĞƐĂşĚĂ͘
K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ >W ƐĞŐƵĞ ƵŵĂ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ Ƶŵ ĐŝĐůŽ ĚĞ ǀĂƌƌĞĚƵƌĂ Ğŵ ĂůŐƵŵĂƐ
ĞƚĂƉĂƐ͘  ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ƋƵĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽ ĐŝĐůŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ĨĂƐĞƐ ĨŝĐĂŵ
ŝŶĂƚŝǀĂƐ͘ K ƉĞƌşŽĚŽ ƚŽƚĂů ƉĂƌĂ ĂƚŝŶŐŝƌ Ž ĐŝĐůŽ Ġ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ůŽĐŬ͘   ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĞƐ ŵĂŝƐ
ǀĞůŽǌĞƐĞǆŝŐĞƋƵĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĆŽƐĞũĂŵƐŝŵƵůƚąŶĞĂƐ͘
 ED ;EĂƚŝŽŶĂů ůĞĐƚƌŝĐĂů DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͿ͕ ĂƉƵĚ >ŽƉĞƐ ;ϮϬϬϳ͕ Ɖ͘ϵͿ ĚĞĨŝŶĞ Ž
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ >ſŐŝĐŽ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞů ĐŽŵ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ͞ĂƉĂƌĞůŚŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚŝŐŝƚĂů ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ƵŵĂ ŵĞŵſƌŝĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞůƉĂƌĂŽĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ
ůſŐŝĐĂ͕ ƐĞƋƵĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŵƉŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƚĂŐĞŵ Ğ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵſĚƵůŽƐ ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐ͕ǀĄƌŝŽƐƚŝƉŽƐĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐŽƵƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘͟
WĂƌĂ Ă Ed ;ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ EŽƌŵĂƐ dĠĐŶŝĐĂƐͿ͕ ŽƐ >WƐ ;&ŝŐƵƌĂ ϭͿ ƐĆŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ Ğ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ğ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ğŵ ǀĄƌŝĂƐ ĄƌĞĂƐ
ĚĞƐĚĞĂĚĞŝŶĚƷƐƚƌŝĂĐŽŵŽĂĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͘
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&ŝŐƵƌĂϭ͗>W

^ĞŐƵŶĚŽĂŶŽƌŵĂ/ϭϭϯϭͲϭĂƉƵĚKůŝǀĞŝƌĂ:ƷŶŝŽƌ;ϮϬϬϳͿ͕ŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌůſŐŝĐŽƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͕ŽƵ
>W͕ Ġ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ƵƐŽ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ƋƵĞ ƵƐĂŵĞŵſƌŝĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů ƉĂƌĂ ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ůſŐŝĐĂ͕ ƐĞƋƵĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŵƉŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƚĂŐĞŵ Ğ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐ͕ǀĄƌŝŽƐƚŝƉŽƐĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘ƐƐŝŵ͕ŽƐ>WƐƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĨůĞǆşǀĞŝƐ͘

ϯ͘^K&dtZhd/>/K^Z/K&hE/KEDEdKK^/^dD
KƉƌŽŐƌĂŵĂĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĞŵďůŽĐŽ͕ŽŶĚĞƐĞƵƚŝůŝǌŽƵŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚŽ
>W>K'KϮϯϬZ;&ŝŐƵƌĂϮͿ͘KƐŝƐƚĞŵĂĂƐĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕ĠŽĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĄŐƵĂĚĞƵŵĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĞĂ
ŝƌƌŝŐĂĕĆŽĚĞƵŵĂƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂŝŶƐƚĂůĂĚŽŶŽƉŽĕŽĂƌƚĞƐŝĂŶŽ;ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞϭͿ
ĐŽŵ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ϭϬ ĚŵϹ͕ ƉĂƌĂ ĂďĂƐƚĞĐĞƌ Ă ĐĂŝǆĂ ĚΖĄŐƵĂ ;ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ϮͿ ĚĂ ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ ĐŽŵ Ă
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞϱĚŵϹ͘WĂƌĂĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕ĨŽŝĞŵƉƌĞŐĂĚŽƵŵŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝƵŵĂǀĂǌĆŽĚĞϱϬůͬŚ
;ůŝƚƌŽƐĚĞĄŐƵĂƉŽƌŚŽƌĂͿ͘

0220

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


&ŝŐƵƌĂϮ͗^ŽĨƚǁĂƌĞ>K'KϮϯϬZ

KƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵŐĞƌŝĚĂ;&ŝŐƵƌĂϯͿĨƵŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
• YƵĂŶĚŽĂĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂĞƐƚŝǀĞƌǀĂǌŝĂ͕ĂďŽŝĂĚĞŶşǀĞůŵĂŶĚĂƵŵƐŝŶĂůƉĂƌĂŽ>WĞĞƐƚĞ͕
ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ůŝŐĂ Ă ďŽƚŽĞŝƌĂ /Ϯ ;ĞŶƚƌĂĚĂ /ϮͿ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ ĐŽŵ ƋƵĞ Ă ƐĂşĚĂ YϮ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ Ž
ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ ĂĐŝŽŶĞ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ ĐŽŵ ƋƵĞ Ă ĄŐƵĂ ĚŽ ƉŽĕŽ ;ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ϭͿ ƐĞũĂ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ĐĂŝǆĂ Ě͛ĄŐƵĂ ;ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ϮͿ͘ ƉſƐ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ϰ
ƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ Ă ĐĂŝǆĂ Ě͛ĄŐƵĂ ;ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ϮͿ ĨŝĐĂ ĐŚĞŝĂ͕ ŶĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ Ă ďŽŝĂ ĚĞ ŶşǀĞů
ĞŶǀŝĂ ŽƵƚƌŽ ƐŝŶĂů ƉĂƌĂ Ž >W͕ ƋƵĞ ĨĂǌ ĐŽŵ ƋƵĞ /Ϯ ĚĞƐůŝŐƵĞ͕ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞŶĚŽ Ž
ĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĐĂŝǆĂĚΖĄŐƵĂ͘͘
• ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽƋƵĞĂĐĂŝǆĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂ͕/ϯĠ͞ƐĞƚĂĚĂ͕͟ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞŽ
ŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌůŝďĞƌĞŽĂĐĞƐƐŽĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂĂƉůĂŶƚĂĕĆŽĂƐĞƌŝƌƌŝŐĂĚĂ͘
• ĞŶƚƌĂĚĂ/ϭĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵĂĐŚĂǀĞĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĐĂƐŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĂĂůŐƵŵ
ƉƌŽďůĞŵĂŽƵƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂůŐƵŵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͘

0221

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


&ŝŐƵƌĂϯ͗^ŝŵƵůĂĕĆŽĞŵďůŽĐŽ͘

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĂƐĚƵĂƐƐĂşĚĂƐ;YϮ͕YϯͿŶĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ
ŽĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĄŐƵĂĚĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĂŵĞƐŵĂĠƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽĞĞƐƚĞ
ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽ͘ EŽ ƉĞƌşŽĚŽ Ğŵ ƋƵĞ ĞƐƚŝǀĞƌ ŽĐŽƌƌĞŶĚŽ ă ŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕ ĐĂƐŽ Ă ĐĂŝǆĂ ĚΖĄŐƵĂ ĞƐǀĂǌŝĞ͕ Ġ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĠŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚŽĂƚĠƋƵĞŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĞƐƚĞũĂŶŽǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĄŐƵĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ƉĂƌĂĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘

ϰ͘WZK/DEdK^^EsK>s/K^ʹDdKK>K'/
KĐĂŵŝŶŚŽŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĨŽŝŝŶŝĐŝĂĚŽĐŽŵ͗
•

>ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƚĞŵĂ͖

•

ƐƚƵĚŽĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽ>W͖

•

^ŝŵƵůĂĕĆŽŶŽ>K'K͖

•
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ,ĂƌĚǁĂƌĞ͕ ƉĂƌĂ ŵŽŶƚĂŐĞŵ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĄŐƵĂ͘

ϰ͘ϭ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
ϰ͘ϭ͘ϭZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ
&ŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĚŽŝƐƚĂŶƋƵĞƐĚĞǀŝĚƌŽ;&ŝŐƵƌĂϰͿ͕ƐĞŶĚŽƵŵĚĞϱůŝƚƌŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŵŽƉŽĕŽĞ
ŽƵƚƌŽĚĞϯůŝƚƌŽƐĐŽŵŽĐĂŝǆĂĚΖĄŐƵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

0222

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ

&ŝŐƵƌĂϰ͗dĂŶƋƵĞƐ;ĚĂĞƐƋƵĞƌĚĂƉĂƌĂĂĚŝƌĞŝƚĂ͗ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞϭ͕ƋƵĞŝůƵƐƚƌĂŽƉŽĕŽĂƌƚĞƐŝĂŶŽ͕ĞƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞϮ͕ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐĂŝǆĂĚΖĄŐƵĂͿ

ϰ͘ϭ͘ϮDŽƚŽƌͲďŽŵďĂ
K ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ Ğŵ ƉĂƌĂͲďƌŝƐĂƐ ĚĞ ĐĂƌƌŽƐ͕ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ϭϮ s
;ǀŽůƚƐͿ͕ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϯ͕ϱŽŚŵƐĞƵŵĂƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƋƵĂƐĞϰϮt;tĂƚƚƐͿ͕ĚĞǀŝĚŽĂƵŵĂ
ƉĞƋƵĞŶĂƋƵĞĚĂĚĂƚĞŶƐĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ůĠŵĚŝƐƚŽ͕ƚĞŵƵŵĂǀĂǌĆŽĚĞϬ͕ϭϮϱůͬƐ;ůŝƚƌŽƉŽƌ
ƐĞŐƵŶĚŽͿŽƵϰϱϬŵϯͬŚ;ŵĞƚƌŽƐĐƷďŝĐŽƐƉŽƌŚŽƌĂͿ͘ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚŽŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂĠĐŽůĞƚĂƌĄŐƵĂĚŽƉŽĕŽ
ĂƌƚĞƐŝĂŶŽ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŽƵƚĂŶƋƵĞŵĂŝŽƌͿ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐƵĐĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĄͲůĂ
ƉĂƌĂĂĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŽƵƚĂŶƋƵĞŵĞŶŽƌͿ͕ƋƵĂŶĚŽĞƐƚŝǀĞƌǀĂǌŝĂ͘DĂƐĐĂƐŽĂ
ĐĂŝǆĂ Ě͛ĄŐƵĂ ŶĆŽ ŶĞĐĞƐƐŝƚĞ ƐĞƌ ƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂ͕ Ă ĄŐƵĂ ĚŽ ƉŽĕŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶĚƵǌŝĚĂ ƉĂƌĂ Ă ƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕ ŽŶĚĞ Ž
ŵŽƚŽƌĚĞǀĞĞŶǀŝĂƌĂĄŐƵĂƉĂƌĂŽƐŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĞƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƚĞŶŚĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͘KƉĂƉĞůĚĂ
ďŽŵďĂ;&ŝŐƵƌĂϱͿĠũƵƐƚĂŵĞŶƚĞŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂăĄŐƵĂ͕ƉĂƌĂĞƐƚĂƐƵƉŽƌƚĂƌŽĞƐĐŽĂŵĞŶƚŽĞŽ
ĚĞƐŶşǀĞůĚŽƐƚĂŶƋƵĞƐ͘


&ŝŐƵƌĂϱ͗ŽŵďĂ

0223

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



ϰ͘ϭ͘ϯ sĄůǀƵůĂƐŽůĞŶŽŝĚĞ
ǀĄůǀƵůĂƐŽůĞŶŽŝĚĞ;&ŝŐƵƌĂϲͿĠƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽĞŵĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞůĂǀĂƌƌŽƵƉĂ͕ĞƐƚĂ
ĐŽŶƚĠŵĚƵĂƐƐĂşĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂƐĂşĚĂƉĂƌĂŽĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂĞĂŽƵƚƌĂƉĂƌĂĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕
ĞƐƚĂ ǀĄůǀƵůĂ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ďŽďŝŶĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ƋƵĞ ĂŽ ƐĞƌ ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĂ ǀĄůǀƵůĂ Ğ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚŽĨůƵşĚŽ͘ƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĐŽŶƚƌŽůĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŶŽ
>W͕ĂƐƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĄŐƵĂŶŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƋƵĞĂďŽŵďĂĚĞƉĂƌĂͲďƌŝƐĂƐĂƐůŝďĞƌĞ
ƉĂƌĂŽŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌ͘


&ŝŐƵƌĂϲ͗sĄůǀƵůĂƐŽůĞŶŽŝĚĞ

ϰ͘ϭ͘ϰŽŝĂ
ďŽŝĂĚĞŶşǀĞůĞŵƉƌĞŐĂĚĂĠĞǆĐĞůĞŶƚĞƉĂƌĂĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂ͘ƐƚĞ
ƐĞŶƐŽƌĚĞŶşǀĞůƉŽƐƐƵŝƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĂŶƚŝŽǆŝĚĂŶƚĞĚĞǀŝĚŽĂŽŵĞƌĐƷƌŝŽĞŵƐĞƵƐĐŽŶƚĂƚŽƐĞƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽ͕ŶĂ
ĄŐƵĂ͕ŶĆŽĠĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ͕ƉŽŝƐƚĞŵƵŵĚĞƐŝŐŶŚŝĚƌŽĚŝŶąŵŝĐŽĞŵĞŝŽƉĞƋƵĞŶŽĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞƉŽƐƐƵŝ
ƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞϭϬĂϮϬĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͘ƐƚĂďŽŝĂ;&ŝŐƵƌĂϳͿĞŶǀŝĂƵŵƐŝŶĂůĞůĠƚƌŝĐŽƉĂƌĂŽ>W͕ƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽĐŽƌƌĞĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŵŝůĂƌĂƵŵƐĞŶƐŽƌ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐĂŝǆĂĞƐƚŝǀĞƌǀĂǌŝĂĂďŽŝĂŵĂŶĚĂƵŵ
ƐŝŶĂůƉĂƌĂŽ>WŶĂƋƵĂůĂĐŝŽŶĂĂƐŽůĞŶŽŝĚĞƋƵĞĂŽƌĞĐĞďĞƌĞƐƐĞƐŝŶĂůůŝďĞƌĂĄŐƵĂƉĂƌĂŽƚĂŶƋƵĞ͕ƋƵĂŶĚŽ
ĂĐĂŝǆĂĞƐƚŝǀĞƌĐŚĞŝĂĂďŽŝĂĚĞƐĂƚŝǀĂĞŶǀŝĂŶĚŽƵŵŶŽǀŽƐŝŶĂů͕ƉĂƌĂƋƵĞĂǀĄůǀƵůĂƐĞũĂĚĞƐĂƚŝǀĂĚĂ͘


ϴ

0224

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


&ŝŐƵƌĂϳ͗ŽŝĂĚĞŶşǀĞů

ϰ͘ϭ͘ϱDŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌ

 DŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐĆŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶƵŵĂ ŝƌƌŝŐĂĕĆŽ ŽŶĚĞ Ă ĄŐƵĂ Ġ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ;ĂƐƉĞƌŐŝĚĂͿ ƉŽƌ
ŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĞƐŶĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚĂƉůĂŶƚĂĕĆŽ͘EĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕ŽƐŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĞƐƐĆŽ
ĨŝǆĂĚŽƐŶŽĐŚĆŽ͕ĐŽŵĐĞƌƚĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞƵŵĞŽƵƚƌŽ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽƵŵĂĨŝůĂ͕Ğ͕ĂĐŽƉůĂĚŽƐĂƚƵďƵůĂĕƁĞƐ͕
ƚġŵ ƌŽƚŽƌĞƐ ;ĂƐĂƐ ŐŝƌĂƚſƌŝĂƐ ŽƵ ͞ďĂŝůĂƌŝŶĂƐ͟Ϳ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂ ĚŽ ũŽƌƌŽ ĚŽ
ůşƋƵŝĚŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝŶĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂĄŐƵĂƉĂƌĂĂǀĞŐĞƚĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌŽƚĂĕĆŽ͘

Ed;ϮϬϬϰͿĚĞĨŝŶĞŽŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵŽƵŵ͞ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƋƵĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĄŐƵĂ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂƉƵůǀĞƌŝǌĂĚĂŽƵŶĆŽ͕ĐŽŵŽƵƐĞŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽƌŽƚĂƚŝǀŽĚĞƉĂƌƚĞƐĚŽŵĞƐŵŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞũĂƚŽƐ
ĨƌĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞŵƉĞƋƵĞŶĂƐŐŽƚĂƐ͕ĨŝŶŽƐũĂƚŽƐĐŽŶƚşŶƵŽƐŽƵĞŵĨŽƌŵĂƚŽĚĞůĞƋƵĞ͘͟

ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝƌƌŝŐĂĕĆŽ ƉŽƐƐƵŝ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůĂ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͗ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ă
ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͖ Ă ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ Ġ ĂŵƉůŝĂĚĂ͖
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĄŐƵĂ ƵŶŝĨŽƌŵĞ͖ ĞĐŽŶŽŵŝǌĂ ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ĄŐƵĂ Ğ ĞŶĞƌŐŝĂ͖ ĂůĠŵ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ďĂŝǆŽ
ĐƵƐƚŽƉĂƌĂƐƵĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞƉŽĚĞƐĞƌĞŵƉƌĞŐĂĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚŝǀŽƐĞƐŽůŽƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽƐ͘


ŝĂŶƚĞĚŝƐƚŽ͕ĚĞůŝďĞƌĂŵŽƐƵƚŝůŝǌĂƌŽƐŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĞƐ;&ŝŐƵƌĂϴͿŶĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͘

0225

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


&ŝŐƵƌĂϴ͗DŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌ

ϰ͘ϭ͘ϲDŽĚĞůŽĚĞĨůƵǆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ
K ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĨůƵǆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ Ğŵ Ƶŵ >W
ƋƵĞƉŽƐƐƵŝƐĂşĚĂƐĂƌĞůĠ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĨŽŝĞƐƚŝŵĂĚŽƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŽŶĚĞĂŵĂůŚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠĨĞĐŚĂĚĂ͘
ĨŝŐƵƌĂϵŵŽƐƚƌĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘



&ŝŐƵƌĂϵ͗ŝŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ

YƵĂŶĚŽĂĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂĞƐƚĂǀĂǌŝĂ͕Ž>WƌĞĐĞďĞŽƐŝŶĂůĚĂďŽŝĂ;^Ϳ͕ŽŶĚĞŽĐŽƌƌĞƌĄŽĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽϮ;ĐĂŝǆĂͿ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽϭ;ƉŽĕŽĂƌƚĞƐŝĂŶŽͿ͕ĚĞǀŝĚŽĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽ>WĞŽƐ
ĂƚƵĂĚŽƌĞƐ ;Ϳ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ǀĄůǀƵůĂƐ ;ǀĄůǀƵůĂ ƐŽůĞŶŽŝĚĞͿ Ğ ĂƐ ďŽŵďĂƐ ;ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂͿ͘ ƉſƐ Ž
ĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐĂŝǆĂ Ě͛ĄŐƵĂ͕ Ă ďŽŝĂ ĞŶǀŝĂ ŽƵƚƌŽ ƐŝŶĂů ƉƌŽ >W͕ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ Ğ͕ ŶĞƐƚĞ
ŵŽŵĞŶƚŽĂƉůĂŶƚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽŵŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌ;DͿůŝďĞƌĂŽĨůƵşĚŽƉĂƌĂĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽĚĂƉůĂŶƚĂĕĆŽ͘ĞŶƚƌĂĚĂ
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂ;ZĞĨĞƌġŶĐŝĂͿƐĞƌŝĂũƵƐƚĂŵĞŶƚĞŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĂĄŐƵĂĚŽƉŽĕŽĂƌƚĞƐŝĂŶŽ͘

0226

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ

ĨŝŐƵƌĂϭϬŵŽƐƚƌĂĐŽŵŽĨŝĐŽƵŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘


&ŝŐƵƌĂϭϬ͗WůĂŶƚĂĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽ;ƉƌŽƚſƚŝƉŽͿ

ϱ͘KE^/ZO^&/E/^
KƐ>WƐƐĆŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĞŵƉƌĞŐĂŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŐƌĞŐĂĚĂĂŽĂŶƐĞŝŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞŵĞƌĐĂĚŽ͘
WĂƌĂ ĂƐ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ Ğ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĞƐƚĞƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ŶĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ ĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ͕ĞƐƚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐƚŽƌŶĂŵͲƐĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞŝƐĞĐŽŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌŽƚƌĂďĂůŚŽŶĂƐ
ŵĂŝƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐŝŶƚĞŵƉĞƌĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŵĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚΖĄŐƵĂ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽƉƌĞĐŝƐĆŽĞ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĞĂůĠŵĚĞŵĂŶƚĞƌŽŵĞƌĐĂĚŽ͘
ƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ƋƵĞŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉŽƐƐƵŝǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘
EŽƚĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽ>W͕ƉĂƌĂĂĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞ
ŝƌƌŝŐĂĕĆŽ͕ Ġ Ƶŵ ŵĞŝŽ ĞĨŝĐĂǌ ŶŽ ĐŽŵďĂƚĞ ĂŽ ĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽ ĚĞ ĄŐƵĂ Ğ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ sŝƐƚŽ ƋƵĞ͕
ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ǀġŵ ƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ŶŽƐ ŵĂŝƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƉĂşƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůĚĂĄŐƵĂ͘




0227

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



Z&ZE/^

Ed͕ƐƐŽĐŝĂĕĆŽƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞEŽƌŵĂƐdĠĐŶŝĐĂƐ͘ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ>ſŐŝĐŽƐWƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ф
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďŶƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬũĂŶ͘ϮϬϭϭ

Ed͕ ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ EŽƌŵĂƐ dĠĐŶŝĐĂƐ͘ /ƌƌŝŐĂĕĆŽ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ʹ DŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐŽƌĞƐ ʹ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŐĞƌĂŝƐ Ğ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĞŶƐĂŝŽ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƐĂůƋ͘ƵƐƉ͘ďƌͬďŝďůŝŽƚĞĐĂͬW&ͬEdͲϮ͘ƉĚĨх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳƐĞƚ͘ϮϬϭϭ


>/s/͕͘͘ ƵƚŽŵĂĕĆŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĐŽŵhƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ>ſŐŝĐŽWƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͘ dƌĂďĂůŚŽĚĞ
ŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ƵƌƐŽ ;ƵƌƐŽ ĚĞ ŝġŶĐŝĂ ĚĂ ŽŵƉƵƚĂĕĆŽͿ ʹ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ ǆĂƚĂƐ Ğ dĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
 ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф
EŽǀŽ
,ĂŵďƵƌŐŽ͗
ĞŶƚƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
&ĞĞǀĂůĞ͕
ϮϬϬϴ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚĐŽŶůŝŶĞ͘ĨĞĞǀĂůĞ͘ďƌͬƚĐͬĨŝůĞƐͬϬϬϬϭͺϭϲϵϳ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬũĂŶ͘ϮϬϭϭ

KE/K͕ D͘ ͘ &͘ /ƌƌŝŐĂĕĆŽ ĚĞ &ƌƵƚĞŝƌĂƐ ƉŽƌ DŝĐƌŽĂƐƉĞƌƐĆŽ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶƉƵǀ͘ĞŵďƌĂƉĂ͘ďƌͬƉƵďůŝĐĂͬĐŝƌĐƵůĂƌͬĐŝƌϬϰϵ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭŵĂŝ͘ϮϬϭϭ

>/D͕&͘͘ĚĞ͖ĞƚĂů͘ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŽŶƐŝŶŽĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĞ
WƌŽĐĞƐƐŽƐ͘ /Ŷ͗ // ŽŶŐƌĞƐƐŽ ĚĞ WĞƐƋƵŝƐĂ Ğ /ŶŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ZĞĚĞ EŽƌƚĞ EŽƌĚĞƐƚĞ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕
ϮϬϬϳ͘ͲZKD͘
> EdK͕ ͘ :͘ /ŶƚƌŽĚƵĕĆŽ ĂŽƐ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ >ſŐŝĐŽƐ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ ;>WͿ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĞďĂƌƚŝŐŽƐ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϰϬϳϮϯͬϭͬ/ŶƚƌŽĚƵĐĂŽͲĂŽƐͲŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ>ŽŐŝĐŽƐͲWƌŽŐƌĂŵĂǀĞŝƐͲ
>WͬƉĂŐŝŶĂϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮƐĞƚ͘ϮϬϭϭ

>K'K͊
DſĚƵůŽ
>ſŐŝĐŽ
WƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝĞŵĞŶƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƚĞŵƉůĂƚĞƐͬƉƌŽĚƵƚŽ͘ĂƐƉǆ͍ĐŚĂŶŶĞůсϮϬϭΘƉƌŽĚƵƚŽсϱϵϮϮх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ Ϭϭ
ŵĂŝ͘ϮϬϭϭ

>KW^͕ <͘ >͘ '͘ s͘ /ŶƚƌŽĚƵĕĆŽ ă ƵƚŽŵĂĕĆŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽƐĨŽƌƵŵ͘ĐŽŵͬĐƵƌƐŽƐͬĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞͺĞůĞƚƌŽŶŝĐĂͬĂƵƚŽŵĂĐĂŽͬĐƵƌƐŽ/ŶƚƌŽĚƵĐĂŽ
ƵƚŽŵĂĐĂŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬũĂŶ͘ϮϬϭϭ

K>/s/Z:jE/KZ͕͘^͘ĚĞ͘ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ>ſŐŝĐŽƐWƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͘/&W͗:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ͕ϮϬϬϳ͘

^/>s &/>,K͕ ͘ ^͘ ĚĂ͘ ƵƌƐŽ ĚĞ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ >ſŐŝĐŽƐ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞĞ͘ĞŶŐ͘ƵĞƌũ͘ďƌͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬĐƵƌƐŽƐͬĐůƉͬĐůƉͺϭ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭŵĂŝ͘ϮϬϭϭ

^/>s͕ D͘ ͘ ĚĂ͘ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ >ſŐŝĐŽ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ ʹ >ĂĚĚĞƌ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф
ŚƚƚƉ͗ͬͬƉƚ͘ƐĐƌŝďĚ͘ĐŽŵͬĚŽĐͬϮϮϬϯϮϳϬϱͬŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ>ŽŐŝĐŽƐͲWƌŽŐƌĂŵĂǀĞŝƐͲ>ĂĚĚĞƌх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ Ϭϭ ŵĂŝ͘
ϮϬϭϭ
d,KD/E/͖͘͘>hYhZYh͕W͘h͘͘ĚĞ͘^ĞŶƐŽƌĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͗&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ϰ͘ĞĚ͘ƌŝĐĂ͗
^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϳ

ϭϮ
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s>/K>KKEK^W/dKZ^KE^/ZEKhD
DEsZ/s>
ϭ

Ϯ

dŽƌƌĞƐ>͘D͘D ĞůǀĞƐ,͘E͘ 
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽͲĂŵƉƵƐDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
ůƵŝƐŵŝŐƵĞůƚŽƌƌĞƐϳϭΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹŚĞůƚŽŶΛŝĨŵĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭϮ

Z^hDK
 hŵĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽĠƉƌŽƉŽƐƚŽƉĂƌĂĂůŽĐĂĕĆŽſƚŝŵĂĚĞďĂŶĐŽĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂĐŽŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂƐĚĞ
ƉŽƚġŶĐŝĂ ĂƚŝǀĂ ĚĞ ƉŝĐŽ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ Ž ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĨŝǆŽƐ Ğ ĐŚĂǀĞĂĚŽƐ͘ dĂŵďĠŵ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĂƐ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ďĂƌƌĂ͕ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ DĂǆŝŵŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ƉĂƌĂ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘KĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽĠĂƉůŝĐĂĚŽĂƵŵĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĚĞϭϬϯďĂƌƌĂƐ
ĞĠůĞǀĂĚĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂĚĞĚŝĂƐƷƚĞŝƐĞĚĞĚŝĂƐŶĆŽƷƚĞŝƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚŝĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ĂůŽĐĂĕĆŽĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ
ĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƉŝĐŽ͕ƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĚĞŵĂŶĚĂǀĂƌŝĄǀĞů͕ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
EŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŽĐŽƌƌĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞƚŽĚĂƐĂƐƉĞƌĚĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ Ğ Ƶŵ ĚŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ Ġ Ž ƐĞƵ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ƋƵĞ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ġ ďĂŝǆŽ ĚĞǀŝĚŽ ă
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ŵƵŝƚĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶĚƵƚŝǀĂƐ͘ Ɛ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĚŝƐƐŽ ƐĆŽ͗
ĂƵŵĞŶƚŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĚĞƉŝĐŽ͕ƋƵĞĚĂŶŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĞŵĄƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĞǆŝŐŝƌŵĂŝŽƌĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŶĂŐĞƌĂĕĆŽ͘
hŵ ĚŽƐ ŵĞŝŽƐ ŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĚƵǌŝƌ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ġ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ƌĞĂƚŝǀĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŵĚĞƌŝǀĂĕĆŽ͘KƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ƌĞĂƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĞƚĞŵƉŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽſƚŝŵŽƉĂƌĂŵĂǆŝŵŝǌĂƌ
ĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂƐĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂĞĐŽŶŽŵŝĂůşƋƵŝĚĂ;EŐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘ĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐ
ĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĨŝǆŽƐŽƵĐŚĂǀĞĂĚŽƐĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂŽƵĚĂĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽ
ĚĞĐĂƌŐĂ͕ĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƐƉĞƌĚĂƐĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽůĞǀĂĞŵ
ĐŽŶƚĂ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĨŝǆŽƐ Ğ ĐŚĂǀĞĂĚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ƐƵĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ Ğ Ă
ĞĐŽŶŽŵŝĂŽďƚŝĚĂĐŽŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĞŶĞƌŐŝĂŽďƚŝĚĂƐĐŽŵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐ
ĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘
Ɛ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ƚƌĂƚĂǀĂŵ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĨşƐŝĐĂĚĞƐƵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŶƚşŶƵĂƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŵƵŝƚĂƐ
ĚĂƐƐŽůƵĕƁĞƐŶĆŽĞƌĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĄǀĞŝƐ͕ƉŽƌƐĞƌĞŵůƵŐĂƌĞƐŽŶĚĞďĂŶĐŽƐŶĆŽƉŽĚŝĂŵƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐŽƵ
ƉŽƌƐĞƌĞŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŶĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ;ŽŽŬ͕ϭϵϱϵͿ͘ƉĂƌƚŝƌĚŽĨŝŶĂůĚĂĚĠĐĂĚĂĚĞϲϬĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚŝƐĐƌĞƚĂƐ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂ
ƋƵĞŽƉƌŽďůĞŵĂƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌǀŝƐƚŽĐŽŵŽƵŵƉƌŽďůĞŵĂĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝĂ;^ĐŚŝŵŝůů͕ϭϵϲϱͿ͘ƐƐĞ
ƚŝƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƌĞƋƵĞƌƋƵĞĐĂĚĂƐŽůƵĕĆŽƉŽƐƐşǀĞůƐĞũĂĂǀĂůŝĂĚĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞĂƐŽůƵĕĆŽ
ſƚŝŵĂŐůŽďĂů͘'ĞƌĂůŵĞŶƚĞĂƐƐŽůƵĕƁĞƐƉŽƐƐşǀĞŝƐƐĆŽĞŵŶƷŵĞƌŽƚĆŽŐƌĂŶĚĞƋƵĞĂĞŶƵŵĞƌĂĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ
ĠŝŵƉƌĂƚŝĐĄǀĞů͘^ſƉĂƌĂƐĞƚĞƌƵŵĂŝĚĞŝĂ͕ƐĞŶĚŽĐŽŐŝƚĂĚĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞĂƚĠƚƌġƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĨŝǆŽƐĞŵ
ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĚĂƐ ϮϬ ďĂƌƌĂƐ ĚĞ Ƶŵ ƉĞƋƵĞŶŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ Ġ ĚĞ
ϰϮϬсϭ͕ϭǆϭϬϭϮĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƵŵĂƌƌĂŶũŽĐŽŵƌĞƉĞƚŝĕƁĞƐĚĂƐƋƵĂƚƌŽƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂůŽĐĂĕĆŽƉŽƌ
ďĂƌƌĂ ;Ϭ ϭ͕ Ϯ ŽƵ ϯ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐͿ͘ WĂƌĂ ĐŽŶƚŽƌŶĂƌ Ă ĞŶŽƌŵĞ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝŽĐŽŵŽĞƐƐĞ͕ƐĞƚĞŵƌĞĐŽƌƌŝĚŽŚŽũĞĂƵŵ ŶƷŵĞƌŽĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐǀĂƌŝĂĚĂƐĞƋƵĞ
ƐĆŽŝŶƐƉŝƌĂĚĂƐĞŵĨĞŶƀŵĞŶŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͘WŽƌŝƐƐŽƐĞĐŽƐƚƵŵĂĚŝǌĞƌƋƵĞƚĂŝƐŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐƐĆŽŵĞƚĄĨŽƌĂƐŽ
ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚŽƵ ŶŽ ƚĞƌŵŽ ŵĞƚĂͲŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ͘ KƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚŽƐ Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ĚĞ
ŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐƐĆŽŽƐŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞƐĞƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĞŵŶƵŵĂĨĂŝǆĂŵĂŝƐůĂƌŐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƚĠĐŶŝĐĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŵƉƌĞŐĂĚĂ͕ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽƚĞŵͲƐĞƐŝŵƵůĂƚĞĚĂŶŶĞĂůŝŶŐ;<ŝƌŬƉĂƚƌŝĐŬĞƚĂů͘ϭϵϴϯͿ͕ďƵƐĐĂƚĂďƵ
;,ƵĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϲͿ͕ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ ;^ĂŶƚŽƐŽ Ğ dĂŶ͕ ϭϵϵϬͿ͕ ůſŐŝĐĂ ĨƵǌǌǇ ;ůǀĞƐ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϮͿ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ŐĞŶĠƚŝĐŽƐ ;^ŽƵǌĂ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϮͿ͕ ĂŶƚ ĐŽůŽŶǇ ;ŚĂŶŐ͕ ϮϬϬϴͿ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŵƵŶŽůſŐŝĐŽƐ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ ;ZŽŵĞƌŽ Ğ
dĂŬĞŚĂƌĂ͕ ϮϬϬϲͿ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘ 'ĞƌĂůŵĞŶƚĞ ďƵƐĐĂŵ ƐŝŵƵůĂƌ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĠƌĞďƌŽ ŚƵŵĂŶŽ ;ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ͕ ůſŐŝĐĂ ĨƵǌǌǇͿ͕ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ŐĞŶĠƚŝĐŽƐ ĚĂ ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ ;ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ŐĞŶĠƚŝĐŽƐͿ͕ ĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞŶƚƌĞ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ;ďƵƐĐĂ ƚĂďƵͿ͕ Ă
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŽƐĂŶŝŵĂŝƐ;ĂŶƚĐŽůŽŶǇͿ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĨŽŝ ƌĞƐŽůǀŝĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ŐĞŶĠƚŝĐŽ͘KŽďũĞƚŝǀŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽĠŵĂǆŝŵŝǌĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĚĞƉŝĐŽ
ĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ŵĞůŚŽƌĂŶĚŽŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĂŽůŽŶŐŽĚĞƚŽĚŽŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞŽĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚĞ
ƚŽĚŽ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ƉĞůĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ;E>͕ ϮϬϭϬͿ͘ 
ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŵĂǆŝŵŝǌĂŽƐŐĂŶŚŽƐĐŽŵĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂ
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ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞ
ďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘&ŽƌĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚƵĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĂůŽĐĂĕĆŽ͕ĂĚĞĚŝĂ
Ʒƚŝů Ğ Ă ĚĞ ĚŝĂ ŶĆŽ Ʒƚŝů͘ ƐƐĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ŶĆŽ ĨŽŝ ǀŝƐƚĂ ŶŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĂŵ Ă ƌĞǀŝƐĆŽ
ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ Ž ƋƵĞ Ă ĐƌĞĚĞŶĐŝĂ ĐŽŵ ƵŵĂ ŝŶŽǀĂĕĆŽ͘  ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŝƐƚŽ Ġ ƋƵĞ ŶŽƐ ĚŝĂƐ ŶĆŽ ƷƚĞŝƐ Ă
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞĂƚŝǀŽ Ġ ďĞŵ ŵĞŶŽƌ Ğ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ ƵŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ƌĞĂƚŝǀĂŶĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͘ƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽĞŽĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚĞŶƚƌŽĚĂĨĂŝǆĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĆŽƵŵĂ
ƌĞƐƚƌŝĕĆŽ ă ƐŽůƵĕĆŽ ſƚŝŵĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ͘ K ŶƷŵĞƌŽ Ğ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĂůŽĐĂĚŽƐ ƐĆŽ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĞůŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdKZ/
Ϯ͘ϭ ƵƌǀĂĚĞĂƌŐĂ
 ĚĞŵĂŶĚĂ ŽƵ ĐĂƌŐĂ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ŽƵ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŵĠĚŝĂ ƌĞĐĞďŝĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ƶŵ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞƚĞŵƉŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƵƐƵĂŝƐĚĞŝŶƚĞƌǀĂůŽ
ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ƐĆŽ ϭϱ ŵŝŶƵƚŽƐ͕ ϯϬ ŵŝŶƵƚŽƐ͕ ϭ ŚŽƌĂ͕ ŽƵ ĂƚĠ ŵĂŝŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ŵĂŝƐ ĐŽŵƵŵ
;'PEE͕ϭϵϴϲͿ͘
ƌĞůĂĕĆŽĐĂƌŐĂǀĞƌƐƵƐƚĞŵƉŽĠĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂĞƉŽĚĞƐĞƌĚŝĄƌŝĂ͕ƐĞŵĂŶĂů͕ŵĞŶƐĂůŽƵ
ĂŶƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞũĂŽƉĞƌşŽĚŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝƌĂŵ͘ĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂĚŝĄƌŝĂŶĆŽĠĂŵĞƐŵĂƚŽĚŽƐŽƐĚŝĂƐĚĂ
ƐĞŵĂŶĂ͕ŵĂƐĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐſĠƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽͲƐĞĂĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂĚĞƵŵĚŝĂƷƚŝůĐŽŵĂĚĞƵŵ
ĚŝĂŶĆŽƷƚŝů͘WŽĚĞͲƐĞĞŶƚĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĚƵĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞĐĂƌŐĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂĚŽ
ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͗ ƵŵĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ ĚŽƐ ĚŝĂƐ ƷƚĞŝƐ Ğ ƵŵĂ ĚŽƐ ĚŝĂƐ ŶĆŽ ƷƚĞŝƐ͘ EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ă ĂůŽĐĂĕĆŽ
ſƚŝŵĂĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĨŽŝĨĞŝƚĂůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐĚƵĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞĐĂƌŐĂ͘
ĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂĞŵŐĞƌĂůĠĄƐƉĞƌĂ͕ŽƋƵĞŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂƐĞƵƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĂ
ĐƵƌǀĂƉŽĚĞͲƐĞŽďƚĞƌƵŵĂŶŽǀĂ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞĂƐĞƋƵġŶĐŝĂŽƌŝŐŝŶĂůĞŵŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͘
ƐƚĂĐƵƌǀĂĠĐŚĂŵĂĚĂĚĞĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂĞƚĞŵĐŽŵŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĞƌŵĂŝƐƐƵĂǀĞĚŽƋƵĞĂ
ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƐĞƌ ŵŽŶſƚŽŶĂ͘  hƐƵĂůŵĞŶƚĞ Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂ Ġ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͕ ƉŽƌ ƵŵĂ
ĨƵŶĕĆŽͲĞƐĐĂĚĂĚĞĚŽŝƐŽƵŵĂŝƐĚĞŐƌĂƵƐƋƵĞĚĞĨŝŶĞŵŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĐĂƌŐĂĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ
Ğŵ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĨŝǆŽƐ Ğ ĐŚĂǀĞĂĚŽƐ͘ EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϭ ƚĞŵͲƐĞ ƵŵĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĐĂƌŐĂ Ğ ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ũĄ ĐŽŵ Ă ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ
ĨƵŶĕĆŽĞƐĐĂĚĂĚĞĚŽŝƐĚĞŐƌĂƵƐ͘

Figura 1 - Curva de carga versus Curva de duração de carga
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Ϯ͘Ϯ ŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽZĞĂƚŝǀĂ
hŵ ĚŽƐ ŵĞŝŽƐ ŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĚƵǌŝƌ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ġ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ƌĞĂƚŝǀĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ Ğŵ ĚĞƌŝǀĂĕĆŽ͘ ^Ğŵ ĚƵǀŝĚĂ͕ Ă ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ŵĂŝƐ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ Ġ ŶĂ ĐĂƌŐĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞǀĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ͘ KƐ ŐƌĂŶĚĞƐ Ğ ŵĠĚŝŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ƐĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ƌĞĂƚŝǀĂ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ĐĂƌŐĂƐ Ğ ƉŽƌ ŝƐƐŽ͕
ƉƌĞĐŝƐĂŵ ŝŶƐƚĂůĂƌ ďĂŶĐŽƐ ũƵŶƚŽ ăƐ ĐĂƌŐĂƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĞǀŝƚĂƌ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ďĂŝǆŽƐ͘ ZĞƐƚĂ ăƐ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĂƐĐĂƌŐĂƐĚŽƐƉĞƋƵĞŶŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌă
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ŵĠĚŝŽƐ͘ K ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ƌĞĂƚŝǀĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ſƚŝŵŽ ƉĂƌĂ ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ
ƉĞƌĚĂƐĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂĞĐŽŶŽŵŝĂůşƋƵŝĚĂ;EŐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘ĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ
ĨŝǆŽƐŽƵĐŚĂǀĞĂĚŽƐĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂŽƵĚĂĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂ͕ĚŽƐ
ĐƵƐƚŽƐĚĂƐƉĞƌĚĂƐĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘
KƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĨŝǆŽƐ ƐĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ
ŽƉĞƌĂƌĞŵ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ž ĐŝĐůŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĐĂƌŐĂ
ƌĞĂƚŝǀĂ ůĞǀĞ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ ŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĐŚĂǀĞĂĚŽƐ ƐĆŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂƌ Ğŵ
ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚŽƐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĨŝǆŽƐĂƚĠŽŶşǀĞůŵĄǆŝŵŽ
ĚĞ ĐĂƌŐĂ ƌĞĂƚŝǀĂ͘ KƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĐŚĂǀĞĂĚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚĞŶƐĆŽ͕ ƚĞŵƉŽ͕
ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ ƚĞŶƐĆŽ ŽƵ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ Ğ ƚĞŶƐĆŽ͘ EĂ ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĂƚŝǀŽƐ͕ Ž ĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ
ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ġ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ƶŵ ŚŽƌĄƌŝŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƉƌĠͲ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐƵĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĂŽůŽŶŐŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐďĞŶĞĨşĐŝŽƐ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƌĞĂƚŝǀĂƐĆŽ͗ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂ͕
ŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂŶŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͘
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Figura 2 - Fluxograma do ciclo básico de um algoritmo genético
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ĂďŽƌĚĂŐĞŵĐŽŵƵŵ͘KƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞƐƵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĆŽĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐŶŽĂůĨĂďĞƚŽďŝŶĄƌŝŽ͘^ĆŽĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ǆďĂƌƌĂƐƉĂƌĂĂĂůŽĐĂĕĆŽ͕ŽŶĚĞĞŵĐĂĚĂůŝŶŚĂŽƐďƉƌŝŵĞŝƌŽƐďŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂďĂƌƌĂƉĂƌĂĂĂůŽĐĂĕĆŽĞ
ŽƐƷůƚŝŵŽƐďŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞďĂŶĐŽƐĂůŽĐĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂŶşǀĞůĚĂĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĞ
ĐĂƌŐĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐĆŽϮďŝƚƐƉĂƌĂĐĂĚĂŶşǀĞů͘EĂĨŝŐƵƌĂϯƚĞŵͲƐĞƵŵĞǆĞŵƉůŽĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĞƐƚĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͘

Figura 3 - Exemplo de indivíduo para um alimentador de 103 barras e dois níveis de segmentação
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KƐ ŐĞŶĞƐ ĚŽƐ ƉĂŝƐ ĐŽƉŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ĨŝůŚŽƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ƐĆŽ ĞƐĐŽůŚŝĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂůĞĂƚſƌŝĂ͘ hŵĂ ŵĄƐĐĂƌĂ
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ŝŶǀĄůŝĚĂĂďĂƌƌĂĚĞƵŵĚŽƐƉĂŝƐĠĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐĐŽůŚŝĚĂ͘

Figura 4 - Exemplo de cruzamento usando máscara lógica

ĨƵŶĕĆŽĂƉƚŝĚĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĞƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽůĞǀĂĞŵĐŽŶƚĂĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĚĞ
ƉŝĐŽ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŽĐƵƐƚŽƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘EĂ
ĞƋƵĂĕĆŽϬϭƚĞŵŽƐĂĨƵŶĕĆŽĂƉƚŝĚĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŵĂĐƵƌǀĂĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂĚĞŵŶşǀĞŝƐ͘

^ĞŶĚŽ͕
Ɛ͗ƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƋƵĞĚĞĨŝŶĞŵŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͖
͗ĐƵƐƚŽĚĂƉĞƌĚĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƉŝĐŽ;ΨͬŬtͿ͖
͗ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƉŝĐŽ;ŬtͿ͖
͗ŶşǀĞůĚĞĐĂƌŐĂĚŽŵĂŝƐůĞǀĞĂƚĠŽĚĞƉŝĐŽ;ŝсϭ͕͕͘͘͘ŵͿ͖
͗ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵĐĂĚĂŶşǀĞů;ŬtŚͿ͖
͗ĐƵƐƚŽĚĂƉĞƌĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵĐĂĚĂŶşǀĞů;ΨͬŬtŚͿ͖
͗ĚƵƌĂĕĆŽĞŵŚŽƌĂƐĚĞĐĂĚĂŶşǀĞů͕ĞŵŚŽƌĂƐ͖
ƵƐƚŽƐ;ƐͿ͗ĐƵƐƚŽƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŵΨ͖
hŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ Ġ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ͕ ǆ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ă
ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐůŝŐĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƚĞŵƉŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăĚƵƌĂĕĆŽ
ĚĞĐĂƌŐĂĚĞĐĂĚĂŶşǀĞů͘ƐŽůƵĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĠĂƋƵĞůĂĞŵƋƵĞĨĞǆƉƌĞƐƐŽƉĞůĂĞƋƵĂĕĆŽϭƐĞũĂŵĄǆŝŵŽ͕
ƐƵũĞŝƚŽĂƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͕ĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĚĞĐƵƐƚŽĚŽƐŵſĚƵůŽƐĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘
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EĞƐƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ Ġ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƐĚĞĚŝĂƷƚĞŝƐĞĚĞĚŝĂŶĆŽƷƚĞŝƐĚĞĨŽƌŵĂƐĞƉĂƌĂĚĂ͘WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞƐĞŽďƚĠŵĂĂůŽĐĂĕĆŽſƚŝŵĂ
ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ĚŝĂ Ʒƚŝů͕ ĂƉſƐ ŝƐƐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ
ĂůŽĐĂĕĆŽſƚŝŵĂĚĞĨŝŶŝĚĂƉĞůŽĂůŐŽƌŝƚŵŽŶŽƐĚŝĂƐƷƚĞŝƐƐĞĨĂǌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĂůŽĐĂĕĆŽŶŽƐĚŝĂƐŶĆŽƷƚĞŝƐƐĞ
ĚĞĨŝŶĞŵ ƋƵĂŝƐ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂůŽĐĂĚŽƐ ĚĞǀĞŵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ůŝŐĂĚŽƐ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚƵƌĂŶƚĞŽƐĚŝĂƐŶĆŽƷƚĞŝƐ͘
KĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƐƐŽƐ͗
ϭ͘ ĂůĐƵůĂƌĂƐƚĞŶƐƁĞƐĚĞďĂƌƌĂƐ͕ĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂŶŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĐŽŵĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂů͖
Ϯ͘ 'ĞƌĂƌĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞƚĂŵĂŶŚŽd͖
ϯ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂĂƉƚŝĚĆŽĚĞĐĂĚĂŝŶĚŝǀşĚƵŽ͖
ϰ͘ ƉůŝĐĂƌƉĞŶĂůŝĚĂĚĞĂŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƋƵĞŶĆŽƌĞƐƉĞŝƚĂƌĞŵĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͖
ϱ͘ ƐĐŽůŚĞƌ Ŷ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĂƚƵĂů ƉĂƌĂ Ž ĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĂ
ƌŽůĞƚĂ͖
ϲ͘ &ĂǌĞƌŽĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĞƐĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĚŽƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽĞƐĐŽůŚŝĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͖
ϳ͘ ĂůĐƵůĂƌŽşŶĚŝĐĞĚĞĂƉƚŝĚĆŽĚŽƐŶŽǀŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͖
ϴ͘ ƉůŝĐĂƌƉĞŶĂůŝĚĂĚĞĂŽƐŶŽǀŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƋƵĞŶĆŽƌĞƐƉĞŝƚĂƌĞŵĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͖
ϵ͘ ƐĐŽůŚĞƌ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ d ĞŶƚƌĞ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĂƚƵĂů Ğ ŽƐ ŶŽǀŽƐ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐŐĞƌĂĚŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐŵĂŝƐĂĚĂƉƚĂĚŽƐ͖
ϭϬ͘ ZĞƉĞƚŝƌŽƐƉĂƐƐŽƐϳĂϭϬŚǀĞǌĞƐŽƵĂƚĠĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƐĞƚŽƌŶĂƌŚŽŵŽŐġŶĞĂ͖
ϭϭ͘ ZĞƉĞƚŝƌŽƐƉĂƐƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉĂƌĂĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĚŝĂŶĆŽƷƚŝů͘
KƐǀĂůŽƌĞƐĚĞd͕ŶĞŚƐĆŽƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞƐĐƌŝƚŽĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŶŽDd>ΠĞŵ
ƵŵŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŵƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌ/ŶƚĞůΠŽƌĞΡŝϯ͘

ϰ͘ Z^h>dK^Kd/K^
K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĨŽŝ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ƉƌŝŵĄƌŝŽ ĚĞ ϭϬϯ ďĂƌƌĂƐ͘ EĂ ƚĂďĞůĂ ϭ ƐĆŽ
ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞŶşǀĞŝƐĚĞĐĂƌŐĂĂĚŽƚĂĚŽƐ͘&ŽƌĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚŝĂƐƷƚĞŝƐƐĞŶĚŽƐĞŐƵŶĚĂĂƐĞǆƚĂ͕
ƐĞŶĚŽƋƵĞĐĂĚĂĚŝĂƚĞŵϯŚŽƌĂƐĞŵƉŝĐŽĞƐĄďĂĚŽƐĞĚŽŵŝŶŐŽƐĐŽŵŽĚŝĂƐŶĆŽƷƚĞŝƐ͘EĂƚĂďĞůĂϮƐĆŽ
ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĂůŽĐĂĕĆŽ͘&ŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
Ƶŵ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ Ϭ͕ϵϯ Ğ ĂƐ ƚĞŶƐƁĞƐ ŶĂƐ ďĂƌƌĂƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ
ĂĚĞƋƵĂĚŽƐƐĞŐƵŶĚŽE>;ϮϬϭϬͿ͘
EŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĂƚĂǆĂĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂĨŽŝĚĞϴϬйĐŽŵƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞϱϬϬ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞϭйĚĞĐŚĂŶĐĞĚĞŽĐŽƌƌĞƌŵƵƚĂĕĆŽĞŵƵŵĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐŐĞƌĂĚŽƐ͘
KŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĨŽŝĚĞĂƚĠΨϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐĞƐƚĆŽŶĂƐƚĂďĞůĂƐϯ͕ϰ͕ϱĞϲ͘K
ƚĞŵƉŽŵĠĚŝŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĨŽŝĚĞϭϳŵŝŶƵƚŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĚŝĂƷƚŝůĨŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚĂƐϯ
ďĂƌƌĂƐƉĂƌĂĂĂůŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞǀĞŵŽƐŶĂƚĂďĞůĂϯĂƐďĂƌƌĂƐĞŽƐŵſĚƵůŽƐĞƐĐŽůŚŝĚŽƐƉĂƌĂĂĂůŽĐĂĕĆŽ͘
ǀĂůŝĂŶĚŽĂĚĞŵĂŶĚĂƉĂƌĂĚŝĂŶĆŽƷƚŝůƐĞƵƐŽƵĐŽŵŽďĂƐĞĂĂůŽĐĂĕĆŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŽďƚŝĚĂƉĂƌĂĚŝĂƷƚŝů͕ă
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞſƚŝŵĂĚĞŵſĚƵůŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĨŽŝƌĞĚƵǌŝĚĂĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƚĆŽŶĂƚĂďĞůĂϰ͘EĂ
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ĨŝŐƵƌĂϱƚĞŵŽƐŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĚƵƌĂŶƚĞŽƐĚŝĂƐƷƚĞŝƐĐŽŵĞƐĞŵĂĂůŽĐĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƉĞůŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞƋƵĞĂŶƚĞƐĚĂĂůŽĐĂĕĆŽĞŵǀĂƌŝĂƐďĂƌƌĂƐĂĨĂŝǆĂĚĞƚĞŶƐĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůĂE>ĠǀŝŽůĂĚĂ͕ŵĂƐĂƉſƐĂĂůŽĐĂĕĆŽŽǀĂůŽƌĨŝĐĂĚĞŶƚƌŽĚĂĨĂŝǆĂĂĚĞƋƵĂĚĂ͘EĂĨŝŐƵƌĂ
ϲƚĞŵŽƐŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĚŽƐĚŝĂƐŶĆŽƷƚĞŝƐ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞƋƵĞ ŶĆŽŚĄǀŝŽůĂĕĆŽŶĂĨĂŝǆĂĚĞƚĞŶƐĆŽƐĞŵ
ĂůŽĐĂĕĆŽ͕ ŵĂƐ ŽĐŽƌƌĞ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌĂ ŶŽ ƉĞƌĨŝů ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ĂƉſƐ ĂĂůŽĐĂĕĆŽ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ EĂ
ƚĂďĞůĂ ϱ ƚĞŵͲƐĞ Ž ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ĂŶƚĞƐ Ğ ĚĞƉŽŝƐ ĚĂ ĂůŽĐĂĕĆŽ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ Ğ
ƚĞŵͲƐĞƵŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞůŚŽƌĂŶŽƐĞƵǀĂůŽƌ͘
KƐůƵĐƌŽƐŽďƚŝĚŽƐĞĂƉŽƚġŶĐŝĂůŝďĞƌĂĚĂĂƉſƐĂĂůŽĐĂĕĆŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵŶĂƚĂďĞůĂϲ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞƋƵĞƐĞ
ĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞĚŝĂƷƚŝůĨŽƌƵƚŝůŝǌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞƵŵĚŝĂŶĆŽƷƚŝůŽĐŽƌƌĞƌĄƵŵĂƵŵĞŶƚŽŶĂƐ
ƉĞƌĚĂƐĚĞǀŝĚŽăƐŽďƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽŽƉŽƐƚŽĂĐŽŶƚĞĐĞĂŽƵƚŝůŝǌĂƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽŽďƚŝĚĂƉĂƌĂ
ĚŝĂŶĆŽƷƚŝů͘
Tabela 1 - Dados relativos aos níveis de carga e do custo de energia e potência (1 – Fora de pico, 2 - Pico).

Nível de Carga
1

Custo de perda de
energia ($/kWh)

Duração (h)

2

1

2

1

2

Custo de perda de
potência de ativa
($/kW)
1
2

Dia Útil
Dia Não
Útil

Tabela 2 - Módulos padrões e custos de aquisição e instalação

Custo do Banco de

Módulos (kVAr)

capacitor fixo ($)

Custo do Banco de
Capacitor Chaveado
($)

1
2
3

Tabela 3 - Alocação Prevista para dias úteis

Barra

Módulo
Fixo
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Figura 5 - Perfil de Tensão de dia útil com e sem a alocação proposta (na potência de pico) e a faixa de tensão adequada.

Figura 6 - Perfil de Tensão de dia útil com e sem a alocação proposta (na potência de pico) e a faixa de tensão adequada.
Tabela 4 - Alocação prevista pra dias não úteis

Barra

Módulo
Fixo

Modulo Chaveado

Tabela 5 - Fator de Potência (1 - Fora de Pico, 2 - Pico)

Nível
1
Dia útil - Sem alocação
Dia não útil - Sem alocação
Dia útil - Com alocação
Dia não útil - Com alocação
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Tabela 6 - Lucro e Redução de Perdas

Lucro
($ 1000)

Redução das perdas
de potência (kW)

Dia Útil
Dia Não Útil Com alocação de
Dia útil
Dia Não Útil Com alocação de
Dia não útil

ϱ͘ KE>h^K
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂƐŽůƵĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞďĂŶĐŽƐ
ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ Ğŵ ƌĞĚĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ƵŵĂ ĚĞŵĂŶĚŽ ǀĂƌŝĄǀĞů͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ
ĂďŽƌĚĂŐĞŵůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƚĂĚĞŵĂŶĚĂǀĂƌŝĄǀĞůĠƉŽƵĐŽĐŽŵƵŵ͕ĂĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽůĞǀŽƵĞŵĐŽŶƚĂĂ
ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉŝĐŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞǀŝĚŽăĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŽƐ
ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͘   ƐŽůƵĕĆŽ ŽďƚŝĚĂ ĞƐƚĄ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵĂƐ
ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ Ğ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůĂ E>͘ K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĞŶĐŽŶƚƌŽƵ ďŽŶƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶĚŽŵĞůŚŽƌŝĂƐŶŽƉĞƌĨŝůĚĞƚĞŶƐĆŽĞŶŽĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ĂůĠŵĚĞďŽĂ
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽͲƐĞĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƉŽƌƚĞ͘
ŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐƐĞƌĄĂŶĂůŝƐĂĚŽŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐŶĂƌĞĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŽĞĨĞŝƚŽ
ĚĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƋƵĞŽƚŝŵŝǌĞĂ
ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ Ğŵ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĞ ƐĞƵ
ĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽŶĂƌĞĚĞ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/
EEd,WDE,͕d͕͘͘͘<h><ZE/͕͘^͘'KW>ZKĂŶĚ<͘Z',sEZZK;ϭϵϵϲͿ
<ŶŽǁůĞĚŐĞͲďĂƐĞĚ  ǆƉĞƌƚ  ^ǇƐƚĞŵ  ĨŽƌ  KƉƚŝŵĂů ZĞĂĐƚŝǀĞ  WŽǁĞƌ  ŽŶƚƌŽů  ŝŶ  ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ^ǇƐƚĞŵ͘
ůĞĐƚƌŝĐĂůWŽǁĞƌΘŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽůƵŵĞϭϴŶǑϭ͕ƉƉ͘ϮϳͲϯϭ͘

>s^͕ ,͘ E͕͘ ͘ ͘ ^Kh͕ Ğ ,͘ ͘ &ZZ/Z ;ϮϬϬϱͿ ĂŶŬƐ ŽĨ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌƐ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͗ĂŚŝďƌŝĚĂůŐŽƌŝƚŚŵŽĨĐŽŶƚƌŽů͘^ŽŶƚƌŽůĞΘƵƚŽŵĂĕĆŽ͕sŽůƵŵĞϭϲ͕EǑ͘ϭ͕ƉƉ͘
ϵϯʹϵϵ͘

>s^͕,͘E͕͘͘͘^Kh͕,͘͘D͘ZĞE͘<'E;ϮϬϬϰͿ͘KƉƚŝŵĂůĐĂƉĂĐŝƚŽƌĂůůŽĐĂƚŝŽŶŝŶĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ  ƐǇƐƚĞŵƐ  ďĂƐĞĚ  ŽŶ  ƚǇƉŝĐĂů ůŽĂĚ  ƉƌŽĨŝůĞƐ͘  /ͬW^ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͗>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕^W͕ƉƉ͘ϰϰϭʹϰϰϳ͘

E> ;ϮϬϭϬͿ͘  ZĞƐŽůƵĕĆŽ EǑ ϰϮϰ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͘  Ϯ Ɖ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞĞů͘ŐŽǀ͘ďƌͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϭ͘

ϭϬ
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,E'͕͘&͘;ϮϬϬϴͿ͘ZĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚŽƌƉůĂĐĞŵĞŶƚĨŽƌůŽƐƐƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵƐďǇĂŶƚĐŽůŽŶǇƐĞĂƌĐŚĂůŐŽƌŝƚŚŵ͕͘/dƌĂŶƐ͘ŽŶWŽǁĞƌ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽůƵŵĞϮϯ͕EǑ͘ϰ͕ƉƉ͘
ϭϳϰϳʹϭϳϱϱ͘

KK<͕ Z͘ &͘͞ŶĂůǇƐŝƐŽĨ ĂƉĂĐŝƚŽƌ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĂƐ ĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ>ŽĂĚ ǇĐůĞ͕͘͟ / dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ sŽů͘ ϳϴ͕
EŽ͘ϭϬ͕ƉƉ͘ϵϱϬͲϵϱϳ͕ϭϵϱϵ͘

^͕͕͘͘W͘<Kd,Z/ĂŶĚ͘<>D;ϭϵϵϱͿ͘^ŝŵƉůĞĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĞƚŚŽĚĨŽƌůŽĂĚĨůŽǁƐŽůƵƚŝŽŶ
ŽĨƌĂĚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ůĞĐƚƌŝĐĂůWŽǁĞƌΘŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽůƵŵĞϭϳ͕EǑ͘ϱ͕ƉƉ͘ϯϯϱͲϯϰϲ͘

'K>Z'͕͘;ϭϵϴϵͿ͘'ĞŶĞƚŝĐůŐŽƌŝƚŚŵƐŝŶ^ĞĂƌĐŚ͕KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚDĂĐŚŝŶĞ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘ĚĚŝƐŽŶͲ
tĞƐůĞǇ͘

'PEE͕ d͘ ůĞĐƚƌŝĐ WŽǁĞƌ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ EĞǁ zŽƌŬ͕ DĐŐƌĂǁͲ,ŝůů ŽŽŬ ŽŵƉĂŶǇ͕
ϭϵϴϲ͘

,K>>E͕:͘,͘;ϭϵϳϲͿ͘ĚĂƉƚĂƚŝŽŶŝŶEĂƚƵƌĂůĂŶĚƌƚŝĨŝĐŝĂů^ǇƐƚĞŵƐ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶWƌĞƐƐ͕ŶŶ
ƌďŽƌ͘

,hE'͕z͕͘͘,͘d͘zE'ĂŶĚ͘>͘,hE';ϭϵϵϲͿ͘^ŽůǀŝŶŐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌƉůĂĐĞŵĞŶƚƉƌŽďůĞŵŝŶĂ
ƌĂĚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƵƐŝŶŐdĂďƵ^ĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘/dƌĂŶƐ͘ŽŶWŽǁĞƌ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽůƵŵĞϭϭ͕
EǑ͘ϰ͕ƉƉ͘ϭϴϲϴʹϭϴϳϯ͘

</Z<WdZ/<͕ ^͖͘ '>dd͕ ͘ ͖͘ s,/͕ D͘ W͘ ͞KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ďǇ ^ŝŵƵůĂƚĞĚ ŶŶĞĂůŝŶŐ͕͟ ^ĐŝĞŶĐĞ
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RESUMO
Este trabalho é um projeto de pesquisa desenvolvido com o objetivo de trazer um modelo de avaliação
subjetiva para vídeos digitais que levasse em conta os critérios de nitidez e profundidade, por
entendermos que essas são as características mais marcantes desse tipo de vídeo. Este artigo traz uma
abordagem geral a cerca de vídeos estereoscópios anaglíficos, tendo como foco a avaliação dos efeitos
da codificação nos mesmos. A estereoscopia é a capacidade do homem de interpretar pares de
ilustrações ou fotos de uma mesma cena, visualizados por ângulos ligeiramente diferentes, percebendo
suas proporções, volume e profundidade. No campo de vídeo digital, existem diversas tecnologias para
exibição estereoscópica seja com o uso de óculos especiais ou o de monitores auto-estereoscópicos. A
escolha por vídeos estereoscópicos anaglíficos deu-se pelo fato de ser o tipo de exibição mais simples,
pois não necessita de óculos sofisticados, apenas óculos com lentes coloridas (ciano e vermelha). Para o
processamento e utilização desses vídeos faz necessária o uso de codificação, essa codificação em geral
causa perdas na qualidade, o que pode comprometer a visualização. A avaliação de vídeos 3D tem como
objetivo observar os efeitos da codificação sobre esses vídeos.
Palavras-chave:estereoscopia, vídeos digitais, anaglífica, avaliação.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito de realidade em três dimensões está se tornando comum em nosso cotidiano. Mas
o que poucos sabem é que, embora esta tecnologia só agora tenha começado a se desenvolver, seus
princípios e as primeiras experiências já têm mais de meio século. Em 1952, nos Estados Unidos, foi
exibido o primeiro filme em 3D nos cinemas, não era como é apresentado nas modernas salas de hoje
em dia, mas a experiência de ter a impressão de ver as imagens saindo da tela ainda que precária,
causou um grande impacto no público. Assim, durante toda a década outras experiências foram feitas,
mas as prioridades eram outras.
Era preciso aprimorar o som, o formato de exibição de imagem, reformar as salas de cinema e
aprimorar os óculos de papel com uma lente azul e outra vermelha que além de ser desconfortáveis
causavam dor de cabeça e enjôo em algumas pessoas.
A terceira dimensão é uma ilusão da mente, e isso é possível graças a um fenômeno natural
chamado estereoscopia, que é a capacidade do homem em interpretar pares de ilustrações ou fotos de
uma mesma cena, visualizados por ângulos ligeiramente diferentes, e teve seus fundamentos lançados
no século XIX.
Desde essa época, passando por livros com fotos (PARENTE, 1999), pelo cinema (ZONE, 2007),
as aplicações esterescópicas têm aumentado sua aplicação em diversas áreas. A visualização
estereoscópica utiliza em alguns métodos o uso de óculos especiais, como no caso da visualização
anaglífica (que utiliza óculos com filtros coloridos) e na visualização por luz polarizada (que utiliza óculos
com filtros polarizadores de luz).
Em outros, como no caso dos monitores auto-estereoscópicos, a percepção da profundidade
pode ser observada sem o uso de óculos. As tecnologias de visualização (óculos, monitores, projetores,
etc.) vêm se desenvolvendo, evidenciando que a área da estereoscopia está em evolução (DODGSON,
2009) (PERLIN, 2001).
No campo do vídeo digital atualmente, existem diversas tecnologias para exibição
estereoscópica, contudo os métodos de codificação para o vídeo digital estéreo não evoluíram do
mesmo modo. Os arquivos que guardam as informações estereoscópicas resumem-se a gravar
informações dos dois vídeos (o par estéreo) em um único arquivo de tamanho maior, lado-a-lado
(sidebyside), ou um sobrepostos um sobre o outro (under/over) (LIPTON, 1997).
A compressão com perdas gera diferenças nas cores, geralmente imperceptíveis em um vídeo
comum. Porém, tais perdas podem impossibilitar a correta visualização de vídeos estereoscópicos
anaglíficos.
Cada erro introduzido em uma determinada etapa de produção irá se propagar ao longo da
cadeia. Por exemplo, erros introduzidos pela compressão na etapa de codificação irão propagar sobre a
qualidade da transmissão. Portanto, a qualidade geral que o sistema irá fornecer para o usuário é uma
combinação e uma interação de diferentes tipos de erros (AKAR, 2008).
Neste trabalho são apresentadas as características dos vídeos estereoscópicos anaglíficos,
além dos métodos de compressão dos mesmos e a avaliação subjetiva de vídeos 3D com e sem
compressão, com o uso de óculos anaglíficos. A escolha pela avaliação subjetiva se deu pelo fato da
mesma se mostrar ser a mais precisa, pois leva em consideração a percepção humana, que vem a ser o
usuário final desse sistema. São mostrados também os passos dessa avaliação e os desafios das
adequações de métodos de avaliação de vídeos 2D para 3D.

2. MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO DE VÍDEOS EM 3D
Existem duas classificações de equipamentos para a estereoscopia – estéreo passivo e estéreo
ativo. As duas utilizam óculos para separar as imagens (olho esquerdo e olho direito) (RAPOSO, 2004).
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Passivo – Nesse caso as duas imagens são exibidas juntas e os óculos servem de filtros,
separando cada imagem em cada olho. Exemplo: anaglífico, óculos polarizados.
Ativo – Nesse tipo de sistema os óculos são capazes de exibir em cada olho a sua
correspondente imagem com a ajuda do sistema de exibição do estéreo. Exemplo: óculos
obturadores.

A estereoscopia é resultado da fusão e interpretação das imagens obtidas pelo ponto de vista
de cada olho, feitas pelo cérebro e que nos proporciona a percepção de profundidade dos objetos
(HASEYAMA, 2008).
Esse fenômeno é apenas um dos métodos utilizados pelo ser humano para a percepção da
profundidade. Outros aspectos, tais como a nitidez das cores, a oclusão de objetos, linhas de
convergência, etc., também são importantes.

2.1 EstereoscopiaAnaglífica
O método de visualização estereoscópica anaglífica, é o mais simples dos métodos. Esta
técnica caracteriza-se em colorizar com uma cor primária diferente cada uma das imagens referentes a
cada olho, de modo que o espectador possa separar cada uma das imagens que se encontram
misturadas na tela utilizando óculos com uma lente vermelha e outra ciano (MANCINI, 1994).
Para a visualização o espectador necessita utilizar óculos com um lado com lente vermelha
(esquerda) e o outro com lente ciano (direita), para separar cada uma das imagens que se encontram
misturadas no monitor ou projeção. Para a codificação deste tipo de vídeo estereoscópico é necessário
separar os canais RGB dos vídeos do par estereoscópico, sendo que do vídeo que corresponde à visão
do olho esquerdo é extraída a informação do canal vermelho, e do vídeo que corresponde à visão do
olho direito extraí-se os canais azul e verde, como mostra na Figura 2.

Figura 2. Processo de extração do Canal Vermelho do Vídeo 1 e dos Canais Verde e Azul do Vídeo 2.
Compõe-se então a componente vermelha da visão do olho direito e as componentes azul e
verde da visão do olho esquerdo em um novo vídeo RGB. A imagem anaglífica resultante pode ser
observada na Figura 3.
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Figura 3. Exemplo de um quadro anaglífico(a percepção de profundidade desta imagem pode ser
observada com óculos anaglífico ciano-vermelho).

3. MODELOS DE COMPRESSÃO DE VÍDEO
Um arquivo ou fluxo de vídeo digital pode ser comprimido pela remoção da sua redundância
(ANDRADE, 2009). Em um sistema de compressão sem perda, a redundância removida não altera a
reconstrução dos dados. Infelizmente a compressão sem perda comprime pouco as imagens e
principalmente vídeos digitais, sendo que a grande maioria dos codificadores utiliza os dois métodos em
conjunto: compressão com e sem perda (CHEN, 2010).
Para a codificação de vídeos 3D os codificadores mais utilizados são, o MJPEG, x264 e o
Rududu.
x MJPEG: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:2, realiza compressão intra-quadro
(com a técnica de compressão JPEG (FURHT, 1995)) e utiliza DCT;
x x264: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:0, realiza compressão intra e interquadros e utiliza DCT. É a implementação livre do MPEG 4 part10 (EBRAHIMI, 2002);
x Rududu: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:2, realiza compressão intra-quadro e
transformada DWT (baseada na waveletAntonini 9/7).

4. REQUISITOS DA AVALIAÇÃO
Anteriormente, em 1992, Pastoor em (PASTOOR, 1992) denota que parece necessário definir
critérios de avaliação adaptados ao cenário de aplicação antecipada de 3D e julgar
sistemas candidatos com base em critérios quando se comparam sistemas de exibição em 2D e 3D. Até
o ano de 2000, o padrão ITU-R BT.1438 (ITU, 2000) fez um primeiro passo para a normalização da
avaliação subjetiva 3D, mas ela não tem muitos detalhes. Abaixo são apresentadas algumas condições
de 3D utilizadas em (ITU, 2002, ITU, 2000) que precisam ser abordadas, e foram utilizadas no
desenvolvimento deste trabalho.

4.1 Condições Gerais Para Visualização
x

x

x

x

Relação entre contraste e luminância: instrumentos ópticos adicionais para a visualização em
3D, por exemplo, óculos e filtros, causam uma redução de luminosidade. Experimentos mostram
que óculos baseados em sistemas ativos reduzem em até 80% a luminosidade, enquanto que os
baseados em sistemas polarizados a redução é de 60%.
Background e iluminação ambiente: A profundidade de fundo real e a profundidade percebida
podem levar a conflitos se a posição da tela é muito perto da parede. Neste caso, os objetos
podem parecer dentro da parede. Além disso, a iluminação ambiente pode precisar ser ajustada
para melhor visualização 3D, por exemplo, fonte de iluminação neon, possivelmente,
pode causar cintilação grave, induzindo a problemas de desconforto visuais para os
espectadores que estão utilizando óculos ativos.
Resolução do monitor: a resolução da tela em geral e a resolução estereoscópica devem ser
consideradas como aspectos da resolução do monitor. Displays 3D espacialmente multiplexados
podem não possuir uma distribuição uniforme dos pixels o que compromete a correta exibição
do vídeo.
Distância de visualização: Três vezes a altura da tela para HDTV e seis vezes para SDTV, foi a
distância aprovada na recomendação nos padrões ITU BT.710 (ITU, 1998) eBT.500. No entanto,
dependendo dos parâmetros de projeto e sobre o uso específico de equipamento, os
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fabricantes muitas vezes recomendam uma distância de visualização projetada (DESIGNED
VIEWING DISTANCE, DVD), que difere dos padrões ITU.
Posição de visualização: distorções na geometria 3D, por exemplo, distorções que são causadas
por um movimento lateral do observador (cisalhamento) (WOODS, 1993) influenciam na
posição de visualização. A redução da luminosidade vai se tornar mais grave quando o ângulo de
observação aumenta. Isto também aplica-se a paralaxe de movimento que é visto em multiview
de exibição auto-estereoscópica. O ângulo de visão se relaciona com a correta percepção da
imagem do olho esquerdo e direito.
Prestação de profundidade: A maneira pela qual uma exposição representa a profundidade
percebida com base na entrada de vídeo é definida como prestação de profundidade. Prestação
de profundidade foi provado por influenciar significativamente a qualidade da experiência para
exibição auto-estereoscópica (BARKOWSKY, 2009).

4.2 Teste de Métodos
Odesconforto Visual se refere a percepção subjetiva e também se relaciona com a fadiga
visual. São propostas várias técnicas de medição para avaliaro desconforto visual, incluindo testes de
optometria de função visual, ERP (potencial relacionado a evento) (LI, 2008), considerando interesses
visuais, instantâneos de desconforto, tais como questionários utilizados antes e depois da exibição, e
avaliação contínua de conforto. Esses esforços podem produzir procedimentos padronizados e
recomendações.

4.3 Observadores
O número de observadores depende da sensibilidade e confiabilidade exigidas dos
experimentos. Como explicado em (UKAI, 2008), as diferenças inter-individual na susceptibilidade ainda
não estão claros. A opinião dos telespectadores relatada pode não ser tão estável quanto em 2D. Assim,
um aumento do número de observadores pode ser necessário para garantir a confiabilidade do teste, ou
seja, o número mínimo de 15 observadores recomendado em ITU-BT.500 não pode ser suficientes,
tendo em vista que trata-se de um sistema 3D onde os observadores são submetidos a um teste de
visão antes da avaliação, e alguns podem ser considerados inadequados para realizar tal avaliação.
Cerca de 10-15% da população pode não perceber sugestões de profundidade binocular,
portanto, provas objetivas adicionais ou testes subjetivos devem ser usados para avaliar desempenho
da visão 3D do espectador. A ITU-R BT.1438 (AKAR, 2008) recomenda diferentes testes de visão (VTs).

4.4 A Sessão de Testes
Otempo de 10s pode ser usado como um valor de referência emITU-R BT.500 para amostras
de curta duração de vídeo 2D. Para a transição para o 3D, existem dois argumentos conflitantes: O
primeiro afirma que o 3D é mais próximo ao comportamento da visão humana natural, desta forma, um
menor tempo é necessário para julgar a qualidade, o segundo afirma que um maior tempo é necessário,
uma vez que mais informações estão contidas na dimensão adicional de que o telespectador se
acostumou na exibição 2D.
Em (IJSSELSTEIJN, 2000), para um teste de curta duração, a tempo de apresentação teve pouco
efeito sobre os resultados da avaliação subjetiva. O Nosso trabalho utiliza vídeos com duração entre
1:39 minutos e 2:29 minutos, o que foi de grande importâncias na avaliação, pois os avaliadores se
sentiram mais confortáveis em avaliar vídeos onde pudessem acompanhar os efeitos em 3D juntamente
ao enfoque de cada história.
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4.5 Análise dos Resultados dos Testes
O teste subjetivo é mais sensível às diferenças inter-individual ou preferências. Para medir o
grau de nitidez na percepção estereoscópica anaglífica foram realizados testes subjetivos, usando como
medida o MOS (MeanOpinion Score). A medida subjetiva do MOS foi realizada para averiguar o quanto
a percepção de profundidade era afetada com a subamostragem dos vídeos anaglíficos. Seu cálculo foi
realizado de acordo com as normas do ITU-T (BARKOWSKY, 2009).

5. AVALIAÇÃO SUBJETIVA DE QUALIDADE DE VÍDEO 3D E PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE
A fim de compreender como a qualidade de vídeo 3D e profundidade são percebidas, um
conjunto de experiências subjetivas foram realizadas em um ambiente controlado, seguindo o que é
descrito na sessão 4.1. Estes experimentos foram realizados de acordo com a ITU-R BT.500-11
(LAMBOOIJ, 2007).

5.1 Teste de Ishihara
Antes de qualquer avaliação subjetiva dos vídeos, é necessário que os usuários façam o teste de
cores de Ishihara, sendo ele um teste para detecção do daltonismo, já que pessoas que possuem essa
deficiência podem não enxergar o efeito 3D (ANDRADE, 2009)utilizando a técnica anaglífica, visto que
pessoas daltônicas não conseguem diferenciar entre as cores verde e vermelho, e uma das lentes dos
óculos anaglíficos é vermelha.
O exame consiste na exibição de uma série de cartões coloridos, cada um contendo vários
círculos feitos de cores ligeiramente diferentes das cores daqueles situados nas proximidades. Seguindo
o mesmo padrão, alguns círculos estão agrupados no meio do cartão de forma a exibir um número que
somente será visível pelas pessoas que possuírem visão normal.
O grupo selecionado para avaliação foi submetido a esse teste e nenhum dos avaliadores foi
considerado daltônico, o que otimizou o trabalho da avaliação, visto que das 20 pessoas selecionadas,
todas foram aptas a avaliação, eliminando assim a necessidade de busca por novos avaliadores.

5.2 A Avaliação
Avaliar vídeos em 3D demanda esforços tanto na preparação da cena que se deseja avaliar, no
cenário escolhido para exibição, quanto do próprio espectador humano, pois é preciso estar atento a
vários critérios estabelecidos no questionário.
O questionário composto por uma tabela de pontuação cuja variação ocorre de 1 (pior qualidade)
a 5 (melhor qualidade), foi preparado de acordo com as normas citadas na seção 4, e entregue aos
avaliadores, sendo este composto de 20 pessoas, dentre os quais, indivíduos de ambos os sexos, com
faixa etária de 14 a 50 anos, todos sem experiência alguma em avaliação de vídeos digitais e
processamento de imagem e vídeo, conforme atestado por eles. O tempo de duração da avaliação foi de
aproximadamente 15 minutos e para esta situação foram utilizados óculos com filtros coloridos
(anaglíficos). Os vídeos utilizados foram PeschkeMacroshow (Vídeo 1) e The Eye (Vídeo 2), sendo estes
escolhidos por possuírem os critérios conforme os padrões do ITU- T.
Para tal procedimento fez-se necessário englobar os seguintes passos:
- Teste de acuidade visual utilizando o teste de ishihara;
- Explicação de como deverá ser feita a avaliação;
- Apresentação da sequencia de vídeos originais (sem codificação).
- Apresentação da seqüência de vídeos codificados.
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Ambas as avaliações foram realizadas em um ambiente controlado. O player utilizado na exibição
tanto dos vídeos codificados, quanto dos vídeos originais foi o “Stereoscopic Player”. Foi utilizado para a
reprodução dos vídeos avaliados um monitor de 22 polegadas modelo LG W2252TQ,que possui taxa de
brilho de 300 cd/m² e taxa de contraste de 10.000:1.

6. RESULTADOS
Foram feitas comparações dos vídeos originais em formato WMV com os codificados em formato
AVI. Para a codificação dos vídeos utilizamos o codificador x264.
A seguir são ilustrados os gráficos referentes a avaliação de cada vídeo. Os critérios de
comparação utilizados na avaliação foram nitidez e profundidade.
Ao compararmos os gráficos dos vídeos originais com os dos vídeos codificados observamos que
o critério nitidez foi o mais afetado segundo os avaliadores, já a profundidade das imagens sofreram
poucas alterações.
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Figura 1. Avaliação do vídeo 1 original (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o
critério nitidez.
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Figura 2. Avaliação do vídeo 1 original (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o
critério profundidade.
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Figura 3. Avaliação do vídeo 2 original (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o
critério nitidez.
A Figura 5 ilustra o cálculo do MOS para as sequências de teste baseando-se na avaliação a
nitidez enquanto para Figura 6, o MOS, usou como critério a profundidade. Nestes gráficos, o eixo
horizontal representa a média de MOS de todos os vídeos.
De acordo com essas informações são apresentados as medias dos valores de MOS na Tabela 1.
Esses dados foram gerados a partir da média de classificação geral dos vídeos.
Profundidade

Profundidade
6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Figura 4. Avaliação do vídeo 2 original (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o
critério profundidade.
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Figura 5. À esquerda MOS dos vídeos originais, à direita MOS dos vídeos codificados considerando a
nitidez
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Figura 6. À esquerda MOS dos vídeos originais, à direita MOS dos vídeos codificados considerando a
profundidade.
A avaliação subjetiva dos vídeos em 3D nos trouxe a possibilidade de rodar esses vídeos em
dispositivos com menor poder de processamento, visto que ao comprimirmos os vídeos eles não
perderam informações que comprometesse sua qualidade enquanto vídeo 3D.
Apesar dos vídeos originais serem um pouco mais nítidos, a profundidade dos objetos das cenas
nos vídeos codificados manteve-se conservadas, o que foi muito satisfatório, pois a profundidade é uma
característica marcante neste tipo de vídeo. Sendo assim, a avaliação subjetiva desenvolvida mostrou-se
bastante eficiente.
Tabela 1. Média dos valores de MOS dos vídeos
Original

Codificado

Nitidez

4.6815

4.0965

Profundidade

4.08

4.0135

7. CONCLUSÃO
Ao analisar os gráficos das avaliações (Figura 1 a Figura 6) e o MOS dos vídeos codificados
(Figuras 7 e 8), concluiu-se que os vídeos perdem um pouco de sua nitidez após a codificação, porém a
profundidade ainda é vista, com isso, apesar de se ter um vídeo codificado, é possível, ter uma boa
qualidade de efeito 3D.
Os dados contidos na Tabela 1 apontam os vídeos originais como os que possuem melhor
percepção estereoscópica, dentre os vídeos codificados. O que já era previsto, pois vídeos quando
codificados perdem um pouco de informação.
No entanto os resultados foram satisfatórios, pois os vídeos codificados tiveram uma boa
aceitação, considerando-se que nenhum dos vídeos codificados teve nota de MOS inferior a 3,5.
Como contribuição deste trabalho tem-se uma base de avaliação para vídeos estereoscópicos
anaglíficos. Tendo em vista trabalhos futuros, pretendem-se fazer avaliações objetivas, como a PSNR, na
tentativa de uma avaliação mais simples, no entanto, eficiente.
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RESUMO
A disponibilidade de energia elétrica é bastante desigual no mundo. A grande maioria da
população mundial vive em áreas onde o atendimento é precário. Parte dela habita em áreas isoladas
onde o atendimento por meio da extensão da rede convencional é impossível por motivos naturais,
como distância, dificuldade de acesso, localização dentro de reservas ambientais, áreas insulares e
montanhosas ou com clima rigoroso. O mapa da exclusão elétrica no país, em 2010, revelou que as
famílias sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias têm renda
inferior a três salários mínimos e 80% estão no meio rural. O objetivo deste artigo é realizar uma análise
sobre o panorama atual do consumo da biomassa e do biogás e apresentar as perspectivas futuras para
o uso de biodigestores como fator de saneamento ambiental, desenvolvimento e sustentabilidade no
meio rural através da geração de energia elétrica.

Palavras-chave: Energias renováveis, Biomassa, Biogás, Biodigestores.
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1. INTRODUÇÃO
O Sistema Elétrico Brasileiro caracteriza-se pelo aproveitamento do potencial hidrológico que em
combinação com as características de relevo possibilitam a utilização de usinas hidrelétricas, as quais
são hoje responsáveis por cerca de 80 % da potência elétrica disponibilizada ao país. Em termos de uso
final, a energia elétrica é o principal componente da matriz energética brasileira, sendo responsável por
cerca de 39%, enquanto os derivados de petróleo contribuem com 31% e as outras fontes são
responsáveis por apenas 30%, (ELETROBRÁS, 2001).
O interesse pelos biodigestores no Brasil teve início com a crise resultante do segundo choque de
preços do petróleo ocorrido em 1979. Entre as medidas adotadas pelo governo para reduzir a
dependência deste insumo destacava-se um amplo programa de investimento voltado para substituição
e conservação de derivados de petróleo (Programa de Mobilização Energética - PME, iniciado em 1980).
No período entre 1980-1984, foram utilizadas diversas formas de estímulo a instalação de biodigestores.
Assim foram concedidos estímulos materiais, seja através de financiamentos ou mesmo de doações dos
recursos necessários a instalação.
As fontes alternativas de energia despertam interesse no mundo todo, devido ao fato de seu uso ser
ambientalmente correto, e no Brasil isso não poderia ser diferente, pois sua matriz energética é
composta de 43,9% com energia renovável, segundo dados do Ministério de Minas e Energia de 2010.
O desenvolvimento tecnológico nos últimos 20 anos tem provocado uma redução sensível no custo
da energia final obtida a partir da utilização de biomassa e outras. A busca frenética de redução dos
custos e maneiras eficazes de produção de energia limpa, compreensão sobre técnicas e tecnologias
aplicadas despontam como um grande universo de oportunidades.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Biomassa
A conversão da biomassa em energia elétrica também é estimulada particularmente aqui no Brasil
devido ao seu custo de produção, é a fonte que apresenta o menor valor dentre outras. Para o
Ministério de Minas e Energia a Figura 1 mostra o custo de produção de diversas fontes de energia. A
produção de biomassa é proporcional a fatores como luminosidade, temperatura e água, condições
amplamente atendidas em praticamente todo o território brasileiro.

Figura 1- Custo de produção da energia elétrica - ANNEL, 2008.

No Brasil os biodigestores rurais tiveram maior desenvolvimento na década de 80 quando contaram
com grande apoio dos Ministérios da Agricultura e de Minas e Energia. Cerca de 8.000 unidades,
principalmente os modelos chinês e indiano, além de alguns de plástico tinham sido construídos até
1988, dos quais 75% estavam funcionando adequadamente, (COELHO et al, 2000).
A elevação crescente dos preços dos energéticos torna cara à utilização de combustíveis líquidos de
natureza fóssil nas regiões rurais. A utilização de energia elétrica no meio rural também enfrenta
problemas, especificamente em países como o Brasil, onde as distâncias são muito grandes, fazendo
com que os preços dos materiais como o cobre e o alumínio elevem sobremaneira o investimento das
redes de eletrificação (CARIOCA; ARORA 1984). Outra questão importante é a manutenção corretiva da
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rede elétrica, que também aumenta o custo operacional dessa, em regiões remotas (CARVALHO;
COELHO 2007). Paralelamente, o planejamento energético brasileiro foi feito de forma centralizada
durante décadas, gerando dependência das áreas rurais em relação aos centros de decisão. A vocação
pecuária e agrícola brasileira abre as possibilidades de complementação desta matriz energética com a
produção de biogás a partir de biomassa originada de detritos agropecuários para energizar o meio
rural. Esta forma de geração descentralizada estimula a participação das populações rurais, reduzindo a
centralização das decisões existentes no setor energético. A criação de caprinos é um sistema produtivo
praticado no Brasil e que está concentrado no semi-árido nordestino, cerca de 90% do rebanho nacional
está na região Nordeste (IBGE, 2008).
A promoção de políticas públicas que promovam a sustentabilidade de fornecimento de energia por
intermédio de fontes alternativas de energia pode resolver a deficiência de fornecimento elétrico para
populações rurais de baixa renda (CARVALHO; COELHO 2007).
Segundo Deganutti et al (2008), os biodigestores rurais são importantes para o saneamento rural,
pois o processo de digestão anaeróbia promove a redução da carga orgânica convertendo o carbono
presente na matéria orgânica em CH 4 que é utilizado como combustível, redução dos sólidos e também
a redução de microrganismos patogênicos presentes nos efluentes. Além de estimularem a reciclagem
da matéria orgânica e de nutrientes, possibilitam a higienização das instalações para criação de animais,
promovendo o tratamento de seus dejetos, proporcionando diminuição de moscas e odores.
Na Figura 2 é mostrado o ciclo do processo de obtenção do biogás e biofertilizante com a utilização
dos biodigestores.

Figura 2 - Ciclo da biomassa/biodigestor. Fonte: EAB, 1995.

2.2 Biogás
O biogás é uma mistura de gases resultante da decomposição de matéria orgânica, pela ação de
bactérias anaeróbias (na ausência de oxigênio). O biogás é composto principalmente por metano (CH 4 ),
que é o principal elemento representando cerca de 60 a 80% na composição do total de mistura e
dióxido de carbono (CO 2 ), encontrando-se ainda em menores proporções gás sulfídrico e nitrogênio.
Inicialmente, o termo biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos
pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás da fermentação, entre outros. Atualmente, o termo
refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica.
O metano é um gás incolor, altamente combustível, queimado com chama azul lilás, sem deixar
fuligem e com um mínimo de poluição, que é o ideal para redução do efeito estufa. Em função da
porcentagem com que o metano participa na composição do biogás, o poder calorífico deste pode variar
de 5.000 a 12.000 kcal por metro cúbico. A matéria prima usada na produção do biogás é de origem
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orgânica, são aproveitados materiais como esterco (humano e de animais), palhas, bagaço de vegetais e
lixo. Essa fonte energética pode ser utilizada como combustível para fogões, motores e na geração de
energia elétrica (GONÇALVES, 1981). Na Tabela 1 são mostrados os valores de equivalência do biogás
com outros combustíveis.
Tabela 1 - Equivalência do biogás 40-60% de CH 4 com outros combustíveis. Fonte: Gonçalves, 1981.

Na Pérsia, Grécia e Índia, as pessoas construíam templos em torno das chamas eternas do biogás em
suas práticas religiosas. No entanto, o valor energético do gás natural não foi reconhecido na China até
cerca de 900 A.C. Na Europa, o gás natural foi descoberto na Grã-Bretanha em 1659, embora não tenha
sido comercializada até cerca de 1790. Em 1821, em Fredonia, Estados Unidos, moradores observaram
bolhas de gás subindo para a superfície de um riacho. William Hart, considerado, na America, o pai do
gás natural, cavou o primeiro poço de gás natural também na America do Norte (SPEIGHT, 1993).
Embora o gás natural seja utilizado a mais de 150 anos, o mundo busca recentemente desenvolver
formas de aplicações e aumentar a sua exploração e produção. O maior obstáculo é ainda a dificuldade
de transporte comparada aos combustíveis líquidos. Artificialmente esse processo ocorre através de um
equipamento, o biodigestor anaeróbico. O próprio metano não possui cheiro, cor ou sabor, mas os
outros gases apresentam odor desagradável. O biogás é uma fonte energética renovável, por essa razão
é considerado um bicombustível. Na Figura 3 é mostrado o modelo simplificado do processo de
obtenção do biogás e adubo fertilizante com o esterco de animais.

Figura 3 - Modelo simpli¿cado de obtenção de biogás. Fonte: Freitas, 2010.

A digestão anaeróbica (DA) é o meio mais eficiente de gerar energia a partir de resíduos, com teores
de matéria seca inferior a 30% (ideal de 5-12,5%). Embora a digestão dos compostos orgânicos, que
produz CO 2 , possa ocorrer num ambiente aeróbico (com a presença de oxigênio), a digestão anaeróbica
(sem oxigênio livre) é a que faculta uma boa produção de biogás (CH 4 ). Nesses dois processos as
bactérias atuantes necessitam de uma temperatura adequada no interior do biodigestor para se
desenvolver e exercer a importante ação metabólica. A fermentação ocorre mais intensamente quando
a temperatura do material estiver entre 30º e 35ºC, onde nestas condições, a produção de biogás, por
quilograma de material utilizado, é maior e ocorre em menor tempo. Temperaturas baixas (menos de
15°C), bem como sua oscilação são desfavoráveis para o processo digestivo, chegando a paralisá-lo.
Em resíduos animais, a maior proporção de digestão anaeróbica por matéria orgânica biodegradável
é encontrado nos resíduos de aves (65%) com menos resíduos de suínos (50%) e esterco bovino (250274

40%). Isso se deve ao fato que os estercos de gado já sofreram algumas metanogêneses no estômago
dos animais, assim, mesmo que a matéria orgânica contenha adubos diferentes podem ter rendimentos
semelhantes, metano por unidade de matéria-prima, e a taxa de emissão de metano pode ser muito
diferente. A produção de metano é muito dependente dos materiais contidos no sistema, a eficácia dos
sistemas biológicos envolvidos são otimizados (LAMPE, 2008).
O cálculo do volume do biodigestor pode ser determinado através da quantidade de material
orgânico diário disponível e do seu potencial gerador de biogás ou a partir da previsão do consumo
diário de biogás. Cada material tem um potencial gerador no estado verde ou seco, tendo-se o
conhecimento dos sólidos totais (ST) ou dos sólidos voláteis (SV) do material disponível, também é
possível fazer uma previsão do gás gerado e do volume necessário do biodigestor. Alguns autores usam
a taxa de Demanda Química de Oxigênio (DQO) apresentada pelo material a ser utilizado. A mistura de
água é variável de acordo com o material (fresco ou seco) e o seu tipo. De um modo geral, para os
resíduos agrícolas verdes a relação é de 1:1. Já para os estercos animais, varia de acordo com a espécie e
o estado (fresco ou seco). Uma maior concentração de massa prejudica a ação bacteriana e a liberação
do biogás, uma pequena concentração (massa muito diluída em água) apresenta problemas de
temperaturas baixas e diminui a ação bacteriana. Na Tabela 2 são mostrados os valores das proporções
de água na matéria seca de alguns dejetos.
Tabela 2 - Proporção de água na matéria seca para biodigestores. Fonte: EAB, 1995.

2.3 Biodigestor
Segundo Roma (2003), a origem do biodigestor é bastante antiga, os povos essencialmente agrícolas
como no caso os hindus, já utilizavam esse método de decomposição, mas foram os chineses e
japoneses que trouxeram esta tecnologia rudimentar até os dias de hoje.
Em 1806, na Inglaterra, Humphrey Davy identificou um gás rico em carbono e dióxido de carbono,
resultante da decomposição de dejetos animais em lugares úmidos. Ao que parece apenas em 1857, em
Bombaim, Índia, foi construída a primeira instalação operacional destinada a produzir gás combustível,
para um hospital de hansenianos. Nessa mesma época, pesquisadores como Fisher e Schrader, na
Alemanha e Grayon, na França, entre outros, estabeleceram as bases teóricas e experimentais da
biodigestão anaeróbia. Posteriormente, em 1890, Donald Cameron projetou uma fossa séptica para a
cidade de Exeter, Inglaterra, sendo o gás produzido utilizado para iluminação pública (NOGUEIRA, 1996).
Inegavelmente, a pesquisa e desenvolvimento de biodigestores evoluíram muito na Índia, onde, em
1939, o Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, em Kanpur, desenvolveu a primeira usina de gás de
esterco. Segundo Nogueira (1996), o sucesso obtido animou os indianos a continuarem as pesquisas,
formando o Gobar Gás Institute (1950). Tais pesquisas resultaram em grande difusão da metodologia de
biodigestores como forma de tratar os dejetos animais, obter biogás e ainda conservar o efeito
fertilizante do produto final. Foi esse trabalho pioneiro, realizado na região de Ajitmal (Norte da Índia),
que permitiu a construção de quase meio milhão de unidades de biodigestão no interior daquele país.
A utilização do biogás, também conhecido como gobar gás (que em indiano significa gás de esterco),
como fonte de energia motivou a China a adotar a tecnologia a partir de 1958, onde, até 1972, já
haviam sido instalados 7,2 milhões de biodigestores na região do Rio Amarelo (GASPAR, 2003).
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Existe atualmente uma gama muito grande de modelos de biodigestores, sendo cada um adaptado a
uma realidade e uma necessidade de biogás (DEGANUTTI et al, 2008).
Existem dois tipos básicos de biodigestores classificados de acordo com a freqüência de operação:
os biodigestores em batelada e os biodigestores contínuos. Entre os modelos de biodigestores rurais
simplificados mais utilizados distinguem-se os seguintes tipos principais: o biodigestor tubular, o
biodigestor com cúpula fixa (Modelo Chinês), o biodigestor com campânula flutuante (Modelo Indiano).
Os modelos indiano, chinês, tubular e paquistanês são modelos de biodigestores de operação
contínua e os dois primeiros são, também, os mais utilizados no Brasil devido ao baixo custo, alto
rendimento e fácil manuseio.

3. PANORAMA DO CONSUMO DA BIOMASSA/BIOGÁS
Inúmeros países começaram a se interessar pela instalação e produção de biogás após a elevação
dos preços do petróleo. Um dos principais fatores que têm estimulado esse interesse é a sua facilidade
de construção e ambudante matéria prima, associado ao simples manejo, entre as alternativas
energéticas tão procuradas após as crises energéticas.
Apesar dessas vantagens, hoje, ainda existem alguns condicionantes, originalmente na falta de
interesse e no desconhecimento das possibilidades dessas unidades.
Esse tema foi discutido no seminário interamericano de biogás em 1981 e segundo o documento
elaborado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA, 1981), destacaram os
seguintes condicionantes:
x
x
x
x
x

Falta de experiência anterior e pessoas qualificadas para instalação, operação e manutenção;
Pequeno número de equipamentos que utilizam biogás;
Escassas informações sobre os resultados de utilização de biofertilizantes em lavouras;
Necessidade de escolher diversos biodigestores;
Políticas agroenergéticas e agrícolas para o fomento de biodigestores.

Hoje, cerca de 2,5 milhões de unidades de produção de biogás estão em funcionamento, com
tamanho médio de 3-10 m3 de volume. Dependendo do substrato, as unidades de geração com 3-10 m3
de biogás por dia, são suficientes para abastecer uma família rural com energia para aquecimento e
iluminação.
Nos países da América Latina, por exemplo, Argentina, Peru, Brasil, Chile e México, a implantação de
unidades de biogás está apenas começando. As construções são simples semelhantes às unidades
produtoras da Ásia, com um volume de 2-10 m3. (DEUBLEIN; STEINHAUSER 2008).
A biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de crescimento nos
próximos anos. Tanto no mercado internacional quanto no interno, ela é considerada uma das principais
alternativas para a diversificação da matriz energética e a conseqüente redução da dependência dos
combustíveis fósseis. Dela é possível obter energia elétrica e biocombustíveis, como o biodiesel e o
etanol, cujo consumo é crescente em substituição aos derivados de petróleo.
Atualmente a biomassa é uma alternativa energética de vanguarda, historicamente tem sido pouco
expressiva na matriz energética mundial. Ao contrário do que ocorre com outras fontes, como carvão,
energia hidráulica ou petróleo, como o óleo diesel e a gasolina.
Ao contrário do que ocorre com outras fontes, como carvão, energia hidráulica ou petróleo, a
biomassa não tem sido contabilizada com precisão. As estimativas mais aceitas indicam que representa
cerca de 13% do consumo mundial de energia primária nos anos de 1973 e 2006, como mostra o gráfico
da Figura 4.
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Figura 4 - Consumo mundial de energia primária - ANEEL 2008.

Em 1982, existiam em Santa Catarina 236 biodigestores, sendo a quase totalidade destes do modelo
Indiano. Girotto (1989), destaca que apenas 0,005% destes biodigestores estavam em propriedades
suinícolas. Ainda que inexistissem dados precisos quanto ao número de biodigestores no país, a Emater
calculou que em 1984 este número era de 3.000 biodigestores, principalmente do modelo Indiano
utilizado para biodigestão de dejetos de bovinos. Palhares et al (2006), utilizando os dados do
Levantamento Agropecuário Catarinense (2002-2003) e considerando somente produtores com mais de
50 cabeças de suínos (7.158 suinocultores), verificaram que 0,08% deles possuíam biodigestores e 99,2%
esterqueiras.
No Brasil, em 2007, a biomassa, com participação de 31,1% na matriz energética, foi a segunda
principal fonte de energia, superada apenas por petróleo e derivados.
Ela ocupou a mesma posição entre as fontes de energia elétrica de origem interna, ao responder por
3,7% da oferta. Só foi superada pela hidroeletricidade, que foi responsável pela produção de 77,4% da
oferta total, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN) (ANEEL, 2008).
De acordo com o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
em novembro de 2008 existiam 302 termelétricas movidas a biomassa no país, que correspondem a um
total de 5,7 mil MW (megawatts) instalados. Do total de usinas relacionadas, 13 são abastecidas por
licor negro (resíduo da celulose) com potência total de 944 MW; 27 por madeira (232 MW); três por
biogás (45 MW); quatro por casca de arroz (21 MW) e 252 por bagaço de cana (4 mil MW).
Segundo o Banco de Informações de Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
em novembro de 2008, estão em operação no país 17 usinas eólicas, 320 PCHs, um empreendimento
fotovoltaico e três usinas termelétricas abastecidas por biogás, cuja matéria-prima é a biomassa obtida
em aterros sanitários (lixões).
Segundo o Key World Energy Statistics 2008 da International Energy Agency (IEA), a biomassa e o
lixo (urbano e industrial) responderam por 10,1% da produção energética mundial em 2006. Já o estudo
Renewables Global Status Report, da REN21, informa que, apesar de pequena, a aplicação comercial de
usinas a biogás nos últimos anos tem apresentado significativo crescimento nos países em
desenvolvimento, particularmente na China e Índia. Países desenvolvidos, como Estados Unidos,
também tem utilizado o lixo urbano e industrial para a produção de energia.
Em 2008, uma parceria entre a Itaipu Binacional, Companhia Paranaense de Energia (Copel) e
produtores rurais de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, permitiu a produção de energia elétrica a partir
de dejetos suínos. A eletricidade gerada usada pelas propriedades e o excedente é vendido a Copel.
Cada suíno produz 10 litros de dejetos por dia e cada mil litros rende 1.360 litros de biogás, que geram
0,4 kWh de energia. Só na região, são 3 mil suínos. Chamado Programa de Geração Distribuída com
Saneamento Ambiental, ele permite a utilização do material orgânico resultante da criação de suínos,
evitando o seu lançamento em rios e em reservatórios como o da usina hidrelétrica de Itaipu. Os
resíduos são transformados, por meio de biodigestores, em biogás, combustível usado na produção de
energia elétrica.
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Mais recentemente, devido a crise no sistema brasileiro de fornecimento de energia elétrica,
ocorreu o fenômeno dos ”apagões” e os biodigestores passaram a ser cogitados novamente como fonte
alternativa de energia. Entretanto, bastou o reservatório das hidrelétricas alcançarem um volume
d’água adequado e o perigo dos ”apagões” e do racionamento de energia elétrica passar, para que os
projetos de implantação de biodigestores fossem esquecidos e os que estavam em andamento
abandonados (GASPAR, 2003).

3.1 Perspectivas para o uso de biodigestores
Com a divulgação do Plano Nacional de Energia de 2030, sem ter um referencial da produção e
consumo para os próximos anos. O Plano conclui que: as energias denominadas como outras (que
incluem os resíduos agrícolas, industriais e urbanos) representaram em 2005 2% do consumo energético
do país, sendo que em 2030 representarão 3%; o consumo energético do setor agropecuário que em
2005 representou 5% do total do país irá ter a mesma representatividade em 2030; as fontes primárias
(excetuando-se a cana-de-açúcar) terão um crescimento de 4% na matriz energética entre 2005-2030; o
Brasil conseguirá manter um grau relativamente baixo de dependência externa de energia, custos
competitivos de produção de energia e níveis de emissões de gases (um dos mais baixos do mundo)
praticamente inalterados (MME, 2008).
As crises dos derivados de petróleo (fornecimento e preço) e da energia hidroelétrica (construção e
preço do kW) vêm ensejando estudos para o aproveitamento de resíduos, até há pouco tempo
considerados inaproveitáveis ou mesmos poluentes para geração de energia através de biodigestores. O
uso de biodigestores no meio rural nordestino pode contribuir para combater o processo de
desertificação, assegurando um desenvolvimento sustentável para o semi-árido. O biogás produzido
pode ser usado em substituição a lenha para cocção de alimentos em fornos eficientes. Adicionalmente,
o biogás pode ser usado como combustível na geração de energia elétrica, elevando os índices de
eletrificação da região.
O esgoto comunitário o vinhoto ou vinhaças das usinas e destilarias sucroalcooleiras, os aguapés dos
grandes barramentos hídricos, aterros de grande porte, são materiais altamente promissores, tendo em
vista os respectivos volumes disponíveis, o custo da matéria-prima praticamente zero e a alta
produtividade. Segundo a Recolast Ambiental, fabricante de biodigestores, somente o rebanho suíno
brasileiro (38 milhões de cabeças) que é capaz de produz, por mês, 7,2 bilhões de litros de dejetos
líquidos.
Segundo o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Airton Kunz, a
novidade que pode ajudar neste avanço, é a regulamentação da geração distribuída a partir do biogás e
sua comercialização em todo o país, realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em
dezembro passado.
Pela Resolução Normativa 390 (ANEEL, 2009), qualquer distribuidora de energia elétrica pode fazer
chamadas públicas para comprar eletricidade produzida por biodigestores, que agora poderão fornecer
para a linha de distribuição, em vez de somente consumir. Isso permitirá que pequenos geradores de
energia elétrica tenham ganhos a partir do biogás, abrindo oportunidades econômicas para o produto
no meio rural.
A quantidade estimada de biomassa existente na Terra é da ordem de 1,8 trilhão de toneladas. Este
volume, quando confrontado com o grau de eficiência das usinas em operação no mundo no ano de
2005, aponta para uma capacidade de geração de 11 mil TWh por ano no longo prazo ou mais da
metade do total de energia elétrica produzida em 2007, que foi de 19,89 mil TWh, segundo o estudo da
Estatistical Review of World Energy, publicado em junho de 2008 pela BP Global (Beyhond Petroleum,
nova denominação da British Petroleum).
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4. CONCLUSÕES
O desenvolvimento sustentável para a zona rural brasileira, mais especificamente para o semi-árido
nordestino, continua a ser um desafio. Desafio por se tratar de uma problemática possuidora de um
grande número de variáveis que estão estreitamente inter-relacionadas, tais como a desigualdade
social, desertificação, êxodo rural, qualidade de vida e condições climáticas adversas.
O processo de desertificação no Nordeste brasileiro é, em sua origem, um problema de cunho
energético. A lenha continua sendo a principal fonte de calor para preparo de alimentos no semi-árido
nordestino. A retirada desta biomassa sem uma definida política de reflorestamento leva ao surgimento
de áreas em processo avançado de desertificação.
O uso de biodigestores no meio rural nordestino pode contribuir para combater o processo de
desertificação, assegurando um desenvolvimento sustentável para o semi-árido. O biogás produzido
pode ser usado em substituição à lenha para cocção de alimentos em fornos eficientes. Adicionalmente,
o biogás pode ser usado como combustível na geração de energia elétrica, elevando os índices de
eletrificação da região.
Para Deganutti et al (2008), os biodigestores também são importantes para o saneamento rural,
pois o processo de digestão anaeróbia promove a redução de microorganismos patogênicos presentes
nos efluentes.
Como mais um benefício do uso de biodigestores, pode ser citada a produção de um fertilizante
orgânico de elevada qualidade, ideal para o solo do semi-árido brasileiro.
Em resumo, Oliver et al (2008) destaca os benefícios que se pode creditar a um biodigestor:
x
x
x
x
x
x

Geração de biogás, energia renovável e limpa;
Produção de biofertilizante;
Melhoria das condições de higiene para animais e pessoas;
Benefícios ambientais;
Benefícios econômicos e sociais;
Tecnologia sustentável.

No entanto, tem se verificado que na atual conjuntura existe uma grande margem para o
desenvolvimento de melhorias no aproveitamento da biomassa através de biodigestores. Este
incremento na eficiência do processo de conversão energética da biomassa pode ser encontrado
principalmente com o uso de tecnologias de automação e controle. Variáveis como vazão, pressão,
temperatura e umidade do biogás necessitam ser monitoradas, visando um uso mais eficiente tanto
para geração de calor como para geração de eletricidade.
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ϭ

Ϯ

ϯ

s͘:͘͘sŝĞŝƌĂ ͕^͘͘ŽƐƚĂ Ğt͘͘͘ŽƐƚĂ 
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ
ǀŝŶŝĐŝƵƐũĚǀΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƐŝůǀĂŶĂΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌʹǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ͕ϮĞϯ

Z^hDK
 ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƚƌĂƚĂ ĚĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĂĐƷƐƚŝĐĂ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ǀŽǌĞƐ ĂĨĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ
ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ŶĂ ůĂƌŝŶŐĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘^ĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘Ɛ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐ ƐĆŽ͗ dĂǆĂ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͕
ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ ĚŝĂŐŽŶĂŝƐ͕ ŶƚƌŽƉŝĂ ĚĞ ^ŚĂŶŶŽŶ͕ >ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ͕ dĞŵƉŽ ĚĞ
ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽĞŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƐŝŶĂŝƐĠƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ŵĂŶƚĞƌ ƵŵĂ dĂǆĂ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ŵĞŶŽƌ ŽƵ ŝŐƵĂů Ă ϭй͘ K ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽ ĚĞƐƚĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ Ġ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƚĞƐƚĞƐ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞ͘ KƐ ƚĞƐƚĞƐ
ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĂďĞƌ ƐĞ ŚĄ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ Ğ ǀŽǌĞƐ
ĂĨĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ŶĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ ŚĄ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŽŝƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͕ Ž ƋƵĞ ƐƵŐĞƌĞ ƋƵĞ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ŶƵŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ 'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ
ĚŝŐŝƚĂůĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌ͕ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŶĂůĂƌŝŶŐĞ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
 ĨĂůĂ Ġ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵĞŝŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ͘ YƵĂůƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ŶŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĨĂůĂƉŽĚĞĐĂƵƐĂƌŵƵĚĂŶĕĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞǀŽĐĂů͘ƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂ
ůĂƌŝŶŐĞ͕ĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂǀŽǌ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌƚĂŶƚŽĚĞŽƌŝŐĞŵŽƌŐąŶŝĐĂ;ĞĚĞŵĂƐ͕ŶſĚƵůŽƐ
ŽƵ ĐŝƐƚŽƐͿ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞ ŽƌŝŐĞŵ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ;ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ŶĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐͿ͘ ǆĂŵĞƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵ ƚĂŝƐ
ĚŽĞŶĕĂƐ͕ĐŽŵŽĂǀŝĚĞŽůĂƌŝŶŐŽƐĐŽƉŝĂ͕ƐĆŽŝŶǀĂƐŝǀŽƐĞĐĂƵƐĂŵĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽĂŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
hŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂŽƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ŶĂ ůĂƌŝŶŐĞ ƐĆŽ ŽƐ ĞǆĂŵĞƐ ďĂƐĞĂĚŽƐ ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ
ĂĐƷƐƚŝĐĂ ĚĂ ǀŽǌ ĚŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ ƐƚƵĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ƚġŵ ƐŝĚŽ
ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ǀŝƐĂŶĚŽ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞ ĨĂǌĞƌ ƚĂŝƐ ĂŶĄůŝƐĞƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵĞĐůĂƐƐŝĨŝƋƵĞŵƵŵƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĐŽŵŽƐĂƵĚĄǀĞůŽƵƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͘
hŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂƉŽĚĞƐĞƌĞŵƉƌĞŐĂĚŽĞŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐƉƌĠĞ
ƉſƐĐŝƌƷƌŐŝĐŽƐ;'K/EKͲ>>KZEdĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĂĂĚŽĕĆŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐƐŝŵƉůĞƐĞĚĞ
ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ĐŽŵŽ Ž ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ
ĨĞŝƚŽƐ ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƐƵƉƌŝƌ Ă ĐĂƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ Ğ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞĚĞƐĚĞƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͘
DĞĚŝĚĂƐďĂƐĞĂĚĂƐŶŽŵŽĚĞůŽůŝŶĞĂƌĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĨĂůĂƐĆŽĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂǀŽǌ
ƐĞũĂƉƌŽĚƵǌŝĚĂƉŽƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĨŽŶƚĞͲĨŝůƚƌŽ;ůĂƌŝŶŐĞͲƚƌĂƚŽǀŽĐĂůͿ;K^d͕ϮϬϬϴͿ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚƵĚŽƐƋƵĞ
ƚĂŵďĠŵǀġŵŐĂŶŚĂŶĚŽĚĞƐƚĂƋƵĞŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ƐĆŽŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂǀŽǌŚƵŵĂŶĂ
ĐŽŵŽƐĞŶĚŽƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŶĆŽͲůŝŶĞĂƌ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĨĂƚŽƌĞƐ͕ĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŝŶĞƌĞŶƚĞă
ǀŝďƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐ ;:/E' Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϲͿ͘  ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌ ĞǆŝŐĞŵ
ƐĠƌŝĞƐƵŵƚĂŶƚŽůŽŶŐĂƐŽƵĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĚĂĚĞ;DZtE͕ϮϬϬϯͿ͘
ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ŽƐ 'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ;<DEE Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϴϳͿ ƚġŵ ƐƵƌŐŝĚŽ ĐŽŵŽ ŵĂŝƐ ƵŵĂ
ƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂŶĄůŝƐĞŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝŶąŵŝĐŽƐ͘WŽƌĠŵ͕ƚĂůŵĠƚŽĚŽƚƌĂǌĐŽŵŽŐƌĂŶĚĞǀĂŶƚĂŐĞŵĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵƐĠƌŝĞƐĐƵƌƚĂƐĞŶĆŽͲĞƐƚĂĐŝŽŶĄƌŝĂƐ;DZtE͕ϮϬϬϯͿ͘WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞŽƐ
'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĞƌĂŵĂƉůŝĐĂĚŽƐƉĂƌĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝŶąŵŝĐŽƐĚŝƐƐŝƉĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉĂĚƌƁĞƐĚĞƉĞƋƵĞŶĂŽƵůĂƌŐĂĞƐĐĂůĂ͘
ĨŝŵĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂƌŽƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĐŽŵŽƵƐŽĚĞ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕tĞďďĞƌĞƚĂů͘;ϭϵϵϰͿĞ͕
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ DĂƌǁĂŶ ;ϮϬϬϯͿ͕ ĐƌŝĂƌĂŵ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽŵƉůĞǆĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ǀŝƐƵĂŝƐ ;ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌŝĂŵ ĞƐĐŽŶĚĞƌ ƌŝƋƵĞǌĂƐ ĚĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐͿ ƉƵĚĞƐƐĞŵ ƐĞƌ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͘ Ɛ ĐŚĂŵĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ƐĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽ Ğŵ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚŝĂŐŽŶĂŝƐ ;ĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͕
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ ǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕ ŶƚƌŽƉŝĂ ĚĞ ^ŚĂŶŶŽŶͿ ƋƵĂŶƚŽ Ğŵ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ǀĞƌƚŝĐĂŝƐ
;>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕dĞŵƉŽĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂͿ͘
KĂƌƚŝŐŽĞƐƚĄĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͘EĂ^ĞƐƐĆŽϮĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƵŵĂďƌĞǀĞƌĞǀŝƐĆŽƐŽďƌĞŽƐ
'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘EĂ^ĞƐƐĆŽϯƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘
ďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐĞĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂƉůŝĐĂĚĂƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂ^ĞƐƐĆŽϰ͘EĂ^ĞƐƐĆŽϱƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ͕ĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŝƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂ^ĞƐƐĆŽϲ͘

2. 'Z&/K^ZKZZE/
ƚĠĐŶŝĐĂĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ;ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞWůŽƚƐʹZWͿĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽƌĐŬŵĂŶŶ
Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϴϳͿ ĐŽŵŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚŝŶąŵŝĐŽƐ ĚŝƐƐŝƉĂƚŝǀŽƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĂ
ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƉĞůŽ ĨşƐŝĐŽ Ğ ĨŝůſƐŽĨŽ ĨƌĂŶĐġƐ :͘ ,͘ WŽŝŶĐĂƌĠ ;ϭϴϱϰͲϭϵϭϮͿ͕ Ž ƋƵĂů
ĂƉůŝĐĂǀĂĂŝĚĞŝĂďĄƐŝĐĂĚĞƋƵĞƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞŽďĞĚĞĐĞŵĂůĞŝƐŶĂƚƵƌĂŝƐƚĞŶĚĞŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
;ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƐͿƋƵĞƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂŵŶŽĨĂƚŽĚĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌĞŵƚƌĂũĞƚſƌŝĂƐĚĞƚĞŵƉŽƐĞŵƚĞŵƉŽƐ;hEK͕
ϮϬϬϵͿ͘
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EĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ĠŝŵƉŽƐƐşǀĞůĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĐĂſƚŝĐŽƐĐŽŵƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ŝƐƚŽĠ͕ŽĞƐƚĂĚŽĚĞ
ƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐĂſƚŝĐŽŶĆŽƉŽĚĞƌĞĐŽƌƌĞƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĂŽĞƐƚĂĚŽŝŶŝĐŝĂů͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĂͲƐĞŽ'ƌĄĨŝĐŽĚĞ
ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĂƵŵĂƐĠƌŝĞƚĞŵƉŽƌĂůĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶąŵŝĐŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĨşƐŝĐŽ͘
hŵ'ƌĄĨŝĐŽĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĠƵŵĂŵĂƚƌŝǌďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ŽŶĚĞƐĞƵƐĞŝǆŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂ
ĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘hŵƉŽŶƚŽƉƌĞƚŽŵĂƌĐĂĚŽŶĂĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂ (i, j ) ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĞƐƚĂĚŽ
x(i) ĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞŶŽŝŶƐƚĂŶƚĞ j ͘
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽƐ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗

&
&
& &
Rim, j,ε = θ ε − xi − x j , xi ∈ℜm , i, j = 1,..., N .

(

)

Ƌ͘Ϭϭ

ŵƋƵĞ͗
•
•
•
•

N ĠŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞƐƚĂĚŽƐ xi ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͖
İ ĠŽƌĂŝŽĚĂǀŝǌŝŶŚĂŶĕĂ;ƚŚƌĞƐŚŽůĚͿŶŽƉŽŶƚŽ xi͖
||.|| ĠĂŶŽƌŵĂĚĂǀŝǌŝŶŚĂŶĕĂ͖
ș(.) ĠĂĨƵŶĕĆŽĚĞ,ĞĂǀŝƐŝĚĞϭ͖
m ĠĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚĞŝŵĞƌƐĆŽ͘

•

&

^Ğ Ri , j = 1 ͕ Ž ĞƐƚĂĚŽ Ġ ĚŝƚŽ ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ƉƌĞƚŽ Ġ ŵĂƌĐĂĚŽ ŶŽ ZW͘

&

ĂƐŽ Ri , j = 0 ͕ŽĞƐƚĂĚŽĠ͞ŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͟ĞĠŵĂƌĐĂĚŽƵŵƉŽŶƚŽďƌĂŶĐŽŶŽZW;DZtE͕ϮϬϬϯͿ͘
WĂƌĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽ 'ƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĨĂǌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ă ŝŵĞƌƐĆŽ ĚĂ ƐĠƌŝĞ
ƚĞŵƉŽƌĂů Ğŵ ĂŶĄůŝƐĞ ŶƵŵ ĞƐƉĂĕŽ m-ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚŽƐ ĂƚƌĂƐŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƐ;d<E^͕ϭϵϴϭͿ͘dĂůŵĠƚŽĚŽƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ N ǀĞƚŽƌĞƐ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐĆŽ m͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
&
ŽƐĞƐƚĂĚŽƐ xi ĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͗

&
xi = { x (ti ), x (ti + τ ), x (ti + 2τ ),..., x(ti + ( m − 1)τ )} ,

Ƌ͘ϬϮ

Ğŵ ƋƵĞ τ Ġ Ž ƉĂƐƐŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ;ŽƵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĚĞĨĂƐĂŐĞŵͿ͘  ĐĂůĐƵůĂĚĂ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂůŐƵŵĂŶŽƌŵĂ;ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂŶŽƌŵĂƵĐůŝĚŝĂŶĂͿ͘ƉĂƌƚŝƌĚĂş͕ĠĨŽƌŵĂĚĂĂ
ĐŚĂŵĂĚĂ DĂƚƌŝǌ ŝƐƚąŶĐŝĂ͕ ŽŶĚĞ ƐĞƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞͲĞƐĐĂůŽŶĂĚŽƐ ŽƵ ŶĆŽ͘ ŽŶŚĞĐĞŶĚŽ ŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĂƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŽƐǀĞƚŽƌĞƐĨŽƌŵĂĚŽƐ͕ĂƉůŝĐĂͲƐĞŽƌĂŝŽĚĞǀŝǌŝŶŚĂŶĕĂƉĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽůŝŵŝĂƌ
ƋƵĞĚĞĨŝŶĞŽƐƉŽŶƚŽƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĂƐĞƌĞŵĞƐďŽĕĂĚŽƐŶŽŐƌĄĨŝĐŽ͘ĨƵŶĕĆŽĚĞĚĞŐƌĂƵƵŶŝƚĄƌŝŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ
ĂDĂƚƌŝǌŝƐƚąŶĐŝĂĞŵDĂƚƌŝǌĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘
ǆĞŵƉůŽƐĚĞ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂ&ŝŐƵƌĂϭ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂƐƚşƉŝĐĂƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽƐ
'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ƐĆŽŽƐƉŽŶƚŽƐŝƐŽůĂĚŽƐ͕ĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐĞĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐͬŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ǀŝƐƵĂŝƐ ƉŽĚĞŵ ĚĞĨŝŶŝƌ 'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽƐ
ƉŽŶƚŽƐ ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ŐƌĄĨŝĐŽ͘ hŵ 'ƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ,ŽŵŽŐġŶĞŽ ;ƉŽŶƚŽƐ
ŝƐŽůĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽŐƌĄĨŝĐŽͿ͕WĞƌŝſĚŝĐŽ;ƚşƉŝĐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŽƐĐŝůĂŶƚĞƐͿ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞůĂƌŐĂĞƐĐĂůĂ͘

1

KƵĨƵŶĕĆŽĚĞĚĞŐƌĂƵƵŶŝƚĄƌŝŽ͘
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KƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞůĂƌŐĂĞƐĐĂůĂĚĆŽƵŵĂǀŝƐĆŽŐůŽďĂůĚŽƐ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞă
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂǀŝƐĆŽŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĞĨĂǌƉĞůŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞƉĞƋƵĞŶĂĞƐĐĂůĂ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăƚĞǆƚƵƌĂĚŽƐ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ;ƉŽŶƚŽƐ͕ůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐĞůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐͿ͘KƐ
ƉĂĚƌƁĞƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶĂ ĞƐĐĂůĂ ƐĞƌǀŝƌĂŵ ĚĞ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ă ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ ĚĂƐ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘

(a)

(b)

&ŝŐƵƌĂϭʹ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌ͗;ĂͿ^ĂƵĚĄǀĞů͕ŵсϰ͕ʏсϱ͖;ďͿWĂƚŽůſŐŝĐĂ;ƉĂƌĂůŝƐŝĂͿ͕ŵсϮ͕ʏсϴ͘

3. D/^YhEd/&/K ZKZZE/
ƉĞƐĂƌ ĚĞ ŽƐ 'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ŽĨĞƌĞĐĞƌĞŵ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ƚĞŵƉŽƌĂů͕
ĂƉĞŶĂƐĂƐƵĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽŶĆŽƚƌĂǌƌŝƋƵĞǌĂĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚĂĚŝŶąŵŝĐĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐĠƐƵďũĞƚŝǀĂ͕ƐƵũĞŝƚĂĂĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ͘ŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶŽƐ 'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ tĞďďĞƌ Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϰͿ Ğ DĂƌǁĂŶ ;ϮϬϬϯͿ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵ ĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
•

dĂǆĂĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ;R
ƉŽƌ

ͿͲŵĞĚĞĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽZW͕ĚĂĚĂ

R

=

1
N2

N

& m ,∈

¦R

i , j =1

i , j ;i ≠ j

,

Ƌ͘Ϭϯ

Ğŵ ƋƵĞ N 2 ƉƌŽǀĠŵ ĚŽ ĨĂƚŽ ĚĞ Ž 'ƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ƐĞƌ ƵŵĂ ŵĂƚƌŝǌ ƋƵĂĚƌĂĚĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚĠŵ ĐĂĚĂ
&
ĞůĞŵĞŶƚŽ xi .
•

ĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ;
ͿͲĠĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽŶƚŽƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ
ĚŝĂŐŽŶĂŝƐĞƚŽĚŽƐŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͗

¦
=
¦
N

ε

()
& m ,ε ,
R
i, j i, j

= min
N

Ƌ͘Ϭϰ

ĞŵƋƵĞ ĠŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŝĂŐŽŶĂů͕ İ( ) ĠĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƐĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŝĂŐŽŶĂůŽĐŽƌƌĞƌ
ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ Ğ mi Ġ Ž ŶƷŵĞƌŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚŝĂŐŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞũĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĚĞŶƚƌŽĚŽŐƌĄĨŝĐŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘KĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽƉŽĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽŽŐƌĂƵ
ĚĞƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
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•

ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ ĚŝĂŐŽŶĂŝƐ͕ m x - ĨŽƌŶĞĐĞ Ž ƚĞŵƉŽ ŵĄǆŝŵŽ Ğŵ ƋƵĞ ĚŽŝƐ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵĞǀŽůƵŝŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵŝůĂƌĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĞĠ
ĚĂĚŽƉŽƌ
max

•

= max({ i ; i = 1,..., N }).

ŶƚƌŽƉŝĂ; N RͿĚĞ^ŚĂŶŶŽŶ - ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐ͗
N R=−

N

¦

( ) ln ( ), em que

( )=

= min

•

Ƌ͘Ϭϱ

∈

¦

()

N
= min

∈

()

.

Ƌ͘Ϭϲ

>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ;
ͿͲĠĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƋƵĞĨŽƌŵĂŵĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐĞ
ƚŽĚŽŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉŽŶƚŽƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͗

¦
¦
N

=

∈

= min
N

∈

=1

( )

()

,

Ƌ͘Ϭϳ

Ğŵ ƋƵĞ Ġ Ž ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ǀĞƌƚŝĐĂů͕ İ( ) Ġ Ă ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞƐƐĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ŽĐŽƌƌĞƌ
ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ 'ƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ Ğ mi Ġ Ž ŶƷŵĞƌŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ǀĞƌƚŝĐĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞũĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌ͘ >ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĂĚŽƐ ůĂŵŝŶĂƌĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ƐĞŵ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ͕
ĚĞƐĐƌĞǀĞƌŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂƐĨĂƐĞƐůĂŵŝŶĂƌĞƐ͘
•

ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĠĚŝŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ ǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕ ŽƵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ ;dƌĂƉƉŝŶŐ dŝŵĞ –
ŵĞĚĞŽƚĞŵƉŽŵĠĚŝŽĞŵƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘

¦
=
¦

N

•

∈

= min
N
= min

ŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽůĂŵŝŶĂƌ͗
max

max

∈

( )

()

.

Ϳ -

Ƌ͘Ϭϴ

- ĨŽƌŶĞĐĞŽƚĞŵƉŽŵĄǆŝŵŽĞŵƋƵĞƵŵĞƐƚĂĚŽ

= max({ i ; i = 1,..., }).

Ƌ͘Ϭϵ

4. DdZ//^DdKK^
ϰ͘ϭ ĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐ
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĆŽĂŶĂůŝƐĂĚŽƐϭϬϴƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĚĂǀŽŐĂůƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂͬĂ͕ͬŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞƵŵďĂŶĐŽĚĞ
ĚĂĚŽƐ͕ ŝƐŽƌĚĞƌĞĚ sŽŝĐĞ ĂƚĂďĂƐĞ͕ DŽĚĞů ϰϯϯϳ͕ ĚĂ <ĂǇ ůĞŵĞƚƌŝĐƐ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĞůŽ DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ
ǇĞĂŶĚĂƌ/ŶĨŝƌŵĂƌǇ;D/ͿsŽŝĐĞĂŶĚ^ƉĞĞĐŚ>Ăď;>DdZ/^͕ϭϵϵϰͿ͘ŽƐƐŝŶĂŝƐĂǀĂůŝĂĚŽƐ͕ϱϯƐĆŽĚĞ
ǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞϱϱƐĆŽĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘KƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐĂƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϱϬŬ,ǌ͕ƐĆŽƌĞͲĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐĂϮϱŬ,ǌƉĂƌĂĞƋƵŝƉĂƌĂƌĂŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘

ϰ͘Ϯ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
 ĂŶĂůŝƐĂĚŽ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ϭϬ͘ϬϬϬ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ;ϰϬϬ ŵƐͿ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ ĚĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕
ĞǆƚƌĂşĚĂƐ ŶĂ ĨĂŝǆĂ ĞŶƚƌĞ ϭϬϬ ŵƐ Ğ ϱϬϬ ŵƐ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ĞǆĐůƵŝƌ ĞĨĞŝƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ŐƌĂǀĂĕĆŽ͘
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ĚŝŵĞŶƐĆŽĚĞŝŵĞƌƐĆŽ͕ m͕ĞŽƉĂƐƐŽĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ Ĳ͕ ƐĆŽĞǆƚƌĂşĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞsŝƐƵĂů
ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ ŶĂůǇƐŝƐ Ͳ sZ ;<KEKEKs͕ ϮϬϬϲͿ͘ dĂŝƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ƐĆŽ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ
ǀĞƚŽƌĞƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽĚĞĞƐƚĂĚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂǀŽǌ͘KsZĨĂǌ
ƵƐŽĚŽŵĠƚŽĚŽƋƵĞĞƐƚŝŵĂŽǀĂůŽƌſƚŝŵŽƉĂƌĂŽƉĂƐƐŽĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽŽƉƌŝŵĞŝƌŽŵşŶŝŵŽ
ĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŵƷƚƵĂŵĠĚŝĂ;&Z^ZĞƚĂů͕͘ϭϵϴϲͿ͘WĂƌĂŽďƚĞƌĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚĞŝŵĞƌƐĆŽſƚŝŵĂ͕Ġ
ƵƐĂĚŽŽŵĠƚŽĚŽďĂƐĞĂĚŽŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐĨĂůƐŽƐǀŝǌŝŶŚŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ;<EE>ĞƚĂů͕͘ϭϵϵϮͿ͘
ƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƐĆŽŽďƚŝĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽƉĂĐŽƚĞĚĞƌŽƚŝŶĂƐZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶĂůǇƐŝƐʹZYƐŽĨƚǁĂƌĞϭϯ͘ϭ;tZ͕ϮϬϬϵͿ͘ƉſƐĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐ N – (m–1)Ĳ ǀĞƚŽƌĞƐ
m-ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŝƐ͕ƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĠĞŶƚĆŽĨŽƌŵĂĚĂĐĂůĐƵůĂŶĚŽͲƐĞĂŶŽƌŵĂƵĐůŝĚŝĂŶĂĞŶƚƌĞŽƐ
ǀĞƚŽƌĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘hŵĂǀĞǌĨŽƌŵĂĚĂĂŵĂƚƌŝǌĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĞƐĐŽůŚĞͲƐĞŽ
ůŝŵŝĂƌĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ İ͕ ĂĨŝŵĚĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘EŽƐŽĨƚǁĂƌĞZYŽǀĂůŽƌĚŽƌĂŝŽĠ
ƐĞŵƉƌĞƌĞůĂƚŝǀŽăŵĄǆŝŵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĐĂůĐƵůĂĚĂĞŶƚƌĞŽƐǀĞƚŽƌĞƐ; x i tͿ͘
WĂƌĂŽďƚĞƌŽƌĂŝŽ͕ĠƵƚŝůŝǌĂĚŽŽŵĠƚŽĚŽďĂƐĞĂĚŽŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽƉĂƌĂĞƐƚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞ
ƵŵĂďĂŝǆĂdĂǆĂĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ;tZĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĠŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽůŝŵŝĂƌĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞŵŽĚŽĂŵĂŶƚĞƌĂdĂǆĂĚĞZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂŵĞŶŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϭй͘
ŽŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͕ĠĨĞŝƚĂ
ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ͕ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞ͕ ƉĂƌĂ ĂǀĞƌŝŐƵĂĕĆŽ ĚĞ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘ WĂƌĂ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ͕ Ġ ƵƐĂĚŽ Ž
ƐŽĨƚǁĂƌĞ^W^^Π^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ;/D͕ϮϬϭϬͿ͘

ϱ͘ Z^h>dK^
EĂƐ &ŝŐƵƌĂƐ Ϯ͕ ϯ͕ ϰ͕ ϱ͕ ϲ Ğ ϳ ĞƐƚĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͕
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐ͕ŶƚƌŽƉŝĂĚĞ^ŚĂŶŶŽŶ͕>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ͕dĞŵƉŽĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ
ĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŵĂdĂǆĂĚĞ
ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂŵĞŶŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϭй͘ŵŽƐƚƌĂĚŽƵŵĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂ͘
100

Determinismo (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



Saudável

Paralisia

Saudável

Paralisia

&ŝŐƵƌĂϮʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĚŽĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ͘

KďƐĞƌǀĂŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ;&ŝŐƵƌĂϮͿ͕ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞƋƵĞĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂ
ĚŽƐƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĂǀĂůŝĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞϴϬйĞϭϬϬй͕ŽƋƵĞŶĆŽĂĐŽŶƚĞĐĞƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐ
ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘ ŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ƉŽĚĞŵ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ ƐĞƌĞŵ ŶŽƚĂĚĂƐ ŶƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ǀŝƐƵĂů ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ
ƉĂƌĂŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐ;&ŝŐƵƌĂϯͿ͕ĞŵƋƵĞŶŽƚĂͲƐĞƵŵĂŵĂŝŽƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ
ĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ>ŵĂǆƉĂƌĂƐŝŶĂŝƐĂĨĞƚĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂ͘

0286

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


1200
1000

Lmax

800
600
400
200
0

Saudável

Paralisia

Saudável

Paralisia

&ŝŐƵƌĂϯʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĚŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐ͕ Lmax .

4
3.5

Entropia

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Saudável

Paralisia

Saudável

Paralisia

&ŝŐƵƌĂϰʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĚĂŶƚƌŽƉŝĂĚĞ^ŚĂŶŶŽŶ͘

Tempo de Permanência

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

Saudável

Saudável

Paralisia

&ŝŐƵƌĂϲʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĚŽdĞŵƉŽĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵƵŵĞƐƚĂĚŽ͘


KƐǀĂůŽƌĞƐĚĂĞŶƚƌŽƉŝĂĚĞŶƚƌŽƉŝĂĚĞ^ŚĂŶŶŽŶĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐ
ƐĆŽ ďĞŵ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐ ăƐ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ ;&ŝŐƵƌĂ ϰͿ͘  ŵĞĚŝĚĂ
>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞ ;&ŝŐƵƌĂ ϱͿ ŶĆŽ ĞƐďŽĕĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ďĂƐĞĂĚĂƐŶĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐƐĆŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƉĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂdĞŵƉŽĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵ
ƵŵĞƐƚĂĚŽ;&ŝŐƵƌĂϲͿĞŶŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ;&ŝŐƵƌĂϳͿ͘

0287

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


30
25

Vmax

20
15
10
5
0



Saudável

Saudável

Paralisia

&ŝŐƵƌĂϳʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĚŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ͕

max

EĂ dĂďĞůĂ ϭ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĠĚŝŽƐ Ğ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞƐǀŝŽƐ ƉĂĚƌĆŽ͕ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂ
ŶĂƐƉƌĞŐĂƐǀŽĐĂŝƐ͘^ĆŽŽďƐĞƌǀĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚŽƐĚĞĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐ
ƐŝŶĂŝƐƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŝŶĞƌĞŶƚĞĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĨĂůĂ͘
hŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ƉŽĚĞ ĂƉƵƌĂƌ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ͕ ĚĞ ĨĂƚŽ͕ Ƶŵ ƐŝŶĂů ƐĂƵĚĄǀĞů ĚĞ Ƶŵ ƐŝŶĂů ƉĂƚŽůſŐŝĐŽ͘  Ĩŝŵ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌƉŽƐƐşǀĞŝƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐ
ƉŽƌ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ͕ Ġ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ž ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽŶǀ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ ^W^^
;/D͕ ϮϬϭϬͿ͘ ^ĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ƉĂƌĂ ĚƵĂƐ ŵĠĚŝĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞ ĂŵŽƐƚƌĂƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞƵŵŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂŝŐƵĂůĂϬ͕Ϭϱ͘
ŵĞĚŝĚĂ>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞĠĂƷŶŝĐĂƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĠŶŽƌŵĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͘ ƐƐŝŵ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ž ƚĞƐƚĞ ƚ͕ ƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĄ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ
ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ ;ƚсͲϬ͕ϲϱϲ͖ WсϬ͕ϱϭϯͿ͘ WĂƌĂ ĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ͕ Ġ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ž ƚĞƐƚĞ ĚĞ DĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͕ Ž ƋƵĂů
ŝŶĚŝĐĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐ
ĐŽŵ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽ ;сͲϴ͕Ϭϯϱ͖ WфϬ͕ϬϬϭͿ͕ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ
ĚŝĂŐŽŶĂŝƐ ;сͲϴ͕ϱϰϲ͖ WфϬ͕ϬϬϭͿ͕ ŶƚƌŽƉŝĂ ĚĞ ^ŚĂŶŶŽŶ ;сͲϴ͕Ϭϭϳ͖ WфϬ͕ϬϬϭͿ͕ dĞŵƉŽ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ ;с
Ͳϯ͕ϴϱϵ͖WфϬ͕ϬϬϭͿĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĚĂƐůŝŶŚĂƐǀĞƌƚŝĐĂŝƐ;сͲϲ͕ϰϭϮ͖WфϬ͕ϬϬϭͿ͘

dĂďĞůĂϭʹsĂůŽƌŵĠĚŝŽ;μͿĞĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ;ıͿĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂƉĂƌĂƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂ͘
sŽǌ^ĂƵĚĄǀĞů

sŽǌWĂƚŽůſŐŝĐĂ
;ƉĂƌĂůŝƐŝĂͿ

μ

ı

μ

ı

ϴϴ͕Ϯϭ

ϱ͕ϲϴ

ϱϮ͕ϯϳ

Ϯϲ͕ϴϯ

m x

ϰϲϲ͕ϯϴ

Ϯϭϭ͕ϴϬ

ϳϭ͕ϲϬ

ϳϭ͕ϬϮ

N R

ϯ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϯϮ

ϭ͕ϳϯ

Ϭ͕ϴϰ

ϱϱ͕ϵϳ

ϭϲ͕ϰϮ

ϱϴ͕ϰϮ

Ϯϭ͕ϴϱ

Ϯ͕ϯϴ

Ϭ͕Ϯϴ

Ϯ͕ϲϵ

Ϭ͕ϰϳ

ϲ͕Ϭϵ

Ϯ͕ϱϴ

ϭϭ͕ϰϱ

ϱ͕ϭϯ

DĞĚŝĚĂ

m x
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ϲ͘ KE^/ZO^&/E/^
KƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƐƵŐĞƌĞŵƋƵĞ͕ĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐ͕
ĂƉĞŶĂƐĂ>ĂŵŝŶĂƌŝĚĂĚĞŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞǀŽǌĞƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ǀŽǌĞƐ ĂĨĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ŶĂƐ ƉƌĞŐĂƐ ǀŽĐĂŝƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ġ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ dĂǆĂ ĚĞ
ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ŵĞŶŽƌ ŽƵ ŝŐƵĂů Ă ϭй͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶŽƐ
'ƌĄĨŝĐŽƐ ĚĞ ZĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ ĨĂůĂ ƐƵŐĞƌĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞƐ͕ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŶƚƌĞƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘

ϳ͘ 'Z/DEdK^
Ž/&W͕ĂŽEWƋƉĞůŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌĐŝĂů͕Ğăh&'ƉĞůŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͘

Z&ZE/^
hEK͕ E͘ W͘ sŝƐŝƚĂŶĚŽ ǀŝǌŝŶŚŽƐ͗ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ƐĠƌŝĞ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ
ƌĂƐŝůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘ĐŽŶŽŵŝĂĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂŵƉŝŶĂƐ͕ǀ͘ϭϴ͕Ŷ͘;ϯϲͿ͕Ɖ͘ϯϵϵͲϰϭϲ͕
ĂŐŽ͘ϮϬϬϵ͘

K^d͕ ^ŝůǀĂŶĂ >͘ ĚŽ E͘ ͘ ŶĄůŝƐĞ ĐƷƐƚŝĐĂ͕ ĂƐĞĂĚĂ ŶŽ DŽĚĞůŽ >ŝŶĞĂƌ ĚĞ WƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ &ĂůĂ͕ ƉĂƌĂ
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ sŽǌĞƐ WĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘ dĞƐĞ ĚĞ ĚŽƵƚŽƌĂĚŽ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ &ĞĚĞƌĂů ĚĞ ĂŵƉŝŶĂ 'ƌĂŶĚĞ
;h&'Ϳ͕ϮϬϬϴ͘

<DEE͕:͘W͖͘<DW,KZ^d^͘K͖͘Zh>>͕͘ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞƉůŽƚƐŽĨĚǇŶĂŵŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘ƵƌŽƉŚǇƐ͘>Ğƚƚ͕͘
ϱϲ;ϱͿ͗ϵϳϯʹϵϳϳ͕ϭϵϴϳ͘

>DdZ/^͕<͘<ĂǇůĞŵĞƚƌŝĐƐŽƌƉ͘ŝƐŽƌĚĞƌĞĚsŽŝĐĞĂƚĂďĂƐĞ͘DŽĚĞůϰϯϯϳ͕ϬϯĚ͕͘ϭϵϵϰ͘

&Z^Z͕ ͘ D͕͘ ^t/EEz͕ ,͘ >͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐ ĨŽƌ ^ƚƌĂŶŐĞ ƚƚƌĂĐƚŽƌƐ ĨƌŽŵ DƵƚƵĂů
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘WŚǇƐŝĐĂůZĞǀŝĞǁ͕͘ǀ͘ϯϯ͕Ɖ͘ϭϭϯϰͲϭϭϰϬ͕ϭϵϴϲ͘

'K/EKͲ>>KZEd͕ :͘ /͖͘ 'KD^Ͳs/>͕ W͖͘ >EKͲs>^K͕ D͘ ŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚǇ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ Ă
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ǀŽŝĐĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŐĂƵƐƐŝĂŶ ŵŝǆƚƵƌĞ ŵŽĚĞůƐ ĂŶĚ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ
ĐĞƉƐƚƌĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶŝŽŵĞĚŝĐĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ǀŽů͘ϱϯ;ϭϬͿ͕ƉƉ͘ϭϵϰϯʹϭϵϱϯ͕ϮϬϬϲ͘

/D͘/D^W^^^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ǀ͘ϭϵ͘ϮϬϭϬ͘

:/E'͕:͖͘,E'͕z͖͘D'/>>/'E͕͘ŚĂŽƐŝŶǀŽŝĐĞ͕ĨƌŽŵŵŽĚĞůŝŶŐƚŽŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨsŽŝĐĞ͕
ǀŽů͘ϮϬ;ϭͿ͕ƉƉ͘Ϯʹϭϳ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϲ͘

<EE>͕D͖͘͘ZKtE͕Z͖͘ZE>͕,͘͘/͘ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐŵďĞĚĚŝŶŐŝŵĞŶƐŝŽŶĨƌŽŵWŚĂƐĞͲ^ƉĂĐĞ
ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶhƐŝŶŐĂ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘WŚǇƐŝĐĂůƌĞǀŝĞǁ͕ǀ͘Ϯϱ͕Ɖ͘ϯϰϬϯͲϯϰϭϭ͕ϭϵϵϮ͘

<KEKEKs͕ ͘ sŝƐƵĂů ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ ŶĂůǇƐŝƐ͕ ǀ͘ ϰ͘ϵ͘ DĂƌĐŚ ϮϬϬϲ͘ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬŶŽŶůŝŶĞĂƌ͘ϭϭϬŵď͘ĐŽŵͬǀƌĂͬхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϵĂŐŽϮϬϭϭ͘

DZtE͕E͘ŶĐŽƵŶƚĞƌƐtŝƚŚEĞŝŐŚďŽƵƌƐͲƵƌƌĞŶƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽĨŽŶĐĞƉƚƐĂƐĞĚŽŶZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
WůŽƚƐĂŶĚdŚĞŝƌƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘WŚ͘͘ƚŚĞƐŝƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWŽƚƐĚĂŵ͕ϮϬϬϯ͘
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d<E^͕&͘ĞƚĞĐƚŝŶŐƐƚƌĂŶŐĞĂƚƚƌĂĐƚŽƌƐŝŶƚƵƌďƵůĞŶĐĞǇŶĂŵŝĐĂů^ǇƐƚĞŵƐĂŶĚdƵƌďƵůĞŶĐĞ͘/Ŷ͗>ĞĐƚƵƌĞ
EŽƚĞƐŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ĞĚŝƚĞĚďǇ͘ZĂŶĚĂŶĚ>͘Ͳ^͘zŽƵŶŐ͕ƉƉ͘ƉƉϯϲϲʹϯϴϭ͘ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ϭϵϴϭ͘

tZ͕͘>͖͘/>hd͕:͘W͘ǇŶĂŵŝĐĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐƚĂƚĞƐƵƐŝŶŐƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
ƉůŽƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘:͘ƉƉů͘WŚǇƐŝŽů͕͘ϳϲ͗ϵϲϱͲϵϳϯ͕ϭϵϵϰ͘

tZ͕ ͘ >͖͘ />hd͕ :͘ W͘ ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŶŽŶůŝŶĞĂƌ ĚǇŶĂŵŝĐĂů ƐǇƐƚĞŵƐ͘ /Ŷ͗
dƵƚŽƌŝĂůƐŝŶŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇEŽŶůŝŶĞĂƌDĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ĞĚŝƚĞĚďǇD͘͘ZŝůĞǇĂŶĚ'͘
͘s͘KƌĚĞŶ͕ϮϬϬϱ͘

tZ͕͘>͘ZĞĐƵƌƌĞŶĐĞYƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶĂůǇƐŝƐ͕ǀ͘ϭϯ͘ϭ͘:ƵŶĞϮϬϬϵ͘^ŽĨƚǁĂƌĞƉĂĐŬĂŐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬŚŽŵĞƉĂŐĞƐ͘ůƵĐ͘ĞĚƵͬΕĐǁĞďďĞƌͬхĐĞƐƐŽĞŵϮϵĂŐŽϮϬϭϭ͘
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G

AA41'*- "AA41'+1 
.67'787/! !5, &'H-386,: /5
-85',/7!'<!'5O'$F! 8F5I,85'-5O'$F! 8F5
U

 
 6'-8,/ /-387'/., 75:"6 ! -"7/ /6 .8-"5'/6 " 8- 5! '-3/57.7! 35 
.%!.&5'C3/66'','7. // !6!.:/,:'-!.7/7!./,0%'/6!-/86/ '5!7/ !35/707'3/6$(6'/6F5
5!,'>/ !6'-8,2!66/87','> 6!482!6 '$!5!.''6C648'6 !65!:!-//-3/57-!.7/ !
!67587856 68-!7' 6  $!.1-!./6 /-3,!</6F  48/ ! /'66/. " 8- !48/ '$!5!.',
87','> .(6'!..%!.&5'35 !65!:!5$!.1-!./6 !%!5/ !3/7!.',!-48!$/.7!"
/.&!' F 5 6/,8'/.5  !48/ '$!5!.', ./ /-(.'/ !$'.' / 35  6'-8,/C 87','>H6! /
"7/ / /6 ,!-!.7/6 '.'7/6C 48! 35!6!.7  :.7%!- ! 6/,8'/.5 !482!6 !- /-(.'/6 !
%!/-!75'/-3,!<C/48, !:!6!5 '65!7'> /!-68 /-(.'/6C&- /6!,!-!.7/6F35!6!.7-H
6! /'6 -"7/ /6 ! '65!7'>/ ! /-(.'/6 /8 ! %!5/ ! -,&6C / "7/ / ! ':'6/
5'#.75'!/"7/ / !!,8.=C48! !:!-6!5/-35 /6!-7!5-/6 48,'  !.%!5/
/6 !,!-!.7/6F 7','>. / 8- !6758785 48 5  /-/ /-(.'/C !67 $/' '65!7'>  87','>. / /6
/'6-"7/ /6!68-!7' 6'-8,//-48/ !/'66/.!/"7/ / /,!-!.7/6'.'7/6F
357'5 /6 5!68,7 /6 !676 6'-8,2!6C :!5'$'/8H6! 48! / "7/ / ! !,8.= %!5 -!,&/5!6
5!68,7 /648!/"7/ / !':'6/5'#.75'C-648!':'6/5'#.75'6!5:!/-/%!5 /5
!.06'.7!5./6-,&F

*512B&5"@"7/ / ! !,8.=C -"7/ / ! ':'6/ 5'#.75'C -"7/ / /6 !,!-!.7/6 $'.'7/6C
6'-8,//-387'/.,













GA  
 -/ !,%!- -7!-7' 75:"6 ! -"7/ /6 .8-"5'/6 " 8- 5! '-3/57.7! 35 
!.%!.&5'C3/'63/66'','7/7!67! !./:67!./,/%'6!-7!5''66!-.!!66'  ! !35/707'3/6C/
48!5!35!6!.78-!/./-'!--7!5''6!.35/ 8/ !./:63!6F- 67".'687','> 6C
!:' /68$,!<'','  !C"/"7/ / /6,!-!.7/6'.'7/6C48!"./7:!,3!,5!6/,8/ !!482!6
'$!5!.''6-!6-/!- /-(.'/6 !%!/-!75'/-3,!<C !67$/5-C6!. /87','> /355!6/,:!58-
%5. !.9-!5/ !35/,!-6 !.%!.&5'C%!/$(6'!$(6'-7!-7'FJ CU]]UK
68!66/ /"7/ / /6,!-!.7/6'.'7/6355!6/,8/ !!482!6 '$!5!.''6!- /-(.'/6
! %!/-!75' /-3,!< 6! !:!  '65!7'>/ !67!6 /-(.'/6 !- 68 /-(.'/6C &- /6 !
!,!-!.7/6F   8- /6 !,!-!.7/6 " 757 / /-/ 8- /-(.'/ !  6/,8/ %!5, 35 / 6'67!- "
$/5- 3!,8.'/ /65!68,7 /6!- !,!-!.7/F/57.7/C358-3,'/!$!7': /"7/ /
/6,!-!.7/6'.'7/6C$>H6!.!!665'8- '65!7'>/ ! /-(.'//-!,!-!.7/648!./%!5!-
!55/6.8-"5'/6C '65!7'>/!6748!"/.&!' /-/-,&F
548!8-6'-8,/87','>. //"7/ / /6,!-!.7/6'.'7/66!*!$!7':C-,& !:!6!5
%!5 /-/-(.'-/3/66(:!, !!,!-!.7/648!86!-!55/6.8-"5'/6C3/'6686%!/-!75'63/ !-
,7!55 / 5!68,7 / 6'%.'$'7':-!.7!F  !6!*:!, 35 8- -,& " 48! /6 6!86 !,!-!.7/6 6!*- /
-'6350<'-/3/66(:!, !75'.%8,/6!48',7!5/6F8. //-'/5.%8,/ !8-!,!-!.7/6!35/<'-
/ .%8,/ 56/ ! / 6!8 7-.&/ '-'.8'C / !55/ 75!, /  !,! 8-!.7 /.6' !5:!,-!.7! ! 
/.:!5%#.' / 6'67!- " /-35/-!7' F .75!7.7/C .%8,/6 -8'7/ 3!48!./6 7-"- !:!- 6!5
!:'7 /6C 3/5 48! %56  $/5- 48! / !,!-!.7/ 3/668'C 6 !482!6 75!, 6  !,! 3/ !- %!55
6'67!-6 -, /. ''/. /6F /- 6'67!-6 -, /. ''/. /6C / !55/ ! 55! /. -!.7/ 35!*8 ' 
35!'6/ 6/,8/ /6'67!-C./6/ !6/,82!63/5-"7/ /6 '5!7/6C!.48.7/48!!--"7/ /6
'7!57':/6C/.:!5%#.'6!5,!.7F
<'67!- -"7/ /6 ! ':'6/ ! :5'/6 7'3/6C $/5-6 ! ':'6/ 5!%8,5!6C /. ! 6! 87','>- 3/.7/6
/-/!-8--,&48 5'8, C! ':'62!6./5!%8,5!6C 8-/-68635035'6:.7%!.6F-
/6-"7/ /6 ! ':'6/./5!%8,55!$!5!.' /6.,'7!5785"75'.%8,/ !!,8.=F
75'.%8,/ !!,8.=35!6!.7:.7%!.66/5!/875/67'3/6 ! '65!7'>/35.,'6!!-
!,!-!.7/6$'.'7/63/57!.756!-35!%!55!,!-!.7/6-'6350<'-/3/66(:!, !75'.%8,/6!48',7!5/6F
5 / 5!$'.-!.7/ !67 7".'C 8- /6 -"7/ /6 ! 68 ':'6/ ! !,!-!.7/6 "  68 ':'6/
5'#.75'J CVTT[KF
67!75,&/35!6!.7/-35/ ! /'6-"7/ /6 !%!5/ !-,&6C3,' /66/5!8-
/-(.'/ &/-/%#.!/C /- 6 -!6-6 57!5(67'6 $(6'6F  35'-!'5/ " 8- -/ '$'/ 
68 ':'6/ 5'#.75'C 48! 3!5-'7!  '65!7'>/ ! /-(.'/6 /.:!</6F  6!%8. / -"7/ / " 
75'.%8,/ !!,8.=C87','>. //-/6! ':'6/5'#.75'/-/%!5 /5 !.06'.7!5./6/
/-(.'/F 6 -,&6 %!5 6 3/5 !67!6 -"7/ /6 6/ 68-!7' 6  8- 6'-8,/ /- / "7/ / /6
,!-!.7/6'.'7/6C/. !!67!6 /-(.'/66/68-!7' /6/ !8--3/ !$'.' /3!,!48/ !
/'66/.F


HA

   

 !48/ ! /'66/. "  !48/ '$!5!.', 35', !,(37' 6'-3,!6F , " !65'7 3!, 5!,/
-7!-7'!<3/67.48/JUKF
CL4FTUM
/. ! "$8./$/.7!F

!48/ !/'66/.3/668'3,'2!6.$(6'!..%!.&5'F/5!<!-3,/C 3/ !5!35!6!.75
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo comprimir um sinal de voz eliminando as pausas, a fim de
minimizar a quantidade de dados transmitidos. Essa quantidade está ligada diretamente ao número de
erros que podem ocorrer em detrimento do meio utilizado além da taxa de transmissão, pois quanto
menor o arquivo a ser transmitido, maior será o número de arquivos que poderão ser transmitidos
numa mesma banda, o que aumenta a quantidade de dados que são efetivamente necessários para a
transmissão. Na elaboração do projeto foi utilizada a ferramenta MATLAB.

Palavras-chave: Compressão, Voz, Silêncio.
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1. INTRODUÇÃO
Apresentaremos nesse trabalho como é feita a compressão do áudio, remoção das pausas entre as
falas e como isso poderia ser utilizado em um sistema de transmissão em tempo real, seja em uma linha
telefônica comum ou em um sistema VoIP, para reduzir a quantidade de dados transmitidos,
consecutivamente a quantidade de erros gerados durante essa transmissão, e para aumentarmos a
quantidade de dados úteis enviados durante essa transmissão.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 VoIP e Telefonia IP
VoIP consiste no uso das redes de dados que utilizam o conjunto de protocolos TCP/UDP/IP para a
transmissão de sinais de voz em tempo real na forma de pacotes. A voz é digitalizada e transmitida
usando uma infraestrutura LAN ou WAN. Assim sendo, não há nenhuma garantia de serviço, ou seja,
dependendo do tráfego, podem ocorrer retardos na transmissão.
Telefonia IP é frequentemente mencionada como a extensão do serviço de comunicação vocálica
propiciadas por tecnologias de VoIP até o equipamento do usuário final e sua consequente possibilidade
de integração com outros serviços típicos da Internet, correio eletrônico e streaming. Ela é vista não só
como capaz de estabelecer chamadas telefônicas e outras facilidades típicas de sistemas telefônicos
convencionais, mas também como plataforma de integração de serviços.
Nos serviços de telefonia IP, a voz passa por um processo de digitalização para que este possa viajar
pela rede na forma de bits. Uma vez digitalizada, a voz é transmitida na forma de pacotes de dados
usando o protocolo IP dentro de uma rede privada ou rede onde há garantia do serviço oferecido.
Além da digitalização e do transporte de voz, a telefonia IP também permite outros tipos de serviços
comuns aos de telefonia, como transferência de chamadas, chamadas em espera, entre outras. É
considerada por muitos a nova geração das telecomunicações.
A grande diferença entre a tecnologia VoIP e a telefonia digital é que, na tecnologia VoIP, a
inteligência se concentra na rede, que tem que ser capaz de marcar os pacotes de forma que eles sejam
reorganizados de forma correta no ponto final. Já na telefonia digital a inteligência se concentra nos
hosts, que no caso seriam os aparelhos telefônicos. Eles seriam responsáveis por tratar os pacotes e
utilizariam a rede somente como o meio de transmissão, sem dependes de fatores dela para que o
serviço funcionasse de forma eficiente.

2.2 Compressão de áudio
Várias são as maneiras utilizadas que tem por objetivo diminuir o tamanho de arquivos de modo
que eles possam ser enviados através de uma rede de computadores, ou até mesmo na forma de
radiodifusão de forma rápida e sem perda de qualidade.
Para tal finalidade, esse arquivo é comprimido utilizando vários tipos de compressão já existentes.
Um desses tipos de compressão é o que chamamos de Silence Compression (Compressão do Silêncio),
muito utilizada em telefonia IP.
A Silence Compression consiste em retirar de um arquivo de áudio tudo o que não for efetivamente
voz ou mensagem necessária ao entendimento no receptor, isto é, ela retira todos os silêncios de uma
transmissão.
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Segundo [SOUZA, 2001] e como podemos ver na Figura 1 temos que cerca de 56% de uma
conversação é formada por silêncio ou pausas. O que reafirma a necessidade de fazer um tratamento
deste fato.

2.3 Desenvolvimento e explicação do algoritmo
Para exemplificarmos nosso trabalho, desenvolvemos um algoritmo em linguagem de programação
MATLAB que executa a função de compressão do silêncio.
Primeiramente iremos carregar o nosso arquivo que será comprimido através da função wavread
(Figura 2), a qual nos retorna o sinal amostrado a partir do áudio, a taxa de amostragem e a quantidade
de bits utilizados para amostrar esse sinal.
Em seguida definimos as variáveis que serão utilizadas para o armazenamento dos sinais depois de
tratados (Figura 2). Nessa fase definimos vetores sem tamanho específico, devido ao fato do tamanho
do sinal de áudio ser variável.
Na Figura 3 é onde efetivamente retiramos o silêncio desse sinal de áudio. Definimos uma amplitude
específica, que após alguns estudos de caso com alguns áudios diferentes definimos que este valor está
por volta de 0,08 e -0,08, que servirá como uma amplitude de corte. Toda amostra de áudio que estiver
dentro dessa amplitude será considerada silêncio.
Logo após, remontamos o nosso áudio (Figura 7), sem o silêncio, e plotamos os gráficos do áudio
original (Figura 6) e do áudio sem o silêncio (Figura 7), para efeito de comparação.
A seguir, inserimos novamente o silêncio no áudio e após isso montamos o áudio da forma como ele
será visto na recepção (Figura 8). Nesse ponto também plotamos o gráfico do áudio para efeito de
comparação com o original (Figura 8).

2.4 Vantagens e Desvantagens
A compressão do silêncio já é uma realidade no mundo atual de telefonia IP, tendo em vista o baixo
custo de processamento que envolve essa técnica, o que nos permite aplicarmos outros tipos de
algoritmos de compressão de dados, e o grande ganho de banda (já que necessitaremos de enviar um
arquivo de menor tamanho) que ela proporciona.
A grande desvantagem de utilização seria o fato de termos um tempo crítico para o processamento
desse áudio, tendo em vista que ao utilizar essa técnica para tratamento de dados a serem transmitidos
em uma comunicação VoIP, por exemplo, não podemos juntar uma grande quantidade de dados para
tratarmos, tendo em visto que isso acarretaria um delay (atraso) muito grande na nossa comunicação, o
que a tornaria crítica ou até mesmo inviável dependendo do tamanho desse atraso.
Porém, ao pensarmos em tratamento de um áudio previamente gravado, as vantagens superam em
muito as desvantagens, tendo para esse caso, somente uma pequena perda de qualidade como
desvantagem, o que pode ser diminuída aumentando a sensibilidade da nossa técnica com a diminuição
da faixa de amplitude que iremos considerar como silêncio.

3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA
A seguir temos uma representação de como são dispostos os dados em uma conversação (Figura 1).
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Figura 1: Componentes de uma conversação

Daremos seguimento com a figura que mostra o código em linguagem de programação MATLAB que
executa o tratamento de silêncio de um áudio.

Figura 2: Código para carregar o áudio e definição de variáveis

Figura 3: Código para retirar o silêncio do áudio

Figura 4: Rotina que remonta o áudio sem o silêncio
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Figura 5: Rotina para reinserir o silêncio e regravar o áudio
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Figura 6: Sinal de áudio original
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Figura 7: Gráfico do áudio após a retirada do silêncio
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Figura 8: Gráfico de áudio após a reconstrução inserindo o silêncio
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4. CONCLUSÃO
Este artigo anterior foi escrito com a finalidade de apresentar um exemplo de aplicação de
compressão de áudio visando sua introdução no meio acadêmico como forma de estudar como seria o
funcionamento de uma transmissão de voz sobre um meio, seja ele físico, virtual ou ambos, além de
levar para dentro das salas de estudo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado
do Ceará a aplicação na prática do que vimos em teoria na cadeira de Sistemas de Multimídia.
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WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͕
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘
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ϭ͘ /EdZKhK
KƌŽďƀĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞůŵƵůƚŝĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞƐĞŶŚĂĚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƚĂƌĞĨĂƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ Ğŵ ůƵŐĂƌĞƐ ŽŶĚĞ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ŚƵŵĂŶĂ ƐĞ ƚŽƌŶĂ ĚŝĨşĐŝů͕ ĂƌƌŝƐĐĂĚĂ Ğ ĂƚĠ ŵĞƐŵŽ
ŝŵƉŽƐƐşǀĞů͕ĨĂǌĞŶĚŽͲƐĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ;ƐŝƐƚĞŵĂƐƌŽďſƚŝĐŽƐͿƋƵĞĂƐ
ƌĞĂůŝǌĞŵ ƐĞŵ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ũĄ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ƐĆŽ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ƉĞƌĐĞďĞƌ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕
ĂƌŵĂǌĞŶĂƌĞŵĂƉŽƐŝĕĆŽ͕ĂŐŝƌĐŽŶĨŽƌŵĞŽĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞŽƌŽĚĞŝĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕ƉĂƌĂŽĨŝĞůĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞŵǀĄƌŝŽƐŶşǀĞŝƐ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƵŵĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƋƵĞƚĂŵďĠŵǀĞŵƐĞŶĚŽŵƵŝƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Ġ Ă ƌŽďſƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƉŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĂďƌĂŶŐĞ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚŝĚĄƚŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐ Ğ ŵŽƚŝǀĂĚŽƌĂƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƉŽĚĞ ĐƌŝĂƌ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͕ ĨůĞǆŝďŝůŝǌĂƌ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĂ Ă
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĂƚŝǀĂ͕ ;:E Θ DhZ1/K͕ ϭϵϵϴͿ͘ K ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĞŶǀŽůǀŝĚŽ ŶĂ ƌŽďſƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽŵĂŶƵƐĞŝŽ ĨşƐŝĐŽ͕ ƚĞŵ ĚĞƐƉĞƌƚĂĚŽ ĂŵŽƚŝǀĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĞƐ͕ ĨĂƚŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞ
ĞƐƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ Ž ĨĂǀŽƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘ ůĠŵ ĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ŶŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ ƐĆŽ
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽƐŶŽǀŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵŽĂ&şƐŝĐĂ͕ůĞǀĂŶĚŽŽ
ĂůƵŶŽĂďƵƐĐĂƌŶŽǀĂƐƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĂƐƐŝŵĞŵƵŵĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞĞĨŝĐĂǌ͘
ƉĞƐĂƌĚĞŵƵŝƚĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐƐĞŐƵŶĚŽĂŶƚĞ;ϮϬϬϴͿ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞŵĂƌŽďſƚŝĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽƐĞŶĚŽ
ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ ƌŝĐĂ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞůĂ͕
ŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ ŶĆŽ ĨĂǌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĐŽƚŝĚŝĂŶŽ ĚĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͘  ĞǆƉůŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƚĂů ĨĂƚŽ͕ ƉĂƐƐĂ ƉĞůĂ
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ŶĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘ ƐƐĂ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ƌĞƐŝĚĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĂ͕ƉŽŝƐŽĐƵƐƚŽĂŝŶĚĂĠƉƌŽŝďŝƚŝǀŽ͘
ŝĂŶƚĞĚĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƋƵĞƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂŶĂƚƵƌĞǌĂƉŽƐƐƵŝ
ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ŵĂŝƐ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ Ğ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽĠƋƵĞƐƵƌŐŝƵĂŵŽƚŝǀĂĕĆŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƌŽďƀ ĐŽŵ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĚĞ ƌŽďſƚŝĐĂ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƉŽƌĠŵ͕ ĐŽŵ ĐƵƐƚŽ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚƵǌŝĚŽ͘ K ŵĞƐŵŽ ƉƌŽƉƁĞ Ă
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵƌŽďƀĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞĂƉŽŝŽăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĂŽďũĞƚŽƐ͕
ǀŝƐĂŶĚŽƚŽƌŶĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵŵĂŝƐƌŝĐŽ͕ĚŝŶąŵŝĐŽĞƉƌĂǌĞƌŽƐŽ͘


Ϯ͘ 'ZsKKDK^K&dtZW>/d/sK^Eh^
O sistema de desenvolvimento SanUSB é uma ferramenta composta de software livre
multiplataforma de caráter inovador para gravação de microcontroladores da família PIC18Fxx5x com
interface USB, pois opera nos sistemas operacionais mais difundidos(Windows®, Linux e Mac OSX). O
hardware de gravação do microcontrolador via USB é mostrado na Figura 1. Esta ferramenta livre se
mostra eficiente no desenvolvimento rápido de projetos reais, pois não há necessidade de remover o
microcontrolador para a atualização do firmware.
Além disso, esta ferramenta se mostra eficaz no ensino e na difusão de microcontroladores, bem
como em projetos de eletrônica e informática, pois todos os usuários podem desenvolver projetos reais no
ambiente de ensino ou na própria residência sem a necessidade de um equipamento para gravação de
microcontroladores. Além disso, o software de gravação de microcontroladores USB é plug and play, ou
seja, é reconhecido automaticamente pelos sistemas operacionais sem a necessidade de instalar nenhum
driver. Dessa forma, ela é capaz de suprimir:
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1. Um equipamento específico para gravação de um programa no microcontrolador;
2. Conversor TTL - RS-232 para comunicação serial bidirecional, emulado via USB pelo protocolo
CDC, que permite também a depuração do programa através da impressão via USB das variáveis do
firmware;
3. Fonte de alimentação, já que a alimentação do PIC provém da porta USB do PC (ver Figura 1). É
importante salientar que cargas indutivas como motores de passo ou com corrente acima de 400mA
devem ser alimentadas por uma fonte de alimentação externa.
4. Conversor analógico-digital (AD) externo, tendo em vista que ele dispõe internamente de 10 ADs
de 10 bits;
5. software de simulação, considerando que a simulação do programa e do hardware podem ser feitas
de forma rápida e eficaz no próprio circuito de desenvolvimento ou com um protoboard auxiliar.
Além de todas estas vantagens, os laptops e alguns computadores atuais não apresentam mais
interface de comunicação paralela e nem serial EIA/RS-232, somente USB.
Como pode ser visto, esta ferramenta possibilita que a compilação, a gravação e a simulação real de
um programa, como também a comunicação serial através da emulação de uma porta COM virtual,
possam ser feitos de forma rápida e eficaz a partir do momento em que o microcontrolador esteja
conectado diretamente a um computador via USB.

&ŝŐƵƌĂϭʹ,ĂƌĚǁĂƌĞĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌǀŝĂh^͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞůŝǀƌĞ^ĂŶh^͕Ğ
ĐŽŶĞĐƚŽƌh^ƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽƐŽĨƚǁĂƌĞ͘

ĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂƚƌŽĨŝŽƐĚŽĐĂďŽh^͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĨŝŽsĐĐĠǀĞƌŵĞůŚŽ͕Ž'ŶĚĠŵĂƌƌŽŵ͕ŽнĠĂǌƵů
ŽƵǀĞƌĚĞĞŽͲĠĂŵĂƌĞůŽŽƵďƌĂŶĐŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͘WŽĚĞͲƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĐĂĚĂĨŝŽƚĞƐƚĂŶĚŽĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ
ĚĞĐĂĚĂƵŵĐŽŵŵƵůƚşŵĞƚƌŽ͘ĂƐŽŽƐŝƐƚĞŵĂŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĞũĂĞŵďĂƌĐĂĚŽĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕Ƶŵ
ƌŽďƀ͕ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ŽƵ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ͕ ĞůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌƵŵĂďĂƚĞƌŝĂĐŽŵƵŵĚĞϵsŽƵƵŵĐĂƌƌĞŐĂĚŽƌĚĞĐĞůƵůĂƌ͘
K ĐŽŵƉŝůĂĚŽƌ ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶŽƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ Ġ Ž ^Π͕ ĚĞǀŝĚŽ ă ĚŝĚĄƚŝĐĂ ĚĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ Ğ ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ƉĂƌĂ ĞŵƵůĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂů͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌŽĚƵǌĞŵ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĂĨŝŵĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐŽĨƚǁĂƌĞƐŽďƌĞĞůĞ͘
WĂƌĂ ĞǆĞĐƵƚĂƌ Ă ŐƌĂǀĂĕĆŽ ĚŽ ƌŽďƀ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ^ĂŶh^͕ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŐƌĂǀĂƌ͕
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ƵŵĂ ǀĞǌ͕ ĐŽŵ Ƶŵ ŐƌĂǀĂĚŽƌ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ƉĂƌĂ W/͕ Ž ŐĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌ ĚĞ ŐƌĂǀĂĕĆŽ
ƉĞůĂ h^ 'ĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌ͘ŚĞǆ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶŽƐ ĂƌƋƵŝǀŽƐ ĚŽ ŐƌƵƉŽ ^ĂŶh^ ;ϮϬϭϭͿ͕ ŽŶĚĞ ƚĂŵďĠŵ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů
ďĂŝǆĂƌ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƐĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ ĚĞƐƚĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ Ğ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽŵĂŶƵĂůĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽǀŝĂh^;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘



0310

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



ϯ͘ KE^dZhKKWZKdMd/WKZKMd/K/yKh^dK
WĂƌĂ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ĨŽŝ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ Ƶŵ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ƌŽďſƚŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƌŽďƀƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĨŝǆĂ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂŵŽǀĞƌ ;ŵĂŶŝƉƵůĂƌͿ ŽďũĞƚŽƐ ĂŽ ƌĞĚŽƌ͕ƉŽƌ ĂŐƌĞŐĂƌĞŵ ƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽĐŽŶƚƌŽůĞŵĞĐąŶŝĐŽ Ğ ůſŐŝĐŽ ĚŽƐ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϯͿ͘ƐƚĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐĚĞƐĚĞĂĄƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŽŶĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŵĂƐŵĂŝƐǀĂƌŝĂĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐ
ĐŽŵŽ ŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ ƐŽůĚĂŐĞŵ͕ ƉŝŶƚƵƌĂ Ă ƐƉƌĂǇ͖ ĂƚĠ Ă ĄƌĞĂ ŵĠĚŝĐĂ͕ ŽŶĚĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚĞůĞͲĐŝƌƵƌŐŝĂ͘
KƌŽďƀĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƚĞŵƚƌġƐŐƌĂƵƐĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ŽŶĚĞŽƐĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽĨĞŝƚŽƐƉŽƌƚƌġƐƚŝƉŽƐĚĞ
ŵŽƚŽƌĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵŵŽƚŽƌĚĞƉĂƐƐŽ͕ƵŵŵŽƚŽƌĞƵŵƐĞƌǀŽͲŵŽƚŽƌ͕ĐŽŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘
KƐŵŽƚŽƌĞƐĂĚŽƚĂĚŽƐĨŽƌĂŵŵŽŶƚĂĚŽƐĞŵŵĂůŚĂĨĞĐŚĂĚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƌĞĐĞďĞŵƵŵƐŝŶĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂŵĂƉŽƐŝĕĆŽĂƚƵĂůĞĂƚƵĂŵŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞĐŝŽŶĂŶĚŽͲƐĞƉĂƌĂĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞƐĞũĂĚĂ͘WĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽƐ ŵŽƚŽƌĞƐ͕ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ ĨŽŝ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘KƐƐĞŶƐŽƌĞƐĨŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞŵĂŶƵĂůĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲ/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞůŝǀƌĞ^ĂŶh^ƉĂƌĂŐƌĂǀĂĕĆŽĚĂŵĞŵſƌŝĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘

dŽĚŽƌŽďƀƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĂĐŝŽŶĂƌŽƐŵŽƚŽƌĞƐ͘ĨŽŶƚĞ
ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ Ă ďŽƌĚŽ ĚŽ ƌŽďƀ͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ĚŽ ƚŝƉŽ ďĂƚĞƌŝĂƐ ƌĞĐĂƌƌĞŐĄǀĞŝƐ͕ ŽƵ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ĞǆƚĞƌŶĂĂĞůĞ͘ƐďĂƚĞƌŝĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĐƵƐƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůĞǀĂĚŽĞĞǆŝŐĞŵĐƵŝĚĂĚŽƐƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ͘
ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĂƐ ďĂƚĞƌŝĂƐ Ġ ĚŝƐƉĞŶƐĂƌ Ƶŵ ĨŝŽ ĐŽŶĚƵƚŽƌ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĞŶĚĞ ĚĞƐĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĂƚĠ Ž
ƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘:ĄĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂƐƐĆŽďĂƌĂƚĂƐĞŶĆŽĞǆŝŐĞŵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƚĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞ͕
ĂůĠŵĚĞƚŽƌŶĂƌĞŵŽǀĞşĐƵůŽŵĂŝƐůĞǀĞĞĚĞŵĞŶŽƌƚĂŵĂŶŚŽ͕ƉŽƌĠŵĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŚĂǀĞƌƵŵƉĂƌĚĞĨŝŽƐ
ĞůĠƚƌŝĐŽƐůŝŐĂŶĚŽĂĨŽŶƚĞĞŽƌŽďƀ;>/^N͕ϭϵϵϱͿ͘EŽƉƌŽũĞƚŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽŽƉƚŽƵͲƐĞƉŽƌĞŵƉƌĞŐĂƌƵŵĂ
ĨŽŶƚĞ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĞǆƚĞƌŶĂ͕ ƋƵĞ Ġ ĚĞ ďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ Ğ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘  ƉůĂĐĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ Ġ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ Ă ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĞŶǀŝĂĚĂƐ ƉĞůĂ ƉůĂĐĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ŽƐ ŵŽƚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĨŝƌŵǁĂƌĞ ĚŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ




&ŝŐƵƌĂϯʹDĂŶŝƉƵůĂĚŽƌƌŽďſƚŝĐŽƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͘


ϯ͘ϭ ^ĞŶƐŽƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŵĂŶƵĂů
WĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌƌŽďſƚŝĐŽ͕ĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƵŵĂƉůĂĐĂĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽ
ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞƐĞƚĞĐŚĂǀĞƐƚĄĐƚĞŝƐ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϰͿ͕ƋƵĞĞŶǀŝĂŵƐŝŶĂŝƐăƉůĂĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚĂŽŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŐƌĂƵƐĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͘


&ŝŐƵƌĂϰʹWůĂĐĂĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘



ϯ͘Ϯ ĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ
KƐŵŽƚŽƌĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĨŽƌĂŵ͗ŵŽƚŽƌĚĞƉĂƐƐŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌĂƵĚĞ
ůŝďĞƌĚĂĚĞ;ďĂƐĞͿ͕ŵŽƚŽƌĐŽŵĐĂŝǆĂĚĞƌĞĚƵĕĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞŐƵŶĚŽŐƌĂƵĚĞ
ůŝďĞƌĚĂĚĞ Ğ ƐĞƌǀŽͲŵŽƚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ŐƌĂƵ ĚĞ ůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ Ă ŐĂƌƌĂ ;ǀĞƌ
&ŝŐƵƌĂϱͿ͘
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Motor CC

Servo-motor
Motor de passo

&ŝŐƵƌĂϱʹDĂŶŝƉƵůĂĚŽƌƌŽďſƚŝĐŽƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞůĞŵŽƚŽƌĞƐ͘


ϯ͘ϯ ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĞĐąŶŝĐŽ
ůĠŵ ĚŽ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ͕ ŽƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ƌŽďſƚŝĐĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƵŵĂ
ĐĂŝǆĂ ĚĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝŶĂů͕ ƋƵĞ Ġ Ƶŵ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ
ĞŶŐƌĞŶĂŐĞŶƐ͕ĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞƌĞĚƵǌŝƌĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞƌŽƚĂĕĆŽĚŽĞŝǆŽ;ŽƵĂŶŐƵůĂƌͿĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽƚŽƌƋƵĞ
ĚŽ ŵŽƚŽƌ͘ KƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ ƉŽƐƐƵĞŵ ĐĂŝǆĂ ĚĞ ƌĞĚƵĕĆŽ͗ Ž ŵŽƚŽƌ ĚĞ ƉĂƐƐŽ ĐŽŵ ĐĂŝǆĂ
ĞǆƚĞƌŶĂ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϲͿ͕ŵŽƚŽƌĐŽŵĐĂŝǆĂŝŶƚĞƌŶĂĞƐĞƌǀŽͲŵŽƚŽƌĐŽŵĐĂŝǆĂŝŶƚĞƌŶĂĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĞǆƚĞƌŶĂ͕ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ŐĂƌƌĂ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϲͿ͘ DĂŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ
ƌŽďſƚŝĐŽƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƐƚĂƐŶŽǀşĚĞŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŽϭŐhϵĂWt:/͘



&ŝŐƵƌĂϲʹĂŝǆĂĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚŽŵŽƚŽƌĚĞƉĂƐƐŽĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŐĂƌƌĂ͘


ϰ͘ Z^h>dK^/^hZ^^O^
 ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ƌŽďſƚŝĐŽ ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ƉĞƌŵŝƚŝƵ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚƵĐĂƚŝǀŽŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ƌĞƐƐĂůƚĂŶĚŽĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵƌŽďƀĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽĐŽŵƚƌġƐŐƌĂƵƐĚĞ
ůŝďĞƌĚĂĚĞ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƌĞĐŝĐůĄǀĞŝƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ž ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĞŶƚƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĞ
ƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ ƌĞĐŝĐůĄǀĞŝƐ͕ ĐŽŵ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ƌŽďſƚŝĐĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕
ƚŽƌŶĂŶĚŽĂƌŽďſƚŝĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƵŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂǀŝĄǀĞůƉĂƌĂĂŵĞĚŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂůĞ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ůĞǀĂŶĚŽĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆŽƐĚĞĨŽƌŵĂůƷĚŝĐĂ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĂƌŽďſƚŝĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĂƉŽŶƚĂƚĂŵďĠŵĐŽŵŽƵŵĂĞǆĐĞůĞŶƚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕
ůĞǀĂŶĚŽ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ă ƉƌĄƚŝĐĂ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ Ă ĂƐƐŝŵŝůĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
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ĞĨŝĐĂǌ͘ WĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ğ ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƌ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶĂ ďĂƐĞ ĚŽ ŵŽƚŽƌ͕
ĐŽŵŽƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌĂƵĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ƵŵŵŽƚŽƌĚĞƉĂƐƐŽĐŽŵĐĂŝǆĂĚĞĞŶŐƌĞŶĂŐĞŶƐ͕ŶŽƐĞŐƵŶĚŽŐƌĂƵĚĞ
ůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ĨŽŝĞŵƉƌĞŐĂĚŽƵŵŵŽƚŽƌĐŽŵƉŽŶƚĞ,͕ĞŶĂŐĂƌƌĂ͕ƚĞƌĐĞŝƌŽŐƌĂƵĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ƵŵƐĞƌǀŽͲŵŽƚŽƌ͘

Z&ZE/^

Ed͘DĞĚĞŝƌŽƐ&ŝůŚŽ͕Wh>K͘'ŽŶĕĂůǀĞƐ͞ZŽďſƚŝĐĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĞĂŝǆŽƵƐƚŽ͗hŵĂZĞĂůŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂĂƐƐĐŽůĂƐƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͕͟hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚĞDĂƌŝŶŐĄͬyys///ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĂ^͕ĞůĠŵĚŽWĂƌĄ͕
ũƵůŚŽ͕ϮϬϬϴ͘

'ZhWK^Eh^͘ƌƋƵŝǀŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ^ĂŶh^͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬďƌ͘ŐƌŽƵƉƐ͘ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͬŐƌŽƵƉͬ'ƌƵƉŽ^ĂŶh^ͬхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĂŐŽϮϬϭϭ͘

:E͕ŶĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ͖DhZ1/K͕:ĂƌŝŶĂ͕͞ZŽďſƚŝĐĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕͟WŽŶƚŝĨşĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĂƚſůŝĐĂͬ///
DŝůůĞŶŝƵŵ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϵϵϴ͘

>/^N͕DĂƌŝĂ>͘ůĂŶĐŬ͕͞DKd&͗DĞƚĂͲŽďũĞƚŽƐƉĂƌĂdŽůĞƌąŶĐŝĂĂ&ĂůŚĂƐ͕͟WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗W'ĚĂ
h&Z'^͕ϭϵϵϱ͘dĞƐĞĚĞŽƵƚŽƌĂĚŽ͘
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KE^dZhKhD^dKD/^>dZ/^hd/>/EKWKZd
WZ>>KD/ZKKDWhdKZ
ϭ

Ϯ

͘W͘ZŝǀĂƐWĂĚŝůůĂ Ğ:͘'͘ĚĞ^ŽƵǌĂ 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚſƌŝĂĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂʹĂŵƉƵƐsŝƚſƌŝĂĚĂ
ŽŶƋƵŝƐƚĂ
ƌŝǀĂƐͺĐĞĨĞƚΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹũŽƚĂŐƵĂůďĞƌƚΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƵŵĂĞƐƚĂĕĆŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐĐŽŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂƌ
ĂŵĞĚŝĕĆŽĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘
ĞƐƚĂĕĆŽĠĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌƵŵŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽĐŽŵƵŵƉŽƌƚĂͲĂŵŽƐƚƌĂĞŵďƵƚŝĚŽ͕ŽŶĚĞĠĐŽůŽĐĂĚŽŽŽďũĞƚŽĂ
ƐĞƌ ĂŶĂůŝƐĂĚŽ͕ Ğ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƋƵĞ ƚĞŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨĂǌĞƌ Ă ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ
ĂŶĂůſŐŝĐŽƐĞŵƐŝŶĂŝƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉŽƌƚĂ
ƉĂƌĂůĞůĂ͘WĂƌĂĂŵĞĚŝĚĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵƚĞƌŵŽƉĂƌƚŝƉŽ<ĞŽŵĠƚŽĚŽĚĞĚƵĂƐƉŽŶƚĂƐ
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƐŵĞĚŝĚĂƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ͘KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƚĆŽĞŵ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ĐŽŵĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ŽƋƵĂůƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĚĞŶŽǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ƵƚŽŵĂĕĆŽ͕WŽƌƚĂWĂƌĂůĞůĂ͕ƐƚĂĕĆŽĚĞDĞĚŝĚĂƐůĠƚƌŝĐĂƐ
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ϭ͘ /EdZKhK
ƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĞůĠƚƌŝĐĂƐĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƐĆŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƚĂŶƚŽŶŽĐĂŵƉŽĂĐĂĚġŵŝĐŽƋƵĂŶƚŽĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂŶŽƐŝŶĚŝĐĂĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂĂŶĂůŝƐĞĚĞƐƵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƐŽďƚĂůƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͘ƉŽƌŝƐƚŽƋƵĞĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƚĞŵ ƋƵĞ ƐĞƌ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂ ƉĞůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ŽƌŝĞŶƚĂŵ Ğ ŝŶĚƵǌĞŵ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ ĂƐ ƐƵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ ŽƵ͕Ğŵ
ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŶŽǀĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ͘ EŽ ĐĂƐŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĐŽŵŽ
ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŶŽƐ ŝŶĚŝĐĂ ƐĞ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ƚĞŵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƚĄůŝĐŽ͕ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌ ŽƵ
ŝƐŽůĂŶƚĞ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ž ĞƐƚƵĚŽ ĚĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĐŽŵ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
;D^^/^͕ϮϬϬϲͿ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƉŽĚĞƌşĂŵŽƐƐƵŐĞƌŝƌƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĐŽŵŽŽĐĂƐŽ
ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ;sĂƌŝƐƚŽƌĞƐ͕ dĞƌŵŝƐƚŽƌĞƐͿ ŽƵ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ;ƚĞƌŵŽƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ͕
ƚĞƌŵŽƉĂƌĞƐͿ͘ƐƚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĨşƐŝĐĂƐƐĆŽĚĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƷŶŝĐĂĚĞ
ĐĂĚĂŵĂƚĞƌŝĂů͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͕ƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĕĆŽƚĞŵƋƵĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞŵƋƵĞ
ƐĞƉŽƐƐĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐƵĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞĞǆĂƚŝĚĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽƵŵĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĄͲůŽƐ͘ĞǀŝĚŽĂĞƐƚĞĨĂƚŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĕĆŽƚĞŵƋƵĞƐĞƌĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͕ƋƵĂƐĞ
ƐĞŵĂŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
EĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂĞƐƚĂĕĆŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƉŽƌƚĂƉĂƌĂůĞůĂĚĞƵŵŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘



Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭWƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽ^ŝŶĂůƉĞůŽDŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉŽƌƚĂƉĂƌĂůĞůĂĚŽŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĠĨĞŝƚĂĂƉĞŶĂƐƉŽƌƐŝŶĂŝƐ
ƐŽďĂĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂů͕ĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐĞůĠƚƌŝĐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕
ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƚĞƌŵŽƉĂƌĞƐ͕ ĐƌŝƐƚĂŝƐ ƉŝĞǌĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ >Z͛Ɛ Ğ ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽƐ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĂƚƵĂŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĂŶĂůſŐŝĐĂ͘EŽĐĂƐŽĚĞƵŵƐĞŶƐŽƌĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞƐƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŵĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƚĞŶƐĆŽƋƵĞǀĂƌŝĂ
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘ WĂƌĂ ƋƵĞ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƐĞũĂ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂ ƉĞůŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞƐĞũĂĨĞŝƚĂĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĚĂĨŽƌŵĂĂŶĂůſŐŝĐĂƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂů͘ K ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ĂŶĂůſŐŝĐŽ Ğŵ ĚŝŐŝƚĂů ĠŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ϬϴϬϴ
ĐŽŵƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞϴďŝƚƐ͕ϴĞŶƚƌĂĚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐĞϴĐĂŶĂŝƐŵƵůƚŝƉůĞǆĂĚŽƐĞŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĐŽŵƉĂƚşǀĞů
ĐŽŵ ůſŐŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͘ ^ĞƵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ Ġ ĚĞ ϭϬϬƵ^ ĐŽŵ Ƶŵ ĐŽŶƐƵŵŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭϱŵt Ğ
ƚĞŶƐĆŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚĞϬĂϱs;Ed/KE>^D/KEhdKZ͕ϮϬϬϵͿ͘

Ϯ͘Ϯ^ĞŶƐŽƌĞƐĚĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĠƵŵĂŐƌĂŶĚĞǌĂĨşƐŝĐĂƋƵĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĨşƐŝĐĂƐĚĞ
ƵŵŵĂƚĞƌŝĂů͘ĞǀŝĚŽĂŝƐƚŽ͕ĂůŐƵŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŶĂĞƐĐŽůŚĂĚĞƐƚĞƐĞŶƐŽƌ͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽ Ă ĨĂŝǆĂ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ŵĞĚŝƌ͕ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞ
ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğ ŵĞůŚŽƌ ĐƵƐƚŽͲďĞŶĞĨşĐŝŽ ;Zh^DZ>>K͕ ϮϬϬϴ͖ ^/>s͕ ϮϬϭϭͿ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝƐƚŽ͕ ŶĞƐƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŽƚĞƌŵŽƉĂƌ ƚŝƉŽ<;^>^͕ϮϬϭϬͿ͕ŽƋƵĂůĞƐƚĂĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĚŽŝƐĨŝŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĞ ƌŽŵĞů Ğ ůƵŵĞů͕ ŵĞĚĞ ƵŵĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ͲϮϳϬ Ă ϭϯϳϮ Ž Ğ ĨŽƌŶĞĐĞ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĞůĠƚƌŝĐŽ ƋƵĞ ǀĂƌŝĂ ĞŶƚƌĞ
ϲ͕ϰϱϴŵsĂϱϰ͕ϴϱϮŵs͘ůĞŵĞĚĞĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐĨŝŽƐŽƋƵĞĠĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂŵĞĚŝƌ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͕ ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂ ĚĂƐ ũƵŶĕƁĞƐ Ă ƵŵĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕ ũƵŶƚĂ ĚĞ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
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&ŝŐƵƌĂϭʹƐƋƵĞŵĂƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƚĠƌŵŝĐĂĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞũƵŶƚĂĨƌŝĂĂϬΣ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĚŽƐ
ĨŝŽƐĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌ͘

ƐƚĂďĞůĂƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐƚĞƌŵŽƉĂƌĞƐƉƌĞƐƐƵƉƁĞŵƵŵĂũƵŶĕĆŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞŵϬǑ;ũƵŶƚĂ
ĨƌŝĂͿ͘WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŵĞĚŝĕƁĞƐĐŽƌƌĞƚĂƐ͕ĚĞǀĞͲƐĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞƐƐĂĐŽŶĚŝĕĆŽƐĞƌĄĂƚĞŶĚŝĚĂ͕ĨĂǌĞŶĚŽͲƐĞĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĂũƵŶĕĆŽĨƌŝĂ;^>^͕ϮϬϭϬͿ͘&ŝŐƵƌĂϭŝůƵƐƚƌĂŽĞƐƋƵĞŵĂƉƌĄƚŝĐŽƉĂƌĂ
ƐĞĨĂǌĞƌĞƐƐĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͘

Ϯ͘ϯŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ^ŝŶĂů
ŽŵŽĂƐĂşĚĂĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌĞƐƚĂŶĂĨĂŝǆĂĚĞŵŝĐƌŽǀŽůƚŽƵŵŝůŝǀŽůƚĞƉŽƐƐƵĞŵďĂŝǆĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƐĞ
ĨĂǌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐƐŝŶĂŝƐƉĂƌĂƵŵƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŝĄǀĞů͕ƉĂƌĂŽƋƵĂůĂƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂ
ĚĞǀĞƐĞƌƵŵĂƌĠƉůŝĐĂĞǆĂƚĂĚŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌƐƵĂ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌŵĂŝŽƌ͘EĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽƐĞƵƚŝůŝǌŽƵƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ/EϭϭϰƋƵĞĠƵŵĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĞǆĐĞůĞŶƚĞ
ƉƌĞĐŝƐĆŽ ĐŽŵ ĂůƚĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ Ƶŵ ĨĄĐŝů ĂũƵƐƚĞ ƉĂƌĂ Ž ŐĂŶŚŽ ĚĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů
;WhEK͕ ϮϬϬϱͿ͘ hŵ ƷŶŝĐŽ ƌĞƐŝƐƚŽƌ ĞǆƚĞƌŶŽ ĚĞĨŝŶĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŐĂŶŚŽ ĚĞ ϭ Ă ϭϬϬϬϬ͘  ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ƉŽĚĞ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ĂƚĠ ц ϰϬ s͘ WŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŵƵŝƚŽ ĂůƚĂ ʹ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϬϭϬɏ͘

Ϯ͘ϰDĞĚŝĚĂĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ;'/ZKddK͕ϮϬϬϮͿŵŽƐƚƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂŵĞĚŝƌĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĂůƚĞƌŶĂĚĂ͘ EĞƐƚĞ ĐĂƐŽ Ă ƚĠĐŶŝĐĂ Ă ƐĞƌ
ĂĚŽƚĂĚĂ ƐĞƌĄ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĚƵĂƐ ƉŽŶƚĂƐ͕ Ž ƋƵĂů ƵƚŝůŝǌĂ ĂƉĞŶĂƐ ĚŽŝƐ ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ ĚŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘ ƐƚĞ
ŵĠƚŽĚŽĠŽŵĂŝƐĐŽŵƵŵƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂƐƐŝǀŽĞƵƚŝůŝǌĂͲƐĞĚĞƵŵ
ǀŽůƚşŵĞƚƌŽ Ğ Ƶŵ ĂŵƉĞƌşŵĞƚƌŽ ƉĂƌĂ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ s Ğ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ /͕ ƵƐĂŶĚŽ Ă
ĞƋƵĂĕĆŽ͕Zсsͬ/͕ŽďƚĠŵͲƐĞŽǀĂůŽƌĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
ƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĆŽ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞůŚĂ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŵƵŝƚŽ ďĂŝǆĂ͕
ĚĞǀŝĚŽăƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŐĞƌĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽƐĐŽŶƚĂƚŽƐĞĨŝŽƐƋƵĞĞƐƚĆŽĐŽŶƚŝĚŽƐŶŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͘



ϯ͘ DdKK>K'/
Žŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ
ĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĨŽƌĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ͗
• ƵŵƉŽƌƚĂͲĂŵŽƐƚƌĂĞŵďƵƚŝĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽ͖
• ƵŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ Ă ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ ƐĂşĚĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƉŽƌƚĂ ƉĂƌĂůĞůĂ ĚŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
• ƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂŵĞĚŝƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞ͖
• ƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂŵĞĚŝƌĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
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ϯ͘ϭŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽ
WĂƌĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚŽŝƐ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘EŽŵĞŶŽƌ͕ĨŽŝĞŶƌŽůĂĚŽƵŵĨŝŽĚĞEşƋƵĞůͲƌŽŵŽƐŽďƌĞĂůŐƵŵĂƐĐĂŵĂĚĂƐĚĞĨŽůŚĂƐĚĞŵŝĐĂ͕Ž
ƋƵĂůĠƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽŝƐŽůĂŶƚĞĞůĠƚƌŝĐŽ͘WĂƌĂĚŝŵŝŶƵŝƌĂƉĞƌĚĂĚĞĐĂůŽƌŽŵĞƐŵŽĨŽŝĞŶǀŽůƚŽĐŽŵĨŽůŚĂƐ
ĚĞƉĂƉĞůĂůƵŵşŶŝŽĞĐŽůŽĐĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŵĂŝŽƌ͘KƉŽƌƚĂͲĂŵŽƐƚƌĂĨŽŝĐŽůŽĐĂĚŽŶĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞƌŶĂ
ĚŽŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽŽƋƵĂůĠĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵĂƚĞŶƐĆŽĚĂƌĞĚĞ;ϮϮϬsͿ͘ƉŽƚĞŶĐŝĂĨŽƌŶĞĐŝĚĂĂŽŵŝŶŝͲĨŽƌŶŽĠ
ĨĞŝƚĂ ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĚŝŵŵĞƌ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌ Ă ƐƵĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ğ ĂƐƐŝŵ Ă
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĂĂŵŽƐƚƌĂĞĂŵĞĚŝĚĂƉĞůŽƚĞƌŵŽƉĂƌƐĞũĂŵĂƐŵĞƐŵĂƐ͘

ϯ͘ϮŝƌĐƵŝƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽϬϴϬϴ
WĂƌĂŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ƐĂşĚĂĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĐŽŵƉŽƐƚĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƵŵŝŶƚĞŐƌĂĚŽϬϴϬϴ͕ĂƋƵĂůĠŵŽƐƚƌĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϮ͘



&ŝŐƵƌĂϮʹŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĐŽŵŽŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘

EĞƐƚĂĨŝŐƵƌĂ͕ŽďůŽĐŽϭŵŽƐƚƌĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚŽĐůŽĐŬĚŽϬϴϬϴƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƵŵĂŽŶĚĂƋƵĂĚƌĂĚĂ
ĐŽŵ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ ϰ s Ğ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ ϰϭϱ Ŭ,ǌ͘ ƐƚĂ ŽŶĚĂ ƐĞƌĄ Ž ĐůŽĐŬ͕ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ž
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ĂŶĂůſŐŝĐŽ Ğŵ ĚŝŐŝƚĂů͘ K ďůŽĐŽ ϮƚĞŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ŐĞƌĂƌ Ƶŵ ƉƵůƐŽ
ƷŶŝĐŽ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ нϱ s ŶŽ ƉŽŶƚŽ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĂŽ ďůŽĐŽ ϭ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƐĂŝĂ ĚŽ
ĞƋƵŝůşďƌŝŽĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂǀĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞƉŽƐƐĂŝŶŝĐŝĂƌĂŐĞƌĂĕĆŽĚĂŽŶĚĂƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞĐůŽĐŬ͘K
ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĚĞϰϳϬʅ&ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĐŝƌĐƵŝƚŽĠĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ͕ĞŶŽŝŶşĐŝŽ
ĚŽƚƌĂŶƐŝĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶƐĆŽƐŽďƌĞŽƌĞƐŝƐƚŽƌĚĞϭŬɏĠ ĚĞϱs͕ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞŽĚŝŽĚŽϭEϰϭϰϴĐŽŶĚƵǌĂ͕
ƉŽŝƐĞƐƚĄƉŽůĂƌŝǌĂĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͘ƐƚĞĂĐŝŽŶĂĂďĂƐĞĚŽƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌϱϰϴƋƵĞŐĞƌĂŽƉƵůƐŽŶĂƐĂşĚĂĚŽ
ĞŵŝƐƐŽƌƉĂƌĂĨĂǌĞƌŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚŽďůŽĐŽϭĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͘
ƚƌĂǀĠƐĚŽĐŽŶĞĐƚŽƌϭĚĂ&ŝŐƵƌĂϮ͕ŽƐƐŝŶĂŝƐĚĂƉŽƌƚĂƉĂƌĂůĞůĂ;нϱsŽƵϬsͿĂĐŝŽŶĂŵŽƐƉŝŶŽƐĚĞ
ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽϬ͕ϭĞϮ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƐĞůĞĐŝŽŶĂƌƋƵĂůĞŶƚƌĂĚĂĚĞƐŝŶĂůĂŶĂůſŐŝĐŽ;/EϬĂ/EϳͿĚĞǀĞƌĄ
ƐĞƌĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽĞŵĚŝŐŝƚĂů͘KƉŝŶŽ>ĠĂĐŝŽŶĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŚĂďŝůŝƚĂƌŽƐƉŝŶŽƐĚĞĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽ͕
ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉŝŶŽ^dZd͕ƉĂƌĂŝŶşĐŝŽĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͘ŽĨŝŵĚĞĐĂĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͕ƵŵƐŝŶĂůĠŐĞƌĂĚŽŶŽ
ƉŝŶŽK͘KƐŝŶĂůĚŝŐŝƚĂůĚĞƐĂşĚĂĠĐĂƉƚƵƌĂĚŽƉĞůĂƉŽƌƚĂƉĂƌĂůĞůĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐƉŝŶŽƐϬĂϳĚŽĐŽŶĞĐƚŽƌ
Ϯ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽŽƐϴďŝƚƐĚŽƐŝŶĂů͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


WĂƌĂ ĞƐƚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ͕ ĂƉĞŶĂƐ ĚƵĂƐ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ ƵŵĂ ƉĂƌĂ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĚĂ
ƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ Ğ ŽƵƚƌĂ ƉĂƌĂ Ă ŵĞĚŝĚĂ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘

ϯ͘ϯŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂDĞĚŝƌZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ĞǀŝĚŽ ĂŽ ĨĂƚŽ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůŽ  ϬϴϬϴ ŵĞĚŝƌ ƐŽŵĞŶƚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ͕
ƉƌŽĐĞĚĞŵŽƐ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϯ͕ ŽŶĚĞ ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐ Ƶŵ
ƌĞƐŝƐƚŽƌ ƀŚŵŝĐŽ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ͕ Z^͘ ƐƐŝŵ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ / Ġ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉĞůĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ;sͲsͿͬZ^͕ ƐĞŶĚŽ Ă
ƚĞŶƐĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůĂ ĨŽŶƚĞ ĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ƋƵĞĚĂ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ŶĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ;sͲsͿ Ğ
ĚĞƐƚĞŵŽĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽ;sͲsͿͬ/ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵŽƐĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂZĚĂĂŵŽƐƚƌĂ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂŵŽƐƚƌĂ͘

EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ŶŽƐƐŽ ŽďũĞƚŝǀŽ Ġ ŵĞĚŝƌ ƵŵĂ ĂŵƉůĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵƷŶŝĐŽĐŝƌĐƵŝƚŽĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ŶƚĆŽ͕ĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽ;&ŝŐƵƌĂϰͿƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂƵŵ
ŐƌĂŶĚĞ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ Z^ ;ϭϬ ɏ Ͳ ϭϬ DɏͿ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ Ğŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵƵŵĂďŽĂĞǆĂƚŝĚĆŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽƌĞƐŝƐƚŽƌĚĞϭϬɏ
ƉĞƌŵŝƚĞůĞƌĚĞϭĂƚĠϮϬϬɏĞĚĞϭDɏĚĞϭϬϬŬɏĂƚĠϮϬDɏ͘ŽŶƚƵĚŽƵŵĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽŵĂŶƵĂůƉƌĠǀŝŽ
ĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚŽ͕ƉĂƌĂƐĞůĞĐŝŽŶĂƌŽƌĞƐŝƐƚŽƌZ^͕ŽƋƵĂůǀĂŝĚĞƉĞŶĚĞƌĚĂĨĂŝǆĂĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂZĂƐĞƌ
ŵĞĚŝĚĂ͘


&ŝŐƵƌĂϰ͘ŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌƵŵĂĨĂŝǆĂĂŵƉůĂǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂŵŽƐƚƌĂ͘

EĂ &ŝŐƵƌĂ ϰ͕ ĂƐ ƚƌġƐ ƉŽƌƚĂƐ ůſŐŝĐĂƐ E ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ϰϬϳϮ ĞƐƚĆŽ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ Ğŵ
ƉĂƌĂůĞůŽĐŽŵŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐZ^ĞĞŵƉĂƌĂůĞůŽƚĂŵďĠŵĞƐƚĆŽŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĚĞƉƵůůͲĚŽǁŶ͕ƋƵĞƚġŵĂĨƵŶĕĆŽ
ĚĞ ŵĂŶƚĞƌ Ă ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĂ ƉŽƌƚĂ ůſŐŝĐĂ Ğŵ ŶşǀĞů ďĂŝǆŽ ;Ϭ sͿ ĐĂƐŽ ŶĆŽ ŚĂũĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ ƐĞƵƐ
ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ͘ ƐƚĂƐ ƉŽƌƚĂƐ ůſŐŝĐĂƐ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ƵƐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƉŽƌƚĂ ƉĂƌĂůĞůĂ͕ ĐĂƉƚĂŶĚŽ ŽƐ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ƐŝŶĂŝƐĚŽƐƉŝŶŽƐWϬĂWϮ͕ŽƐŽĨƚǁĂƌĞŶŽŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŶƐŝŐĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĂůƌĞƐŝƐƚŽƌZ^ĞƐƚĄƐĞŶĚŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽ͘
KĐŝƌĐƵŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ/EϭϭϰĐĂƉƚĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂů;sсsͲsͿƐŽďƌĞŽƌĞƐŝƐƚŽƌZ^Ğ
ĞŶǀŝĂ ĞƐƚĞ ƐŝŶĂů ƉĂƌĂ Ž ͘ K ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ůġ ĞƐƚĞ ǀĂůŽƌ Ğ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ͕ ;sͲsͿͬZ^
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽƌƌĞŶƚĞƋƵĞĠƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂZĚĂĂŵŽƐƚƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽ
;ϱ͕ϬͲsͿͬ/͘

ϯ͘ϰŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂDĞĚŝƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
&ŝŐƵƌĂϱŵŽƐƚƌĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŽƋƵĂůĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽƉĂƌĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĂũƵŶƚĂĨƌŝĂ͕ƵŵƚĞƌŵŽƉĂƌĞƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ƐƚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĠĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂƌĞĐĞďĞƌĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂŐĞƌĂĚĂƉĞůŽƚĞƌŵŽƉĂƌ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĂũƵŶĕĆŽĨƌŝĂĚŽŵĞƐŵŽĞĂŵƉůŝĨŝĐĂƌŽƐŝŶĂůĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽŐĞƌĂĚĂƉĞůŽƚĞƌŵŽƉĂƌƐĞũĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĂŽƉĂƐƐŽĚŽϬϴϬϴ;ϭϵ͕ϰϵ
ŵsͿ͘
KƐĞŶƐŽƌĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĂũƵŶĕĆŽĨƌŝĂĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌĨŽŝŽĚŝŽĚŽ
ϭEϰϭϰϴ͕ƋƵĞǀĂƌŝĂĂͲϮ͕ϭŵsͬΣƉĂƌĂƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞϮϬϬʅ;E/>^^KE͕ϮϬϬϵͿ͕ĞƐƚĞƐĞŶƐŽƌĚĞǀĞĞƐƚĂƌ
ƉƌſǆŝŵŽ ĂŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ ĚŽ ƚĞƌŵŽƉĂƌ ;ũƵŶƚĂ ĨƌŝĂͿ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ Ƶŵ ďůŽĐŽ ŝƐŽƚĠƌŵŝĐŽ͘  ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ĚĂ
ũƵŶĕĆŽĨƌŝĂĠĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂƉŽŶƚĞĞůĠƚƌŝĐĂ;ůŽĐŽĞͿ͘ĞƐĐŽůŚĂĚŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĚĂƉŽŶƚĞƐĞĨĂǌĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌĂƌďŝƚƌĄƌŝŽZϭ;ϭϬϬɏͿ͕ƋƵĞĚĞǀĞƚĞƌƵŵǀĂůŽƌĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂďĂŝǆŽ͘^ĂďĞŶĚŽƋƵĞĂ
ƚĞŶƐĆŽ ŶŽ ĚŝŽĚŽ ǀĂƌŝĂ ͲϮ͕ϭ ŵsͬΣ Ğ ƋƵĞ Ž ƚĞƌŵŽƉĂƌ ǀĂƌŝĂ Ă ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϰϬ ʅsͬΣ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƵŵĂĨĂŝǆĂĚĞϭϬǑĂϰϱǑ͕ĚĞǀĞͲƐĞŵŽŶƚĂƌƵŵĚŝǀŝƐŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽĐŽŵŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐZϭĞZϮ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽŶƚŽ ͕ ĂƉĂƌĞĕĂ ĞƐƐĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ƚĞƌŵŽƉĂƌ͕ ĚĞǀŝĚĂ Ă ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ĚŝŽĚŽ͘ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞŝƌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞŽZϮŝŐƵĂůĂϱ͕ϭϱŬɏ͘^ĂďĞŶĚŽƚĂŵďĠŵƋƵĞĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶŽĚŝŽĚŽĚĞǀĞƐĞƌĚĞϮϬϬ
ʅĞĐŽŵĞƐƐĂĐŽƌƌĞŶƚĞĂƵŵĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϮϱΣ;ĂŵďŝĞŶƚĞͿĂƋƵĞĚĂĚĞƚĞŶƐĆŽƐŽďƌĞŽŵĞƐŵŽĠĚĞ
Ϭ͕ϱϯϳϱs͕ƉŽĚĞͲƐĞĐĂůĐƵůĂƌĂĐŽƌƌĞŶƚĞŝϭƋƵĞĐŝƌĐƵůĂƉŽƌZϮĞZϭ͘dĞŶĚŽƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞнϭϬsĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂŽ
ƉŽŶƚŽ  ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ž ƌĞƐŝƐƚŽƌ Zϯ͕ ŶŽ ƋƵĂů ĚĞǀĞ ƉĂƐƐĂƌ ƵŵĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŝϮ ĚĞ
ϯϬϮ͕ϯϴϬϵϱ ʅ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ϮϬϬ ʅ ƐĞƌĄ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ ĂŽ ĚŝŽĚŽ Ğ Ž ƌĞƐƚĂŶƚĞ Ġ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŝϭ ĐĂůĐƵůĂĚĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƚĞŵŽƐ ƋƵĞ Zϯ Ġ ŝŐƵĂů Ă ϯϭ͘ϯ Ŭɏ͘ WĂƌĂ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ŽƐ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ Zϰ͕ Zϱ Ğ Zϲ͕ ƐĞ ĨĂǌ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĐŽŶŚĞĐĞƌĂƚĞŶƐĆŽŶŽƉŽŶƚŽĞŶŽƉŽŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉŽŶƚĂĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌĞŵϬǑ͘
ƚĞŶƐĆŽ ŶŽ ƉŽŶƚŽ  Ġ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ĚŝǀŝƐŽƌ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ Zϭ Ğ ZϮ͕
ƐĞŶĚŽsŝŐƵĂůĂϭϬ͕Ϯϰŵs͘^ĞŐƵŶĚŽĂƚĂďĞůĂĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌƚŝƉŽ<͕ƉĂƌĂƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞϮϱΣ͕ĠŐĞƌĂĚĂ
ƵŵĂƚĞŶƐĆŽĚĞϭŵsŶŽƐƐĞƵƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĂƚĞŶƐĆŽsƉĂƐƐĂĂƐĞƌϭϭ͕Ϯϰŵs͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


&ŝŐƵƌĂϱʹŝƌĐƵŝƚŽŵĞĚŝĚŽƌĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐŽŵŽƚĞƌŵŽƉĂƌƚŝƉŽ<͘

^ĂďĞŶĚŽƋƵĞŽ/EϭϭϰŵŽƐƚƌĂŶĂƐĂşĚĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞĚŝĚĂĞŶƚƌĞƐĞƵƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌƵŵŐĂŶŚŽ'͕ƉĂƌĂƋƵĞƐƵĂƐĂşĚĂƐĞũĂϬs;ƚĞƌŵŽƉĂƌĞŵϬǑͿ͕ĂƚĞŶƐĆŽŶŽ
ƉŽŶƚŽƚĞŵƋƵĞƐĞƌŝŐƵĂůăƚĞŶƐĆŽŶŽƉŽŶƚŽ͕ĞƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕sĨŝĐĂŝŐƵĂůĂϭϭ͕Ϯϰŵs͘ĞĨŝŶŝŶĚŽŽ
ƌĞƐŝƐƚŽƌZϲĐŽŵŽŝŐƵĂůĂϴϬ͕ϲŬɏ͕ƉŽĚĞͲƐĞĐĂůĐƵůĂƌĂĐŽƌƌĞŶƚĞŝϯŝŐƵĂůĂϭϮϯ͕ϵϯʅ͕ĞĂƐƐŝŵ͕ĂƐŽŵĂĚĞZϰ
ŵĂŝƐ Zϱ ĚĞǀĞƚĞƌŽǀĂůŽƌĚĞ ϵϬ͕ϲϴ ɏ͕ ƐĞŶĚŽ Zϰ ŝŐƵĂů Ă ϱϭ ɏ ĞZϱ ;ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽͿ ŝŐƵĂů Ăϯϵ͕ϲϴ ɏ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĂǌĞƌĂƌĂƐĂşĚĂĚŽ/Eϭϭϰ͘
ƚĞŶƐĆŽĚĞнϭϬsƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂĂƉŽŶƚĞĠŐĞƌĂĚĂƉĞůŽĐŝƌĐƵŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽϱϴϭ:,͕ƋƵĞĠƵŵ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞƉƌĞĐŝƐĆŽ͘
WĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌƋƵĂůŽǀĂůŽƌĚŽŐĂŶŚŽ'ĂƐĞƌĂũƵƐƚĂĚŽŶŽ/Eϭϭϰ͕ĚĞǀĞͲƐĞƐĂďĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽƋƵĂůŽ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ^ĞĞďĞĐŬƉĂƌĂŽƚĞƌŵŽƉĂƌƚŝƉŽ<ŶĂĨĂŝǆĂƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂŵĞĚŝƌ͘ƐƚĞĨŽŝĐĂůĐƵůĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞϭϬĂƚĠϮϯϬŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂƚĂďĞůĂĚŽƚĞƌŵŽƉĂƌƚŝƉŽ<͘ĞƐƚĂŵĂŶĞŝƌĂŽďƚĞǀĞͲƐĞŽŐĂŶŚŽ'
ŝŐƵĂůĂϰϳϳ͕ϳϬƉŽƌƚĂŶƚŽŽǀĂůŽƌĚĞZϳ;&ŝŐƵƌĂϱͿĠŝŐƵĂůĂϭϬϰ͕ϵɏ͘


ϰ͘ Z^h>dK^
dĂďĞůĂϭŵŽƐƚƌĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĨĞŝƚĂƐĞŵƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĚĞ
ƚŽůĞƌąŶĐŝĂ ϭй ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ WŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĞĚŝĚŽƐ ƐĆŽ ƉƌſǆŝŵŽƐ ĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĂĚŽƉĞůŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽĚĞƐĞũĂĚŽƉĂƌĂŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
dĂďĞůĂ ϭ ʹ ĂĚŽƐ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ ĚĞ ƚŽůĞƌąŶĐŝĂ ϭй͕ ŽŶĚĞ sE ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕s>ĂŽǀĂůŽƌĨĞŝƚĂƉĞůĂĞƐƚĂĕĆŽĞZ^ĠĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͘

sE;ɏͿ

s>;ɏͿ

Z^;ɏͿ

ϰϳ

ϰϲ͕ϱϱ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϵϵ͕ϮϮ

ϭϬϬ

ϭϬϬϬ

ϵϵϮ͕ϭϵ

ϭŬ

ϭϬϬϬϬ

ϵϵϮϭ͕ϴϴ

ϭϬŬ

ϭϬϬϬϬϬ

ϵϵϮϭϴ͕ϳϱ

ϭϬϬŬ

ϭϬϬϬϬϬϬ

ϵϵϮϭϴϳ͕ϱ

ϭD

ϭϬϬϬϬϬϬϬ

ϵϵϮϭϴϳϱ

ϭϬD


ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐƉŽĚĞƐĞƌƉĞƌĐĞďŝĚŽŶŽƐĞƌƌŽƐŵĞŶŽƌĞƐƋƵĞϭй͕
ƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŵǀĂůŽƌĞƐŵƵŝƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘
ŝǀĞƌƐĂƐĂĨĞƌŝĕƁĞƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐŵƵůƚşŵĞƚƌŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ/ĐĞůDͲϲϭϭϬĞDͲ
ϯϴϬ͕ Ğŵ ŵŽĚŽ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵŽƐƚƌĂŵ ƋƵĞ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŵĞĚŝĚĂ ĐŽŵ Ă
ĞƐƚĂĕĆŽĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŵŽŵƵůƚşŵĞƚƌŽ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞϭ Ž ƉĂƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĂĐŝŵĂĚĞ
ϮϬϬŽ͘
EĂ&ŝŐƵƌĂϲŽďƐĞƌǀĂͲƐĞĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŽƚĞƌŵŝƐƚŽƌEd
ŽďƚŝĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĞƐƚĂĕĆŽ Ğ ĚŽ ĚĂƚĂƐŚĞĞƚϭϬ͘ WŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĐƵƌǀĂƐ ƐĆŽ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ğ ĞůĂƐ

0321

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ƶŵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌ͘ Ɛ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ƉŽĚĞƌŝĂŵ ƐĞƌ ĚĞǀŝĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŽƋƵĂůĠĨĞŝƚŽŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĚŝŵŵĞƌ͘



&ŝŐƵƌĂϲʹƵƌǀĂƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐĚĞZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂǆdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞĚĂĚŽƐĚŽĚĂƚĂƐŚĞĞƚ;s/^,z͕
ϮϬϬϯͿĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞĚĂĚŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ͘

EĂ&ŝŐƵƌĂϳŵŽƐƚƌĂĂĐƵƌǀĂĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƉĂƌĂŽƚĞƌŵŝƐƚŽƌWd͘
KďƐĞƌǀĂͲƐĞ ƋƵĞ Ă ĐƵƌǀĂ ƚĞŵ Ž ŵĞƐŵŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ;d,KD/E/͕
ϮϬϬϴͿ͕ƉĂƌĂĂŵĞƐŵĂĨĂŝǆĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘



&ŝŐƵƌĂϳʹƵƌǀĂZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂǆdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚŽWd͘

&ŝŐƵƌĂϴŵŽƐƚƌĂĂĐƵƌǀĂĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƉĂƌĂƵŵĨŝůĂŵĞŶƚŽĚĞ
dƵŶŐƐƚġŶŝŽ͘ŶĂůŝƐĂŶĚŽĂĐƵƌǀĂŽďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞĞůĞƚĞŵƵŵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŵĞƚĄůŝĐŽ͕ƉŽŝƐĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ĂƵŵĞŶƚĂĐŽŵŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƐŝŵŝůĂƌĂŽŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ;,>>/z͕ϭϵϵϲͿ͘

0322

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ




&ŝŐƵƌĂϴʹƵƌǀĂZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂǆdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚŽĨŝůĂŵĞŶƚŽĚĞƚƵŶŐƐƚġŶŝŽ͘



ϱ͘ KE>h^O^
KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƌĞǀĞůĂŵƵŵĂůƚŽŐƌĂƵĚĞ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞĂĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚƵĚĂƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĂůŐƵŶƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞŶŽǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂŵĞĚŝĚĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵĂĞƐƚĂĕĆŽĞĐŽŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂŝŶĚŝĐŽƵƋƵĞŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞũƵŶƚĂĨƌŝĂĨƵŶĐŝŽŶĂ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞĞƋƵĞŶĆŽƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵĂĐĂůŝďƌĂĕĆŽ͘


Z&ZE/^/>/K'Z&/

Zh^DZ>>K͕s͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͘EŽƚĂƐĚĞĂƵůĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͲĞŶƚƌŽĚĞŝġŶĐŝĂƐǆĂƚĂƐĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘ϮϬϬϴ
WhEK͕&͘'͖͘DZ/EK͕D͘͘D͘>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͘ϮϭĂ͘ĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚŝƚŽƌĂ
ƌŝĐĂ>ƚĚĂ͕͘ϮϬϬϱ͘
'/ZKddK͕ ͘ D͖͘ ^EdK^͕ /͘ ͘ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚĐ Ğŵ ƐſůŝĚŽƐ͗ ŽŵŽ ĞĨĞƚƵĄͲůĂƐ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͘YƵŝŵ͘EŽǀĂ͕ǀ͘Ϯϱ͕Ŷ͘ϰ͕Ɖ͘ϲϯϵʹϲϰϳ͕ũƵů͘ϮϬϬϮ͘
,>>/z͕͖͘Z^E/<͕Z͖͘<ZE͕<͘^͘&şƐŝĐĂϯ͘ϰĂ͘ĞĚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗>d͕ϭϵϵϲ͘
D^^/^͕ ͘ Z͘ /EdZKhK  WKZd WZ>>͘ ^͘ů͕͘ ϮϬϬϲ͘
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽŐĞƌĐŽŵ͘ĐŽŵͬƉƉĂƌĂůĞůĂͬŝŶƚƌŽĚƵĐĂŽ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϱĂďƌ͘ϮϬϭϭ͘

ŝƐƉŽŶşǀĞů

Ğŵ͗

Ed/KE>^D/KEhdKZ͘ϬϴϬϴͬϬϴϬϵϴͲŝƚʅWŽŵƉĂƚŝďůĞͬŽŶǀĞƌƚĞƌƐǁŝƚŚϴͲŚĂŶŶĞů
DƵůƚŝƉůĞǆĞƌ͘ ^͘ů͕͘ ϮϬϬϵ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚŝŽŶĂů͘ĐŽŵͬĚƐͬͬϬϴϬϴ͘ƉĚĨх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗
ϮϵŵĂƌ͘ϮϬϭϭ͘
E/>^^KE͕:͘t͖͘Z/>͕^͘͘/Zh/dK^>dZ/K^͘ϴĂ͘ĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗WĞĂƌƐŽŶWƌĞŶƚŝĐĞ,Ăůů͕ϮϬϬϵ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


^>^ /Ej^dZ/  KDZ/K >d͘ d> ϭϬ dĞƌŵŽƉĂƌ dŝƉŽ <͘ ^͘ů͕͘ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůĐĂƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬĂŶƚŝŐŽͬƉƵďůŝĐͺŚƚŵůͬƉŽĐŽƐͬ ƚĂďĞůĂƐ ͬd>ϭϬ͘ƉĚĨх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ Ϯ Ăďƌ͘
ϮϬϭϭ͘
^>^ /Ej^dZ/  KDZ/K >d͘ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ dĞƌŵŽƉĂƌĞƐ͘ ^͘ů͕͘ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůĐĂƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬĂŶƚŝŐŽͬƉƵďůŝĐͺŚƚŵůͬĐĂƚĂůŽŐŽͬϮͲdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮĂďƌ͘ϮϬϭϭ͘
d,KD/E/͕ ͖͘ >hYhZYh͕ W͘ h͘ ͘ ĚĞ͘ ^ĞŶƐŽƌĞƐ /ŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͗ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ ϱĂ͘ ĞĚ͘
^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚŝƚŽƌĂƌŝĐĂ>ƚĚĂ͕͘ϮϬϬϴ͘
s/^,zKDWKEEd^͘EddŚĞƌŵŝƐƚŽƌƐ͕^ƉĞĐŝĂůĐĐƵƌĂĐǇ͘ϮϬϬϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂƚĂƐŚĞĞƚĐĂƚĂůŽŐ͘ŽƌŐͬĚĂƚĂƐŚĞĞƚͬǀŝƐŚĂǇͬϮϯϮϮϲϰϬ͘ƉĚĨх͘
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RESUMO
É indiscutível a importância cada vez maior da eletricidade para a promoção do bem-estar da
humanidade. O maior crescimento econômico tem implicado em aumento ao acesso à energia
comercial em países em desenvolvimento e a crescente urbanização e industrialização que se processa
em paralelo seguem padrões intensivos em energia. A população demanda transporte (de bens e
pessoas), novos produtos industriais e outros serviços como saneamento, saúde, comércio etc., que
dependem de energia (JANUZZI, 1997). O uso da eletricidade para a operação e funcionamento de
dispositivos instalados nas residências, comércios e indústrias, isto é, trata do uso da eletricidade nas
dependências do consumidor, ou seja, o lado da demanda. O projeto visa o uso eficiente de energia
elétrica de forma, através de um sistema eletrônico de controle de carga que permitirá comandar
determinados usos finais, tais como, luminárias, eletrodomésticos, motores elétricos entre outros, por
meio de sinais de infrared (IR) e fotocélula resistiva com light-dependent-resistor (LDR).

Palavras-chave: Energia Elétrica, Uso Eficiente de Energia, Controle de Cargas
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia elétrica vem aumentando a cada ano em todo o Brasil. Em parte, isso
acontece porque o país está crescendo, o que significa mais indústrias, serviços, empregos etc. Mas
outra parte é puro desperdício de energia. Além disso, há uma concentração do uso de energia elétrica
no período das 18 às 21 horas. Essa é a hora em que as pessoas voltam do trabalho ou do colégio para
suas casas; acendem lâmpadas, assistem à TV, tomam banho, ligam ventiladores ou aparelhos de ar
condicionado etc (ANEEL, 2010). Enfim, consomem muita energia ao mesmo tempo. Isso gera uma
sobrecarga no sistema elétrico, sem contar com perdas e desvio de energia, podendo causar problemas
no fornecimento de energia pela concessionária.
Este trabalho visa à criação de um protótipo para controle de usos finais de energia, ajudando
assim usuários finais de energia em estabelecimentos, residências, órgãos e repartições públicas e na
indústria a ter controle sobre determinadas cargas com mais eficiência de energia e com menos
desperdício, mais comodidade e praticidade. O protótipo utilizará sinais de controles remotos já
existentes nas residências e acionará um circuito receptor destes sinais de infravermelho, e um outro
sistema sensor de luz através de fotocélula, com as quais poderão controlar os eletrodomésticos,
iluminação, eletro-eletrônicos e equipamentos industriais em geral.
A iluminação externa ou interna através do controle das luminárias que poderão ser
automatizadas liga/desligamento automático através da luminosidade do ambiente, com uma fotocélula
resistiva (LDR), cujo princípio de funcionamento é variação da resistência de acordo com a
luminosidade, e esta energia luminosa será convertida em um sinal elétrico que servirá como sinal de
controle liga/desliga das luminárias (BOYLESTARD, 2004). A outra parte do protótipo trabalhará com
sinais de infravermelho, com um circuito receptor utilizando um foto transistor, cujo princípio de
funcionamento é converter a radiação infravermelha em sinal elétrico (BRAGA, 2007), e após esta
conversão este sinal será utilizado como sinal de controle liga/desliga dos equipamentos e eletroeletrônicos do usuário final tais como: luminárias, televisores, geladeiras, microondas, ventiladores de
teto, ventiladores de parede, centrais de ar-condicionado, condicionadores de ar sem controle remoto,
bombas de água, bombas de recalque, portões de garagem, freezer, rádios, frigobar, liquidificadores,
máquinas de lavar, batedeiras entre outros aparelhos.
Com a implementação do protótipo nos sistemas de energia dos usuários finais o mesmo poderá
proporcionar a economia de energia em residências, indústrias e comércios, diminuindo o dispêndio
com a conta de luz sem perder nada do conforto dos aparelhos elétricos, proporcionando sistemas com
mais eficiência energética ajudando o Brasil a continuar crescendo sem problemas de abastecimento de
energia, e suas fontes não renováveis..

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto foi dividida em três partes:
x Fundamentação Teórica
x Simulação e validação do protótipo com ferramentas computacionais
x Levantamento da lista de materiais

2.1 Fundamentação Teórica
O LED (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz) é um dispositivo semicondutor formado por
uma junção PN, que ao ser energizado emite luz. O princípio utilizado no LED para fazê-lo emitir luz é
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chamado de eletroluminescência. Quando os elétrons livres próximos a uma junção semicondutora se
combinam com as lacunas há uma mudança no estado energético do elétron, isto porque a energia de
um elétron livre é maior que a de seu estado atual na banda de valência. A diferença de energia é
dissipada na forma de um fóton, partícula envolvida nas interações eletromagnéticas, umas das
manifestações das ondas eletromagnéticas é a luz e o infravermelho (BRAGA, 2005). Na figura 1, ilustra
o diodo emissor de luz e sua composição.

Figura 1 – Diodo LED

A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro
eletromagnético, vide figura 2, que está adjacente aos comprimentos de onda longos, ou final vermelho
do espectro da luz visível. Ainda que em vertebrados não seja percebida na forma de luz, a radiação IV
pode ser percebida como calor, por terminações nervosas especializadas da pele, conhecidas como
termorreceptores.

Figura 2 – Espectro Luminoso

A radiação infravermelha foi descoberta em 1800 por William Herschell, um astrônomo inglês
de origem alemã. Hershell colocou um termômetro de mercúrio no espectro obtido por um prisma de
cristal com o a finalidade de medir o calor emitido por cada cor. Descobriu que o calor era mais forte ao
lado do vermelho do espectro, observando que ali não havia luz. Esta foi a primeira experiência que
demonstrou que o calor pode ser captado em forma de imagem, como acontece com a luz visível.
Esta radiação é muito utilizada nas trocas de informações entre computadores, celulares e
outros eletrônicos, como condicionadores de ar, televisores, portões de garagem e etc (TAUB, 1984).
O LDR (Resistor Dependente de Luz) é um tipo de resistor cuja resistência varia conforme a
intensidade de radiação eletromagnética do espectro visível que incide sobre ele. Um LDR é um
transdutor de entrada (sensor) que converte a luz em valores de resistência. É feito de sulfeto de
cádmio (CdS) ou seleneto de cádmio (CdSe). Sua resistência diminui quando a luz é muito alta, e quando
a luz é baixa, a resistência no LDR aumenta. Um multímetro pode ser usado para encontrar a resistência
na escuridão ou na presença de luz intensa. Estes são os resultados típicos para um LDR padrão:

0327

ͻƐĐƵƌŝĚĆŽ͗ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐŝŵĂĚĞϭDŽŚŵƐ͘
ͻ>ƵǌŵƵŝƚŽďƌŝůŚĂŶƚĞ͗ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϬϬŽŚŵƐ͘
Por muitos anos o LDR mais comum foi o ORP12, mas nos últimos anos, o modelo NORP12 tem
se tornado muito comum. O NORP12 possui um diâmetro de aproximadamente 13 mm. LDRs menores
estão também disponíveis no mercado, existem tipos onde o diâmetro é de aproximadamente 5 mm.
Um LDR é sensível das faixas: Infravermelho (IR), Luz visível e Ultravioleta (UV) Um LDR pode ser soldado
de maneira simples, nenhuma precaução especial é requerida ao fazê-lo. Apenas deve-se ficar atento
com aquecimento excessivo, como com qualquer outro componente. O LDR é muito freqüentemente
utilizado nas chamadas fotocélulas que controlam o acendimento de poste de iluminação e luzes em
residências. Também é utilizado em sensores fotos-elétricos assim como foto-diodo.

2.2 Simulação e validação do protótipo com ferramentas computacionais
A proposta inicial do protótipo foi dividida em estágios, e cada estágio era feito a simulação e
teste do sistema via software, o sistema fora concebido por cálculos teóricos e em seguida foram
utilizados os softwares para elaboração e simulação do sistema foram o Multisim 10.0, o Proteus 7.6 e o
Orcad 9.0 sendo como forma de testar o dimensionamento do circuito via software foram feitas
medições com osciloscópio virtual e analisada as respectivas formas de onda após cada estágio.
Após a conclusão da etapa de simulação, seguiu-se para etapa de validação do sistema por meio
de matriz de contatos onde o circuito do sistema foi montado estágio por estágio e validado, na prática
com medições reais, utilizando os equipamentos de bancada: milivoltímetro, amperímetro, osciloscópio
e gerador de funções.

2.3 Levantamento da lista de materiais
Materiais do Sistema: Fonte de alimentação de 12Vdc, resistor foto-sensível LDR (Lightdependent-resistor), receptor de IR - infravermelho (utilizou-se o foto-transistor), resistores de carbono
1/4W de 680:, 1k:, 2k:, 3,3k: e10k:, capacitores eletrolíticos de 10PF/25V, diodos retificadores
1N4004, transistores bipolares de uso geral BC548 e 2N2222A, circuitos integrados tais como: contador
4518, flip-flop 4027B e comparador LM339, régua com filtro de linha, relé de 12Vdc, placas de fenolite e
universal.
Esses componentes foram selecionados e dimensionados especificamente, para construção do
protótipo, que utiliza o sinal do resistor LDR e do receptor IR mostrados na figura 3, já para o emissor
utilizou-se o controle remoto de televisor na figura 4, onde, pode-se utilizar outro emissor IR que esteja
na faixa de freqüência de 30 a 60 kHz (faixa de freqüência modulada da maioria dos emissores
infravermelho de eletroeletrônicos).

Figura 3 - A esquerda o componente eletrônico light-dependent-resistor (LDR) e a direita o componente de
recepção de Foto-transistor de infrared (IR).
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3. RESULTADOS
Como resultados obtidos da criação do protótipo que foram utilizados como elementos sensores
o LDR (foto-resistor) e o IR (foto-receptor), mostrados na figura 3, já o emissor utilizou-se o controle
remoto de televisor, que emite um sinal na faixa de freqüência de 30 a 60 kHz, mostrado na figura 4,
juntamente com a o princípio de transmissão e recepção de sinal em IR, o circuito do IR trata-se de um
receptor, onde o foto transistor capita a luz infravermelha e converte em tensão na faixa de 400 a 500
mV, mostrado na figura 4, este sinal é amplificado através de um circuito com transistor, em seguido é
tratado passando por um detector de envoltória ou de pico, onde é filtrado, retificado e mantido o sinal
estável, por seguinte é comparado com uma tensão de referência de 200mV, e vai para a entrada de um
circuito de comutação de estado o flip-flop JK, com J e K recebendo nível alto (TOKHEIM,1994; MELO,
2003; CAPUANO, 2002).
Como entre o sistema de transmissão e recepção não existe protocolo, o sistema sofreu
instabilidade com influência da luz ambiente que também contém uma parcela de luz infravermelha,
para isso utilizou-se, conforme TOCCI, o contador 4518 (Dual BCD counter), conforme demonstrado na
figura 5, que possui internamente um flip-flop e um circuito de divisor de freqüência (MALVINO, 1987),
então a saída do sinal é recolhida na saída do bit LSB, bit menos significativo do contador, que se liga a
uma chave de seleção do tipo H-H, que está ligada à base do transistor BC 548 configurado como chave
eletrônica, que aciona o relé que controla a alimentação da régua.

(a)

(b)
Figura 4 – (a) Emissor de Infravermelho na faixa de 30 a 60kHz e o (b) Princípio de transmissão e recepção de
Controle remoto com IR.

O circuito do LDR possui um divisor de tensão na entrada formado pelo LDR e um
potenciômetro em série, de tal forma que conforme a variação de luminosidade do ambiente o LDR
aumenta ou diminui a sua resistência, foram obtidos os seguintes valores de resistência com a luz acesa
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10k: e com a luz apagada 40k:. Esta variação de resistência gera uma variação de tensão que é
comparada com uma tensão de referência ajustável na faixa de 100mV a 5V, passando então pelo
circuito do flip-flop J-K, ligando-se à base do transistor BC548, onde sua saída também vai para o relé de
12Vdc que controla a alimentação da régua, conforme a figura 6.

Figura 5 - Circuito elétrico de recepção de infravermelho.

Figura 6 - Circuito elétrico do LDR.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o controle remoto utilizado como circuito emissor foi possível obter com este protótipo um
alcance de aproximadamente 5 metros em um ângulo de aproximadamente 30º radialmente do circuito
de recepção. O protótipo funciona relativamente bem mesmo com algumas obstruções entre o emissor
e o circuito de recepção.
No circuito do LDR conseguiram-se ótimos ajustes de sensibilidade tanto para luz quanto para
sombra, funcionando como excelente sensor de luz e/ou sombra, e com ajuste adequado e utilizando-se
um laser como sinal foi possível também utilizar o protótipo como sensor de presença, criando-se uma
barreira com o laser com o foco direcionado para o LDR e com a interrupção desta barreira era acionada
o sistema, dando assim mais possibilidades de aplicações do protótipo e uma maior versatilidade sem
precisar cria um novo projeto.
Possíveis melhorias para projetos futuros, a utilização de módulos híbridos com emissor e
transmissor em radiofreqüência na banda de centenas de MHz, par casado. Outra melhoria seria a
utilização de um controlador lógico programável (CLP) para o controle e monitoramento de cargas,
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dando assim mais possibilidades de implementações futuras com interfaces homem máquina (IHM),
sistemas supervisórios e acessos remotos. Agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Amazonas – FAPEAM na colaboração do desenvolvimento do projeto.
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RESUMO
As empresas de saneamento do Brasil têm um grande desafio para o século XXI,
procurar diminuir o índice de desperdícios físicos (água, produtos químicos e energia elétrica)
e financeiros causados pela ineficiência operacional dos sistemas de abastecimentos de água
potável, levando-se em consideração que atualmente já se enfrenta, em alguns casos, a
escassez dos recursos hídricos. Os sistemas de abastecimentos estão cada vez mais complexos
porque buscam minimizar os desperdícios e ao mesmo tempo atender melhor ao crescente
número de usuários. Contudo, a evolução tecnológica está presente para diminuir a
complexidade dos desafios impostos pela necessidade de contemplar os usuários com maior
qualidade e eficiência nos serviços. Um dos grandes desafios para as empresas de
abastecimentos de água está em proporcionar um serviço de boa qualidade contemplando a
diminuição das despesas com energia elétrica. Diante disso, desenvolveu-se um trabalho de
pesquisa através de um método que busca controlar a pressão da rede de distribuição em
sistemas que não apresentam na sua configuração o reservatório e que por isso a água sai do
poço diretamente para a rede de distribuição. O método de controle da pressão (controle
inteligente) utiliza a lógica fuzzy para eliminar o desperdício de energia elétrica e os
vazamentos provocados pela produção das bombas que injetam diretamente na rede de
distribuição, provocando desperdício de energia quando o consumo das residências é reduzido
causando o saturamento da rede. Esse trabalho foi realizado no condomínio Green Club II,
situado na cidade de Parnamirim - RN, com o objetivo de estudar o comportamento da
pressão de um poço de água potável que injeta diretamente na rede de distribuição. O estudo
só foi possível em virtude da necessidade que havia de se encontrar uma solução para os sete
vazamentos (média semanal) existentes na rede de distribuição e nos ramais das residências
do respectivo condomínio, fato que despertou o interesse em desenvolver um trabalho com o
intuito de realizar as experiências contidas nesta pesquisa.

Palavras chave: Controle da Pressão, Eficiência, Economia, Controle Inteligente.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Carrijo et al. (2003), O crescimento desordenado das cidades brasileiras
aliado à falta de investimentos no setor de saneamento básico tornam os sistemas de
abastecimento de água ineficazes e de difícil operacionalidade. Uma das maneiras
encontradas para contornar a falta de recursos no setor foi a construção mais barata de novos
sistemas sem a presença de reservatórios de distribuição. Assim sendo, é necessária a
existencia de um controle eficaz na pressão da rede de distribuição para não prejudicar o
desempenho das estações de bombeamento, pois a retirada do reservatório implica na variação
do ponto de trabalho das bombas presentes nas estações que servem para bombear água para
a rede de distribuição, podendo aumentar sua potência requerida, quando a pressão diminuir e
consequentemente a vazão aumentar, ou chegar ao extemo de funcionar sem bombear,
quando a pressão aumentar muito e sua vazão chegar a valores próximos de zero, definido
como o ponto de shut off da bomba.
O reservatório de distribuição representa cerca de 20% a 40% (vinte a quarenta por
cento) do valor total da obra dos sistemas de abastecimento de água, de acordo com
informações obtidas a partir dos orçamentos realizados no ano de 2010 pela Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Assim, encontrar uma forma de retirá-lo
do processo de abastecimento sem perdas na qualidade do abastecimento ou sem causar
dificuldades operacionais no sistema representa uma das alternativas para solução do
problema da falta de recursos financeiros.
As dificuldades operacionais apresentadas por sistemas que não dispõe de
reservatórios de distribuição e que, por esse motivo, injetam água diretamente na rede de
distribuição, resultam em:
9 Saturação da rede de distribuição em determinados horários
(diminuição do consumo de água) levando-a a criar faixas de altas
pressões que tem como consequência o surgimento de inúmeros
vazamentos;
9

Desperdício de produtos químicos; desgastes prematuros nos
equipamentos; aumento do consumo de energia elétrica, entre outros.

Um sistema de abastecimento de água capaz de atender a população de forma mais
barata e que mantenha a qualidade do produto é algo de interesse das empresas do setor de
saneamento e de pesquisadores da área como, por exemplo, Gomes e Carrijo. Por essa razão
foi realizado um estudo sobre o assunto em questão com o objetivo de encontrar soluções
voltadas para este fim.
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A pesquisa abrange o controle do conjunto motobomba através do uso de um
inversor de frequência para modular a velocidade do motor e assim poder controlar a
pressão na rede de distribuição, porque determinados sistemas de bombeamento requerem
um controle de vazão e pressão, principalmente quando há variação da demanda, o que
torna esseas variáveis, vazão e pressão, imprescisas.
Para conseguir esse tipo de controle que emula a forma humana de pensar é
necessário o uso de um controlador Lógico Programável (CLP), ou algum outro dispositivo
de comando que tenha lógica fuzzy incorporada, pois segundo Simões e Shaw (2007) “A
lógica fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humanade pensar em um sistema de
controle e dessa forma pode controlar variáveis imprecisas”.
Segundo Gomes et al. (2007) o controle da vazão/pressão é necessário quando a
carga requerida ao sistema de bombeamento varia ao longo do dia, o que ocorre,
geralmente, quando há injeção direta no sistema. De acordo com a variação da curva de
consumo ao longo do tempo, em redes hidráulicas, geralmente a vazão atinge um valor
máximo entre as nove horas e as quinze horas e um valor mínimo durante a madrugada,
horário que apresenta as pressões máximas.
É necessário encontrar um valor de referência para a pressão em diversos horários,
nos dias da semana e nas condições climáticas, períodos de sol e chuva, de forma que esse
referencial forneça as condições para se antecipar as ações de controle, dessa forma o
controle passa a ser denominado “controle inteligente”.
O estudo sobre o controle da pressão na rede de distribuição de água foi
realizada a partir da coleta dos dados hidráulicos (pressão e vazão) e elétricos (tensão,
correntes e potência ativa) no sistema de abastecimento de água do condomínio Green Club
II, localizado na cidade de Parnamirim - RN, no período de junho a agosto do ano de 2011.
A proposta desta pesquisa consiste em buscar soluções mais econômicas para o
problema do descontrole da pressão na rede de abastecimento de água, para isso utilizou-se
um controlador fuzzy Proporcional e Integral (fuzzyPI) para manter a pressão controlada
dentro de uma faixa de valores, otimizando a distribuição de água pela rede.
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2. DESENVOLVIMENTO
O sisitema de abastecimento de água sem o reservatório de distribuiçao pode
funcionar adequadamente e atender a população sem causar problemas no abastecimento,
desde que seja feito um controle da pressão.

2.1 Sistema
O condomínio Green Club II tem 312 lotes de terrenos, mas até o presente só 117
foram ocupados. O sistema de abastecimento de água do condomínio é composto por quatro
partes:
9 Um poço artesiano, utilizado como manancial de exploração;
9

Um conjunto motobomba submerso, usado para recalcar a água do poço
até as residências, acionado por um inversor de frequência;

9

A rede de distribuição, composta por tubulações distribuídas ao longo das
avenidas que complementa o processo de abastecimento e os ramais, que
interligam a rede aos reservatórios das residências.

A água que abastece o condomínio vem de um poço artesiano, perfurado com uma
profundidade de 75 metros, no diâmetro de 250 mm, tem paredes revestidas com tubos de
PVC.
A produção de água para abastecer o condomínio é feita utilizando-se um conjunto
motobomba submerso fabricado pela BOMBAS LEÃO S.A., modelo S35/6, com potência de 13
CV, alimentado na tensão de 380 V.
A rede de distribuição projetada para o condomínio tem um comprimento total de
4.725 metros, sendo 330m no diâmetro de 100 mm, 486 metros no diâmetro de 75 mm e
3.909 m de 50 mm. O projeto atende seus condôminos com a rede de distribuição passando
na calçada de cada lote
Os gastos com o sistema foram:
9 Poço equipado com bomba R$ 30.169,93;
9 Painel com inversor de frequência R$ 5.800,00;
9

Rede de distribuição R$ 107.068,50;

9 Ramais de ligações R$ 56.160,00;
9 Estimativa para construção do reservatório é de R$ 92.318,90, valores
corrigidos em março de 2010 e que representa 31,7% (trinta e um vírgula
sete por cento) do custo total da obra.
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2.1.1 Dimensionamento
O dimensionamento da rede utilizou o método do seccionamento fictício. A
população atendida é de 1.560 pessoas, para uma taxa de ocupação de 05 pessoas por
resiidência, dados do Censo de 2010 do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
nos 312 lotes. A cota per capta, (quantidade de água distribuída diariamente para cada
pessoa) adotada foi de 200 litros. O cálculo para o dimensionamento da bomba do sistema
que bombeia direto na rede de distribuição é feito utilizando-se a vazão máxima o qual usa os
fatores de segurança K1= 1,2 e K2=1,5 (K1- fator de segurança para o dia de maior consumo
de água e K2 fator de segurança da hora de maior consumo de água).
No dimensionamento das redes de distribuição ramificadas ou redes malhadas, como
são conhecidas no meio hidráulico, sujeitas ao seccionamento fictício para efeito de cálculo,
de acordo com Azevedo Neto at al (1977), considera-se uma vazão de distribuição por metro
de canalização. Nesse método do seccionamento fictício o sistema é dividido em setores de
distribuição, a vazão máxima a ser calculada em litros por segundo l/s por metro de
canalização é dada por: [ver eq. 2.1]

qmáx=

כଵכଶכ
଼ସ

[eq.2.1]

onde:
qmáx = vazão máxima distribuída ao longo da canalização, ou vazão em marcha, do
dia e hora de maiores consumos, expresso em litros por segundo por metro de
canalização;
n = número médio de pessoas abastecidas por metro de canalização;
k1 = coeficiente relativo ao dia de maior consumo (valores usuais: 1,25 a 1,5);
k2 = coeficiente relativo a hora de maior consumo (valor comum: 1,5);
q = quota per capta (litros por habitantes dia, l/hab. dia).
Nesta pesquisa ainda se utilizou a vazão média [eq. 2.2] e a mínima [eq. 2.3], que
são calculadas pelas formulas:

qméd=

כ
଼ସ

[eq. 2.2]

qmín= qméd * 0,5

[eq. 2.3]
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Ainda de Azevedo Neto at al (1977), a determinação da perda de carga unitária em
metros, ou perda de pressão unitária em metros “j” é calculada a partir dos valores da média
das vazões “Q” que passam no trecho, (jusante e montante), do diâmetro “D” do trecho e do
coeficiente de rugosidade “C” que depende do material de que é feito o conduto, da natureza
interna das suas paredes, da idade da tubulação, etc. Os valores de “C” para o PVC é 140,
retirado da tabela do livro Manual de Hidráulica de Azevedo Neto.

݆ = (,ଶ଼ହ

ொ భ,ఴఱ
௫ )భ,ఴఱ ௫ ర,ఴళ

[eq. 2.4]

A determinação da perda de carga total em metros, ou perda de pressão total em
metros “hf” (ver [eq. 2.5]) é obtida multiplicando-se a perda de carga unitária “j” pelo
comprimento do trecho “L”.

hf = j x L

[eq. 2.5]

O cálculo das cotas piezométricas de montantes e jusantes é obtido a partir do nó
mais desfavorável para pressão, ou o ponto mais alto da rede, a ele é atribuída uma pressão
superior a mínima recomendável para atendimento 1,0 kg/cm². Esta pressão será somada
com a cota do terreno, resultando assim na cota piezométrica do nó. No trecho seguinte, a
cota piezométrica de montante é igual à cota piezométrica de jusante mais a perda de carga
no trecho, e assim o processo se repetirá até o início da rede de distribuição.
A escolha de uma bomba centrífuga é feita a partir da vazão necessária para atender
o consumo máximo da população e da altura manométrica total (AMT) que é a soma das
perdas de cargas mais o desnível geométrico a serem vencidos. As curvas características das
bombas relacionam a vazão recalcada com a AMT, com a potência absorvida, com o
rendimento e, às vezes, com a altura máxima de sucção.
De acordo com Gomes et al, (2007) a crescente necessidade de se aperfeiçoar a
operação dos sistemas de abastecimento de água, visando reduzir o consumo de energia
elétrica, tem levado à implantação de sistemas que possibilitem a variação da velocidade das
bombas através do uso de inversores de frequência. E a operação de bombas em velocidade
variável obedece ao principio da semelhança, onde uma bomba é sempre homóloga a ela
própria em rotações distintas. Neste caso, as leis de similaridade que governam as relações
entre a velocidade de rotação, “N”, a vazão, “Q”, a altura manométrica, “H” e a potência
hidráulica, “P”, podem ser expressas por:
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[eq. 2.6]
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మ
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[eq. 2.7]

ଷ

ቁ

[eq. 2.8]

Uma análise da equação [2.6] nos leva a concluir que a vazão aumenta
proporcionalmente com a rotação. Na equação [2.7] fica evidente que altura manométrica vai
variar com o quadrado da rotação e finalmente a equação [2.8] demonstra que a potência
varia com o cubo da velocidade. Assim, matematicamente pode-se determinar que uma
redução de dez por cento na velocidade leva a uma diminuição na potência em
aproximadamente vinte e sete por cento.

2.2 Controle
O controle da pressão na rede de distribuição poderá ser feito de duas formas, a
primeira através da hidráulica onde se utiliza de tubulações de derivações que aliviam a
pressão na rede quando esta sofre a diminuição do consumo de água retornando assim, com
a água excedente de volta para dentro do poço. Essa forma gera grande desperdício de
energia elétrica uma vez que a água bombeada de dentro para fora do poço quando não
utilizada retorna para o poço.
A segunda maneira de controle é o elétrico, onde a velocidade do motor é reduzida
através do inversor de frequência. Essa forma de controle se apresenta como uma maneira
racional de economizar energia elétrica, por relacionar a pressão do sistema ao inversor, de
maneira que um valor de referência para a pressão (set point) é informado ao inversor que
persegue a referência ajustando a velocidade do motor.
Segundo, Gomes et al, (2007) em certos casos particulares a aplicação de bombas
operando com variação da velocidade de rotação oferece grande potencial para a redução do
consumo de energia. Os resultados vão, frequentemente, bem além do ganho quantitativo de
energia e pode incluir aumento do desempenho e confiabilidade no sistema de distribuição
de água.
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Foram estudados os valores da pressão em certos horários, durante todos os dias da
semana para obtenção de um valor de referência. Esse referencial de pressão forneçe as
condições ideais para aplicação de um controle clássico proporcional e integral (PI) e para o
controle fuzzy PI.
Para realizar o estudo sobre o controle da pressão na rede de distribuição de água
realizou-se o monitoramento do sistema no período de junho a agosto do ano de 2011 na
saída do poço e na residência nº 216 com a cota do terreno no ponto mais alto. Para isso,
utilizou-se um Data Logger de dois canais (vazão e pressão), no poço, e um manômetro
registrador na residência, conforme figuras 01 e 02. Os dados hidráulicos (pressão e vazão)
coletados serviram para mostrar o quão importante é a realização desse controle.

Figura 01 – Data Logger de dois canais, vazão e pressão.
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Figura 02- Manômetro registrador

Na figura 03 é possível observar que a vazão no início da operação apresenta valores
com o dobro do projetado, ou seja, 12,44 l/s, enquanto o valor de projeto é de 6,35 l/s e a
pressão de 0,1 kg/cm². Esses valores mostram o comportamento descontrolado da vazão e da
pressão simultaneamente na saída do poço.
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Pressão kg/cm²
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Figura 03 – Gráfico da vazão e pressão no tempo, sistema operando sem controle, saída do poço.

Após 3 horas de foncionamento a vazão diminuiu para 8,28 l/s, ainda superior a de
projeto, e a pressão alcançou 3,88 kg/cm² na saída do poço e 2,85 kg/cm² na residência nº
216, como pode ser visto no gráfico do manômetro registrador figura04. Esses dados refletem
o descontrole operacional do sistema quando operando em malha aberta, pois o conjunto
motobomba demanda uma potência de 12,8 kW quando deveria ser apenas 11,1 kW.

P-2,85 kg/cm²

Figura 04 – Gráfico do manômetro registrador.
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2.2.1 Controle proporcional e Integral – PI
A implantação do controle Proporcional e Integral – PI, utilizou um transdutor de
pressão na saída do poço para converter o sinal da pressão em corrente de 4 a 20 mA,
fechando a malha, como mostrado na figura 05. O set point (SP) considerado foi de 12,0 mA
que equivale em pressão a 2,0 kg/cm². Esse sistema de controle está representado no
diagrama de bloco (figura 05).

Figura 05 – diagrama de bloco do controle PI

Com a aplicação do controle PI coletou-se novos valores para a pressão e vazão.
Assim, obtive-se a vazão inicial com os mesmos 12,44 l/s, mas ao término das três horas de
operação estava com 7,88 l/s, menor que o valor com a malha aberta que foi de 8,28 l/s. A
pressão que se inicia sempre com um valor baixo 0,1 kg/cm² após uma hora de operação
alcançou o valor de referencia (SP) e manteve-se neste patamar durante o tempo restante da
operação do sistema, conforme visto na figura 06.
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Figura 06 – Gráfico da vazão e pressão constate no tempo, sistema operando com controle, saída do poço.

Ao atingir a referencia, a pressão demandou uma potência requerida pelo conjunto
motobomba de 11,1 kW menor em 1,7 kW se comparado com a potência requerida do
regime anterior. Essa diferença na potência leva o sistema a economizar energia elétrica.
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Os valores da potência do conjunto motobomba foram conseguidos utilizando-se
um instrumento que mede essa grandeza - analisador de energia elétrica ET-5080 da Minipa,
figura 07.

Figura 07 – analisador de energia ET-5080

A figura 08 apresenta o gráfico com a curva do sistema identificada através da linha
cheia para a vazão versos pressão, que é calculada utilizando-se a fórmula [eq. 2.4].
As linhas tracejadas representam as curvas de bombas para os vários pontos de
operação do sistema. A primeira linha tracejada, na cor amarela, identifica o ponto de
operação da bomba quando o sistema encontra-se com ação de controle ajustado para a
pressão de 2,0 kg/cm². Neste ponto a vazão atinge valores na ordem de 8,2 l/s contra uma
pressão de 2,0 kg/cm² no poço e na residência a pressão de 1,7 kg/cm². Foi o primeiro ponto
estudado e levou a bomba a requerer uma potência do motor de 11,1 kW.
A segunda linha, verde, apresenta a curva da bomba para o ponto de operação
projetado com a vazão de 6,35 l/s e a pressão de 1,7 kg/cm² no poço e 1,4 kg/cm² na
residência. Esse ponto requer uma potência do motor de apenas 10,1 kW.
A terceira linha, vermelha, representa o ponto de trabalho para a situação real do
condomínio que hoje só tem pouco mais de 1/3 da ocupação, ou seja, apenas 117 lotes
ocupados, sendo: 80 casas e 37 construções. Neste ponto a vazão necessária para atender ao
condomínio é de 4,35 l/s contra uma pressão de 1,5 kg/cm² na saída do poço e 1,15 kg/cm²
na residência. A potência requerida pela bomba é de 9,80 kW.
Por fim a ultima linha, azul, representa a curva de operação da bomba com menor
vazão e pressão, 3,0 l/s e 13,96 kg/cm² respectivamente e de 9,9 kg/cm² na residência,
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capazes de atender a demanda do condomínio nos finais de semana e nos dias de chuva.
Neste ponto a bomba requer do motor uma potência de 8,3 kW. Contudo, ele só deverá
operar neste ponto quando o sistema estiver sofrendo influencias do período chuvoso e nos
finais de semana, ocasião que o consumo é menor.
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Vazão l/s
Figura 08- Gráfico da curva do sistema com as curvas de bombas para pontos de
operações.

2.2.2 Controle fuzzy PI
Nos últimos anos, pesquisadores como Yu e DE-Biao adicionaram estratégias de
controle baseadas em lógica fuzzy para uma variedade de sistemas de controle, obtendo
resultados satisfatórios.
A associação do sistema fuzzy com o controlador PI deverá propiciar o controle da
pressão na rede através do ajuste da velocidade do motor que aciona a bomba centrifuga. O
sistema fuzzy, não requer um profundo conhecimento matemático, mas o projetista
necessita, entretanto, de uma grande compreensão das incertezas e imprecisões dos
processos nas plantas, abordando as características de manuseio de informações imprecisas
de forma muito distinta da teoria da probabilidade. Nesse sistema foi estudada uma faixa
referencial de pressão para regulação desta. Essa faixa poderá variar de acordo com os dias
da semana e as condições climáticas de sol e chuva. O uso da faixa otimiza o sistema quanto a
distribuição de água e economia de energia elétrica.
Uma comparação entre as maneiras de operação anteriores e esta, é que na primeira
não existe nenhum controle, logo o sistema funciona com um alto índice de desperdício.
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Na segunda maneira o controle PI já garante uma economia de energia e minimiza o
desperdício. Por último, no controle fuzzy o sistema passa a operar com uma eficiência
maior frente aos modelos anteriores, pois flexibiliza o ponto de operação da bomba para
situações de menor demanda de água. Isto torna o sistema mais eficiente e otimizado quanto
ao atendimento para demanda de água.
O controle fuzzy projetado modificou a estrutura do diagrama de bloco apresentado
no controle PI, neste controle o bloco fuzzy passa a gerar um sinal de referência (set point)
para o controlador PI, conforme figura 09. Esse sinal vai variar de acordo com os dias da
semana e as condições do clima (sol e chuva) diferente do anterior (PI) que é sempre
constante, por isso ele consegue antecipar as ações de controle, mudando o referencial de
pressão e tornando o sistema mais adaptado as variações comportamentais.

Figura 09 – diagrama de bloco do controlador fuzzy
O controlador fuzzy foi projetado para ser utilizado no Sun Spot, um dispositivo que
incorpora a logica fuzzy. Sua unidade básica inclui um acelerômetro e sensores de luz e de
temperatura, oito LEDs multicoloridos, dois interruptores de controle, 05 entradas digitais,
entradas e saídas analógicas e uma bateria recarregável.
O projeto desenvolvido com a lógica fuzzy possui duas entradas. A primeira
denominada erro e a outra entrada denominada tempo (condições climáticas: sol e chuva),
ambas integradas ao calendário (dias da semana). Essa integração forma a base de regras
para gerar os sinais de saída. A variável erro apresenta 05 funções de pertinência com as
seguintes denominações: pressão baixa, pressão média, set point, pressão média alta e
pressão alta, todas variando no universo de discurso de 0 a 4 kg/cm². A entrada da variável
tempo apresenta apenas duas funções de pertinência (sol e chuva) no universo de discurso de
0 a 1.
Finalmente os dias da semana foram divididos em dois períodos, o primeiro
denominado de semana, contempla os dias da segunda a sexta feira e o outro denominado de
final de semana, contemplando o sábado e domingo. Essa contemplação, juntamente com as
entradas deram origem a 19 (dezenove) regras para gerar os três sinais de saídas, velocidade
alta, média e baixa.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema do condomínio foi monitorado durante dois meses, nesse ínterim, foi
possível executar os dois tipos de controle, o clássico PI e o fuzzy PI. Ambos se mostraram bem
eficientes frente à operação sem controle.
Como foi visto aplicando-se o controle PI é possível reduzir o consumo de energia
elétrica kWh em cerca de 13,7% (treze virgula sete por cento), o consumo de produtos
químicos e o número de vazamentos do sistema que era de 07 por semana passou para 01,
valores médios, todos em função da diminuição da pressão. Na aplicação do controle fuzzy PI
os mesmos itens sofrerão uma redução de no mínimo 13,7% podendo alcançar até 35% no
caso do sistema operar no mês em que ocorra chuva todos os dias.
É preciso lembrar ainda que na aplicação de um desses dois tipos de controle os
imóveis do condomínio receberão a água na pressão mínima recomendável pelo projeto e na
quantidade necessária para o seu abastecimento. A redução na pressão faz aumentar a vida
útil da tubulação principalmente nos ramais que são projetados para trabalharem com
pressões baixas, até 3,0 kg/cm².
A diminuição dos vazamentos levou a redução do desperdício de água tratada, de
energia elétrica e dos produtos químicos, pois na ocorrência deles a água bombeada do poço
não é aproveitada para o consumo humano e retorna para o lençol freático através da
infiltração, além de manter a regularidade no abastecimento, o que provoca confiabilidade no
atendimento da água.
Por fim, esse estudo demonstra que uma solução de baixo custo existe para o
problema causado pela falta do reservatório no sistema de abastecimento de água, pois
enquanto o reservatório custa 31,7% do valor total da obra em reais os equipamentos para
executar esse controle não superaram 2% (dois por cento) do custo da obra.
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RESUMO
No Brasil, a elevada população e sua concentração em grandes centros urbanos e a expressiva
produção agropecuária e agroindustrial indicam um potencial significativo de produção de biogás na
capital e interior do País através dos materiais orgânicos e excrementos animais. O acúmulo de dejetos
pode criar um ambiente propício para ploriferação de vetores transmissores de doenças. Do ponto de
vista sanitário, os dípteros são considerados os insetos mais importantes. Contudo, os pernilongos e
borrachudos são hematófagos, podendo veicular doenças como a malária, a febre amarela ou a
filariose. A qualidade e desempenho de diversos processos industriais exigem determinadas vazões de
fluxo. O custo de alguns líquido e gases, como os combustíveis, tem como parâmetro de valor o fluxo
medido através de um sistema de monitoramento, tornando-se necessário para efeitos de contabilidade
para medir com precisão e controlar a taxa de fluxo. O objetivo deste artigo foi inserir o controle de
vazão de biogás baseado em algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) paralelo ao controle
centrífugo do conjunto motor/gerador da planta de biogás do Laboratório de Energias Alternativas da
Universidade Federal do Ceará. Foi realizada a identificação da planta através dos estimadores de
mínimos quadrados recursivos (MQR), determinada a função de transferência discreta e posteriormente
os parâmetros proporcionais e integrais. Utilizando o parâmetro proporcional e integral sugeridos no
método de sintonia do programa Matlab-Simulink®, o controlador PID juntamente com o controlador
centrífugo apresentou um desempenho satisfatório no ponto de vista do tempo de estabilidade com a
variação da carga comparada ao controlador centrífugo existente atuando individualmente.

Palavras-chave: Energias renováveis, Biomassa, Biogás, Biodigestores, Mínimos Quadrados Recursivos
(MQR), Controle PID.
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1. INTRODUÇÃO
O setor elétrico do Brasil conta com grandes usinas hidrelétricas responsáveis pela geração da
eletricidade consumida pelas regiões mais desenvolvidas do país. Porém para atender a demanda de
regiões distantes dos grandes centros, como as comunidades isoladas da Região Norte, a relação custo
benefício torna-se desvantajosa devido ao transporte da energia.
O fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais isoladas e áreas remotas tem sido um
constante desafio, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, devido às
enormes disparidades econômicas e sociais e, muitas vezes, às dimensões geográficas desses países. Há
algum tempo, os sistemas de suprimento de energia alternativa descentralizados, utilizando recursos
renováveis, têm sido empregados no atendimento a comunidades mais isoladas. Vários tipos desses
sistemas têm sido estudados, mostrando-se economicamente viáveis em muitos países.
Os Sistemas Isolados são predominantemente abastecidos por usinas térmicas movidas a óleo diesel
e óleo combustível embora também abriguem pequenas centrais hidrelétricas (PCH), centrais geradoras
hidrelétricas (CGH) e termelétricas movidas a biomassa. Estão localizados principalmente nos Estados de
Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. São assim denominados por não estarem interligados ao
SIN e por não permitirem o intercâmbio de energia elétrica com outras regiões, em função das
peculiaridades geográficas da região em que estão instalados. Segundo dados da Eletrobrás, esses
sistemas atendem a uma área de 45 % do território brasileiro e a cerca de 3 % da população nacional e
aproximadamente 1,3 milhão de consumidores espalhados por 380 localidades. Em 2008, respondiam
por 3,4 % da energia elétrica produzida no país. Os sistemas isolados de maior porte suprem as capitais
de Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) e o estado de Roraima (com exceção
da capital Boa Vista e seus arredores, abastecidos pela Venezuela). Manaus tem o maior deles, com 50
% do mercado total dos sistemas isolados (ANEEL, 2008).
O desenvolvimento sustentável para a zona rural brasileira, mais especificamente para o semi-árido
nordestino, continua a ser um desafio. Desafio por se tratar de uma problemática possuidora de um
grande número de variáveis que estão estreitamente inter-relacionadas, tais como a desigualdade
social, desertificação, êxodo rural, qualidade de vida e condições climáticas adversas.
Levantamentos do Censo 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
apontam que dos 20.108 domicílios de Tauá - CE, na Região dos Inhamuns, 3.072 estão abandonados.
Em Quixeramobim - CE, dos 24.696 domicílios, 3.928 estão abandonados e Icó com 3.068 residências
abandonadas do total de 2.1990 domicílios. A maior parte das residências fechadas se localiza na zona
rural (IBGE, 2010).
O Brasil dispõe de condições climáticas favoráveis para explorar a energia derivada dos dejetos
animais e restos de cultura e dispensar o gás de bujão e o combustível líquido (querosene, gasolina, óleo
diesel) para o homem urbano (ou rural) aliviando, com isso, o país de uma significativa parcela de
importação de derivados do petróleo. Os resultados apresentados numa pesquisa revelam um potencial
de produção de biogás superior a 50 milhões de m³ de CH4 por dia (ZANETTE, 2009).
Para implantação de pequenas unidades geradoras de energia, o custo de implantação é um aspecto
relevante. No sistema de geração de eletricidade com o biogás, quando são utilizadas pressões elevadas,
como as citadas por Myken (2009), utilizam-se, obrigatoriamente, equipamentos e peças mais
resistentes, que são normalmente onerosas, acarretando dificuldade à implantação de sistemas de
pequeno porte em regiões isoladas e com população com baixa renda.
Portanto, são necessários estudos sobre a utilização de equipamento de menor porte, como por
exemplo, o sistema de controle de vazão do biogás com baixa pressão a fim de viabilizar sua utilização
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em propriedades rurais e agroindústrias produtoras de biogás, fazendo com que o produtor agregue
valor a seus produtos agrícolas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1

Potencial de Biomassa e Biogás

Os sistemas modernos de bioenergia são importantes contribuintes para sistemas energéticos
sustentáveis e desenvolvimento sustentável. A biomassa é uma opção atrativa para a mitigação das
mudanças climáticas no setor energético porque é relativamente barata e pode ser utilizada para
produzir eletricidade, assim como combustíveis líquidos, gasosos e sólidos refinados (BERNDES, 2002).
Nas regiões Norte e Nordeste, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA),
foram moídas 64 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/2009, correspondente a 11\%
do total do País e apresentou sua maior produção, ao longo do período analisado, na safra de
2007/2008 com 64,6 milhões de toneladas e a menor produção foi observada na safra de 1993/94, com
34,1 milhões de toneladas. O potencial teórico total da região está estimado em 120,3 MW (ÚNICA,
2010).
Em 2009, a colheita de babaçu na região Nordeste que ocorre nos estados do Maranhão, Piauí e
Bahia foram de 102.777 ton, 5.250 ton e 335 ton respectivamente, apresentando a maior produção em
1987 com 161.600 ton de amêndoas, equivalentes a 81\% da produção nacional (no total o Brasil
apresentou uma produção de 197.396 ton) (IBGE, 2009a).
A região Nordeste é a grande produtora de castanha de caju (em casca). O maior produtor é o
Ceará, onde de acordo com o sindicato das indústrias de beneficiamento de castanha de caju SINDICAJU registrou, na safra de 2009/2010, a produção de 104.421 mil toneladas de castanha de caju,
seguido pelo estado do Rio Grande do Norte com 48.918 ton e Piauí com 42.963 ton. O potencial da
casca de castanha de caju é estimado em 12,76 MW, com ênfase para o Norte Cearense (3,08 MW)
(IBGE, 2009a).
Os mais importantes resíduos gerados pela atividade biológica são os do gado bovino, suíno, caprino
e ovino, que são criações relevantes e justificariam seu aproveitamento energético. A criação de
caprinos é um sistema produtivo praticado no Brasil e que está concentrado no semi-árido nordestino,
cerca de 90\% do rebanho nacional está na região Nordeste. Outras criações em destaque no Nordeste
e que justificam seu aproveitamento energético são: bovino 13,8 %, Equino 25 %, suino 16,5 %, ovino 57
% e galinhas 19,3 % (IBGE, 2009b).
A instalação de usinas de produção de energia em aterros, também chamadas de Unidades de
Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos Urbanos (UREs), já é realidade em vários países do mundo. Já
existem em funcionamento cerca de 700 delas ao redor do globo, enquanto ainda não há nenhuma em
funcionamento no Brasil (SOUSA, 2009). Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) listou as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes e
mostrou que o país produziu 57 milhões de toneladas de resíduos sólidos somente em 2009.
O lixo das 300 maiores cidades brasileiras poderia produzir 15 % da energia elétrica total consumida
no país. A estimativa consta no Plano Decenal de Produção de Energia 2008/2017 e considera todo o
lixo recolhido nestes municípios (MME, 2010). Segundo o coordenador de Energia e Comunicações da
Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) do Governo do Estado do Ceará, a possibilidade de
produção de energia através do lixo nos atuais aterros espalhados pelo Estado no Ceará é estimada de
10 a 12 (MW) de energia (o suficiente para atender 25 mil habitantes) (SOUSA, 2009).
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De acordo com os dados preliminares do Balanço Energético Nacional - BEN, documento produzido
pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, a oferta de energia não renovável no país sofreu redução de
quase 6 % entre 2008 e 2009. As fontes renováveis apresentaram queda dez vezes menor (0,6 %), o que
contribuiu para um perfil ainda mais renovável da matriz nacional. As fontes renováveis (produtos da
cana-de-açúcar, hidreletricidade, biomassa) responderam por 47,3 % de toda a energia da matriz
energética brasileira em 2009 (BEN, 2010). De acordo com a Figura 1, em 2009, a participação da
biomassa na matriz energética brasileira foi de 13,9 %.

Figura 1- Perfil da matriz energética brasileira em 2009 (BEN, 2010).

2.2

Controle PID

Após 60 anos da publicação das primeiras regras sistemáticas de sintonia de parâmetros do
controlador PID (Nichols e Ziegler), e com a publicação de milhares de artigos de sintonia de controlador
PID, seria de se esperar que a prática no projeto de malhas de controle industrial estivesse mais próxima
da realidade teórica desenvolvida no meio acadêmico e científico. Entretanto, dados da literatura têm
mostrado que, mesmo com todo o avanço, as malhas de controle PID não são adequadamente
sintonizadas (ASTROM, 1994). Ender (1993) pesquisou a indústria de manufatura (malhas de
temperatura, fluxo, vazão, pressão) e mostrou que 30 % das malhas opera em modo manual, 20 %
utiliza a sintonia do controlador que veio da fábrica não importando as características específicas de
cada malha ou suas condições de funcionamento, 30 % apresentou problemas relativos ao pobre
desempenho dos sensores e elementos de atuadores.
O controlador PID paralelo (Figura 2) é o algoritmo de controle que soma os três tipos de ações de
controle. Devido à sua intuição e sua relativa simplicidade, além de um desempenho satisfatório, que é
capaz de proporcionar uma ampla gama de processos, tornou-se, na prática, o controlador mais
utilizado em ambientes industriais. Uma pesquisa observou-se que de mais de 11.000 malhas de
controle analisadas em diversas plantas (refinarias), cerca de 97 % eram controladas com o algoritmo
PID (ASTROM, 1994).

Figura 2- Diagrama de blocos PID paralelo – Adaptado (Matias, 2002).
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A ação proporcional, integral e derivativa no domínio do tempo pode ser visto na a Equação 1.

(Eq. 1)
A tarefa de sintonia de controladores Proporcional, Integral e Derivativo, na maioria dos casos é
realizada de forma empírica pelos operadores e técnicos responsáveis pelo processo sob controle. A
tarefa basicamente consiste em variar os ganhos do controlador e avaliar o impacto destas variações
junto à variável de saída do processo. Diversos autores propõem métodos para sintonia de
controladores PID's, entre esses métodos destacam-se segundo Campos (2006): Ziegler e Nichols em
(1942), CHR (Chien, Hrones e Reswick) em (1952), CC (Cohen e Coon) em (1953), Integral do Erro (Lopez
et al.) em (1967), Relés (Astrom e Hagglung) em (1984) e MMC (Modelo Interno) em (1986).
Segundo Cassiolato (2008), a vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As
aplicações são muitas, indo desde aplicações simples como a medição de vazão de água em estações de
tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, passando por medições mais
complexas. Para Chau (2001), os controladores PI são mais comuns no controle de vazão, pois eles
eliminam o erro estacionário e têm velocidades de resposta aceitáveis na maioria dos ambientes
industriais. Segundo o mesmo autor, deve-se utilizar um ganho baixo (banda proporcional PB~150) para
reduzir o efeito dos sinais ruidosos (fluxo de turbulência e também para não usar controle derivativo).
Utiliza-se também um tempo de reset baixo (aproximadamente 0,1 min./repetição) para alcançar
rapidamente o setpoint de monitoramento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Energias Alternativas (LEA) da Universidade Federal
do Ceará (UFC). A planta de biogás do LEA é composta por um biodigestor do tipo tubular (Figura 3(a)),
válvulas de fechamento com acionamento manual (gaveta e esfera), conjunto motor/gerador de 4 KW
(Figura 3(b)), sistema de controle com CLP e módulos de expansão (analógicos e digitais) (Figura 3(c)),
sistema de monitoramento com computador e programa de supervisão (Elipse SCADA) (Figura 3(d)) e
sistema de controle de vazão composto por válvula de controle proporcional de vazão, sensores de
vazão, pressão e temperatura (Figura 3e) e dispositivo de medição de freqüência do motor (Figura 3(f)).

3(a)

3(b)
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3(c)

Sensor de Pressão
Válvula proporcional
Sensor de Vazão
Sensor de Temperatura

3(d)

3(e)

3(f)

Figura 3- Principais equipamentos da planta de biogás do LEA.

O presente estudo foi realizado comparando-se a resposta do sistema quando aplicado uma
perturbação de 60 % da potência nominal do conjunto motor/gerador e utilizado dois diferentes
combustíveis: utilizando apenas gasolina e depois utilizando a gasolina para a partida do motor e
posteriormente efetuando a mudança para o biogás. No primeiro momento, são realizados ensaios
utilizando o controlador centrífugo (pertecente ao conjunto motor/gerador) e posteriormente
realizando a manipulação da vazão do gás utilizando o algoritmo PID a fim de obter o controle de
rotação (freqüência).
Para determinar o comportamento (frequência x potência) do conjunto motor/gerador quando
aplicada a carga, foi instalado um dispositivo de contagem de pulsos composto por um sensor indutivo e
um disco com seis furos equidistantes, como apresentado na Figura 2f. O disco perfurado foi acoplado
ao eixo do gerador através de um prolongamento, permitindo assim, contar os pulsos por rotação do
eixo. O dispositivo tem o funcionamento semelhante ao encoder de deslocamento angular. Para obter a
leitura de pulsos mais precisa, o disco perfurado foi usinado em um centro de usinagem (Discovery
1000) com comandos numéricos computadorizados (CNC). A usinagem foi realizada no Laboratório de
Máquinas Operatrizes (LMO) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

3.1 Identificação do Sistema
O modelo matemático do processo dinâmico foi estabelecido a partir de dados experimentais
observados em laboratório, onde foi aplicado um degrau na variável manipulada (frequência do
conjunto motor/gerador) e após essa ação foi analisada a resposta do sistema, observando a variável
controlada (vazão do biogás). Os parâmetros do controlador PID foram estabelecidos através da
identificação do sistema em malha aberta utilizando os estimadores de mínimos quadrados (MQ) e
mínimos quadrados recursivos (MQR).
Na Figura 4(a) se observa que ao aumentar a abertura da válvula proporcional (aumento da vazão) o
sistema reduz a pressão de 30 mbar para pressão -20 mbar (vácuo), ocasionada pela sucção de
combustível do conjunto motor/gerador.
Na Figura 4(b) é mostrado um comportamento semelhante a curva de resposta da vazão x pressão
(queda de pressão). No intervalo de 80 segundos após o fechamento da torneira da gasolina (no
intevalo 5 segundos) ocorre a redução sistemática da frequência de rotação do motor. Dessa forma, o
controlador PID inicia da abertura da válvula proporcional para corrigir o distúrbio liberando gás para o
sistema e consequentemente reduzindo a pressão do sistema.
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4(a)

4(b)

Figura 4- Curva de resposta frequência x vazão.

Na Figura 5 pode ser observada a curva de resposta da vazão quando modificada a frequência de
rotação do conjunto motor/gerador através de variações de carga.

Figura 5- Curva de resposta frequência x vazão.

Através do estimador de mínimos quadrados (MQ) foram obtidos os parâmetros: a0, a1, b0 e b1. As
Figuras 6(a) e 6(b) mostram as curvas de vazão real e estimada quando aplicado o estimador MQ e
MQR, respectivamente.

6(a)

6(b)

Figura 4- Estimadores de mínimos quadrados (MQ) e mínimos quadrados recursivos (MQR).

Os parâmetros do controlador PID foram obtidos através do auxilio do programa Matlab-Simulink®
(Figura 7), sendo encontrados os valores Kp=10.009, Ki=0.186 e Kd=-5.513 estabelecidos pelo
sintonizador (tuning tool) do bloco PID(z).
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Figura 7- Diagrama de blocos (PID paralelo Matlab-Simulink®).

4. RESULTADOS
O resultado do ensaio utilizando o controlador centrífugo com gasolina é demonstrado na Figura
8(a), controlador centrífugo com biogás na Figura 8(b) , realizando o ajuste manual para transição da
gasolina para o biogás 8(c) e utilizando controlador centrífugo + PID com biogás é visto na Figura 8(d).

8(a)

8(b)

8(c)

8(d)
Figura 7- Resultados dos ensaios

No ensaio utilizando o controlador centrífugo com gasolina (Figura 8(a)) foi observado que, no
momento do acionamento da carga, o controlador centrífugo reage ao erro na frequência em 6,25
segundos e faz o motor oscilar a rotação resultando em uma amplitude máxima de frequência de 17 Hz.
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A estabilização do sistema com a presença das cargas apresenta uma variação de frequência de 4 Hz e
erro de amplitude permanente.
No gráfico ensaio utilizando o controlador centrífugo com biogás na (Figura 8(b)) foi observarvado
que, o controlador efetua a ação de correção da perturbação em 17 segundos. Diferentemente do
ensaio com alimentação por gasolina, a resposta do ensaio utilizando biogás provocou a menor
oscilação do sistema e amplitude máxima de 6 Hz, porém com estabilização da planta com erro
permanente de 5 Hz.
Verificou-se que, após fechar a válvula de gasolina e abrir bruscamente a válvula de biogás, ocorreu
o "afogamento" do motor, sendo necessário reiniciar o procedimento de partida e abertura lenta da
válvula de alimentação de gás do motor (válvula de expansão). Na Figura 8(c) é visto que, ao
interromper o fornecimento de gasolina e a consequente adição lenta de biogás o motor perde
aceleração, sendo, portanto, necessário a intervenção com uma maior abertura na válvula de expansão.
No intervalo de 48 a 73 segundos é observado a recuperação da rotação do motor e após os 73
segundos o sistema estabiliza.
Na Figura 8(d), ao partir o motor, um sinal de frequência é enviado ao controlador PID, que atua
juntamente com o controlador centrífugo no motor. Após o fechamento da torneira de gasolina, o
motor temporariamente trabalha com a mistura dos dois combustíveis (gasolina + biogás). A mistura de
combustíveis juntamente com a ação dos controladores provocam a oscilação no sistema sem cargas,
que é observado no intervalo de 10 a 35 segundos. A entrada da carga provocou uma amplitude máxima
de oscilação da frequência de 5 Hz, porém a saída da carga apresentou uma maior oscilação com
amplitude máxima de 7 Hz.

5. CONCLUSÕES
O sistema de controle e supervisão desenvolvido na planta de geração de biogás do Laboratório de
Energias Alternativas permitiu avaliar o comportamento da estabilidade do conjunto motor/gerador sob
variação brusca da carga. A introdução de uma válvula de controle proporcional no controle de vazão de
biogás permitiu a integração do controlar PID ao controlador centrífugo existente no conjunto
motor/gerador.
Comparando os resultados obtidos nos ensaios, observa-se que o sistema com controlador
centrífugo com gasolina apresentou melhor tempo resposta (6,2 s) para estabilidade após a aplicação da
carga, seguidos dos sistemas com controladores simultâneos (centrífugo + PID) com biogás (10 s) e
centrífugo com biogás (12,2 s).
Contudo um tempo de resposta menor significa uma amplitude de frequência maior, sendo
respectivamente registrada para os controladores centrífugo com gasolina, controladores simultâneos e
centrífugo com biogás de 17 Hz, 16 Hz e 5 Hz. O que pode ser justificado pelo fato de quanto maior a
ação do controlador em corrigir o erro acarreta uma maior instabilidade no sistema.
O mesmo é observado durante a saída da carga. Constata-se que controlador centrífugo com
gasolina apresenta um melhor desempenho na estabilização do sistema (2,5 s), seguido do sistema com
controlador simultâneos (9 s) e controlador centrífugo com biogás (10 s).
Utilizando os parâmetros proporcionais e integrais sugeridos no método de sintonia do MatlabSimulink®, o controlador PID juntamente com o controlador centrífugo apresentou um desempenho
satisfatório no ponto de vista do tempo de estabilidade com a variação da carga comparados ao
controlador centrífugo existente atuando individualmente.
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O ensaio utilizando os controladores simultâneos se mostrou eficaz na partida do conjunto
motor/gerador, reduzindo a intervenção humana no controle de vazão de gás na alimentação do
conjunto. O sistema proposto não necessita de ajustes intermediários na válvula de expansão. Assim
oferece possibilidade de inserir a partida automática no sistema, e ainda proporcionar o acesso ao
controle e monitoramento remoto da mesma.
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Este artigo apresenta o projeto, implementação e ensaio de um controlador PID de um sistema gerador de
pequeno porte composto de uma máquina síncrona acionada por um motor de corrente continua, o qual
fornece a potencia primária mecânica para geração de uma tensão alternada de 110 V RMS / 60Hz. A
implementação da parcela derivativa foi implementada em lógica fuzzy e a parcela integradora
implementada em forma de equação à diferença. O objetivo do sistema de controle é controlar a tensão
de saída do gerador síncrono no valor nominal de 110 V. Para validar o controlador, foram executados
diversos testes experimentais, aplicando-se variações do tipo degrau tanto na referência do controlador
quanto no nível da carga alimentada pelo gerador síncrono. Inicialmente são apresentados os resultados
experimentais do gerador síncrono submetido a controle de tensão por excitação do campo com a
utilização de um controlador do tipo PI (Proporcional Integral) e em seguida os resultados experimentais
obtidos com a utilização de um controlador fuzzy do tipo PD em paralelo com o controlador PI. Os
resultados experimentais mostram um bom desempenho do sistema de controle digital desenvolvido.
3DODYUDVFKDYHGeração de Energia Elétrica, Controle Fuzzy
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O gerador síncrono trifásico é largamente utilizado tanto em grandes quanto em pequenos
sistemas de geração de energia elétrica. Neste último caso, destaca-se a utilização deste tipo de máquina
na geração de emergência em prédios residenciais, comerciais e industriais, que utiliza como máquinas
primárias motores de combustão à óleo diesel ou a gás natural, os quais têm a função de suprir a energia
mecânica necessária para o processo de geração de energia elétrica.
Para que um sistema de geração de energia elétrica possa ser considerado satisfatório, é
necessário manter-se os valores de frequência e de tensão RMS dentro de uma estreita faixa de tolerância.
No caso de controle da frequência, deve-se controlar a velocidade da máquina primária, e no caso do
controle da tensão utiliza-se normalmente o controle da tensão de excitação das bobinas de campo,
situadas no rotor da máquina e que tem a função de prover o fluxo magnético necessário para o processo
de geração. Neste contexto, uma boa estratégia de controle exerce papel preponderante, uma vez que
perturbações podem conduzir este tipo de sistema facilmente a instabilidade (HASAN et al., 2001).
Neste artigo, é dado enfoque ao controle de nível da tensão gerada em um valor préestabelecido de 110V RMS, enquanto o controle da frequência é assegurado pela manipulação manual da
velocidade de giro da máquina primária. O objetivo é demonstrar a utilização de um controlador do tipo
PD, emulado em um ambiente de lógica fuzzy, em paralelo com um controlador do tipo PI (HAJIAN e
SOLTANI, 2005) no controle da tensão gerada. O sistema de controle é totalmente desenvolvido no
programa LabVIEW®, da National Instruments®, e foi escolhido o controlador do tipo Mandani para ser
utilizado como o controlador fuzzy. Na literatura podem-se encontrar diversas aplicações de lógica fuzzy
no controle de geradores síncronos, seja por meio da excitação (DRAPER e KING, 1994; SUMINA et al.,
2006), ou atuando diretamente no ângulo de carga (SUMINA et al., 2006).
Controladores fuzzy são cada vez mais aceitos por engenheiros e cientistas como uma
alternativa viável ao uso dos controladores clássicos (HASAN et al., 1994). O controle por lógica fuzzy
possibilita a implementação da experiência humana, intuição e heurística para controlar sistemas. É uma
técnica que emula o raciocínio humano em sistemas de controle, introduzindo estratégias de tomadas de
decisão em processos complexos (SHAW, 2004), sendo freqüentemente referida como inteligente, por
introduzir alguma forma de inteligência artificial nas máquinas. Por meio da lógica fuzzy, é possível
reduzir, consideravelmente, o tempo de desenvolvimento de um controlador não-linear, respeitando as
especificações e restrições operacionais, controlando processos complexos de maneira simples, robusta e
em tempo real (CAMPOS, 2004).
Os algoritmos fuzzy são adaptativos e robustos, devido, principalmente, à sua arquitetura,
formada por uma base de conhecimento gerada com determinado grau de incerteza, e um conjunto de
regras que auxiliam na escolha do valor de comando adequado para uma situação específica (RUBIO,
2002). Os controladores fuzzy são bastante eficientes em casos de difícil modelamento, tempo morto
elevado e/ou zona morta alta (BEZERRA, 2009). Esses controladores não necessitam da modelagem
matemática do processo, pois modelam o conhecimento do especialista (SHHEIBIA, 2001) do usuário do
sistema, utilizando para isso mecanismos de inferência baseados em regras de controle. Essas regras são
estabelecidas a partir de um conjunto de condições “SE ENTÃO”, que é uma estratégia de ação elaborada
de acordo com o desempenho do processo, e são constituídas por uma base de conhecimento. Uma vez
que esta base de conhecimento seja consistente é possível determinar uma relação precisa entre varáveis
de entrada e ações de controle. Existem dois modelos de sistema de inferência fuzzy: Mamdani
(MAMDANI, 1974) e Takagi-Sugeno (TAKAGI, 1985), que diferem fundamentalmente em suas
habilidades para representar diferentes tipos de informação. No controle fuzzy do tipo Mamdani, tanto os
antecedentes como os conseqüentes da inferência fuzzy são constituídos por variáveis lingüísticas, e no
controle fuzzy do tipo Takagi-Sugeno, os antecedentes possuem variáveis linguísticas e os consequentes
são equações lineares. Nos dois tipos de controladores, a ação de controle é obtida por meio da definição
de um conjunto de regras de controle fuzzy. O projeto do controlador fuzzy foi desenvolvido
experimentalmente, a partir da experiência adquirida nos ensaios realizados, sem a necessidade de
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identificação e equacionamento matemático do sistema. O trabalho é validado com a apresentação dos
resultados experimentais obtidos, analisando-se o desempenho do controlador por meio das características
das curvas de resposta à referência do tipo degrau.

 0217$*(0(;3(5,0(17$/
O sistema montado em laboratório, que foi utilizado neste trabalho de pesquisa, consta de um
motor de corrente contínua de excitação separada que é utilizado como máquina primária de um gerador
síncrono trifásico. Para a excitação das bobinas de campo foi utilizada uma ponte retificadora trifásica
totalmente controlada construída com tiristores. Tanto a ponte retificadora trifásica como seu sistema de
gatilhamento fazem parte de um módulo didático fornecido pela Empresa Datapool®, que utiliza os CI’s
TCA 785 da Empresa Siemens®. A referencia que é utilizada para gatilhamento dos tiristores da ponte
retificadora nestes CI’s é fornecida externamente pelo controlador da tensão gerada, que foi programada
em ambiente LabVIEW® e implementado em um computador do tipo PC. É utilizada uma placa de
aquisição de dados da National Instruments® do tipo DAQ 6008, que possui 2 entradas analógicas e 2
saídas analógicas além de 2 portas de 8 bits de entrada e saída de dados para comunicação entre o
computador e o sistema gerador controlado. Um transformador de uso geral, com relação de espiras de
36/1 é utilizado para aquisição da tensão gerada na armadura do gerador síncrono. O sinal de tensão é
então utilizado como entrada para o controlador implementado no ambiente LabVIEW® através de um
das entradas analógicas da placa de aquisição de dados. A partir deste sinal, é calculado o valor RMS da
tensão gerada e comparado com o valor de referencia, que no caso deste trabalho de pesquisa, foi
estabelecido em 110 V. O valor do erro resultante da comparação entre o valor de referencia e o valor
RMS da tensão gerada é dada como entrada no controlador que fornece, o sinal de referencia de tensão
para gatilhamento dos tiristores da ponte retificadora. Na Figura 1 é visto o sistema completo.

)LJXUD±9LVWDGRVLVWHPDPRWRU&&JHUDGRUVtQFURQR
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Para controle da tensão gerada foi implementado um controlador do tipo PID, com a parte do
derivador sendo implementado utilizando-se um sistema Fuzzy do tipo Mandami e a parte do integrador
sendo implementada como um controlador discreto PI. A expressão de um controlador PID é dada por:
t
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[Eq. 01]

Onde:
Kp= ganho proporcional
Ti= Constante de tempo de integração
Td= Constante de tempo de derivação
O controlador PID no tempo discreto, utilizando-se um tempo de amostragem igual a T (s) é
dado pela expressão mostrada na Equação 2:
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Em termos de transformada z, o controlador PID discreto é dado por:
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Isolando a parte integradora da Equação (3), tem-se:
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Aplicando as propriedades da transformada z, obtém-se a expressão de um integrador em forma
de equação à diferença:

=

−1 +

×e

[Eq. 05]

Desse modo, a parte integradora do controlador PD+PI foi implementada utilizando-se a
Equação (5), com Ki=0.0015.
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Para a implementação da parte derivativa do controlador PD+PI do sistema, foi utilizado o
Fuzzy Logic Toolkit do programa LabVIEW®. A modelagem do controlador utilizando o método fuzzy
proposto por Mamdani possibilitou elaborar regras de controle estritamente lingüísticas. As funções de
pertinência das variáveis de entrada e de controle foram ajustadas, alterando as suas formas e valores
numéricos.

 (WDSDGH)X]]LILFDomR
Foram utilizadas duas variáveis de entrada: o erro (Erro) entre o sinal de referência de posição e
o sinal de posição atualizado e a derivada deste erro (Derro). A variável linguística Erro é constituída por
sete funções de pertinência, com formatos triangulares, denominadas: N (Negativo), Z (Zero) e P
(Positivo). Os gráficos das funções da variável Erro e Derro, no universo de discurso com intervalo de -1
a 1, são apresentados na Figura 2 e 3 .

)LJXUD±)XQo}HVGHSHUWLQrQFLDGDYDULiYHOGHHQWUDGDHUUR

)LJXUD±)XQo}HVGHSHUWLQrQFLDGDYDULiYHOGHHQWUDGD'HUUR
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 (WDSDGHGHIX]]LILFDomR
Nessa etapa é determinada a variável de controle Saída, a qual gera a tensão de controle que
aciona a base da mesa. Essa variável possui três funções de pertinências, em triângulo e trapézio, que são
N, Z, P, abrangendo um universo de discurso de 0,25 a 5, conforme mostrado na Figura 4. Para o
processo de defuzzificação foi selecionado o método do Centro-da-Área (C-o-A). A Figura 4 mostra as
funções de pertinência de saída.


)LJXUD±)XQo}HVGHSHUWLQrQFLDGDYDULiYHOGHVDtGD

 (WDSDGHLQIHUrQFLD)X]]\
Na etapa de inferência fuzzy desse projeto, a composição de cada regra de controle e a relação
entre elas foi realizada de acordo com a Tabela 1, onde estão apresentadas nove regras de controle. No
processo de inferência é realizado um mapeamento nas funções de pertinência das variáveis de entrada,
sendo determinado como as regras de controle condicionais “SE ENTÃO” são ativadas. Nesse
processamento, os conseqüentes são obtidos do valor mínimo da comparação entre os valores de
pertinências dos antecedentes Erro e Derro. Para a composição de cada regra e a relação entre elas,
utilizou-se a técnica de inferência MAX-MIN.
7DEHOD±%DVHGH5HJUDV
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Para avaliar o desempenho do controlador PD FUZZY + PI foram realizados ensaios nos quais
o sistema foi submetido a variações de carga do tipo degrau.
No primeiro ensaio, manteve-se a referência de tensão fixa em 110 V e variaram-se as cargas. A
resposta do sistema pode ser visualizada na Figura (5).
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Pode-se constatar que o sistema respondeu de maneira satisfatória quando submetido a variação
de cargas, estabilizando-se na tensão de 110 V mesmo quando exposto a perturbações, ou seja, “entrada”
ou “saída” de cargas
Em seguida, o sistema foi submetido a uma nova condição, em que as cargas mantiveram-se
fixas e a tensão de referência foi variável. Na figura (6) encontra-se a resposta do sistema para essa
situação.
A análise da figura (6) permite concluir que o controlador garantiu um bom comportamento do
sistema, visto que o sistema estabilizou-se em torno das referências impostas, 50V, 100V e 150V,
respectivamente.
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Neste artigo foi apresentado o projeto e a implementação de um controlador P
uzz
P de
um sistema gerador de pequeno porte.
sistema experimental foi implementado em laboratório e os
controladores foram desenvolvidos em ambiente de programação abV E .
sistema foi submetido a ensaios de variações de carga e variações de tensão de referência. Em
ambos os casos foi constatado um comportamento satisfatório do sistema, o qual apresentou um tempo de
estabelecimento relativamente curto e oscilações de pequena amplitude em torno da referência quando em
regime permanente.
ontudo, percebe-se por meio da análise dos resultados que o sistema apresentou sobresinais
significativos, fato que demonstra necessidade de mel or ajuste dos par metros do controlador.
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RESUMO
Este trabalho propõe um conversor com capacitor chaveado para o acionamento de LEDS (Light Emitting
Diodes) de potência. Em contraste com drivers convencionais de corrente continua, o pulso de corrente
direcionado para os LEDs, é controlado pelo capacitor chaveado. Neste driver, o capacitor é carregado e
descarregado através do circuito de saída e a direção do fluxo de corrente é controlada pelas chaves.
Baseado na análise do controle de carga, os efeitos do chaveamento no conversor proposto são
discriminados e avaliados. Os resultados experimentais demonstraram a viabilidade técnica de usar o
conversor proposto sem filtro capacitivo na entrada, corrigindo o fator de potência da estrutura.

Palavras-chave: Capacitor chaveado, Fator de potência e LED.
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1. INTRODUÇÃO
A energia consumida para a iluminação é cerca de 20% por cento da energia produzida no mundo.
Atualmente, os diodos emissores de luz (LEDs - Light Emitter Diodes) estão sendo usados em muitas
aplicações que anteriormente utilizavam as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Nos últimos anos,
o conversor CC-CC com capacitor chaveado (SC), tem ganhado cada vez mais atenção.
A crescente popularidade dos tradicionais conversores CC-CC com SC é principalmente devido às
suas características únicas: estes consistem somente de chaves e capacitores, e a transferência de
energia é realizada pelo controle do processo de carga e descarga dos capacitores. Esses conversores
têm a vantagem de ter pouco peso, serem pequenos, e de alta densidade de potência. Feng (2007),
Seeman (2008) e Yin (2010), descrevem conversores SC para LEDs. No entanto, esses conversores são
dependentes da tensão sobre os LEDs, com isso a corrente nos LEDs possui altos picos devido à
comutação direta do capacitor. Assim, estes conversores não podem ser usados para LEDs de alta
potência.
Este trabalho propõe um conversor com capacitor chaveado usando componentes magnéticos
adicionais para permitir o aumento da eficiência e da potência do conversor. O aumento do tempo de
condução da corrente no capacitor chaveado é devido ao uso dos componentes magnéticos, tornando
possível a comutação ZCS (Zero Current Switch) das chaves, o que reduz o pico de corrente nos
semicondutores e aumenta a eficiência.

2. DESENVOLVIMENTO
A Figura 1 mostra o principio básico do conversor SC proposto. Em um período completo de
comutação o capacitor Cୱ é carregado e descarregado. A energia armazenada no capacitor é transferida
para a carga.

S1

Lo
Cs

D1 D2

Vin

Co
S2

D3

D4

Figura 1 - Circuito básico do conversor proposto.

O valor do capacitor C୧୬ଵ é igual ao de C୧୬ଶ, que possuem a capacitância muito maior do que a
capacitância de Cୱ e são usados para remover a corrente contínua do transformador. O transformador
permite a isolação galvânica, como mostra a Figura 2.
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Figura 2 - Circuito do conversor com capacitor chaveado com transformador.

O indutor L possui tamanho e valor de indutância muito pequena, que possibilita baixo custo e o
aumento da eficiência do circuito. O indutor opera em modo de condução descontínua (MCD)
armazenando energia durante parte do período de comutação, e transfere toda a energia para a carga
antes de começar o próximo período de operação. Considerando a tensão de entrada V୧୬ e a frequência
de chaveamento constante, a potência média transferida para a carga depende somente do valor da
capacitância Cୱ . O indutor L୭ aumenta o tempo de condução da corrente no capacitor Cୱ e isso implica
que a tensão em Cୱ, na Figura 1, varia entre +V୧୬ /2 e െV୧୬ /2. A variação de tensão no Cୱ é igual a V୧୬ .
A tensão em C୭ não influência a potência média transferida para a carga e a variação da tensão
direta no LED com a temperatura não afeta a potência aplicada no LED. A energia armazenada no
capacitor em meio período de comutação é dada pela equação (1).

Eେ౩

Cୱ . ǻVେ౩ ଶ
=
2

(1)

Onde:
Eେ౩ – Energia do capacitor.
Cୱ – Capacitância chaveada.
ȟVେ౩ – Variação da tensão do capacitor igual a V୧୬ .
A potência média na carga no período de comutação é determinada pela equação (2).

Pୈ =

2. Eେ౩
= Cୱ . V୧୬ ଶ . fୗ
T

Onde:
Pୈ – Potência na Carga.
T – Período de Comutação.
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( )

fୗ – Frequência de Chaveamento.
O indutor da saída pode ser calculado em (3).

L୭ =

1
(2. ʋ. fୗ )ଶ . Cୗ

O

O conversor proposto pode ser utilizado para melhorar a divisão de corrente, pois a tensão em C୭
não influencia a potência média transferida para a carga. No entanto, nesse conversor a corrente no LED
não depende da tensão do LED.
As chaves de potência do conversor proposto operam em comutação suave, reduzindo as perdas
por chaveamento, melhorando o rendimento do conversor. Isso levou a operação dos interruptores de
potência em frequências mais altas do que em circuitos convencionais. O circuito proposto utiliza um
transformador para a isolação elétrica entre o LED e a fonte de entrada, e permite o uso independente
dos circuitos de saída, como mostra a Figura 3.
Devido à relação de transformação o tempo de comutação do capacitor é melhorado e a tensão
reversa aplicada nos componentes do circuito de saída é muito menor, assim as perdas são reduzidas
bem como o tamanho de Cୱ , L୭ e C୭ . O transformador usado no circuito pode ser aproximado por um
transformador ideal com uma indutância L୰ em paralela.
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Figura 3 – Conversor proposto com dois circuitos de saída.

3. OPERAÇÕES BÁSICAS DO CONVERSOR SC
O conversor é composto de duas chaves controladas externamente (S1-S2), quatro diodos lentos
formando na entrada uma ponte retificadora (D1-D4), quatro diodos rápidos formando uma ponte
retificadora após o transformador (D9-D12), um transformador, três capacitores para transferência de
energia (C଼ , Cଽ , Cଵଵ ), e um filtro de saída formado pela indutância L୭ e a capacitância C୭ em paralelo
com a carga.
A capacitância intrínseca do MOSFET afeta a comutação, aumentando as perdas de chaveamento e
reduzindo a eficiência do conversor. No circuito proposto uma indutância auxiliar L୰ é usada para
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melhorar a comutação, permitindo a comutação ZVS (Zero Voltage Switch). A indutância de
magnetização do transformador ajuda na redução das perdas de comutação, aumentando a eficiência
do conversor. Considerando que todos os diodos são ideais, o conversor tem dez etapas de operação,
no entanto, uma análise teórica será apresentada apenas com cinco etapas de operação, isto é, metade
do ciclo de operação, porque o conversor é simétrico. Os cinco estágios de operação do conversor são
descritos na Figura 4.
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Figura 4 – Descrição dos cinco estágios de operação do conversor proposto.
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Na Figura 5 descreve as formas de onda dos principais componentes nos dez estágios de
comutação. A corrente do diodo Dୗଵ é comutada naturalmente pela chave antiparalela Sଵ . Cada chave é
ligada com tensão nula e cada diodo é desligado quando a corrente é igual à zero.
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Figura 5 – Formas de ondas básicas do conversor proposto.
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4. CONSIDERAÇÕES DE PROJETO
Para validar experimentalmente o circuito proposto, foi implementado o circuito mostrado na
Figura 6. O circuito integrado IR2153 foi usado como oscilador e driver para os MOSFETs M1 e M2. Com
os valores escolhidos para R ଶ e Cସ , o inversor opera com uma frequência de 126 kHz. Cସ é um capacitor
de poliéster, utilizado para reduzir as variações de frequência com variações de temperatura.

Figura 6 - Circuito completo do conversor proposto.

Para uma tensão de entrada de 220 V, o IR2153 geralmente é alimentado através de um resistor
(Rଵ Ϳ ĚĞ ϰϳ Ŭɏ͕ Ž ƋƵĞ ĨĂǌ ĞƐƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝƐƐŝƉĂƌ ƐŽŵĞŶƚĞ Ϯ t͘ sŝƐĂŶĚŽ ƌĞĚƵǌŝƌ ĞƐƐĂƐ ƉĞƌĚĂƐ͕ Ƶŵ
ƌĞƐŝƐƚŽƌĚĞǀĂůŽƌϰϳϬŬɏĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵĚŝŽĚŽůŝŵŝƚĂŶƚĞDଵ, a fim de limitar a tensão
sobre Cଵ . A potência do sistema do circuito integrado foi obtida através de um circuito charge-pump
formado por Cଷ , D e D , o que permitiu aumentar o rendimento do circuito. (Sá Jr., 2010).
O baixo consumo de energia do circuito de controle e o controle das chaves podem ser
responsáveis por uma parte considerável das perdas. O capacitor Cଷ , além de ser usado no circuito
charge-pump é também utilizado para auxiliar no chaveamento. Esse capacitor, juntamente com as
capacitâncias intrínsecas dos MOSFETs, forma um capacitor que ajuda a compor Cୣ୯ do circuito
equivalente quando as chaves estão bloqueadas.

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
A Figura 7.a mostra a tensão e a corrente no LEDs. O ripple da corrente nos LEDs é resultado da não
utilização de um capacitor de filtro na entrada. O valor médio de corrente através do LED foi 450 mA e a
frequência de chaveamento do conversor foi de 126 kHz. A Figura 7.b mostra a tensão e corrente da
chave Mଶ , demonstrando que o circuito montado opera com comutação suave. A baixa perda por
chaveamento permite que as chaves operem sem necessitarem de dissipador de calor.
A Figura 8 mostra uma imagem do driver de LED implementado e a luminária de iluminação com
oito LEDs brancos Luxeon III Emitter LXHL-WtϬϵ͘EŽĐĂƐŽĚŽƐ>ƐƐĞƌĞŵĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͕Ă
tensão de saída é limitada a metade da tensão de entrada dividida pela relação de transformação do
transformador. A tensão máxima de saída está abaixo do limite estabelecido na norma internacional IEC
61347-2-13.
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(a)

(b)

Figura 7 – (a) Tensão (Ch3) e a corrente (Ch4) no LED; (b) Tensão (Ch1) e a corrente (Ch2) na chave.

(a)

(b)

Fig. 8 – (a) Circuito do conversor implementado e luminária; (b) Detalhes do conversor proposto

6. CONCLUSÃO
KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ĚŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞ ϯϬ t ĨŽƌĂŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ Ž
desempenho do conversor proposto. O conversor proposto não necessita de controle em malha
fechada, opera sem a necessidade de um capacitor de filtro na entrada aumentando o tempo de vida do
conversor, e promove um conversor com boa eficiência, tamanho reduzido, baixo custo quando
comparado com outros conversores para LED e alto fator de potencia.
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!5!-9.+9!4  2'  ! ! .-5647'4 ! $.4, 760-.,C . .-&!',!-6. 5.4! 7, !6!4,'- .
557-6.F
 46'%. G 75.  '-$.4,6' .,. '-5647,!-6. $'+'6 .4  24!- '=%!, 5 3764.
.2!41!55'5 ,6!,6'HM -<-!"4%'.N4!+67,!;2!4'#-'!,5+ !7+ .V>-.
.-5'-.7- ,!-6+C-37+24.$!55.476'+'=.77,*.%. !.,276 .4247, !5757+5C
75- . '-,'=J+F !%7- . . 46'%.C .5 4!57+6 .5 $.4, 56'5$6/4'.5C * 37! 4!+'=.7J5! 7,
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'- '9' 7+'565F !55 7+C !+!5 $.4, '9' ' .5 !, 72+5 24 7,!-64  '-6!4. !-64! 5'C -.
!-6-6.C!55!4!+'.-,!-6.-.5!4!564'-%'72!-55 72+5C-.6.7J5!37!5,!5,5'-6!4%',
24'-'2+,!-6! 24 ,.5644 572!4'.4'  ! 2!4-6! 5 .7645C . 37! 24.,.9!7 7, 7,!-6.
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!37!561!5!46 5.-5!76'9,!-6!M5.!46!J5!64#537!561!5.-5!76'95C .2.-!-6!
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 *.%. 6.4-J5! ,'5 '$('+ ., . 2554 .5 -(9!'5C !;'%'- .   9!= ,'5 4'.(-'. ! 7, .
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52!'+'56 !, -$.4,6'  76'9 ! ( '5 !,  7. !, 5!7 46'%.  "   "! 
")  ! "!#) +,.4 5!* 7, '-5647,!-6. $7+.5. !9' .  57 %4- !
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^EsK>s/DEdKhDWZKdMd/WK^/^dDKDWEh>KWZK
^dhKKEdZK>WZK^^K^
ϭ

ϭ

ϭ

D͘^͘ZĂƉŚĂĞůů ͕W͘^͘ZĂŵŝŽŶ Ğ>͘E͘ZĞŐŝŶĂ 
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐĂũĂǌĞŝƌĂƐ
ƌĂƉŚĂĞůůŵƐŽƵƐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƌĂŵŽŶĐǌΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵͲƌůƵĐŝĂŶƵŶĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ϭ

Z^hDK
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ
ƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽĞƐƚƵĚŽĚĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘KƉƌŽƚſƚŝƉŽĠ
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ƉġŶĚƵůŽ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ Ġ ƌĞŐƵůĂƌ Ž ąŶŐƵůŽ ĚĞ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĂŚĂƐƚĞŵſǀĞůĞŵƌĞůĂĕĆŽăŚĂƐƚĞĨŝǆĂǀĞƌƚŝĐĂů͘KĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĂŚĂƐƚĞŵſǀĞůĠŽďƚŝĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽŵŽƚŽƌͲŚĠůŝĐĞĂĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌŵŽĚƵůĂĕĆŽƉŽƌůĂƌŐƵƌĂĚĞƉƵůƐŽ;WtDͿ͘KŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵŽƚŽƌĞƵŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϴ͕ƋƵĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŽŵŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉŽƌƚĂh^͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƋƵĞŽƵƐƵĄƌŝŽŝŶƚĞƌĂũĂĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗WġŶĚƵůŽƐŝŵƉůĞƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ƚĞŽƌŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƚĞŵĐŽŶƚƌŝďƵşĚŽŝŵĞŶƐĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĄƌĞĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘^ƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ǀĆŽ ĚĞƐĚĞ Ž ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ďſŝĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ŶĂ 'ƌĠĐŝĂ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĞŶƚƌĞ ϯϬϬ Ă͘ ;ŽƌĨ͕
ϮϬϬϯͿ͕ ă ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƉůĂŶĞƚĂƐ͘ EĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƌŽďſƚŝĐŽƐ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŵ Ž ƉĂƉĞů ĚĞ
ŵŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ ƐŽůĚĂĚŽƌĞƐ͕ ƉŝŶƚŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĞůŵĞŶƚĞ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ͘
,ŽũĞ͕ŵĠĚŝĐŽƐƌĞĂůŝǌĂŵĐŝƌƵƌŐŝĂƐĐŽŵƉůĞǆĂƐĂůŽŶŐĂƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĐŽŵĂĂũƵĚĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐƌŽďſƚŝĐŽƐ͘
'ƌĂĕĂƐĂŽĞƐƚƵĚŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƌŽďƵƐƚĂƐ͕ƚĂŝƐƐŝƐƚĞŵĂƐƐĆŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŵ Ƶŵ ŶşǀĞů ĚĞ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĂĐĞŝƚĄǀĞů͘ EŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĞǆŝƐƚĞŵ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĂďŽƌĚĂŵ ĂƐ ƚĞŽƌŝĂƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ƐƵĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ K
ĞƐƚƵĚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƌĞƋƵĞƌƵŵŶşǀĞůĚĞŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞƚĞſƌŝĐĂĞƵŵĂďĂƐĞƐſůŝĚĂĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĐĄůĐƵůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͕ ĞƋƵĂĕƁĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͕ ĨşƐŝĐĂ͕
ĄůŐĞďƌĂ ůŝŶĞĂƌ͕ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ůŝŶĞĂƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘ dĂŝƐ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ĞǆŝŐĞŵ Ƶŵ ŶşǀĞů ĚĞ ĂďƐƚƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ Ž ĞƐƚƵĚĂŶƚĞ ŶĆŽ ĞƐƚĄ ŚĂďŝƚƵĂĚŽ͘ ŽŵŽ
ĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂ͕ Ž ĂůƵŶŽ ƚĞŵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ĂůŐƵŶƐ ĚŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ƚƌĂƚĂĚŽƐ Ğŵ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘
hŵĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ĚŝĚĄƚŝĐĂ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚĂ ŶŽ ĞƐƚƵĚŽ ĚĂ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ Ġ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƐ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĂŶĂůŝƐĂƌ ǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğŵ ĞƐƚƵĚŽ͕ ƉůŽƚĂƌ
ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ ĨĂǌĞƌ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƌĄƉŝĚĂƐ Ğ ŽďƚĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘ WŽƌĠŵ͕ Ă ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ƉŽƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŶĆŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ž ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂůŐƵŵĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ƶŵ ŵĂƵ ĐŽŶƚĂƚŽ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ͕ ŝŵƉƌĞĐŝƐĆŽ ŶŽ ŵŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐƐŽĨƚǁĂƌĞƐĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽƐĆŽƉĂŐŽƐ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŶĆŽĚŝƐƉƁĞŵĚĞǀĞƌďĂƉĂƌĂĐŽŵƉƌĂƌƚĂŝƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘
KĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂůũĂŵĂŝƐƐĞƌĄĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŝŐƵĂůĂƋƵĞůĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ƉĞůŽŵŽĚĞůŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ;ĂǌĂŶĞůůĂ͕ϮϬϬϱͿ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐƐĆŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞŝƐƉĂƌĂĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ Ğ ĨŝǆĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĂďŽƌĚĂĚŽ͘ 'ƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ŬŝƚƐ ĚŝĚĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐƵƐƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚŽĞĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĨĞĐŚĂĚĂ͘ŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŝƐƐŽ ƚĞŶĚĞ Ă ĚĞƐŵŽƚŝǀĂƌ Ž ĞŵƉƌĞŐŽ ĚŽ Ŭŝƚ Ğŵ ĞƐƚƵĚŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉĞůĂ ĐŽŶĨĞĐĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƐƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ƌĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂĚŽƐ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ͕ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͕
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘  K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƐĞƌǀŝƌĄ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ
ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ Ğ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ ĐůĄƐƐŝĐĂƐ ĞŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌŽůĞŽŶͲŽĨĨ ĞͬŽƵWƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͕
ŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽ͘
ůĠŵ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ŝŶƚƌŽĚƵƚſƌŝŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌǀŝƌĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĞƐƚƵĚŽƐ ĂǀĂŶĕĂĚŽƐ Ğ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ ůſŐŝĐĂ ĨƵǌǌǇ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ
ĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘
 ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƋƵĞ Ă ƚĞŽƌŝĂ Ğ ƉƌĄƚŝĐĂ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ Ğ ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂƐ
ĚŝĚĄƚŝĐĂƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌŽƐĂďĞƌ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ŽƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽĠƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƐĂůĂ ĚĞ ĂƵůĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶĂ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘
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Ϯ͘ ^Z/KW>d&KZD

&ŝŐƵƌĂϭ͗ƐƋƵĞŵĂĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ
K ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ďĂŝǆŽ
ĐƵƐƚŽ͕ƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚŝĚĄƚŝĐĂŶŽĞŶƐŝŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕
ĨŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞĐŝĐůĂĚŽƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ĂůĠŵĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞ
ĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ďĂƐĞĂĚĂŶĂĨĂŵşůŝĂW/ϭϴĚĂŵŝĐƌŽĐŚŝƉ͘
EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϭ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ž ĞƐƋƵĞŵĂ ĚŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůŽ ƉġŶĚƵůŽ Ğ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͘ K ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ġ ĨŽƌŶĞĐĞƌ Ƶŵ ąŶŐƵůŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ;Ʌ ͿכĂŽ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ ;ƐŽďƌĞƐĐƌŝƚŽ ϱͿ͕ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ž ƉġŶĚƵůŽ͕ ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂĚŽ ƉĞůŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ŵŽƚŽƌͲŚĠůŝĐĞ
;ƐŽďƌĞƐĐƌŝƚŽ ϯͿ͕ ĚĞƐůŽĐĂƌĄ Ă ŚĂƐƚĞ ;ƐŽďƌĞƐĐƌŝƚŽ ϮͿ ĂƚĠ Ž ąŶŐƵůŽ Ʌ͘  ƚĂďĞůĂ ϭ ƐƵŵĂƌŝǌĂ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ;&ŝŐ͘ϭͿ͘

dĂďĞůĂϭʹDĂƚĞƌŝĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

ZĞƐƵŵŽ

,ĂƐƚĞĐŽŵϱϱĐŵ

DŽǀŝŵĞŶƚĂͲƐĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽ͘

WŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽĚĞϭϬ<

WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽąŶŐƵůŽĨŽƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞĂŚĂƐƚĞĞŽŐƵŝĂ͘

DŽƚŽƌ

DŽǀŝŵĞŶƚĂĂŚĠůŝĐĞƋƵĞĠĂĐŽƉůĂĚĂĂŽƐĞƵĞŝǆŽ͘

,ĠůŝĐĞ ĂĞƌŽĚŝŶąŵŝĐĂ ĐŽŵ Ϯϱ Đŵ
 ŚĠůŝĐĞ Ġ ĂĐŽƉůĂĚĂ ĂŽ ŵŽƚŽƌ Ğ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ
ĚĞƵŵĂƉŽŶƚĂĂŽƵƚƌĂ
ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂƌĞĚĞƐůŽĐĂƌĂŚĂƐƚĞĚŽƉġŶĚƵůŽ͘
,ĂƐƚĞĨŝǆĂĐŽŵϳϱĐŵ

WĂƌĂĨŝǆĂĕĆŽĚĂŚĂƐƚĞ͘

ĂƐĞĐŽŵϮϮyϮϰĐŵ

hƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĨŝǆĂƌĂŚĂƐƚĞĨŝǆĂ͘

,ĂƌĚǁĂƌĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ

ŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞƐŝŶĂů;ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚŝŐŝƚĂůͿĞĐŝƌĐƵŝƚŽ
ĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ;ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂͿ͘
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Ϯ͘ϭ ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞ,ĂƌĚǁĂƌĞ
 ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉĞůŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ Ğ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĨŽŶƚĞ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕
ƐŝŶĂůĚĞĐůŽĐŬĞĐŽŶĞĐƚŽƌh^͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵŽƚŽƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶƚşŶƵĂĠĨĞŝƚŽƉŽƌƵŵ
ĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶŽŵŽƚŽƌĠĞůĞǀĂĚĂ͕ƐĞĐŽŵƉĂƌĂĚĂĂŽƐŶşǀĞŝƐĚĞ
ƉŽƚġŶĐŝĂĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐƉĞůŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
WĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ž W/ϭϴ&ϰϱϱϬ ĚĞǀŝĚŽ Ă ƐƵĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ h^ ;DŝǇĂĚĂŝƌĂ͕ ϮϬϭϭͿ͘ ƐƚĞ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ Ġ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ ĐŽŵ
ďĂƐĞŶĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ,ĂƌǀĂƌĚ͕ĠƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞϴďŝƚƐ͕ƉŽĚĞƐĞƌĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵƵŵĂƚĞŶƐĆŽĚĞϰsĂ
ϱ͕ϱ s Ğ ŽƉĞƌĂ ĐŽŵ ƵŵĂ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ ϰϴD,ǌ͘ WŽƐƐƵŝ ϰϬ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂͿ ƉŝŶŽƐ͕ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ϯϱ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽƐĐŽŵŽ/ͬK͕ŽƐƉŝŶŽƐϮϯĞϮϰƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽh^ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐƉŝŶŽƐ
ĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽͬ͘

ϳ͘ϭ͘ϭ͘ DĞĚŝĕĆŽĂŶŐƵůĂƌ
WĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĂŶŐƵůĂƌĚŽƉġŶĚƵůŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶƐŽƌĐĂƉĂǌĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽąŶŐƵůŽ
ɅĞŶƚƌĞĂŚĂƐƚĞŵſǀĞůĞĂďĂƐĞĨŝǆĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌ͘
 ŚĂƐƚĞ ŵſǀĞů ĨŽŝ ĨŝǆĂĚĂ ŶŽ ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƋƵĂŶĚŽ ŚĄ Ƶŵ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŚĄ ƵŵĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ;ZͿ͘ ƐƐĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ Z ŶŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞ Ž ąŶŐƵůŽ ĚĞ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ;ɅͿ͘ĨŝŐƵƌĂϮŵŽƐƚƌĂŽĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŽŶĞǆĆŽĞŶƚƌĞŽW/ĞŽƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽ͘

&ŝŐƵƌĂϮ͗ƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂŽW/ƚƌŽĐĂƌEƉŽƌW/
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Ϯ͘Ϯ ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞ^ŽĨƚǁĂƌĞ

&ŝŐƵƌĂϯ/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂů
KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵůŝŶŐƵĂŐĞŵ͘EŽĨŝƌŵǁĂƌĞĚŽW/
ĨŽƌĂŵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ƌŽƚŝŶĂƐ ĚĞ ĐſĚŝŐŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ h^͕ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĂŶĂůſŐŝĐĂͬŝŐŝƚĂů͕ ĂůĠŵ ĚĞ
ĂůŐƵŵĂƐƐƵďͲƌŽƚŝŶĂƐĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐůĄƐƐŝĐĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽŶͲŽĨĨĞW/͘
WĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞ͕ Ž ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞǀĞ ĞƐƚĂƌ
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉŽƌƚĂh^͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞƋƵĞĂĐĞƐƐĞĂƐƉŽƌƚĂƐ
ƐĞƌŝĂƐĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůŝŶŝĐŝĂůŝǌĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϯ Ġ ŵŽƐƚƌĂĚĂ ƵŵĂ ĚĂƐ ƚĞůĂƐ ĚĞ ƐĞƚƵƉ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͘ KƐ ĚĂĚŽƐ ƐĆŽ
ƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůĂh^ĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘EŽƚĂͲƐĞŶĞƐƚĂƚĞůĂƋƵĞŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĂůŐƵŵĂƐŽƉĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘WĂƌĂƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ͕ďĂƐƚĂĚŝŐŝƚĂƌƵŵŶƷŵĞƌŽĚĞϭĂ
ϲ ŶŽ ƚĞĐůĂĚŽ ĚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƉĂƌĂ ĞƐĐŽůŚĞƌ Ă ŽƉĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ W/͕ ďĂƐƚĂ ĚŝŐŝƚĂƌ Ž
ŶƷŵĞƌŽϯĞƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĂƚĞĐůĂŶƚĞƌ͘
ĂƐŽ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ĚŝŐŝƚĞ ƵŵĂ ŽƉĕĆŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ ƵŵĂ ŵĞŶƐĂŐĞŵ ĚĞ ŽƉĕĆŽ ŝŶǀĄůŝĚĂ Ġ
ĞŶǀŝĂĚĂƉĞůŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
ŝŐĂŵŽƐ ƋƵĞ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ĚĞƐĞũĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ž ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ;ŽƉĕĆŽ ϮͿ͘  ƉſƐ Ă ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ
ŵĠƚŽĚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƌĞƋƵŝƐŝƚĂŽǀĂůŽƌĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ;ƐĞƚƉŽŝŶƚ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ŽƵƐƵĄƌŝŽ
ĚĞǀĞŝŶĨŽƌŵĂŽŐĂŶŚŽ<ͺW͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽŐĂŶŚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͘ŽƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĂƚĞĐůĂŶƚĞƌ͕ĂƌŽƚŝŶĂ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵĞĕĂĂƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ĞŽƐĚĂĚŽƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞĂǀĂƌŝĄǀĞůĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐƉĞůŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƉĞůĂh^͘
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ϯ͘ Z^h>dK^yWZ/DEd/^
Žŵ Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ͕ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĐůĄƐƐŝĐŽƐ ĐŽŵŽ W/ Ğ ŽŶͲŽĨĨ͕ ĂƚĠ
ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽĨƵǌǌǇ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƉƌĞĚŝƚŝǀŽ͕ĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽ͕ĞƚĐ͘
EĂĨŝŐƵƌĂϰĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐ
ŐĂŶŚŽƐĚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞŝĞŐůĞƌͲEŝĐŚŽůƐ͘EĞƐƚĂĨŝŐƵƌĂ͕ĠĚĂĚŽƵŵĚĞŐƌĂƵ
ĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞϭ͕ϱϴsŶŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞϬĂϱϬϬϬĂŵŽƐƚƌĂƐ͘ƉſƐŝƐƐŽ͕ĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĠĂůƚĞƌĂĚĂƉĂƌĂϬ͘ϴs͕
ŶŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞϱϬϬϬĂƚĠϳϬϬϬĂŵŽƐƚƌĂƐ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĠŶŽǀĂŵĞŶƚĞĂůƚĞƌĂĚĂƉĂƌĂϭ͕Ϯs͘EĂ
ĨŝŐƵƌĂϱĠŵŽƐƚƌĂĚŽŽƐŝŶĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƋƵĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĠŽĚƵƚǇĐǇĐůĞĚŽWtDĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
ƉŽƐƐşǀĞů ŽďƐĞƌǀĂƌ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ƋƵĞ Ž ƐŝŶĂů ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ƐĞŐƵŝƌ Ă ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕
ŚŽƵǀĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĞĨĞƚŝǀŽĚĂƚĞŶƐĆŽŶŽƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽ͘ƌĞƐƉŽƐƚĂƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂĨŽŝĂĚĞƋƵĂĚĂƉĂƌĂƚĞƐƚĞƐ
ŝŶŝĐŝĂŝƐ͘hŵƚƌĂďĂůŚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐĂĚĂƉůĂŶƚĂũĄĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞƌĄ
ƉŽƐƐşǀĞůĂƉůŝĐĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽũĞƚŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐW/͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
Controlador PID

1.8

1.6

Tensão no Potenciômetro

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

1000

2000

3000

4000
Amostras

5000

6000

7000

8000

&ŝŐƵƌĂϰ͗ZĞƐƉŽƐƚĂĚŽƉġŶĚƵůŽĐŽŵŵĂůŚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞW/
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&ŝŐƵƌĂϱ͗^ŝŶĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵŵĂůŚĂĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽW/͘
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F = M C x + ax + N 
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N = M P x + M P cα cosα − M P cα 2 senα 
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RESUMO
A medição de pressão em ambientes industriais sempre foi uma necessidade, visto que o
conhecimento dessa variável pode alterar o andamento de um processo industrial. Além disso, desde a
década de 60, a automação industrial através de dispositivos pneumáticos vem crescendo em todos os
segmentos industriais, exigindo um maior controle de pressão na rede. Sensores de pressão são
utilizados nas mais variadas aplicações: distribuição de fluidos como líquidos e gases ou apenas para
armazenamento dos mesmos. A medição de pressão é importante, pois além de possibilitar sua
monitoração, também proporciona um reconhecimento de outras variáveis como nível, vazão e
densidade. A proposta desse artigo é desenvolver, com base na teoria de instrumentação eletrônica,
um sistema de baixo custo capaz de realizar medições precisas nas linhas pressurizadas industriais.
Utilizou-se como espaço de testes o laboratório de processamento de energia (LPE) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Os resultados obtidos foram satisfatórios,
alcançando uma boa precisão na medição de pressão, evidenciando que sua aplicação é viável para fins
industriais.
Palavras-chave: Pressão, medição, sensor, instrumentação eletrônica.
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1. INTRODUÇÃO
O atual nível tecnológico alcançado pelo ser humano só pôde ser alcançado com o desenvolvimento
da instrumentação, sendo essa sustentada pelo correto dimensionamento dos atuais sensores
existentes. Esses dispositivos estabelecem algum tipo de relação entre os fenômenos naturais, que são
objetos de medição, e os sinais gerados, que serão manipulados para fins de supervisão e controle. A
medição sempre foi base para as mais variadas pesquisas, sejam elas voltadas para a indústria ou
ciência. Ela nos permite entender o fenômeno observado, criando assim uma metodologia de
observação e dedução. Além disso, sua implementação deve ser a mais precisa, visto que ela garantirá a
veracidade das conclusões obtidas.
Atualmente, a realização de medições, bem como sua observação, interpretação e controle estão
constantemente envolvidos com instrumentação eletrônica. O desenvolvimento, principalmente, da
microcomputação auxiliou a integração dos mais variados dispositivos. A medição é representada por
um sinal, que é uma variável física com características que podem variar no tempo. A função dos
sensores é justamente converter a variável a ser medida (pressão, nível, temperatura) em um sinal de
tensão ou corrente.
Os primeiros sensores de pressão surgiram entre as décadas de 60 e 70, possibilitando
principalmente a evolução do setor automotivo. Com a evolução da eletrônica, os sensores de pressão
sofreram miniaturização tornando-se cada vez mais robustos devido às exigências da indústria
automobilística. Desde então, a medição de pressão se tornou tão imprescindível quanto à de
temperatura, sendo necessária em usinas hidrelétricas e nucleares, plataformas petrolíferas, entre
outras. Seu controle evita a deteriorização de tubulações e equipamentos, bem como o risco de
acidentes.

2. FUNDAMENTOS DOS SENSORES DE PRESSÃO
O termo pressão é definido formalmente como uma força normal por unidade de área, podendo ser
exercida por fluidos em qualquer superfície. Essa superfície pode ser real ou, para metodologias de
análise, imaginária. Segundo Webster (1999), a maioria dos sensores comerciais de pressão da
atualidade utiliza um método de medição consideravelmente simples: possui em seu interior um
elemento de área definida e que sofre deformação elástica através da força aplicada, sendo essa
deformação diretamente proporcional ao valor da pressão que se quer determinar.
Porém, existem fatores que interferem na medição de pressão, sendo esses motivos de atenção nas
realizações das medidas. A temperatura é o principal fator de imprecisão. Thomazini & Albuquerque
(2005) consideram que a temperatura pode gerar deformações nos corpos sólidos, gerando forças que
irão se confundir com as que são objetos de medição. Boyes (2003) também relata que os efeitos da
temperatura eram negligenciados há alguns anos atrás, mas que para efetuar medições precisas é
fundamental considerar o efeito térmico na densidade dos fluidos no interior dos manômetros.
Existem três categorias de medidas de pressão possíveis: absoluta, calibrada e diferencial. A pressão
absoluta é a diferença entre a medida de pressão em um dado ponto em um fluido e o zero absoluto de
pressão, i.e, o vácuo perfeito. A pressão calibrada é a diferença entre um ponto específico e a pressão
ambiente (atmosférica), podendo essa sofrer variações. A última categoria é a pressão diferencial, onde
dois pontos são escolhidos como referências e sua diferença de pressão é medida (BOYES, 2003).
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Braga (2007) afirma que os três principais tipos de sensores de pressão utilizados atualmente em
aplicações industriais são: membrana, capacitivos e piezoelétricos. O sensor utilizado nesse trabalho
utiliza o princípio de alteração da capacitância. Sua vantagem está no fato de ser mais compacto,
apresentando menor dispersão de medidas e uma considerável largura de banda. Além disso, é
facilmente integrado a sistemas microcontrolados. Em contrapartida, são mais sensíveis à vibração e
temperatura, necessitando de sistemas mais elaborados para o tratamento das medições.
Além dos anteriormente citados, pode-se também enumerar como sensores de pressão: células de
carga, tubos de Bourdon, sensores de princípio óptico e com variação de indutância. Eles são utilizados
em aplicações específicas, onde o uso de sensores mais práticos se torna inviável.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento foi realizado no Laboratório de Processamento de Energia (LPE) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, no campus Fortaleza. Utilizou-se o
transdutor de pressão Cerabar PMC131 do fabricante Endress+Hauser, que se baseia no princípio da
alteração da capacitância, em conjunto com o microcontrolador PIC16F877A da empresa Microchip.
Primeiramente, utilizou-se o circuito proposto na Figura 1, onde a corrente gerada pelo transdutor é
convertida em tensão através de um conversor corrente-tensão formado por amplificadores
operacionais. O transdutor de pressão alimentado com uma tensão de +12 V, gera uma corrente
proporcional a pressão medida. O conversor corrente-tensão formado por dois amplificadores
operacionais da série LM741 são alimentados por uma fonte simétrica de ±12 V.

Figura 1 – Esquemático do circuito 1
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A tensão obtida é capturada pelo conversor A/D do microcontrolador, convertida em unidade de
pressão (bar) e exibida em um display LCD. Tanto o microcontrolador, como o display LCD são
alimentados com tensão de +5 V. Prevendo qualquer problema de travamento, inseriu-se um botão de
reset no pino 1 do microcontrolador. A ocorrência de ruído na saída dos amplificadores tornou as
medições imprecisas, tornando esse circuito proposto de difícil implementação.
Para se atenuar o problema do ruído existente anteriormente, modificou-se o circuito proposto
inicialmente para o circuito apresentado na Figura 2, onde o conversor corrente-tensão foi substituído
ƉŽƌƵŵĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞϮϬϬё͘

Figura 2 – Esquemático do circuito 2

A queda de tensão em cima do resistor é direcionada para um buffer de tensão, que é um
amplificador de ganho unitário usado para isolar e conectar um estágio de alta impedância de saída a
uma carga de baixa impedância de entrada. Esse amplificador também é conhecido como seguidor de
tensão, já que faz uma cópia da tensão de entrada na sua saída. Esse novo circuito proposto mostrou-se
mais eficiente, visto que as medidas variaram bem menos em comparação com o circuito anterior.
Ambos os circuitos foram testados em um balão de ar comprimido que possuía um manômetro
calibrado a fim de comparar as medidas indicadas nos dois sistemas elaborados. O balão utilizado pode
armazenar qualquer tipo de gás refrigerante, sendo seu uso indicado para os testes. Além disso, por
medidas de segurança, utilizou-se pressão máxima de 4 bar.
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Na Figura 3 é mostrado o ambiente onde a montagem foi realizada, bem como a montagem do
circuito funcional proposto na monitoração de pressão.

Figura 3 – Laboratório de Processamento de Energia

4. RESULTADOS
Na Tabela 1 são mostradas especificações do circuito 2 determinadas a partir do manual referência
do transdutor, sendo complementadas com o tempo de processamento do microcontrolador. O circuito
apresenta uma boa sensibilidade de monitoramento e um tempo de resposta aceitável para
monitoração em tempo real. A faixa de trabalho pose ser expandida até 40 bar, atendendo sistemas
críticos. A Tabela 2 mostra as medições em ambos os circuitos propostos, as medidas indicadas pelo
manômetro do balão de ar comprimido, bem como o comparativo de erro percentual e variância.

Tabela 1 – Especificações de sensoriamento do circuito 2
Faixa de trabalho

Sensibilidade

Tempo de Resposta

0 – 4 bar

0,25 bar (0,1 mA)

0,5 s

Tabela 2 – Comparação entre as medições realizadas
Manômetro Referência
Medição (Bar)

Circuito 1

Circuito 2

Medição (Bar) Erro (%)

Variância

Medição (Bar)

Erro (%)

Variância

0,30

0,57

90

0,0365

0,32

6,67

0,0002

0,70

1,25

78,57

0,1513

0,75

7,14

0,0012

1,05

1,57

49,52

0,1352

1,12

6,70

0,0025

1,75

2,34

33,71

0,1741

1,79

2,28

0,0008

2,30

2,67

16,09

0,0685

2,34

1,74

0,0008

2,80

3,40

21,43

0,1801

2,83

1,07

0,0005
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Com o cálculo do erro relativo percentual, percebe-se que o circuito proposto 2 apresenta
resultados mais próximos do real. A medida de variância confirma esse fato, visto que os valores do
circuito 2 são menores que os do circuito 1, confirmando sua menor dispersão. Mostra-se na Figura 4 a
evolução dessas leituras, onde é evidente a maior proximidade das medições indicadas pelo circuito 2,
se comparada com a medida real indicada pelo manômetro.

Figura 4 – Gráfico comparativo das medições
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5. CONCLUSÃO
O desenvolvimento do sistema de medição de pressão proposto nesse trabalho foi realizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE campus Fortaleza, sendo seus
resultados considerados satisfatórios. Os circuitos mostram de forma simples os princípios de medição
de pressão. Utilizando-se um transdutor de pressão que funciona como uma fonte de corrente,
apresentaram-se duas propostas de circuitos para a realização da medição.
A primeira proposta utiliza o princípio de conversão de corrente em tensão com o auxílio do
amplificador operacional LM741. Visto que esse circuito apresentou grande variação de medição
(conforme Tabela 2, o menor erro relativo percentual foi de 16,09%), modificou-se o mesmo. O
conversor corrente-tensão foi substituído por um resistor em série com o transdutor. A queda de tensão
em cima do resistor passa por um circuito buffer e em seguida é encaminhada para o microcontrolador.
Com isso, conseguiu-se reduzir significativamente a taxa de erro (conforme Tabela 2, o maior erro
encontrado foi de 7,14%). Com isso, o segundo circuito proposto consegue realizar medições de pressão
de forma eficiente, mostrando que sua aplicação é viável para o monitoramento de uma linha de ar
pressurizado.
Como proposta para trabalhos futuros, pode-se integrar a esse circuito um sistema de aquisição de
dados, onde se supervisionaria as medições de pressão à distância, alcançando-se maior flexibilidade no
controle dessa variável.
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RESUMO
Seguindo a linha de raciocínio que define a educação inclusiva, este trabalho discutirá a proposta de
construção de um voltímetro especialmente projetado para servir de auxilio no ensino dos fundamentos
básicos de eletricidade a estudantes com deficiência visual. O princípio de funcionamento deste
equipamento é exatamente igual ao de um voltímetro comum, exceto pelo fato deste ser capaz de
informar ao usuário, através de um processo de sintetização de voz, o valor da tensão medida em um
determinado instante. O sistema é composto por uma placa de aquisição de dados onde a tensão é
digitalizada, através de um conversor analógico digital, e transmitida para um computador através de
comunicação USB. Os dados digitalizados, equivalentes à tensão medida pelo usuário, são recebidos e
tratados por um software desenvolvido em linguagem de alto nível. O software utiliza um recurso de
sintetização de voz, denominado TTS (Text To Speech), nativo do sistema operacional da Microsoft®, o
Windows®, que permite a conversão de textos escritos em português, inclusive, em voz. Este artigo irá
discutir detalhadamente todas as etapas da construção do protótipo, bem como, toda tecnologia
envolvida no projeto de um dispositivo que tem como principal objetivo a promoção de inclusão
tecnológica de grande impacto social.

Palavras-chave: conversão Analógico/Digital comunicação USB, sintetizador de voz, educação inclusiva.
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1. INTRODUÇÃO
Durante a última década nota-se uma maior inclusão de pessoas portadoras de necessidades
especiais em todos os âmbitos da sociedade. Pessoas com as mais variadas deficiências têm conquistado
vagas de emprego, nas escolas, na política, entre outras. Ainda assim, estamos longe do cenário ideal,
pois, em vários meios há muita resistência sobre a inclusão de pessoas com deficiência.
A inserção de alunos com deficiências na educação de nível básico avançou consideravelmente nos
últimos anos graças principalmente a inúmeros decretos que tornaram a matrícula de portadores de
necessidades especiais obrigatória na rede de ensino. A Resolução CNE/CEB nº 02/2001 que institui
diretrizes nacionais para educação especial na educação básica em seu artigo 2º diz que:
“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos.”
Por outro lado, a inclusão de portadores de necessidades especiais no Ensino Superior ainda é
irrisória. A presença de alunos especiais em cursos da área das Ciências Humanas tem aumentado
timidamente nos últimos anos, porém nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias a presença desses
alunos ainda é quantitativamente insignificante. Os decretos nº 5296/2004 e nº 5626/2005 estabelecem
diretrizes que as instituições de Ensino Superior devem seguir para receberem esses alunos. Entretanto,
muito pouco tem sido feito neste sentido.
Partindo deste pressuposto, este trabalho se propõe a criação de um instrumento de medida que
auxilie estudantes deficientes visuais na aferição da diferença de potencial, que é um conceito
fundamental para compreensão dos princípios básicos da eletricidade. Assim, desenvolvemos um
voltímetro constituído por duas interfaces: o hardware, onde os dados referentes à tensão são
coletados, digitalizados e enviados para o PC por meio de comunicação USB e o software, que é
responsável por receber e tratar os dados enviados pelo circuito de aquisição. O principal diferencial do
software é a capacidade de informar ao usuário o valor da tensão através de um processo de
sintetização de voz, possibilitando desta maneira, a sua utilização por pessoas com pouca ou nenhuma
capacidade visual.

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS
2.1 Funcionamento do Voltímetro
O voltímetro consiste em um aparelho que mede a diferença de potencial entre dois pontos de um
circuito elétrico, sendo sua principal característica possuir uma alta impedância de entrada. Isto é
importante para que haja um mínimo de interferência no circuito que se deseja medir.
Sua interface com o mundo exterior se dá através de duas pontas de provas +VCC e GND. Para que a
medição seja corretamente efetuada, as pontas de prova do voltímetro devem ser colocadas em
paralelo com os pontos nos quais se desejam descobrir o valor da tensão, conforme mostra a figura 1(a).

0409

Figura 1 – (a) Ligação do voltímetro nos pontos em que se deseja medir a tensão. (b) Representação do circuito
interno do voltímetro

A forma de medir tensão do voltímetro que é proposto neste trabalho é exatamente igual ao de um
voltímetro convencional. A figura 1(b) mostra o circuito interno simplificado de um voltímetro.

2.2 Conversão Analógico-Digital
Os sinais medidos pelo voltímetro são de natureza analógica e, portanto, impossíveis de serem
transmitidos diretamente para um computador. Para serem transmitidos faz-se necessária a sua
conversão em um sinal digital, sendo esse processo denominado de Conversão Analógico-Digital.
O conversor analógico-digital (frequentemente abreviado por conversor A/D ou ADC) é um
dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica,
normalmente um sinal representado por um nível de tensão. Conversores A/D são a base de todo o
interfaceamento eletrônico entre o mundo analógico e o mundo digital. Estão presentes na grande
maioria dos instrumentos de medida atuais e são os responsáveis pelo aumento significativo nos níveis
de precisão e exatidão assim como o barateamento e popularização de instrumentos de medida digitais.
No projeto foi utilizado um conversor digital analógico que é integrado ao microcontrolador
PIC12F675, fabricado pelo Microchip. Ele possui quatro entradas analógicas para um conversor A/D de
10 bits, preparado para uma tensão de entrada variável, normalmente entre 0V e 5V e pode assumir os
valores binários de 0 (0000000000) a 1023 (1111111111), ou seja, é capaz de capturar 1024 níveis
discretos de um determinado sinal. Se o sinal de entrada do conversor A/D estiver em 2,5V, por
exemplo, o valor binário gerado será 1000000000, que corresponde a 512. A figura 2 mostra o módulo
do conversor analógico do PIC12F675.
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Figura 2 - Diagrama do módulo do conversor analógico digital do PIC12F675

2.3 Comunicação USB
O padrão de comunicação USB surgiu da necessidade de se ter um padrão de comunicação comum
a todos os fabricantes de produtos eletrônicos. Esse fato levou um grupo de empresas entre elas
Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, NEC, Intel e Agere a desenvolverem o protocolo USB, que foi
concebido com a finalidade de ser implementado em qualquer dispositivo por possuir uma configuração
fácil, ter um baixo custo de desenvolvimento, ser Plug and Play e ter disponível uma vasta
documentação e suporte. (SANTOS,2009)
Várias versões foram desenvolvidas principalmente por causa da velocidade. Atualmente, a versão
mais recente é a USB 3.0 cuja taxa de transferência chega a 4.8 Gbps. Porém a versão 2.0, cuja taxa de
transferência é 480 Mbps, é a mais difundida até o momento. Existe ainda a versão 1.1, que foi a
primeira versão implementada comercialmente em larga escala. Como no projeto desenvolvido, não há
necessidade de uma alta taxa de transferência de dados, optamos por fazer uso da USB versão 1.1, cuja
taxa de transferência máxima de é 1,5Mbps. A escolha foi feita especialmente pelo fato desta versão
possuir um menor custo e facilidade para implementação, que foi feita com base em uma nota de
aplicação AVR309, criada pela fabricante de circuitos integrados ATMEL Corporation.

2.3.1 Nota de Aplicação 309
A comunicação USB foi implementada, como já foi dito, a partir da AVR309. A fabricante de
dispositivos eletrônicos ATMEL, em parceria com o engenheiro eslovaco Igor Cesko, desenvolveu a
AVR309 (USB to UART Protocol Converter), uma nota de aplicação onde a pilha USB é implementada via
software. Nela é prevista tanto o controle de dados em paralelo, como também a emulação do
protocolo serial RS-232. Esta opção de comunicação serial se mostrou um tanto atrativa para o projeto,
haja vista que a maioria dos microcontroladores e outros dispositivos de hardware possuem um módulo
USART integrado à sua arquitetura, o que facilita em muito a comunicação entre os dispositivos de um
circuito. A AVR309 foi desenvolvida com base nos microcontroladores AT90S2313 (20pin) e ATMEGA 8
(28pin) ambos de baixo custo. No caso do projeto elaborado, foi utilizado o AT90S2313, que atende
perfeitamente ao propósito além de ocupar menos espaço na placa de circuitos. A figura 3 mostra o
esquemático do circuito proposto pela AVR309.
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Figura 3 – Interface AVR309 com AT90S2313 – conversor de USB para RS232 TTL

2.4 Sintetizadores de Voz
Sintetizar a voz é gerar de maneira automática sinais de áudio que simulam a fala. Os programas
sintetizadores de voz ainda não reproduzem a fala humana perfeitamente, mas são de grande valia em
aplicações como programas para deficientes visuais ou atendimento telefônico.
Há três formas básicas pelas quais os sintetizadores de voz produzem o som. Primeiro é a síntese
por concatenação, na qual o sistema trabalha com uma base de arquivos pré-gravados e cada arquivo é
associado a um fonema. O segundo método consiste em reproduzir o aparelho fonador humano, mas
por mostrar-se bastante complexo é pouco usado atualmente. Por fim, o terceiro método consiste em
uma combinação de frequências que resulta em uma expressão vocal determinada.
A conversão texto-voz é divida em três fases: processamento de texto, pronúncia e prosódia. Essas
três fases tem acentuadas dificuldades. Na fase do processamento de texto a principal dificuldade
consiste em expandir números e siglas; por exemplo, o número 1728 deve ser expandido para “mil
setecentos e vinte e oito”, @ deve ser lido como “arroba”, o contexto também é um diferencial
importante, assim, o numeral romano X pode ser “dez” ou “décimo” a depender do contexto. O grande
problema da pronúncia é o fato de muitas palavras serem escritas da mesma maneira, mas terem
pronúncias completamente diferentes, como por exemplo, “colher” (substantivo) e “colher” (verbo).
Sintetizadores TTS (Text To Speech) sintetizam enunciados arbitrários, por isso são chamados de
sistemas de síntese arbitrária ou sistemas com vocabulário ilimitado. Uma dada língua possui um
conjunto finito de símbolos associados a trechos da voz (fonemas), portanto o processo de síntese de
voz a partir do texto escrito é feito quando se descobre um caminho para associar os símbolos textuais
(grafemas) com os símbolos sonoros e outro caminho que leva à realização acústica da voz. Sendo
assim, percebe-se que sistemas TTS utilizam a síntese por concatenação. No projeto foi utilizado o
sintetizador TTS desenvolvido pela Microsoft e é oferecido gratuitamente, porém, necessita de ser
instalado à parte.
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3. METODOLOGIA
O projeto foi implementado a partir da junção das tecnologias abordadas na seção anterior. A figura
4 mostra o diagrama genérico de funcionamento do sistema.

Figura 4 – Diagrama básico do sistema de comunicação entre a interface de aquisição de dados e o PC.

A diferença de potencial aplicada nas pontas de prova é detectada pela entrada analógica do PIC, a
tensão é digitalizada pelo ADC integrado ao microcontrolador e é transmitido via protocolo RS232 para
o AT90S2313, que integra a interface USB sugerida pela AVR309. Os dados são encaminhados para o PC
seguindo as especificações do protocolo USB. No computador os dados são acessados através de
funções pré-compiladas que podem ser manipuladas por meio de uma DLL. O software desenvolvido
para o PC é responsável por receber os dados digitalizados e converte-los em uma representação do real
valor da diferença de potencial aplicada na entrada do circuito do voltímetro. O programa é
responsável, também, pelo processo de sintetização do valor da tensão em sinais sonoros, de modo que
o usuário, no caso o deficiente visual, possa ouvir o valor da tensão medida. Para realizar as simulações
necessárias foi utilizado o software Proteus ISIS.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O circuito do voltímetro é bastante simples e fácil de ser entendido. O box em vermelho, marcado
na figura 5, mostra o PIC16F675. Como já foi dito, a principal função do microcontrolador é digitalizar a
tensão analógica e encaminhar os valores correspondentes para o circuito de comunicação USB. A
comunicação entre os dois circuitos é feita com base nas especificações do protocolo RS232.
Normalmente os microcontroladores possuem integrados à sua arquitetura um módulo de comunicação
serial, denominado de USART, que seguem o padrão de transmissão do RS232. Entretanto, o PIC12F675
não possui este recurso integrado ao seu hardware e deste modo fez-se necessária a implementação
deste protocolo por meio de software.
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Figura 5 – Esquemático do circuito do voltímetro implementado no Proteus ISIS

Neste projeto utilizamos o compilador MikroC para a implementação do firmware do
microcontrolador PIC. Ele já possui em sua biblioteca funções que possibilitam e facilitam bastante a
implementação do recurso de comunicação serial. A comunicação serial neste circuito é realizada
através dos pinos 6 e 7 do PIC e possuem, respectivamente, a função de transmitir e receber (não
utilizada neste projeto) dados. O pino 5 do PIC foi configurado como entrada analógica (AN2) e nele que
é aplicada o potencial que se deseja medir. Na configuração do ADC foi definida uma tensão de
referência interna igual a tensão de alimentação (VCC), isto é 5V, e com isso o PIC é capaz de receber e
converter sinais de até, no máximo, 5V. Com a intenção de aumentar a faixa de medições realizada pelo
equipamento, foi colocado um divisor de tensão na entrada AN2 e, deste modo a tensão máxima de
leitura, isto é, o fundo de escala do equipamento, passa a ser de 15V. Outros recursos mais eficientes
podem ser utilizados para aumentar a faixa de leitura do aparelho, como por exemplo, um amplificador
operacional, que dentre as muitas características possui uma grande impedância de entrada. Contudo,
adotou-se o divisor por uma questão de praticidade e o maior cuidado que se deve ter, além de
observar o limite de tensão aplicada, é observar a impedância da carga onde se deseja obter o potencial
para que ela não interfira significantemente na medida efetuada.
O box marcado em azul na figura 5 mostra o circuito de comunicação USB proposto pela AVR309. A
sua principal função é receber os dados enviados pelo PIC e transmiti-los ao PC. Este circuito é
responsável também por detectar quando o botão de leitura for pressionado. O botão foi uma
alternativa pensada para evitar que o usuário precise a todo instante pressionar uma tecla no
computador. Levando-se em conta que normalmente utilizamos as duas mãos para efetuar uma

0414

medida, esta questão dificultaria muito a utilização do equipamento por um usuário com deficiência
visual. Embora, no protótipo a ponta de prova tenha sido apenas adaptada com a fixação de um botão
que possibilita ao usuário acionar o processo de sintetização de voz, foi desenhada com o auxílio do
software SolidWoks, uma versão idealizada similar ao modelo adaptado. O botão é ligado através de um
par de fios ao circuito de aquisição, no projeto ele foi conectado a uma entrada digital da interface USB,
no caso, o pino 11 do AT90S2313. A figura abaixo ilustra o modelo da ponta de prova pensada para o
projeto e mostra, também, a interface do software desenvolvido para o voltímetro.

Figura 6 - Ponta de prova (desenhada com o Solidworks) idealizada para o voltímetro e a interface desenvolvida
em Delphi

O software para o computador foi desenvolvido em Delphi7 e como já foi dito ele é responsável por
receber e tratar os dados digitalizados e enviados pela interface de hardware. O principal diferencial
desse software é o recurso de sintetização de voz que foi implementada devido ao Microsoft Agent
Control que é um componente que integra o framework ActiveX que foi desenvolvido pela Microsoft
para facilitar a interação entre aplicações. E foi graças a este recurso que foi possível a integração da
tecnologia TTS ao software do voltímetro. Com isso o valor da tensão pode ser sintetizado, isto é, sinais
sonoros são emitidos de modo que o usuário ouça o valor da tensão e para isso basta que o mesmo
clique no botão “FALAR”, pressione a tecla ENTER no teclado ou, de forma mais prática, pressione o
botão da ponta de prova.

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Na presente contribuição foi apresentada uma ferramenta que servirá no auxílio do ensino dos
conceitos e fundamentos elementares da Eletricidade a pessoas com deficiência visual. O voltímetro
desenvolvido, embora ainda possua algumas limitações, consegue agregar conceitos básicos de circuitos
elétricos com outros mais elaborados como, por exemplo, do recurso de sintetização de voz. Se por um
lado ele é dependente da utilização de um computador, por outro se mostra como uma opção de baixo
custo, haja vista a simplicidade do seu hardware e a portabilidade da sua interface de software,
possibilitando que o mesmo funcione em qualquer computador.
O projeto continua em desenvolvimento, agora com a tarefa de integrar ao voltímetro as funções de
amperímetro e de ohmímetro. Dessa maneira será concebido um multímetro para deficientes visuais e
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através dessa nova ferramenta o deficiente visual terá contato com três conceitos básicos da
Eletricidade: tensão, corrente e resistência elétrica. Pretende-se ainda embarcar o sistema sintetizador
de voz ao hardware do multímetro, tornando desnecessária a utilização de um computador. Desta
maneira o equipamento se tornará muito mais prático por conta da portabilidade. Trabalha-se ainda na
elaboração de alguns experimentos adaptados de modo que o voltímetro desenvolvido possa ser
utilizado de maneira a proporcionar uma possibilidade real de aprendizado.
Integrar tecnologias já existentes para produzir um produto que auxilie no desenvolvimento sócioeducativo de pessoas que antes estavam à margem do conhecimento é algo extremamente desafiador e
estimulante. Vê-se ainda que a tecnologia pode e deve estar a serviço da sociedade e principalmente
deve ser aplicada de modo que possa auxiliar aqueles que por qualquer motivo estavam excluídos do
acesso ao conhecimento científico.
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 ƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ƉƌŽƉƁĞ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ďĂŶĐĂĚĂ ǀŝƌƚƵĂů ĚĞ ƚĞƐƚĞ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ
ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚĞ ĚŝŽĚŽƐ ƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ >s/t͘ EĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ƐĞƌĄ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ƶŵ
ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽ ǀŝƌƚƵĂů ƋƵĞ ŝƌĄ ƐŝŵƵůĂƌ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚŽƐ ĚŝŽĚŽƐ ƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ Ğ ŵŽƐƚƌĂƌ Ğŵ ƵŵĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŐƌĄĨŝĐĂ Ž ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐƵƌǀĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚŽƐ ĚŝŽĚŽƐ ĚĞ ũƵŶĕĆŽ ƉŶ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶƐĂŝŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƉĂƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͕ ĞƐƚƵĚĂƌ Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƐĐƵƌǀĂƐŶĞƐƚĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĞŵďĂƐĂĚŽŶĂƚĞŽƌŝĂĚĂĨşƐŝĐĂĚĞ
ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌ͕ ĞƐƚŝŵĂƌ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ũƵŶĕĆŽ Ğ ŐĞƌĂƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ͘ K ŽďũĞƚŝǀŽ Ġ ĞƐƚƵĚĂƌ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŶĂũƵŶĕĆŽƉŶĚĞ/KK^Zd/&/KZ^͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŝŽĚŽƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂ͕ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



ϭ͘ /EdZKhK
Žŵ Ă ŐƌĂŶĚĞ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŵ ĚĞ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ ĚĞ ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ŶŽ WſůŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚĞ
DĂŶĂƵƐĞŶŽƌĂƐŝů͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƚĞŵƐŝĚŽĂďƵƐĐĂƉŽƌŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĞĞŶƐĂŝŽƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͘ EŽƌŵĂƐ ĐŽŵŽ Ă / ϲϬϳϰϵͲϱ͕ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŶƐĂŝŽƐ DĞĐąŶŝĐŽƐ͕ ůŝŵĄƚŝĐŽƐ Ğ ůĠƚƌŝĐŽƐ͕
ƋƵĞ ƚƌĂƚĂŵ ĚĂ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĂ ĂůƚĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ
ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ Ğ ƉŽƌ ŝƐƐŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ž ĚŽŵşŶŝŽ ĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͘ ƐƐĞƐ
ĞŶƐĂŝŽƐƚĂŵďĠŵĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐƐĂůĂƐĚĞĂƵůĂĚŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĞƐƚĞƐĞĞŶƐĂŝŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂŚŽũĞĚĞŵĂŶĚĂŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽŶŽƐƐĞƚŽƌĞƐ
ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ Ğ ĞŶƐŝŶŽ͘ Žŵ Ž ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂ Ž ĂǀĂŶĕŽ ŶĂƐ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ
ƉƌĄƚŝĐŽƐ͕ĐŽŵĂůƚŽŶşǀĞů͕ĐŽŵƉƌĞĐŝƐĆŽĞůĞǀĂĚĂĞĨĄĐŝůĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĚĞƵƐŽ͘
^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ǀĞŵ ƉƌŽƉŽƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĚĂ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ĐŚĂŵĂĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂǀŝƌƚƵĂů>s/t͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂƐŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ
Ğ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͕ ƉůŽƚĂƌ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ĚĂƐ ĐƵƌǀĂƐ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ /Ŷ ǆ s ĚŽƐ ŝŽĚŽƐ ZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĞǆƚƌĂŝŶĚŽĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽĚĂĐƵƌǀĂ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽͲĂƐĐŽŵŽƐĚĂƐŝŵƵůĂĕĆŽƌĞĂů
ĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐƉĞůŽĚĂƚĂƐŚĞĞƚĚŽŵĞƐŵŽ͘



Ϯ͘ &hEDEdKdKZ/
EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƐĞƌĄ ĞƐƚƵĚĂĚŽ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƐŽďƌĞ Ă ŚŽŵŽũƵŶĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŵ ƐŝůşĐŝŽ ĞǆƚƌşŶƐĞĐŽ ƚŝƉŽ Ɖ Ğ ƚŝƉŽ Ŷ ;ũƵŶĕĆŽ ƉͲŶͿ͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶŽ
ŵŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŚŽŵŽũƵŶĕĆŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƉĞůŽƐ ĐŝĞŶƚŝƐƚĂƐ tŝůůŝĂŵ
^ŚŽĐŬůĞǇ͕:ŽŚŶĂƌĚĞĞŶ͕ĞtĂůƚĞƌƌĂƚƚĂŝŶ͕ŽŶĚĞ/ƐĠĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐĂƚƵƌĂĕĆŽƌĞǀĞƌƐĂ͖/ŶĠĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽ
ĚŝŽĚŽ͖ < Ġ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ϭϭ͘ϲϬϬͬŶ ĐŽŵ Ŷ с ϭ ƉĂƌĂ Ž 'ĞƌŵąŶŝŽ Ğ Ŷ с Ϯ ƉĂƌĂ Ž ^ŝůşĐŝŽ͕ Ğŵ ŶşǀĞŝƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂŝǆŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝŽĚŽ͖dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŵ<ĞůǀŝŶdŬсdĐнϮϳϯȗ͘ĐŽƌƌĞŶƚĞĠĚĂĚĂ
ƉŽƌ͗

§ qV ·
I n = − I s exp¨ BE ¸
© kT ¹

[Eq. 01]

ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƚĞŵƵŵƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͘WŽĚĞƚĞƌĞĨĞŝƚŽŵĂƌĐĂŶƚĞƐŽďƌĞĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƵŵĚŝŽĚŽƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĚĞƐŝůşĐŝŽ͘ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐĂƚƵƌĂĕĆŽƌĞǀĞƌƐĂ/ƐƚĞƌĄƐĞƵǀĂůŽƌĞŵ
ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚŽďƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ϭϬƕ ŶĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ hŵ ĚŝŽĚŽ ĚĞ
ŐĞƌŵąŶŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨƵŐĂŵƵŝƚŽŵĂŝŽƌ;ĐĞƌĐĂĚĞϳϱйͿƋƵĞŽƐŝůşĐŝŽ͕ĐŽŵŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ ƐƐĞƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƚĆŽ ĂůƚŽƐ͕ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ĚĞ ƉŽůĂƌŝǌĂĕĆŽ͕ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵ Ă ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĚĞ
ĐŝƌĐƵŝƚŽͲĂďĞƌƚŽ͘WŽƌŝƐƐŽŽĚŝŽĚŽĚĞƐŝůşĐŝŽĠŽŵĂŝƐƵƐĂĚŽĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞŵƉƌŽũĞƚŽƐ͘
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KƐ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ /Ɛ ĐŽŵ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƐĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂƵŵĞŶƚĂ͕ĂƐĐƵƌǀĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚĆŽƐĞƚŽƌŶĂŶĚŽŵĂŝƐŝĚĞĂŝƐ͕
ŵĂƐƋƵĂŶĚŽĂŶĂůŝƐĂŵŽƐĂƐĨŽůŚĂƐĚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂůĠŵĚĂĨĂŝǆĂŶŽƌŵĂůĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͕
ƉŽĚĞŵƚĞƌƵŵĞĨĞŝƚŽŵƵŝƚŽƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůƐŽďƌĞĂƉŽƚġŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂĞŶşǀĞŝƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝŽĚŽ͘EĂƌĞŐŝĆŽ
ĚĞƉŽůĂƌŝǌĂĕĆŽƌĞǀĞƌƐĂ͕ĂƚĞŶƐĆŽĚĞƌƵƉƚƵƌĂĐƌĞƐĐĞĐŽŵĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞ
ƐĂƚƵƌĂĕĆŽƌĞǀĞƌƐĂ͘
WĂƌĂ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚĞ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĨůĞǆşǀĞů Ğ ĐĂƉƚĂĕĆŽ ĚŽƐ
ĚĂĚŽƐĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞŵƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞĨŽƌŵĂƌĄƉŝĚĂĞĐŽŶĨŝĄǀĞů͕ƐĞƌĆŽƉůŽƚĂĚĂƐĐƵƌǀĂƐ/Ŷǆs
ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂ&/'hZϭ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽͲƐĞĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĞŵƋƵĞŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŶĂ
ĨĂŝǆĂĚĞͲϰϬŽĂнϭϮϱŽĞĞǆƚƌĂŝŶĚŽͲƐĞĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽĚĂƐĐƵƌǀĂƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞƋƵĞĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽĚĂ
ĐƵƌǀĂ /Ŷ ǆ s Ġ ĚĂĚĂ ƉŽƌ ŬdͬƋ ŽŶĚĞ d Ġ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĂ ũƵŶĕĆŽ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ ŝŶĨĞƌŝƌ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂƋƵĞĂũƵŶĕĆŽĞƐƚĂƐƵďŵĞƚŝĚĂ͘












Figura 1 – In x VBE [1]




ϯ͘ DdZ//^DdKK^
ϰ͘ϭ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂE/>s/^;EĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚƵĐĂƚŝŽŶĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌǇsŝƌƚƵĂů/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ͕
ŵŽƐƚƌĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϮ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĚĞƵŵĂƐƵşƚĞĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽǀŝƌƚƵĂůĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚĞƵŵĂďĂŶĐĂĚĂ
ŵŽĚƵůĂƌƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͘ƉŽƌĕĆŽŚĂƌĚǁĂƌĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂE/>s/^ĐŽŶƐŝƐƚĞ
ĚĞƵŵŵŽĚƵůŽĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĞĂƉŽŝŽ͕ĐŽŵŽĨŽŶƚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ͕
ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĂƚĞŶƵĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂĕĆŽŵĂŶƵĂů͘
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&ŝŐƵƌĂϮʹƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŬŝƚE/>s/^
ŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ E/ >s/^͕ Ġ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ŐƌĄĨŝĐĂ
>s/t ĐŽŵ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŐƌĄĨŝĐĂ ƉĂƌĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ
ĚĂĚŽƐ;YͲĂƚĂƋƵŝƐŝƚŝŽŶͿŵƵůƚŝĨƵŶĐŝŽŶĂů͘ůŝŶŐƵĂŐĞŵ>Ăďs/tĠƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ
ĚĞ ĂůƚŽ ŶşǀĞů͕ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ǀŽůƚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ǀŝƌƚƵĂů Ğ
ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘ Žŵ ĞůĂ ƉŽĚĞŵŽƐ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ĐĂĚĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞͬŽƵ ƐĂşĚĂ͕
ĂŶĂůſŐŝĐĂŽƵĚŝŐŝƚĂů͕ĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞY͕ĂůĠŵĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐĞũĂĚĂ͘ůĠŵĚĞƐƐĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ƚĂŵďĠŵĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞE/Dh>d/^/D͕ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ
ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ĞƋƵĞĂƵǆŝůŝĂƌĄƉĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘



ϰ͘ E>/^/EdZWZdKK^K^
KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĨŽŝĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵĚƵĂƐĞƚĂƉĂƐ͗
ͲZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞdĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽůĠƚƌŝĐĂĞůŝŵĄƚŝĐĂĚĞŝŽĚŽƐZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͘
ͲĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ>s/t͘


ϰ͘ϭdĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽůĠƚƌŝĐĂĞůŝŵĄƚŝĐĂĚĞŝŽĚŽƐZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ
WĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ĞůĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ĚŝŽĚŽƐ ĨŽŝ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŵĂ
ƐŝŵƵůĂĕĆŽǀŝƌƚƵĂůĐŽŵŽƐŽĨƚǁĂƌĞE/Dh>d/^/DƋƵĞƐŝŵƵůĂĐŽŵĚĂĚŽƐƌĞĂŝƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ƉĂƌĂ
ŽďƚĞƌĚĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ͘&ŽŝŵŽŶƚĂĚŽƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŵƉůĞƐ͕ƵŵĚŝŽĚŽϭEϰϬϬϮůŝŐĂĚŽĞŵƐĠƌŝĞĐŽŵ
ƵŵĂ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ϭŬŽŚŵƐ ĐŽŵŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϯ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽůĞƚĂƌ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ Ğ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ă ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĨĞŝƚĂ Ğŵ >s/t  Ğ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŵ Ž ĚĂƚĂƐŚĞĞƚ ĚŽ
ĚŝŽĚŽϭEϰϬϬϮ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽĂƐƉƌĞĐŝƐƁĞƐ͘
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&ŝŐƵƌĂϯʹ^ŝŵƵůĂĕĆŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚŝŽĚŽZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌϭEϰϬϬϮŶŽDƵůƚŝƐŝŵ͘

WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƚĞƐƚĞĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ͕ǀĂƌŝŽƵͲƐĞĂƚĞŶƐĆŽĂƚĠϭϮǀŽůƚƐ͕ĐŽŵŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞϬ͕ϱǀŽůƚƐ
ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĚĂĚŽ͕ Ğ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŵ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ͕ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů ŵŽŶƚĂƌ ƵŵĂ ƚĂďĞůĂ ŶŽ
ǆĐĞů͕ Ğ ĂƐƐŝŵ ƉůŽƚĂƌ Ž ŐƌĄĨŝĐŽ ĚĂ ĐƵƌǀĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ /Ɛ ǆ s͘ ůĠŵ ĚŽ ƚĞƐƚĞ ǀŝƌƚƵĂů ŶŽ DƵůƚŝƐŝŵ͕ ĨŽŝ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƚĂŵďĠŵƚĞƐƚĞĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĞŵĂŵďŝĞŶƚĞƌĞĂůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĨŽŶƚĞǀĂƌŝĄǀĞů͕
ǀŽůƚşŵĞƚƌŽ Ğ ĂŵƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƐ ĚĞǀŝĚĂƐ ŵĞĚŝĕƁĞƐ͕ ĂĐŝŵĂ ĐŝƚĂĚŽƐ͘  &Žŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŵĂ ŵĠĚŝĂ ĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽůĞƚĂĚŽƐ ;ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ǀŝƌƚƵĂů Ğ ƌĞĂůͿ Ğ ŵŽŶƚĂĚŽ ƵŵĂ ƚĂďĞůĂ ŶŽ ǆĐĞů ;ǀĞƌ dĂďĞůĂ ϭͿ͕ Ğ͕ ƉŽƌ
ĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ƉůŽƚĂĚŽĂĐƵƌǀĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚŽĚŝŽĚŽƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌϭEϰϬϬϮ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϰ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞŽƐƚĞƐƚĞƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĞĐůŝŵĄƚŝĐĂĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĂĐŝŵĂ͕ĐŽŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐĞŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŽůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ;ĞŵƚŽƌŶŽĚĞϮϳ͕ϱŽ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĐŽŵƚĞƌŵƀŵĞƚƌŽĚŝŐŝƚĂůŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽD/E/WDdͲϯϱϬ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϱͿĚĞǀŝĚŽĂŽĨĂƚŽ
ĚĂ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŶĆŽƉŽƐƐƵŝƌƵŵĂĐąŵĂƌĂĐůŝŵĄƚŝĐĂ͕ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĂƌĂĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵ>s/t͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĂƉŽŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞƐƚĞƐ ŶĞƐƐĞƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘










&ŝŐƵƌĂϱʹdĞƐƚĞĚĞĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞŵdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘
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dĂďĞůĂϭʹĂĚŽƐĐŽůĞƚĂĚŽĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŵƵůĂĚŽE/Dh>d/^/D
dĞŶƐĆŽ
&ŽŶƚĞ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϴ
ϭ͕ϵ
Ϯ
Ϯ͕ϭ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϯ
Ϯ͕ϰ

dĞŶƐĆŽ
;sͿ
Ϭ͕ϬϵϵϴϭϮ
Ϭ͕ϭϵϴϱϰϲ
Ϭ͕Ϯϵϭϭϯϱ
Ϭ͕ϯϲϯϳϵ
Ϭ͕ϰϭϬϱϱ
Ϭ͕ϰϰϬϰϳϮ
Ϭ͕ϰϲϭϯϭϰ
Ϭ͕ϰϳϲϵϲϳ
Ϭ͕ϰϴϵϯϳϴ
Ϭ͕ϰϵϵϲϭ
Ϭ͕ϱϬϴϮϴϲ
Ϭ͕ϱϭϱϴϬϮ
Ϭ͕ϱϮϮϰϮϯ
Ϭ͕ϱϮϴϯϯϲ
Ϭ͕ϱϯϯϲϳϯ
Ϭ͕ϱϯϴϱϯϰ
Ϭ͕ϱϰϮϵϵϲ
Ϭ͕ϱϰϳϭϭϵ
Ϭ͕ϱϱϬϵϰϴ
Ϭ͕ϱϱϰϱϮϯ
Ϭ͕ϱϱϳϴϳϱ
Ϭ͕ϱϲϭϬϯ
Ϭ͕ϱϲϰϬϬϵ
Ϭ͕ϱϲϲϴϯϭ

ŽƌƌĞŶƚĞ
;ŵͿ
Ϭ͕ϬϬϬϭϴϴϯϴ
Ϭ͕ϬϬϭϰϱϰ
Ϭ͕ϬϬϴϴϲϲ
Ϭ͕ϬϯϲϮϭϰ
Ϭ͕Ϭϴϵϰϱϲ
Ϭ͕ϭϱϵϱϯϵ
Ϭ͕Ϯϯϴϲϵϴ
Ϭ͕ϯϮϯϬϳϱ
Ϭ͕ϰϭϬϲϳϭ
Ϭ͕ϱϬϬϰϴϲ
Ϭ͕ϱϵϭϳϰϵ
Ϭ͕ϲϴϰϮϯ
Ϭ͕ϳϳϳϲ
Ϭ͕ϴϳϭϳϰϳ
Ϭ͕ϵϲϲϰϰϵ
ϭ͕ϬϲϮ
ϭ͕ϭϱϳ
ϭ͕Ϯϱϯ
ϭ͕ϯϰϵ
ϭ͕ϰϰϲ
ϭ͕ϱϰϮ
ϭ͕ϲϯϵ
ϭ͕ϳϯϲ
ϭ͕ϴϯϯ

dĞŶƐĆŽ
&ŽŶƚĞ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϲ
Ϯ͕ϳ
Ϯ͕ϴ
Ϯ͕ϵ
ϯ
ϯ͕ϱ
ϰ
ϰ͕ϱ
ϱ
ϱ͕ϱ
ϲ
ϲ͕ϱ
ϳ
ϳ͕ϱ
ϴ
ϴ͕ϱ
ϵ
ϵ͕ϱ
ϭϬ
ϭϬ͕ϱ
ϭϭ
ϭϭ͕ϱ
ϭϮ

dĞŶƐĆŽ
;sͿ
Ϭ͕ϱϲϵϱϭϭ
Ϭ͕ϱϳϮϬϲϮ
Ϭ͕ϱϳϰϰϵϳ
Ϭ͕ϱϳϲϴϮϱ
Ϭ͕ϱϳϵϬϱϲ
Ϭ͕ϱϴϭϭϵϲ
Ϭ͕ϱϵϬϳϲϳ
Ϭ͕ϱϵϴϴϲϵ
Ϭ͕ϲϬϱϴϵϮ
Ϭ͕ϲϭϮϬϴϵ
Ϭ͕ϲϭϳϲϯϯ
Ϭ͕ϲϮϮϲϱ
Ϭ͕ϲϮϳϮϯ
Ϭ͕ϲϯϭϰϰϯ
Ϭ͕ϲϯϱϯϰϱ
Ϭ͕ϲϯϴϵϳϳ
Ϭ͕ϲϰϮϯϳϲ
Ϭ͕ϲϰϱϱϲϴ
Ϭ͕ϲϰϴϱϳϲ
Ϭ͕ϲϱϭϰϮϳ
Ϭ͕ϲϱϰϭϮϵ
Ϭ͕ϲϱϲϳ
Ϭ͕ϲϱϵϭϱϮ
Ϭ͕ϲϲϭϰϵϱ











&ŝŐƵƌĂϰʹƵƌǀĂĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚŽŝŽĚŽZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌϭEϰϬϬϮ
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ŽƌƌĞŶƚĞ
;ŵͿ
ϭ͕ϵϯϭ
Ϯ͕ϬϮϴ
Ϯ͕ϭϮϲ
Ϯ͕ϮϮϰ
Ϯ͕ϯϮϭ
Ϯ͕ϰϭϵ
Ϯ͕ϵϭ
ϯ͕ϰϬϭ
ϯ͕ϴϵϱ
ϰ͕ϯϴϴ
ϰ͕ϴϯϯ
ϱ͕ϯϳϴ
ϱ͕ϴϳϰ
ϲ͕ϯϲϵ
ϲ͕ϴϲϲ
ϳ͕ϯϲϮ
ϳ͕ϴϱϵ
ϴ͕ϯϱϲ
ϴ͕ϴϱϮ
ϵ͕ϯϰϵ
ϵ͕ϴϰϲ
ϭϬ͕ϯϰϰ
ϭϬ͕ϴϰϭ
ϭϭ͕ϯϰ
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RESUMO
Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta computacional de projeto de transformadores de
distribuição de núcleo envolvido com o objetivo de selecionar um equipamento com um menor custo
total e com perdas menores do que as perdas limitadas pela ABNT. Foi utilizada método de otimização
algoritmo genético como ferramenta de busca dos projetos eficientes dentro do universo de projetos.
Com o intuito de permitir aos usuários uma fácil utilização e estudo sobre o projeto de transformadores,
foi desenvolvido o TRAFICIENTE. A ferramenta possui interface em MATLAB e um arquivo executável
permite ao usuário gerar relatórios de cálculo com todos os parâmetros construtivos de um
transformador e procurar por projetos eficientes com os dados do equipamento que deseja, tal como,
potência e tensão. O TRAFICIENTE permite também que o usuário modifique os passos e restrições de
projeto para estudar novas alternativas de projeto.

Palavras-chave: Ferramenta computacional, Transformadores, Redução das perdas, Viabilidade
econômica.
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1. INTRODUÇÃO
Transformadores de distribuição são equipamentos utilizados para alterar o nível da tensão e da
corrente, através de um núcleo magnético e de dois enrolamentos: primário e secundário. A operação
do transformador é acompanhada por perdas nos seus enrolamentos, denominada perdas em carga,
que são dependentes do quadrado da corrente de carga. E, também, por perdas no núcleo, denominada
perdas em vazio, devido à magnetização do núcleo, e que são constantes durante o seu funcionamento
em carga.
No sistema de distribuição de energia, os transformadores são responsáveis por aproximadamente
33,3% das perdas no sistema (PICANÇO, 2009). Considerando o aspecto econômico, a perda de energia
pode ser capitalizada no período do ciclo de vida do equipamento.
Os enrolamentos são, em sua maioria, constituídos de cobre e o núcleo por lâminas de aço-silício.
Tais matérias-primas por serem commodities possuem seus preços definidos conforme as oscilações do
mercado de valores. Por esse motivo, o preço de venda de um transformador pode influenciar no valor
das suas perdas de energia. A União Européia adotou os documentos de harmonização (HD 428) que
estabelece limites para as perdas em transformadores. O objetivo é reduzir as perdas no sistema com a
aplicação da Equação de Capitalização. A equação de capitalização total dos transformadores de
distribuição é composta pelo preço inicial, pelo custo da energia e pelo valor das perdas capitalizadas a
uma taxa de juros e tempo de análise. Portanto, em se tratando das perdas em carga, a demanda é a
variável chave, que não pode ser generalizada, uma vez que depende dos hábitos da classe de consumo
e da região dos clientes da concessionária (EUROPEAN COPPER INSTITUTE,1999).
Uma alternativa para a redução das perdas em transformadores envolve adequação de projeto e a
equação de capitalização, de modo, a obter um desempenho com menor impacto de perdas técnicas e
econômicas. A proposta deste estudo é indicar projetos de transformadores eficientes, onde se tenha
uma redução do impacto do carregamento através de uma ferramenta computacional de projeto. O
objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma ferramenta computacional para projetos de
transformadores de distribuição que permita ao usuário a manipulação dos parâmetros construtivos. A
ferramenta computacional poderá ser utilizada para o ensino de projetos de transformadores e pela
concessionária para aquisição de transformadores de distribuição eficientes.
O artigo está dividido em: transformadores, que apresenta o princípio de funcionamento,
dimensionamento dos transformadores que descreve os aspectos construtivos, algoritmo genético que
trata da aplicação da ferramenta, e resultados, onde se apresenta a aplicação do algoritmo genético
para trabalhar projetos de transformadores de distribuição.

2. TRANSFORMADORES
O transformador, geralmente, é constituído de um par de bobinas, denominadas primário e
secundário, e por um circuito magnético, o núcleo. Ao aplicar uma fonte alternada no enrolamento
primário, a corrente induz a força magnetomotriz (f.m.m.) e, conseqüentemente, um fluxo alternado no
núcleo. O fluxo alternado é responsável pela produção da tensão induzida (f.e.m.) nos enrolamentos.
A relação de transformação de um transformador é a expressão que relacionará a tensão em cada
enrolamento com o referido número de espiras. A tensão induzida, de acordo com a Lei de Faraday,
para cada enrolamento, primário e secundário, é dada nas Equações 1 e 2, respectivamente
(WINDERS,2002).
Eଵ = Nଵ

dᢥ
dt
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(Eq.01)

Eଶ = N ଶ

dᢥ
dt

(Eq.02)

Onde N é o número de enrolamentos, ) é o fluxo magnético, E é a tensão induzida, e os subscritos 1 e 2
são referentes aos enrolamento primário e secundário, respectivamente.
Considerando o modelo ideal, ou seja, não existe fluxo de dispersão e todo o fluxo é mútuo, comum
às bobinas de baixa tensão (BT) e de alta tensão (AT). Nesse contexto, a relação de transformação é
escrita conforme Equação 3 (WINDERS,2002).
ୢᢥ

Eଵ Nଵ ୢ୲ Nଵ
=
=
Eଶ N ୢᢥ Nଶ
ଶ ୢ୲

(Eq.03)

O funcionamento dos transformadores é acompanhado por perdas, ou seja, parte da potência
absorvida é dissipada, em forma de calor nos enrolamentos e no núcleo. As perdas em vazio ocorrem no
núcleo e possuem duas componentes: perdas por histerese e perdas por Foulcalt. Esta última é também
conhecida como perda por correntes parasitas nas lâminas do núcleo. A histerese é um fenômeno que
descreve a energia consumida por um material magnético, seu comportamento não-linear e sua
natureza. As perdas por histerese em função da densidade de fluxo máxima B m é expressa segundo
Steinmetz na Equação 4 (VECCHIO, 2010).

K

.B

G

(Eq.04)

P h é a perda por histerese, K é a constante de proporcionalidade característica do material do núcleo, M
é a massa do núcleo, G é a densidade do material, f é a freqüência, B m é a indução máxima do fluxo e x é
a constante de Steinmetz.
As perdas por correntes parasitas ou perdas Foulcalt ocorre no núcleo segundo a lei de Lenz. Estas
correntes parasitas aquecem o núcleo reduzindo a área efetiva de passagem do fluxo magnético
ocasionando aquecimento e aumento das perdas Joule. Steinmetz descreveu essas perdas através de
uma equação empírica conforme Equação 5 (VECCHIO, 2010).

H

G

B .

(Eq. 05)

No qual P cp é a perda por corrente parasita, H é a constante de proporcionalidade determinada
experimentalmente e t é a espessura das lâminas do núcleo em cm.
As perdas em carga são caracterizadas pelas perdas nos enrolamentos e pelas perdas por dispersão.
As perdas nos enrolamentos variam com o quadrado da corrente de carga I2R, e as perdas por dispersão
ocorrem nos enrolamentos e em outras partes estruturais do transformador. As perdas I2R são devido à
corrente eficaz de carga, considerando-se a resistência em corrente contínua e aumentam com a
elevação da temperatura. As perdas por correntes parasitas nos enrolamentos são devido à passagem
de corrente alternada nos condutores, e tal fenômeno tem sua origem no efeito pelicular. Devido a este
fato, surgem correntes parasitas nos condutores devido à lei de Lenz, que tendem a se opor ao fluxo
criado. Este efeito ocorre devido ao fluxo de dispersão nos próprios condutores, aumentando a
resistência do cobre e, portanto, aumentando as perdas por efeito Joule devido à elevação de
temperatura no condutor. As outras perdas por dispersão, também são devidas ao fluxo de dispersão,
porém se concentram em quaisquer partes estruturais que não seja nos enrolamentos.
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As perdas em carga de um transformador podem ser expressas conforme Equação 6. Observa-se
que essas perdas estão relacionadas com o carregamento do transformador, devido a corrente de carga.



I



(Eq.06)

No qual Wcu é a perda total sob carga, I é a corrente eficaz, R é a resistência em corrente contínua dos
enrolamentos, P cp é a perda por correntes parasitas e P opd são as outras perdas por dispersão.

3. DIMENSIONAMENTO DE TRANSFORMADORES
Os parâmetros construtivos são calculados de modo a obter um projeto com perdas máximas
aceitáveis conforme (NBR 5440, 1999). As perdas em vazio e sob carga para uma determinada potência
podem ser balanceadas através da área do núcleo e da quantidade de espiras.
A área da coluna do núcleo do transformador é determinada de acordo com a potência aparente
definida, como mostra a Figura 1 conforme (MARTÍN, 1957).
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Figura 1 – Relação entre a area do núcleo e potência em KVA.
O fator de utilização, f u , é necessário para determinar a área bruta das colunas devido ao
empilhamento das lâminas. Este empilhamento compõe uma seção transversal em degraus para
conferir à coluna uma seção circular para a inserção das bobinas. Desta maneira, o fator de utilização é
determinado pela razão entre a espessura da lâmina sem a camada de isolação e com a camada de
isolação. Desta forma, a seção bruta das colunas pode ser escrita de acordo com a Equação 7.
n

n

(Eq.07)

Sendo S nb a seção bruta das colunas e S n , a área efetiva das colunas.
O diâmetro das colunas que formam o núcleo é definido de acordo com o número de degraus
utilizado na área efetiva. O fator de utilização circunscrito, f u0 , é baseado no número de degraus e
determina a área circunscrita, S 0 , da coluna. O diâmetro das colunas D é escrito conforme Equação 8.

11 .

0

(Eq.08)

O cálculo para a seção efetiva corrigida das colunas é realizada conforme Equação 9 e a área efetiva
da culatra, conforme Equação 10.
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(Eq.10)

n

No qual S c é a área efetiva da culatra.
A altura da janela do núcleo é determinada pelo número de espiras por camada do enrolamento de
baixa tensão, sendo parâmetro necessário para o cálculo da massa do núcleo. Vale ressaltar que,
teoricamente, as perdas são proporcionais a quantidade de massa.
A bobina de baixa tensão (BT) é constituída, geralmente, com fios de cobre de seção retangular
onde as espiras são isoladas por papel Kraft Neutro. De acordo com os preços das commodities e da
especificação do cliente, o enrolamento de BT pode ser constituído por folhas de alumínio. O número de
espiras do enrolamento de baixa tensão pode ser determinado segundo a Equação 11.

100.

n BT

BT 

s

. .)

(Eq.11)

No qual n BT é o número de espiras secundárias e U BT-fase é a tensão de fase no secundário.
Os enrolamentos de alta tensão (AT) são constituídos por fio de cobre de seção circular e possuem
menor seção transversal quando comparado com o enrolamento de BT. O número de espiras do
enrolamento de AT é determinado conforme Equação 12.

n

T

n BT 

T

s

BT 

s

(Eq.12)

O número de espiras primárias é denominada n AT e U AT-fase é a tensão de fase no primário.
A altura da bobina de AT deve se adequar à altura da bobina de BT. Desse modo, as bobinas de AT
são constituídas por várias camadas de espiras isoladas entre si. A quantidade de espiras de uma
camada é determinada pelo tamanho da janela do núcleo, de acordo com a Equação 13.

n T.

(Eq.13)

Onde Ncam é o número de camadas dos enrolamentos, D fio é o diâmetro do fio de cobre e H j é a altura
da janela.

4. MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO
Os métodos de otimização são utilizados para maximizar ou minimizar uma função através de um
conjunto de restrições nas variáveis. Os algoritmos usados para a solução de um problema de
otimização podem ser classificados através dos métodos: determinísticos ou probabilísticos.
A. Métodos determinísticos
Os métodos de otimização baseados nos algoritmos determinísticos geram uma sequência
determinística de possíveis soluções requerendo, na maioria das vezes, o uso de pelo menos a primeira
derivada da função objetivo em relação às variáveis de projeto.
Nestes métodos, a função objetivo e as restrições são dadas como funções matemáticas e relações
funcionais. A função objetivo deve ser contínua e diferenciável no espaço de busca. Para o problema de
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variáveis discretas, considera-se um espaço de busca com variáveis contínuas que, após a otimização,
resulta em uma aproximação das variáveis de projeto para as disponíveis no espaço discreto.
Entretanto, isso gera um trabalho adicional devido à determinação das variáveis discretas mais próximas
das contínuas. Existem duas opções de variáveis discretas para cada variável contínua, ou seja, uma
imediatamente superior e outra imediatamente inferior.
Os métodos determinísticos apresentam teoremas que lhes garantem a convergência para uma
solução ótima que não é necessariamente a solução ótima global. Uma vez que, a solução encontrada é
dependente do ponto de partida, a convergência pode ocorrer no ponto ótimo local. Portanto, esses
métodos não são indicados para otimizar funções multimodais, ou seja, funções que possuem vários
ótimos locais.
B. Métodos Probabilísticos
Os métodos de otimização baseados nos algoritmos probabilísticos utilizam a avaliação da função
objetivo, e introduzem no processo de otimização dados e parâmetros estocásticos. Por não utilizarem a
derivada da função objetivo, são considerados métodos de ordem zero. Algumas vantagens dos
algoritmos probabilísticos em relação aos determinísticos são:
- A função objetivo e as restrições não precisam necessariamente ter uma representação
matemática;
- Não requerem que a função objetivo seja contínua ou diferenciável;
- Trabalham adequadamente, tanto com parâmetros contínuos quanto com discretos, ou ainda com
uma combinação deles;
- Não necessitam de formulações complexas ou reformulações para o problema;
- Não há restrição alguma quanto ao ponto de partida dentro do espaço de busca da solução;
- Realizam buscas simultâneas no espaço de possíveis soluções através de uma população de
indivíduos;
- Otimizam um grande número de variáveis, desde que a avaliação da função objetivo não tenha um
custo computacional demasiadamente alto.
A função objetivo utilizada neste trabalho é discreta e multimodal, sendo o método probabilístico
aplicado para determinar o projeto de transformador eficiente. Dentre os métodos de otimização
probabilística, este trabalho utiliza a ferramenta dos algoritmos genéticos.

4.1 Algoritmos Genéticos
Os algoritmos genéticos (AG) são técnicas computacionais utilizadas para solucionar problemas de
otimização. Os AGs são uma classe particular de algoritmos evolutivos que utilizam os princípios da
biologia evolutiva como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação (ou crossing over).
Algoritmos genéticos são implementados de modo que uma população de representações abstratas
de solução é selecionada a partir de uma função objetivo. A evolução geralmente se inicia a partir do
conjunto de soluções criado aleatoriamente. A cada geração, a adaptação de cada solução na população
é avaliada, alguns indivíduos são selecionados para a próxima geração, e recombinados ou mutados
para formar uma nova população. A nova população é utilizada como entrada para a próxima iteração
do algoritmo.
A base da aplicação dos algoritmos genéticos são os operadores genéticos, denominados seleção,
reprodução e mutação. Esses tentam imitar os operadores utilizados pela natureza no seu
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desenvolvimento natural. Vale salientar que, não existe consenso sobre o melhor código ou a melhor
forma de utilização desses operadores em um algoritmo. Dessa forma, o programador deve escolher
fatores como taxa de seleção ou reprodução, e quão elitista deve ser o processo, para definir o tempo
de convergência.

5. RESULTADOS
O TRAFICIENTE foi o programa desenvolvido na plataforma MATLAB© que tem o objetivo de
proporcionar opções de projetos de transformador de distribuição com núcleo envolvido. A proposta
visa apresentar aos estudantes uma plataforma computacional para desenvolvimento de projetos de
transformador, permitindo a manipulação dos parâmetros construtivos.
O programa usa técnica de algoritmo genético para a busca de projetos de transformadores de
distribuição eficientes. A metodologia considera projetos eficientes aqueles que apresentam perdas
menores do que o limite padronizado em (NBR5440,1999). A função objetivo a ser minimizada para
determinar o projeto de transformador eficiente é dada pela Equação 14 (PICANÇO,2009).
T
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(Eq.14)

Sendo o custo do transformador no tempo de análise dado na Equação 15, as perdas em vazio
capitalizadas na Equação 16 e as perdas em carga capitalizadas na Equação 17.
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C total é o custo total do transformador, C TR/analise é o custo do transformador, C amortização é o custo de
amortização do transformador no período de análise, T W0 é a tarifa para as perdas em vazio, T WL é a
tarifa para as perdas em carga, j é a taxa de juros, n é o período de tempo, MVA i é a potência
transformada e MVA N é a potência nominal do transformador.
No menu inicial do TRAFICIENTE é apresentado ao usuário três opções: projetos eficientes, relatório
de cálculo e alterar a base de dados, como apresentado na Figura 2.
O programa tem uma base de dados de transformadores trifásicos normalizados de classe 15kV e 36
kV. A base de dados é gravada em arquivo do tipo .xls e caso o usuário escolha a opção alterar a base de
dados pode readaptar os projetos arquivados.
O descarte de projetos não eficientes é realizada na “Função Transformador” onde é somado ao
valor de custo total dos transformadores não eficientes um valor na ordem de 108. O algoritmo genético
por meio dos operadores descarta o projeto.
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Figura 2 – Menu inicial do TRAFICIENTE.

A “Função Transformador” é a função adaptação do algoritmo genético. A cada nova população de
variáveis gerada, todos os indivíduos são levados para a “Função Transformador” para que seja obtido o
valor de adaptação de cada um daqueles indivíduos. Esse valor de adaptação estabelece no
algoritmo uma vantagem de determinado projeto e calcula a probabilidade desse projeto ser mantido
para gerações futuras. A chamada exaustiva da “Função Transformador” ocasiona um atraso na busca
de projetos eficientes. Esse atraso é proporcional ao numero de projetos eficientes solicitados pelo
usuário. No momento que o número de projetos eficientes requerido pelo usuário é encontrado, o
algoritmo genético termina suas iterações e devolve para a função projeto os valores encontrados,
armazenado os resultados em tabela. O fluxograma da função transformador é dado na Figura 3.

Figura 3 – Fluxograma da Função Transformador.

A “Função Transformador” é responsável pela definição dos aspectos construtivos do transformador
de distribuição do tipo núcleo envolvente. Essa função é subdividida nas seguintes sub-funções:
(a) Área do núcleo – Responsável pelo cálculo dos parâmetros iniciais do transformador:
comprimento da culatra, área efetiva da culatra e área efetiva das colunas;
(b) Enrolamento de BT – Essa função adapta as medidas do enrolamento de BT ao núcleo calculado
no item (a) e determina-se a perda no cobre em BT, a massa de BT e a altura da janela;
(c) Enrolamento de AT – Essa função adapta as medidas do enrolamento de AT ao enrolamento de
BT e calcula-se a perda em AT e a massa de AT;
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(d) Perdas no núcleo – Nesta etapa calculam-se a massa total e a perda total no núcleo, com os
dados dos enrolamentos obtidos, conforme os itens (b) e (c);
(e) Custo de investimento e total – Essa função calcula o custo de aquisição do transformador
amortizado no período de análise e na taxa de juros anual definido pelo projetista;
(e) Impedância percentual – Calcula a impedância percentual do transformador.

A “Função Projeto” é responsável pela procura de projetos de distribuição eficiente. A Figura 4
apresenta o fluxograma do TRAFICIENTE.

Figura 4 – Fluxograma do TRAFICIENTE.

6. CONCLUSÃO
O trabalho apresentou uma proposta para ferramenta computacional de cálculo de projetos de
transformadores de distribuição de núcleo envolvido. Foi aplicada a técnica de algoritmo genético para
determinar um projeto de transformador eficiente. As variáveis de projeto e os cálculos efetuados
foram baseados de acordo com a prática das indústrias nacionais.
A equação de custo total que compreende o custo do transformador e as perdas capitalizadas é a
função objetivo a ser minimizada. O transformador é eficiente quando as perdas são menores do que as
definidas em um transformador padronizado. Para obter o projeto ótimo é necessário conhecer os
parâmetros e as restrições de projeto. Como parâmetro tem-se altura da janela, dimensionamento das
bobinas e do núcleo. As restrições, por exemplo, são as perdas que não devem ser maiores que as
normalizadas e a impedância percentual.
A ferramenta computacional TRAFICIENTE pode ser aplicada a estudantes de graduação para
verificar as alterações técnicas e econômicas em projetos. A ferramenta apresenta relatório de cálculo
equivalente ao apresentado nas linhas de produção das fábricas de transformadores. E a interface
permite ao usuário variar os parâmetros construtivos e verificar os impactos nas perdas e no custo.
Dessa forma, o usuário poderá ter familiaridade nas técnicas de projeto e análise técnica-econômica.
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ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͘WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ ĞƐƐĞ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ ĚĞǀĞ ƉŽƐƐƵŝƌ ĚĞŵĂŶĚĂ ĂĐŝŵĂ ĚĞ ϯDt Ğ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵ
ƚĞŶƐĆŽŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲϵŬs͘ŽŵŽĞǆĞŵƉůŽ͕ĐŝƚĂͲƐĞŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐůŝǀƌĞƐsŽůŬƐǁĂŐĞŶĞŵdĂƵďĂƚĠ
Ğ ĂƌďŽĐůŽƌŽ Ğŵ ƵďĂƚĆŽ͕ ĂŵďĂƐ ŶŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͘ ƐƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĞ ǀŝƐĂ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ŝŶŽǀĂĕƁĞƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ Ž
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͕ĚĞƚƌĂŶƐŝĞŶƚĞƐĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐŶŽƉŽŶƚŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ͘
KĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐƋƵĂŶƚŽăĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƌĞƐƚĂĚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĠ
ŵĞĚŝĚŽƉĞůĂE>ĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĚĞ;ĚƵƌĂĕĆŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞ
ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂͿ Ğ & ;ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂͿ ;<'E͕ ϮϬϬϵͿ͘ K  ŝŶĚŝĐĂ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ͕ Ğŵ ŵĠĚŝĂ͕ ƋƵĞ Ž ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƐĞŵĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌşŽĚŽ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽĠŵĞŶƐĂů͘
Ž&ŝŶĚŝĐĂƋƵĂŶƚĂƐǀĞǌĞƐ͕ĞŵŵĠĚŝĂ͕ŚŽƵǀĞŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ĐŽŵĠƌĐŝŽĞŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͘ƌĞƐŽůƵĕĆŽŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶǑϰϮϰͬϮϬϭϬ;E>͕ϮϬϭϬͿĚĞĨŝŶĞŽƵƚƌŽşŶĚŝĐĞƐ
ĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ƚĂůĐŽŵŽ͕/;ĚƵƌĂĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂͿĞ
&/;ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂ͘dĂŝƐşŶĚŝĐĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌŵĞůŚŽƌĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŽƉŽƌ ƵŵĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂƐĐŽŵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŶŽƐşŶĚŝĐĞĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ŽĂƌƚŝŐŽĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ͕ĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĂƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽƚƌŝĨĄƐŝĐŽ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ͘


Ϯ͘ KE/dKKd/D/K
 ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞ ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ ŽƵ
ŵŝŶŝŵŝǌĂƌƵŵĂĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽƉĂƌĂŽďƚĞƌĂŵĞůŚŽƌƐŽůƵĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͘KƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ
ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ůŝŶĞĂƌ͕ ŝŶƚĞŝƌĂ͕ ůŝŶĞĂƌ ŝŶƚĞŝƌĂ ŵŝƐƚĂ͕ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌ͕ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŝŶąŵŝĐĂ͘
ƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƚŝƉŽĚĞŵŽĚĞůĂŐĞŵ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͕ ĂůŐƵŶƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĆŽĐŽŵƵŶƐ;<'E͕ϮϬϬϵͿ͗ĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽ͕ŶƷŵĞƌŽƐĚĞĞƐƚĄŐŝŽƐ͕ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ͘
ĨƵŶĕĆŽ ŽďũĞƚŝǀŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ƐŽůƵĕĆŽ ƵŵĂ ǀĂƌŝĄǀĞů ſƚŝŵĂ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ĐƵƐƚŽƐ
ĨŝǆŽƐ͕şŶĚŝĐĞĚĞĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͘ƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐƐĆŽŝŶƚƌşŶƐĞĐĂƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂĂƐĞƌŵŽĚĞůĂĚŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌ͕ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ĚĞŽƌĚĞŵĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂ͕ŶĂƚƵƌĂůŽƵƚĞŵƉŽƌĂů͘ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ͕ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĆŽ ŵŽĚĞůĂĚŽƐ ƐĞŐƵŶĚŽ ƚƌġƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗ ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽƐ͕ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽƐ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůşƐƚŝĐŽƐ͘ K ƉƌŽďůĞŵĂ Ġ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ͕ Ġ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ ƋƵĂŶĚŽ ĂůŐƵŶƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƐĆŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂůĞĂƚſƌŝĂƐ͕ĞƉŽƐƐŝďŝůşƐƚŝĐŽƋƵĂŶĚŽĂƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐĆŽƚƌĂƚĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƚĞŽƌŝĂ
ĚĞĐŽŶũƵŶƚŽƐĚŝĨƵƐŽƐ͘
 ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ǀĂŶƚĂŐĞŵ Ž ĞƐƉĂĕŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ĚĞ ďƵƐĐĂ ĞǆĂƵƐƚŝǀĂ Ğ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘ ŽŵŽ ĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŵ Ž
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƉŽĚĞ ĨŝĐĂƌ ƉƌĞƐŽ Ğŵ ŵşŶŝŵŽƐ ůŽĐĂŝƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƐƵďͲſƚŝŵĂƐ͕ ĞƌƌŽƐ ŽƵ ƐŽůƵĕƁĞƐ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͘ƚĠĐŶŝĐĂĚĞďƵƐĐĂŚĞƵƌşƐƚŝĐĂǀĞŵƐĞŶĚŽĂƉůŝĐĂĚĂĞŵĂŶĄůŝƐĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĚĞ
ƉŽƚġŶĐŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ;'KD^͕ϮϬϬϲͿ͕;<'E͕ϮϬϬϵͿ͕;&ZZ/Z͕ϮϬϭϬͿ͘


ϯ͘ &>hyKWKdE/
KƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƚġŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƚĞŶĚĞƌăƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐ
ĚĞĐĂƌŐĂĞƐĞƵĐŽŶƚşŶƵŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͘KĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐĂƌŐĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĠ
ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ ƋƵĞƌ ƌĞƋƵĞƌ Ž ĐŽŶƚşŶƵŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ͕ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ Ă ŶŽƌŵĂƚŝǌĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ;EEd :hE/KZ͕ ϮϬϬϲͿ͘  ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ Ġ Ă
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ďĄƐŝĐĂ ĚŽ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘ dĞŵ ƉŽƌ
ŽďũĞƚŝǀŽŽĐĄůĐƵůŽĚĂƐƚĞŶƐƁĞƐŶĂƐďĂƌƌĂƐĚĂƌĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƋƵĞƐĞũĂŵǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĂƚĞŶƐĆŽ͕
Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƋƵĞ ĨůƵŝ ĞŶƚƌĞ ĚŽŝƐ ƚƌĞĐŚŽƐ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝƐƐşǀĞŝƐ Ğ Ž
ĐĄůĐƵůŽ ĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ͕ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŽƵ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚƵĚŽƐ ƉĂƌĂ
ǀŝĂďŝůŝǌĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐĞĂĚĞƋƵĂĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂͲĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘
KƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞĂƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂƉŽĚĞŵƐĞƌŵŽĚĞůĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘ƐĞƋƵĂĕƁĞƐďĄƐŝĐĂƐĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƐĆŽŽďƚŝĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉŽƚġŶĐŝĂƐ ĂƚŝǀĂƐ Ğ ƌĞĂƚŝǀĂƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ůşƋƵŝĚĂ ŝŶũĞƚĂĚĂ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ŝŐƵĂůăƐƉŽƚġŶĐŝĂƐƋƵĞĨůƵĞŵƉĞůĂƐďĂƌƌĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ͘/ƐƚŽĞƋƵŝǀĂůĞĂĂƉůŝĐĂƌĂƉƌŝŵĞŝƌĂ>Ğŝ
ĚĞ<ŝƌĐŚŚŽĨĨ;DKEd/>>/͕ϮϬϬϯͿ͘
EĂ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƐĞƌĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĂƐ ĂĚŵŝƚąŶĐŝĂƐ
ŵƷƚƵĂƐĞƉƌſƉƌŝĂƐĚĞďĂƌƌĂƋƵĞĐŽŵƉƁĞĂŵĂƚƌŝǌĂĚŵŝƚąŶĐŝĂĚĂďĂƌƌĂ͘KƉŽŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
ŽƉƌŽďůĞŵĂĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĠŽĚŝĂŐƌĂŵĂƵŶŝĨŝůĂƌĐŽŵŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂƐŝŵƉĞĚąŶĐŝĂƐĞŵƐĠƌŝĞĞĞŵ
ĚĞƌŝǀĂĕĆŽ ĚĂƐ ůŝŶŚĂƐ͕ ĂũƵƐƚĞƐ ĚĞ dW ĚŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕ ƉŽƚġŶĐŝĂƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůŽƐ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ Ğ
ĂďƐŽƌǀŝĚĂƐƉĞůĂƐĐĂƌŐĂƐ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͘
EĂ ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ ŵĂŝƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ĐĂĚĂ ďĂƌƌĂ Ġ ŵŽĚĞůĂĚĂ ĐŽŵ Ă ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂƚƌŽ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͗ƚĞŶƐĆŽŶŽĚĂůĚĂďĂƌƌĂŬ;sŬͿ͕ąŶŐƵůŽĚĂƚĞŶƐĆŽŶŽĚĂů;θŬͿ͕ŝŶũĞĕĆŽůşƋƵŝĚĂĚĂƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂ;WŬͿ
ĞŝŶũĞĕĆŽůşƋƵŝĚĂĚĂƉŽƚġŶĐŝĂƌĞĂƚŝǀĂ;YŬͿ͘ĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĞƋƵĂŝƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐŶŽĚĂŝƐĞŶƚƌĂŵĐŽŵŽĚĂĚŽƐĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂĞƋƵĂŝƐƐĆŽŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͕ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĚĞĨŝŶĞͲƐĞƚƌġƐƚŝƉŽƐďĂƌƌĂƐ͗
;ĂͿ WY;ďĂƌƌĂĚĞĐĂƌŐĂͿ͗ƋƵĂŶĚŽŽƐĚĂĚŽƐƐĆŽWĞY͕ĞĐĂůĐƵůĂͲƐĞsĞθ͖
;ďͿ Ws;ďĂƌƌĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽͿ͗ƋƵĂŶĚŽŽƐĚĂĚŽƐƐĆŽWĞs͕ĞĐĂůĐƵůĂͲƐĞYĞθ͖
;ĐͿ sθ;ďĂƌƌĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂͿ͗ƋƵĂŶĚŽŽƐĚĂĚŽƐƐĆŽsĞθ͕ĞĐĂůĐƵůĂͲƐĞWĞY͖
ƐĞƋƵĂĕƁĞƐďĄƐŝĐĂƐĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƐĆŽĚĞĚƵǌŝĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂ>ĞŝĚĞ<ŝƌĐŚŚŽĨĨŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĞŵĂŶĄůŝƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕĆŽ;ϭͿĞ;ϮͿ͘

ܲ݇ ൌ ܸ݇  ܸ݉ ሺ ݉݇ߠݏܿ ݉݇ܩ  ݉݇ߠ݊݁ݏ ݉݇ܤሻ

[Eq.1]

݉ אΩ

ܳ݇ ൌ ܸ݇  ܸ݉ ሺ ݉݇ߠ݊݁ݏ ݉݇ܩെ  ݉݇ߠݏܿ ݉݇ܤሻ
݉ אΩ
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[Eq.2]

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


WĂƌĂŬсϭ͗E͕ƐĞŶĚŽEŽŶƷŵĞƌŽĚĞďĂƌƌĂƐĚĂƌĞĚĞĞΩŬĠŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĂƐďĂƌƌĂƐǀŝǌŝŶŚĂƐăďĂƌƌĂŬ͕ĞWŬ
ĞYŬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŝŶũĞĕĆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĞƌĞĂƚŝǀĂ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂďĂƌƌĂŬ͘
^ĞũĂEWYĞEWsŽŶƷŵĞƌŽĚĞďĂƌƌĂƐWYĞWs͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂƌĞĚĞ͘KƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐƉŽĚĞ
ƐĞƌĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽĞŵĚŽŝƐƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĂůŐĠďƌŝĐĂƐ͘EŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐĆŽĚĂĚŽƐWŬĞYŬ
ŶĂƐďĂƌƌĂƐWYƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌsŬĞθŬ͕ĞWŬĞsŬŶĂƐďĂƌƌĂƐWsƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌθŬ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĠ
ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌϮEWYнEWsĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĂůŐĠďƌŝĐĂƐŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐƉĂƌĂ
ĐĂůĐƵůĂƌsŬĞθŬĞŵƚŽĚĂƐĂƐďĂƌƌĂƐ͘ƋƵĂĕĆŽϯƌĞĨĞƌĞͲƐĞăďĂƌƌĂWYĞWs͕ĞĂƋƵĂĕĆŽϰ͕ăďĂƌƌĂWY.
݁ݏ

ܲ݇

െ ܸ݇  ܸ݉ ሺ ݉݇ߠݏܿ ݉݇ܩ  ݉݇ߠ݊݁ݏ ݉݇ܤሻ ൌ Ͳ

[Eq. ]

݉ אΩ
݁ݏ

ܳ݇

െ ܸ݇  ܸ݉ ሺ ݉݇ߠ݊݁ݏ ݉݇ܩെ  ݉݇ߠݏܿ ݉݇ܤሻ ൌ Ͳ

[Eq. ]

݉ אΩ

KŶĚĞWĞƐƉĞYĞƐƉƐĆŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĞƌĞĂƚŝǀĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
EŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ŽŽďũĞƚŝǀŽĠ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ WŬ Ğ YŬ ŶĂ ďĂƌƌĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ Ğ YŬ ŶĂ ďĂƌƌĂ Ws͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƐƵďƐŝƐƚĞŵĂĠĐŽŵƉŽƐƚŽĚĞEWsнϮĞƋƵĂĕƁĞƐĂůŐĠďƌŝĐĂƐŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĞŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ;DKEd/>>/͕ϮϬϬϯͿ͘^ĞŶĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂĠŶͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ĂƐƋƵĂĕƁĞƐ;ϯͿĞ;ϰͿƉŽĚĞŵƐĞƌ
ƌĞĞƐĐƌŝƚĂƐĞŵŶŽƚĂĕĆŽǀĞƚŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕƁĞƐ;ϱͿĞ;ϲͿ͘
οܲത ൌ ܲത݁ ݏെ ܲതሺܸത ǡ ߠҧ ሻ ൌ Ͳ

Ƌ͘ϱ

οܳത ൌ ܳത݁ ݏെ ܳതሺܸത ǡ ߠҧ ሻ ൌ Ͳ

Ƌ͘ϲ

KƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞƋƵĂĕƁĞƐ ĂůŐĠďƌŝĐĂƐ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƋƵĂĕƁĞƐ ϱ Ğ ϲ͕ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ƌĞƐŽůǀŝĚŽƐ ƉŽƌ ǀĄƌŝŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ Ğ Ž EĞǁƚŽŶͲ
ZĂƉŚƐŽŶĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽƌĄƉŝĚŽ͘
K ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ Ġ ŝƚĞƌĂƚŝǀŽ ďĂƐĞĂĚŽ ŶĂ ůŝŶĞĂƌŝǌĂĕĆŽ ƉĞůĂ ^ĠƌŝĞ ĚĞ dĂǇůŽƌ ĚĂƐ
ĞƋƵĂĕƁĞƐ ĂůŐĠďƌŝĐĂƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘  ĞǆƉĂŶƐĆŽ ĚĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ dĂǇůŽƌ ƉĂƌĂ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶͲ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĠĚĂĚŽƉĞůĂƋƵĂĕĆŽϳ͘ŽŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽŵĠƚŽĚŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽǀĞƚŽƌĐŽƌƌĞĕĆŽΔǆ͘
Ƌ͘ϳ
ݕത൫ݔҧ ሺݒሻ  οݔҧ ሺݒሻ ൯ ؆ ݕത൫ݔҧ ሺݒሻ ൯  ܬ൫ݔҧ ሺݒሻ ൯οݔҧ ሺݒሻ 

^ĞŶĚŽ:ĂŵĂƚƌŝǌ:ĂĐŽďŝĂŶĂĚĂĚĂƉĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐƉĂƌĐŝĂŝƐĚĂĨƵŶĕĆŽǇĞŵƌĞůĂĕĆŽăǀĂƌŝĄǀĞůǆĞǀĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŝƚĞƌĂĕĆŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐǀĞƚŽƌĞƐĐŽƌƌĞĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂΔWĞΔY͕ĚĂƐƋƵĂĕƁĞƐϱĞϲ͕ĂŵĂƚƌŝǌ:ĂĐŽďŝĂŶĂĠĚĂ
ĨŽƌŵĂĚĂƋƵĂĕĆŽϴĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĚŽĨůƵǆŽĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕĆŽϵ;EEd:hE/KZ͕ϮϬϬϲͿ͘
߲ܲത
ۍ
ҧ
ܬ൫ݔҧ ሺݒሻ ൯ ൌ ߠ߲ ێ
߲ܳێത
ߠ߲ ۏҧ
തݒ

οܲ
ܪ
 തݒ൨ ൌ ቂ
οܳ
ܯ

߲ܲത
ې
߲ܸത  ۑൌ ቂ ܪ
ܯ
߲ܳതۑ
߲ܸത ے
ݒ

οߠҧ ݒ

ܰ
ቃ
ܮ

ܰ
ቃ ൈ   ݒ൨
ܮ
οܸത 

Ƌ͘ϴ


Ƌ͘ϵ

EŽŵĠƚŽĚŽĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽƌĄƉŝĚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĚĞƵŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂ
ĞůĠƚƌŝĐŽƌĞĂů͘EĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ƵŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽąŶŐƵůŽĚĞƚĞŶƐĆŽƉŽĚĞƚĞƌƵŵĞĨĞŝƚŽĚĞƐƉƌĞǌşǀĞůŶĂƉŽƚġŶĐŝĂ
ƌĞĂƚŝǀĂ͕ĞĚŽŵĞƐŵŽŵŽĚŽ͕ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂŵĂŐŶŝƚƵĚĞĚĞƚĞŶƐĆŽƉŽĚĞŶĆŽŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


ŵĂŶĞŝƌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĂƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂƋƵĂĕĆŽϵƉŽĚĞƐĞƌƌĞĞƐĐƌŝƚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕĆŽ
ϭϬ;EEd:hE/KZ͕ϮϬϬϲͿ͘
οܲതݒ
ܪ
 ത ݁ ݍ൨ ൌ ቂ
οܳ
Ͳ

ܰ ݒ
οߠҧ ݒ
݁ ݍቃ ൈ  ത  ݒ൨
ܮ
οܸ 

Ƌ͘ϭϬ

KŶĚĞŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ>ĞƋĞΔYĞƋƐĆŽĚĂĚŽƐŶĂƐƋƵĂĕƁĞƐϭϭĞϭϮ͘
 ݍ݁ܮൌ  ܮെ  ܪܯെͳ 

Ƌ͘ϭϭ

οܳത݁ ݍൌ ܳത െ  ܪܯെͳ οܲത

Ƌ͘ϭϮ

ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ͕ĞŶƚƌĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞEĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ͕ƚĞŵŵĂŝŽƌƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƋƵĞĂ
ĞǆĂƚŝĚĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ĚĞƐǀŝŽƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞ ŵĂŶƚĞƌ Ă
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ͘ Ɛ dĂďĞůĂƐ ϭ Ğ Ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ Ğ EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ ĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽ ƌĄƉŝĚŽ͘ K ƚĞŵƉŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚŽ
ŵĠƚŽĚŽ ĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽ ƌĄƉŝĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ƋƵĞ ǀĂƌŝĂ ĞŶƚƌĞ ϱϬй Ğ ϱϲй Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĚĞ
EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ͘KďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐŶĂƐƚĞŶƐƁĞƐĞ
ĨůƵǆŽƐĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘sĂůĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝƚĞƌĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽ
ĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽ ƌĄƉŝĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŵ Ž ĚĞ EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ͕ ŶĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ƉƌĞũƵşǌŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘

dĂďĞůĂϭͲYƵĂĚƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞEĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂ/Ͳϭϰ͘

dĂďĞůĂϮʹYƵĂĚƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞŽƐDĠƚŽĚŽƐĚĞEĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂ/ͲϯϬ͘
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ϰ͘ ZKE&/'hZK^/^dD^>dZ/K^dZ/&^/K^
KƉƌŽďůĞŵĂĚĞZĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂůĠƚƌŝĐŽ;Z^ͿƉŽĚĞƐĞƌƐŽůƵĐŝŽŶĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽ
ĨůƵǆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚŽƐ ƚƌĞĐŚŽƐ ĚĂ ƌĞĚĞ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂ ƉĂƌĂ
ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌĂŵĞůŚŽƌĐŚĂǀĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŽďũĞƚŝǀŽ͘ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞ
ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĠĚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĕĆŽϭϯ͘

݊݅ܯ

ሺܲ݇݉  ܲ݉݇ ሻ



Ƌ͘ϭϯ

ሺ݇ǡ݉ ሻאΩ݇െ݉


^ƵũĞŝƚŽăƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĂƋƵĂĕĆŽϭϰƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽůŝŵŝƚĞĚĂƚĞŶƐĆŽŽƵĚŽĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ͘

ܸ݉݅݊  ܸ  ܸ݉ܽ ݔ

Ƌ͘ϭϰ

ƋƵĂĕĆŽϭϯĠĂĨƵŶĕĆŽĐƵƐƚŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘KŽďũĞƚŝǀŽĠ
ĚŝŵŝŶƵŝƌ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ƉŽƌ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůƚĂ
ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ͘ƐƐĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽďƚĞƌĂƐƐŽůƵĕƁĞƐſƚŝŵĂƐƋƵĞƉŽƐƐƵşƌĞŵĂĐŚĂǀĞŶŽĞƐƚĂĚŽ
ĂďĞƌƚŽ͘
KŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƐƐƵŝƐĞƚĞĞƚĂƉĂƐƉĂƌĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
;ĂͿ ƚĂƉĂϭʹŶĄůŝƐĞĚŽ&ůƵǆŽMƚŝŵŽ;&KͿ͗ƌĞĂůŝǌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞ
EĞǁƚŽŶͲZĂƉŚƐŽŶ ĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽ ƌĄƉŝĚŽ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ĐŚĂǀĞƐ ĚĂ ƌĞĚĞ ĂŶĂůŝƐĂĚĂ ƉŽƐƐƵĞŵ ĞƐƚĂĚŽ
ĨĞĐŚĂĚŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ă ƌĞĚĞ ƉŽƐƐƵŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ŵĂůŚĂĚĂ͘ ƐƚĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ƌĞƐƵůƚĂ Ğŵ ŵĞŶŽƌĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĂƚŝǀĂƐ͘  ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ ĚŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͘ ^Ğ ŶĆŽ
ŚŽƵǀĞƌĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĠƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽƌĞĂǀĂůŝĂĚĂĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐŽƵĂƚŽƉŽůŽŐŝĂĚĂ
ƌĞĚĞ͘
;ďͿ ƚĂƉĂϮʹKƌŐĂŶŝǌĂƌĂƐĐŚĂǀĞƐƉŽƌĨůƵǆŽƐŵşŶŝŵŽƐ͗ĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚĂĞƚĂƉĂϭƉƌŽĚƵǌƵŵĂůŝƐƚĂĚĞ
ĐŚĂǀĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ ĨůƵǆŽŵşŶŝŵŽ͘ /ƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞ Ă ŵŽŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ƵŵĂůŝƐƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ĂƐ
ĐŚĂǀĞƐ ƉŽƌ ŽŶĚĞ ĨůƵĞŵ ŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĂƚŝǀĂ ƐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͘ƐƚĂůŝƐƚĂĐŽŶƚĠŵƚŽĚĂƐĂƐĐŚĂǀĞƐƚĚĂƌĞĚĞ͘EĂƐĞƋƺġŶĐŝĂ͕ƵŵĂůŝƐƚĂĚĞĐŚĂǀĞƐŶĆŽ
ŵĂŶŽďƌĄǀĞŝƐ ;EDͿ Ġ ĐƌŝĂĚĂ Ğ Ġ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂ ĐŽŵ Ă ůŝƐƚĂ ĚĞ ĐŚĂǀĞƐ ƚ ĚĂ ƌĞĚĞ͘ Ɛ ĐŚĂǀĞƐ ŶĆŽ
ŵĂŶŽďƌĄǀĞŝƐƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚĂƐĞĠĐƌŝĂĚĂĂůŝƐƚĂĚĞĐŚĂǀĞƐŵĂŶŽďƌĄǀĞŝƐ;>DͿ͘
;ĐͿ ƚĂƉĂ ϯ ʹ DŽŶƚĂƌ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐŚĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ ;Ϳ͗  >D ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ
ŵŽŶƚĂƌŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŚĂǀĞƐƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞ͘ƐƚĞĐŽŶũƵŶƚŽƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĞůŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉŽƌƚŽĚĂ
ƐƵĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͘ K ĐŽŶƚĠŵ ĂƐ E ĐŚĂǀĞƐŵĂŶŽďƌĄǀĞŝƐ ƉŽƌŽŶĚĞ ĨůƵĞŵ ŽƐŵĞŶŽƌĞƐ ĨůƵǆŽƐĚĞ
ƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂ͘ƐĐŚĂǀĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽƐĆŽĂďĞƌƚĂƐƐĞƋƺĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞ͘
;ĚͿ ƚĂƉĂϰʹĂůĐƵůĂƌŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͗ŽĐĄůĐƵůŽĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƚĞŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂǀĂůŝĂƌŽ
ŝŵƉĂĐƚŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂĐŚĂǀĞŶŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚĂƌĞĚĞ͘ƉŽƐƐşǀĞůĞŶĐŽŶƚƌĂƌƌĞĚĞƐĚĞƐĐŽŶĞǆĂƐĞŽ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ƌŽƚŝŶĂ ĚĞĚŝĐĂĚĂ͕ ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂƌ ĞƐƚĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞƐ͘
YƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ͕ĂƐƉĞƌĚĂƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂƐ͕ƐĞŶĆŽĂĐŚĂǀĞĠĨĞĐŚĂĚĂĞƌĞƚŽƌŶĂͲƐĞ
ƉĂƌĂ Ă ƉƌſǆŝŵĂ ĐŚĂǀĞ ĚŽ ͘ YƵĂŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐŚĂǀĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ ĨŽƌĞŵ Ă ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ Ž
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŚĂǀĞƐƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞ;ͿƚŽƌŶĂͲƐĞǀĂǌŝŽ͘
;ĞͿ ƚĂƉĂϱʹŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĐŽŵĂ&K͗ĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐŽďƚŝĚĂƐƉĞůŽ
 Ğ Ă &K Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘  ĐŚĂǀĞ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝƌ Ž ŵĞŶŽƌ ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚĂ ƌĞĚĞ Ġ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂƉƚĂĞƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌĂƐĞƌĂďĞƌƚĂ͘YƵĂŶĚŽƵŵĂĐŚĂǀĞĚĂƌĞĚĞƚĞƐƚĄĂďĞƌƚĂ͕ƚŽĚĂƐ
ĂƐĐŚĂǀĞƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĐĞƌĞŵĂĞƐƐĞůĂĕŽƐĆŽƌĞƚŝƌĂĚĂƐĚĂůŝƐƚĂĚĞĐŚĂǀĞƐŵĂŶŽďƌĄǀĞŝƐ͘WŽƌƚĂŶĚŽ͕
ĞǀŝƚĂƋƵĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂŵĂůŚĂĚŽƐĞũĂŵĞůŚŽƌƐŽůƵĕĆŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽĂƌĂĚŝĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞĚĞ͘
;ĨͿ ƚĂƉĂϲʹKďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂ>D͗ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞĚĞĐŽƌƌŝĚĂĂƐŶͲŝƚĞƌĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐ
ĐŚĂǀĞƐũĄƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ͕ĚĞĨŝŶŝƌĂƐĐŚĂǀĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽĂďĞƌƚĂƐĞĂƐƋƵĞĞƐƚĂƌĆŽĂďĞƌƚĂƐ͕
ŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽƐĞŐƵĞƉĂƌĂĂƉƌſǆŝŵĂĞƚĂƉĂ͘
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;ŐͿ ƚĂƉĂ ϳ ʹ ŚĂǀĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ĂďĞƌƚĂƐ͗ ĂŽ ĨŝŶĂů ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐŚĂǀĞƐ ĨŽƌĞŵ
ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ Ğ ĐŽŵ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĂ ƐŽůƵĕĆŽ ſƚŝŵĂ ƉĂƌĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ Ă ƋƵĂĕĆŽ ϭϯ͕ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŝƐƚĂĚĞĐŚĂǀĞƐĂďĞƌƚĂƐ͘

ϱ͘ E>/^K^Z^h>dK^
 ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĨŽŝ ƚĞƐƚĂĚĂ ŶŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ /Ͳϭϰ Ğ /ͲϯϬ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƐŝŵƵůĂĕĆŽDd>Ξ͘WĂƌĂǀĂůŝĚĂƌŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂ
ďƵƐĐĂĞǆĂƵƐƚŝǀĂĞĂŚĞƵƌşƐƚŝĐĂ͘
K ƐŝƐƚĞŵĂ /Ͳϭϰ Ġ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƋƵĞŶŽ͕ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĐĂƌƌĞŐĂĚŽ͕ ŵĂůŚĂĚŽ͕ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ Ğ ƉŽƐƐƵŝ
ĚŽŝƐ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ƚƌġƐ ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĞƐ ƐşŶĐƌŽŶŽƐ͘ WŽƐƐƵŝ ϭϰ ďĂƌƌĂƐ Ğ ϮϬ ƌĂŵŽƐ ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ ϲ ŵĂůŚĂƐ͘ K
ƐŝƐƚĞŵĂĠŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͕ƉŽŝƐĠŝŶƐĞƌŝĚŽƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŚĂǀĞƐŶŽƐƐĞƵƐƌĂŵŽƐ͘&ŝŐƵƌĂϭĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ /ͲϭϰD ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ŽŶĚĞ ĂƐ ůŝŶŚĂƐ ƚƌĂĐĞũĂĚĂƐ ŝŶĚŝĐĂŵ ĐŚĂǀĞƐ ĂďĞƌƚĂƐ Ğ ĂƐ ƐſůŝĚĂ͕ ĐŚĂǀĞƐ
ĨĞĐŚĂĚĂƐ͘


&ŝŐƵƌĂϭʹ^ŝƐƚĞŵĂ/ͲϭϰD

K ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞĚĞ Ġ ĚŽ ƚŝƉŽ EW ʹ ĚŝĨşĐŝů͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĐŽŵ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƌĚĞŵ
ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ĞƐĨŽƌĕŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĐƌĞƐĐĞ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ž ƚĂŵĂŶŚŽ ĚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂƌĞƐƵůƚĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂ/ͲϭϰDĚĂ&ŝŐƵƌĂϮ͘


&ŝŐƵƌĂϮʹ^ŽůƵĕĆŽƉĂƌĂŽĞƐƚĂĚŽĚĂƐĐŚĂǀĞƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂ/ͲϭϰD͘
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KďƐĞƌǀĂͲƐĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĞĂĐŚĂǀĞŬϬϮĞƐƚĂǀĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂďĞƌƚĂ;ůŝŶŚĂƚƌĂĐĞũĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϭͿĞ
Ă ŵĞůŚŽƌ ƐŽůƵĕĆŽ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ĨĞĐŚĂĚĂ ;ůŝŶŚĂ ƐſůŝĚĂ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϮͿ͘  ŵĞƐŵĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞƉĂƌĂĂƐĐŚĂǀĞƐŬϬϯĞŬϬϵ͘
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵďŽĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĐŽŵĂďƵƐĐĂĞǆĂƵƐƚŝǀĂ͘dĂďĞůĂϯŵŽƐƚƌĂƋƵĞŽƚĞŵƉŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽŝ
ĚĞϬ͕ϭϳϱƐĐŽŵƵŵĂŵĞůŚŽƌƐŽůƵĕĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐ͘
KƐŝƐƚĞŵĂ/ͲϯϬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĐŽŵƚĞŶƐƁĞƐĚĞďĂƐĞĚĞϭϯϮ
Ŭs͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĚƵĂƐĞƐƚĂĕƁĞƐŐĞƌĂĚŽƌĂƐ;'ůĞŶ>ǇŶĞůĂǇƚŽƌͿĞƐĞƚĞƐƵďĞƐƚĂĕƁĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;<ƵŵŝƐ͕
,ĂŶĐŽĐŬ͕ ZŽĂŶŽŬĞ͕ ůĂŝŶĞ͕ &ŝĞůĚĂůĞ͕ ZĞƵƐĞŶƐ Ğ ůŽǀĞƌĚĂůĞͿ͘  Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĠĚŝŽ ƉŽƌƚĞ Ğ ŵƵŝƚŽ
ĚŝĨƵŶĚŝĚŽ ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŵ Ă ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚĂƐ ĐŚĂǀĞƐ ŶŽƐ ƌĂŵŽƐ ƐĞŶĚŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞ/ͲϯϬD͘ƐůŝŶŚĂƐƚƌĂĐĞũĂĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐŚĂǀĞƐĂďĞƌƚĂƐĞĂƐůŝŶŚĂƐƐſůŝĚĂƐ͕ĐŚĂǀĞƐ
ĨĞĐŚĂĚĂƐŶĂ&ŝŐƵƌĂϯ͘
dĂďĞůĂϯʹZĞƐƵŵŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞĂďƵƐĐĂŚĞƵƌşƐƚŝĐĂĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăďƵƐĐĂ
ĞǆĂƵƐƚŝǀĂ͘





&ŝŐƵƌĂϯʹ^ŝƐƚĞŵĂ/ͲϯϬD͘
K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ Ă ƚŽƉŽůŽŐŝĂ ĚĂ &ŝŐƵƌĂ ϰ͕ ŽŶĚĞ Ă ůŝŶŚĂ ƚƌĂĐĞũĂĚĂ
ŝŶĚŝĐĂĐŚĂǀĞƐĂďĞƌƚĂƐĞůŝŶŚĂƐƐſůŝĚĂƐ͕ĐŚĂǀĞƐĨĞĐŚĂĚĂƐ͘KƌĞƐƵŵŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂdĂďĞůĂ
ϰ͘
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&ŝŐƵƌĂϰʹ^ŝƐƚĞŵĂ/ͲϯϬDĐŽŵƐŽůƵĕĆŽſƚŝŵĂƉĂƌĂŽĞƐƚĂĚŽĚĂƐĐŚĂǀĞƐ͘
dĂďĞůĂϰʹZĞƐƵŵŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞĂďƵƐĐĂŚĞƵƌşƐƚŝĐĂĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăďƵƐĐĂ
ĞǆĂƵƐƚŝǀĂ͘




ϲ͘ KE>h^K
KŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƚƌĂďĂůŚŽĠƉƌŽƉŽƌƵŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĂƌĂƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐ͘^ĞŶĚŽƵŵƉƌŽďůĞŵĂĚŽƚŝƉŽEWͲ
ĚŝĨşĐŝů͕ŽĞƐĨŽƌĕŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂƵŵĞŶƚĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽŝŶǀŝĄǀĞŝƐĂƐƐŽůƵĕƁĞƐ
ƉŽƌďƵƐĐĂĞǆĂƵƐƚŝǀĂ͘
KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƌĞǀĞůĂŵ ƋƵĞ ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ďŽĂ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ/ͲϭϰĞ/ͲϯϬ͕ĚĞǀŝĚŽăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞǆƉůŽƌĂĚĂƐ͘KƚĞŵƉŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƐŽůƵĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂďƵƐĐĂĞǆĂƵƐƚŝǀĂĠƉƌŽŝďŝƚŝǀŽ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŵŵĞŶŽƐĚĞϮƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
WŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞďƵƐĐĂŚĞƵƌşƐƚŝĐĂ͕ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŶĆŽŐĂƌĂŶƚĞĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂƉĂƌĂƵŵ
ƉŽŶƚŽſƚŝŵŽ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĠƌĞĚƵǌŝĚŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵ
ƚĞŵƉŽƌĞĂů͘ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚŝĚŽƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂ/ͲϭϰDĞ/ͲϯϬDƚĞŵĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽ
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ŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞƐĂĐŽƉůĂĚŽƌĄƉŝĚŽƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽĨůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĞĂƐĂƉƌŽǆŝŵĂĕƁĞƐƋƵĞ
ĞƐƚĞŝŶƐĞƌĞŶŽƐĐĄůĐƵůŽƐ͕ƐĞŶĚŽŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂůƚĂƚĞŶƐĆŽ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/
'E/E/KE>EZ'/>dZ/͘ZĞƐŽůƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂŶǑϰϮϰ͘ƌĂƐŝů͕ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϬ͘

ZE͕D͖͘͘ th͕ &͘&͘ EĞƚǁŽƌŬ ZĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ^ǇƐƚĞŵ ĨŽƌ >ŽƐƐ ZĞĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ >ŽĂĚ
ĂůĂĐŝŶŐ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŽŶWŽǁĞƌĞůŝǀĞƌǇ͕ǀ͘ϰ͕Ɖ͘ϭϰϬϭͲϭϰϬϳ͕ϭϵϴϵ͘

>DE͕Z͘ǇŶĂŵŝĐWƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕WƌŝŶĐĞƚŽŶ͕ϭϵϱϳ͘

>hD͕ ͘ Ŷƚ ŽůŽŶǇ KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͘ DĞƚĂŚĞƵƌŝƐƚŝĐƐ EĞƚǁŽƌŬ͕ ϮϬϭϭ͕ /Z//͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƚĂŚĞƵƌŝƐƚŝĐƐ͘ŶĞƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŵĂŝŶсϯΘƐƵďсϯϭ

/sE>Z͕^͖͘'Z/E'Z͕:͘:͖͘z/E͕ ,͖͘>͕^͘^͘,͘ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ &ĞĞĚĞƌ ZĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ >ŽƐƐ ZĞĚƵĐƚŝŽŶ͘
/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŽŶWŽǁĞƌĞůŝǀĞƌǇ͕ǀ͘ϯ͕Ɖ͘ϭϮϭϳͲϭϮϮϯ͕ϭϵϴϴ͘

>D͕ ͘ ͘ ͖͘ Zd^͕ E͘ '͖͘ Zs>,K͕ ͘ ĚĞ͘ ůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ ĐŽŵ ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ ĨƵǌǌǇ ƉĂƌĂ
ƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐƌĂĚŝĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘^ŽŶƚƌŽůĞΘƵƚŽŵĂĕĆŽ͕ǀ͘ϭϭ͕Ɖ͘
ϱϱʹϲϬ͕ϮϬϬϬ͘

KZ/'K͕D͘KƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚEĂƚƵƌĂůůŐŽƌŝƚŚŵƐ͘dĞƐĞ;WŚͿͶWŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝDŝůĂŶŽ͕/ƚĂůǇ͕
ϭϵϵϮ͘
&ZZ/Z͕&͘͘>͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĂƌĂƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽĚĞƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƚƌŝĨĄƐŝĐĂƐĂƐƐŝŵĠƚƌŝĐĂƐĞ
ŶĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂƐĐŽŵŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ͘ϭϰϰƉ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;DĞƐƚƌĂĚŽĞŵŝġŶĐŝĂƐͿͶhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϬ͘

'>KsZ͕&͖͘>'hE͕D͘dĂďƵ^ĞĂƌĐŚ͘ŽƌĚƌĞĐŚƚ͕dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͗<ůƵǁĞƌĐĂĚĞŵŝĐWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϭϵϵϴ͘

'KD^͕&͘s͘ZĞĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĐŽŶƚşŶƵĂĞ
ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐ͘dĞƐĞ;ŽƵƚŽƌĂĚŽĞŵŝġŶĐŝĂƐͿͶhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ϮϬϬϱ͘

<'E͕E͖͘^,D/d͕,͘W͖͘K>/s/Z͕͘ĚĞ͖<'E͕,͘DĠƚŽĚŽƐĚĞKƚŝŵŝǌĂĕĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐĂƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚŝƚŽƌĂůƵĐŚĞƌ͕ϮϬϬϵ͘

DKEd/>>/͕ ͖͘ 'Z/͕ ͘ /ŶƚƌŽĚƵĕĆŽ Ă ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŶĞƌŐŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ͘ ĂŵƉŝŶĂƐ͕ ^W͗ĚŝƚŽƌĂ ĚĂ
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é mostrar como foi construído o protótipo robótico. Na etapa de
concepção foi necessário discutir quais seriam os materiais utilizados para confecção do protótipo e qual
seria sua atividade a ser desempenhada, neste caso, uma sopradeira. Logo em seguida iniciou-se a
confecção do robô, onde foi utilizado o laboratório de mecânica do IFPB para usinar as peças
necessárias. No término da estrutura física foi realizada o processo de fixagem dos motores que
necessitaram de adaptações para fixagem nos elos. Assim que a estrutura física do protótipo ficou
totalmente pronta com a fixação dos motores, iniciou a parte de programação do robô e sua montagem
do circuito no laboratório de microcontroladores do IFPB. No término do o circuito, das ligações dos
motores foi realizado os testes de usabilidade que constataram funcionamento do manipulador.

Palavras-chave: Protótipo, Usinagem, Manipulador, Laboratório.
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1. INTRODUÇÃO
Desde 1961, o uso de robôs industriais vem crescendo rapidamente em todo o mundo. Os robôs são
manipuladores reprogramáveis e multifuncionais, projetados para manipular ferramentas, peças,
materiais ou dispositivos especializados por meio de movimentos variáveis programados. Um robô é um
sistema mecânico, de geometria variada, composto por corpos rígidos, articulados entre si, destinado a
sustentar e posicionar ou orientar a ferramenta terminal, que, dotado de garra mecânica ou ferramenta
especializada, fica em contato direto com o processo.
A mobilidade do manipulador é resultado de uma série de movimentos elementares, independentes
entre si, denominados graus de liberdade do robô. O braço do robô executa movimentos no espaço,
transferindo objetos e ferramentas de um ponto para outro, orientado pelo controlador através de
botões.
O braço do robô é composto de uma série de elos e juntas, sendo a junta que conecta dois elos e
com isso permite o movimento relativo entre eles. Todo robô possui uma base fixa e o primeiro elo está
preso a ela. A mobilidade de um robô depende do número de elos e articulações que possui (CHG
Campbell, CL Coutinho e JP Júnior, 2006).
Robótica é um ramo da informática que engloba computadores, robôs e computação, que
atualmente trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos
integrados tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente
por circuitos elétricos.
O objetivo deste trabalho é descrever o processo de planejamento e construção do robô
manipulador industrial. Para construção deste projeto, foi necessário utilizar os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso, desde a usinagem no laboratório de mecânica até à montagem do circuito
eletrônico e programação do PIC no laboratório de microcontroladores. Já a finalidade do robô é simular
uma sopradeira industrial para maior eficiência na produção de garrafas plásticas na indústria de
qualquer tipo de bebida que utilize esse tipo de garrafas, tais como refrigerantes, água, sucos e etc.

2. MOVIMENTAÇÃO DE UM ROBÔ
Segundo Paulo Pereira, 2003, o Robô é um manipulador projetado para realizar diferentes tarefas e
ser capaz de repeti-las. Para realizar determinadas tarefas, o robô move partes, objetos, ferramentas, e
dispositivos especiais segundo movimentos e pontos pré-programados.
Um robô consiste de vários elos mecânico motorizado e um cérebro na forma de um computador
que controla seus movimentos. O computador guarda em sua memória um programa que detalha o
curso que os elos seguirá. Quando o programa está sendo executado, o computador envia sinais
ativando motores que movem os elos e a carga no final dele, que é mantida sob controle pelo atuador.

2.1 Programação do Robô
Neste modo, o controlador recebe instruções gerais sobre a trajetória de movimento. Enquanto o
braço está se movendo, o controlador deve calcular a extensão do movimento das vária articulações a
fim de se mover pela trajetória desejada. As informações recebidas dos sensores sobre mudanças no
ambiente do robô enquanto o braço se move são processadas pelo controlador em tempo real.
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Controle em tempo real é preferível a programação off-line, por ser mais flexível na sua habilidade
de mudar o curso de ação enquanto uma tarefa está sendo executada. Esta flexibilidade exige um
controlador mais complexo, incluindo um computador rápido o suficiente para processar a informação
sem diminuir a velocidade de operação do robô (PHC Pereira, 2003).

3. JUSTIFICATIVA
Este trabalho foi feito para o projeto final da disciplina de Robótica do curso de Tecnologia em
Automação Industrial do IFPB. O desafio era construir um robô com materiais e função à nossa escolha.
Decidiu-se então escolher um robô que simulasse o trabalho de uma sopradeira, pois era algo que
ainda não tinha sido feito antes por turmas anteriores. Com o crescimento da automação dentro das
indústrias, o uso de robôs também começou a ser utilizado para a confecção de garrafas plásticas nas
indústrias de bebidas, já que, desta forma, a indústria teria uma velocidade maior na produção. Então,
para simular, foi necessário encontrar um dispositivo que soprasse, o mais próximo disto que
conseguimos encontrar, foi uma bomba de água de limpar pára-brisa de carro.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Na definição da ISO 10218, um robô é dito manipulador industrial quando: “Máquina manipuladora,
com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode
ter base fixa ou móvel, para utilização em aplicações de automação industrial.”. O robô que foi
confeccionado pela equipe se adéqua à ISO mencionada.
O projeto atende às indústrias na área de bebidas, ou seja, tem a função de soprar ar para moldar as
garrafas. O posicionamento dos braços do robô depende do tipo de motor utilizado, neste caso os
motores são os Motores de Passo. O controle dos eixos é feito pelo uso de microcontroladores, onde foi
utilizado o PIC 16F877-A, que armazena uma série de posições na memória e executa essas tarefas
manualmente através de seis botões do apêndice de ensino.
Este PIC foi utilizado, pois foi o PIC que utilizamos na disciplina de Microcontroladores e era o
mais familiar à todos. Já para a função de soprar, foi utilizada uma bomba de água de limpar para-brisas
de um automóvel, contudo ao invés de jorrar água, apenas foi utilizada a função de soprar para atender
os requisitos dos projetos.

Figura 1. Bomba de água

4.1 Motor de Passo
Os Motores de Passo são dispositivos eletromecânicos que convertem pulsos elétricos em
movimentos mecânicos que geram variações angulares discretas. O rotor ou eixo de um motor de passo
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é rotacionado em pequenos incrementos angulares, denominados “passos”, quando pulsos elétricos são
aplicados em uma determinada seqüência nos terminais deste. A rotação de tais motores é diretamente
relacionada aos impulsos elétricos que são recebidos, bem como a seqüência a qual tais pulsos são
aplicados reflete diretamente na direção a qual o motor gira.
A velocidade que o rotor gira é dada pela freqüência de pulsos recebidos e o tamanho do ângulo
rotacionado é diretamente relacionado com o número de pulsos aplicados. Os motores de passo , Figura
2, têm a função de movimentar cada elo de forma precisa, para a melhor execução das tarefas já
estabelecidas na programação do robô(FG Brites e VPA Santos, 2008).

Figura 2. Motor de Passo

4.2 Protótipo
O protótipo têm uma rotação de base de 360°, porém limitou-se a rotação para um ângulo de 90º
para melhor desempenho do protótipo. O segundo eixo o movimento realizado é horizontal (direita e
esquerda) e no último eixo o elo faz um movimento rotacional que também é limitado para não realizar
uma volta de 360º. São utilizados três motores de passo e cada motor controla um eixo. Cada motor de
passo foi fixado por parafusos em cada eixo do robô, Figura 3.

Figura 3. Protótipo

4.2.1 Usinagem
Para montagem do protótipo foi discutido qual seria a melhor maneira de unir cada elo e como fixar
os motores. Foi necessário usinar diversas peças para fixagem dos motores e dos elos do protótipo. Para
fixar o motor no elo o qual o mesmo terá que mover, foram usinadas peças de alumínio para exercerem
a função de uma bucha.
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Porém com a falta de material e brocas ideais aconteceram alguns imprevistos, como a bucha que
foi usinada no Laboratório de Mecânica do IFPB, como as ferramentas ideais não estavam disponíveis,
foi preciso um improviso apenas para realizar o encaixe do motor na bucha, o resultado foi que o motor
entrou de forma errada no furo e ao tentar removê-lo, o motor de passo quebrou, Figura 4. Todo o
processo de usinagem foi realizado no laboratório de mecânica do IFPB.

Figura 4. Motor de Passo quebrado

4.2.2 Montagem
Para a montagem, foi analisado que a fixação dos elos e dos motores com parafusos seria a melhor
solução. A base é um pedaço de madeira onde foi feito um furo para fixar um rolamento e por este
passaria uma peça que teria um extremo ligado ao motor da base e o outro à uma segunda peça que foi
usinada também para ser fixada ao segundo elo, Figura 5.

Figura 5. Elo unidos por parafusos
O Motor da base foi fixado embaixo da peça de madeira por duas peças de alumínio e parafusos. O
segundo eixo é uma peça de um microscópio para fazer o movimento horizontal, nele foi colocado uma
peça de alumínio para ser parafusada na primeira peça do primeiro elo.
Já o terceiro elo é uma peça de acrílico que foi feito um furo para passar um parafuso e nesse
parafuso foi fixada uma bucha e do outro lado da bucha, foi coloca o motor de passo. Esse motor de
passo foi parafusado em uma peça de alumínio que também está parafusada na parte do microscópio.

4.3 Microcontrolador
O microcontrolador é um pequeno componente eletrônico, dotado de uma “inteligência”
programável, utilizado no controle de processos lógicos (EXSTO, 2008). O PIC utilizado nesse projeto foi
o 16F877A que foi embarcado a programação para controlar os três motores de passo através dos
botões.
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A programação utilizada foi para ligar um motor de passo. No caso deste protótipo, foi utilizada a
programação para o motor dar meio passo, assim o movimento do robô fica mais suave. Na
programação também foi necessário escolher qual seria o delay(atraso) de cada energização da bobina.
Foi escolhido um delay de 40ms, pois não deixava rápido os motores e ao mesmo tempo os motores
comportavam-se de maneira suave como o desejado no projeto. Foi observado que caso optasse em um
delay menor do que 10ms, o motor apresentava perda de torque e apenas vibrava. Esse não é um
comportamento interessante para os motores.

4.4 Implementação do Circuito
O circuito foi montado em uma protoboard com o circuito padrão para ligar o PIC, encontrado
em qualquer datasheet do PIC, e os elementos principais para ligar cada motor de passo. Foram
utilizados no total seis botões e três ULN2003 como observado na Figura 6. além de estar montado o
circuito padrão para ligar o PIC, também está montando o circuito para ligar os três motores de passo do
robô. Na Figura 6 visualiza-se o circuito e o Microcontrolador PIC com seis botões e três ULN2003
utilizados para funcionamento do protótipo. Dos seis botões utilizados: dois botões são para cada motor
responsáveis em controlar qual será o sentido que o motor irá girar, um para o sentido horário e o outro
anti-horário.

Figura 6. Circuito montado na protoboard

5. CONCLUSÃO
Alguns aspectos foram observados sobre o robô, como o seu baixo custo de confecção; as aulas
supriram bastante as informações necessárias para a construção; a utilização do MatLab 6.0 e o PIC
Compiler foram de fundamental importância para a simulação e programação do robô.
No processo de confecção do protótipo e da montagem do circuito as maiores dificuldades
encontradas foram a falta de material disponível. Como o protótipo é pequeno, são necessárias
ferramentas de pequeno porte também, como brocas, ferramentas para usinagem. No laboratório de
mecânica do IFPB utilizada tem como objetivo é construir peças mais robustas, portanto não são
indicadas para confeccionar protótipos de pequeno porte.
Outro problema identificado foi a falta de componentes eletrônicos. O ideal para a montagem do
circuito na protoboard seria utilizar apenas dois ULN2803 ao invés de três ULN2003, optou-se utilizar o
ULN2803, pois o mesmo é capaz de transmitir sinais para dois motores ao mesmo tempo, porém o único
disponível era o ULN2003 que dispõe de transmissão de sinal apenas para um motor de cada vez. Foi
encontrado problemas na construção do Protótipo devido aos componentes e sua usinagem. Porém, o
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final do protótipo foi o esperado. O Manipulador funcionou conforme o planejado e a montagem ficou
de acordo com o que era necessário para fazer o robô funcionar.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento do sistema mecânico de um
robô manipulador com uma junta rotacional, parte integrante do projeto realizado no Instituto Federal
da Bahia (IFBA) de construção de uma célula de manufatura. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento consiste em: Pesquisa bibliográfica; modelagem das peças do robô através do
software Solidworks e construção do protótipo com estrutura em madeira Eucatex. Os componentes do
sistema mecânico foram selecionados visando garantir estabilidade nos movimentos do robô e
comunicação eficiente e segura com os demais sistemas: lógico e eletroeletrônico. Para efetuar o
controle do robô manipulador utilizou-se a plataforma microcontrolada Arduíno Duemilanove, baseada
na robótica livre. A fase experimental permitiu obter informações que servirá para melhorar o
desempenho do sistema eletromecânico. O desenvolvimento desse trabalho permitiu coletar
informações que serviram para melhorar o desempenho do sistema eletromecânico e desenvolver um
robô manipulador com três juntas rotacionais.

Palavras-chave: mecânica, engrenagens, grau de liberdade, articulação.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a RIA (Robot Institute of America) “robô industrial é um manipulador re-programável,
multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais em
movimentos variáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas”.
Um robô manipulador é composto de três sistemas principais: os sistemas elétrico, mecânico e
lógico. Esses três sistemas funcionam de forma interdependente e o seu bom funcionamento é de
essencial para garantir o desempenho eficaz do robô.
Os robôs manipuladores podem ter basicamente três tipos de aplicações: movimentação
(embalagem, classificação de peças, etc.), medição (inspeção de objetos, detecção de falhas, etc.) e
manufatura de peças. Embora os robôs tenham vantagens sobre o trabalho humano na realização
dessas atividades, alguns fatores impedem sua implementação em massa nas indústrias, como o custo
elevado, tempo de retorno do investimento relativamente longo e a falta de mão-de-obra qualificada.
No entanto, os avanços tecnológicos e a maior acessibilidade a dispositivos microprocessados e estudos
na área da robótica têm impulsionado o desenvolvimento de robô mais acessíveis.
O objetivo desse projeto é desenvolver o sistema mecânico de um robô manipulador com um grau
de liberdade. A construção desse robô faz parte da primeira etapa do projeto de construção de um robô
manipulador com quatro graus de liberdade, parte integrante da Célula de Manufatura a ser construída
no IFBA.
Essa pesquisa está estruturada da seguinte forma: inicialmente, é descrito o estudo teórico sobre os
fundamentos da robótica que serviram de base para desenvolver o robô. Em seguida, é relatada a
metodologia usada para realizar este trabalho e os materiais que foram utilizados. Por fim, será feita
uma consideração do trabalho realizado, comparando os resultados esperados e os resultados obtidos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
.

2.1 Robô manipulador
Um robô manipulador pode ser dividido em seis partes básicas: elos, juntas, atuadores, punho e
efetuador. A seguir serão descritos alguns dos componentes físicos básicos que constituem um robô
manipulador. A Figura 1 indica as das partes que constituem um robô manipulador.
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Figura 01: Exemplo de robô manipulador. Fonte: NETO, 2010
ͻElos: Os elos são as partes rígidas do robô. Comparando ao braço humano, os elos são como os
ossos. Eles podem ser construídos com diversos materiais (madeira, aço, acrílico, alumínio, etc.). A
escolha do material utilizado na construção de um robô irá depender de sua aplicação, levando em
conta fatores como resistência mecânica e a carga que pode será suportada pelo atuador.
ͻJuntas: A junta é o ponto de encontro de dois elos, gerando um movimento de articulação. O tipo
e o número de juntas em um robô estão diretamente ligados ao grau de liberdade do robô. As juntas
podem ser classificadas em três tipos: Junta prismática, junta de revolução ou esféricas. A junta
prismática permite o movimento do elo em apenas um eixo. A junta de revolução proporciona
movimento rotativo entre os elos através de um eixo de rotação. O movimento gerado é análogo ao
movimento de articulação entre o braço e o antebraço humano. A junta esférica é o tipo mais complexo
de junta. Nesse tipo, o movimento do elo ocorre nos três eixos (x, y e z).
ͻGrau de liberdade: O grau de liberdade está relacionado ao número de articulações que o robô
possui. Se o movimento da articulação acontece em mais de um eixo, ela acrescenta um grau a cada
eixo em que se movimenta o elo dessa junta. O robô da Figura 01, por exemplo, possui seis graus de
liberdade.

2.1.1 Sistema de controle
O sistema de controle utiliza a plataforma microcontrolada Arduíno, apresentada na figura 02,
baseada no microcontrolador Atmega 328. Sua função é efetuar o controle dos servomotores utilizando
uma programação semelhante à linguagem C. Entre as vantagens pode-se destacar: boa relação custo x
benefício; plataforma open-source; compatível com os diversos sistemas operacionais e linguagem de
programação fácil e acessível.
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Figura 02: Plataforma Arduíno. Fonte: http://www.arduino.cc

2.1.2 Sistema de acionamento
O sistema de acionamento de um robô pode ser elétrico, hidráulico ou pneumático. O acionamento
elétrico proporciona alta precisão, porém possui pouca tolerância a grandes cargas. O acionamento
hidráulico suporta altas cargas e tem velocidade e precisão entre média e alta. Já o acionamento
pneumático, em situações em que se admite baixa precisão, necessidade de baixo custo, altas
velocidades e suporte de cargas pequenas e médias é o mais indicado. A escolha do tipo de
acionamento irá depender da aplicação do robô, custos e desempenho requeridos.
Para o acionamento do protótipo foi utilizado um servomotor, dispositivos compostos por:
engrenagens, um potenciômetro que gira juntamente com seu eixo, circuito eletrônico de controle e
condutores externos, sendo estes dois para alimentação DC e um para efetuar o controle de posição por
Pulse-Width Modulation (PWM). Através do modulador PWM consegue-se alterar a largura do pulso
sem alterar sua amplitude, dessa forma pode-se definir o deslocamento angular que o servo deverá
executar. A Figura 03 apresenta o servomotor Futaba S3003, utilizado no robô manipulador.

Figura 02: Servo motor Futaba S3003.
Fonte: http://www.futaba-rc.com/servos/specs-lineart/specs-futm0031.html

2.1.3 Sistema de transmissão
A transmissão do movimento entre o motor e o elo pode ser feita de forma direta ou indireta. Na
forma direta o motor é ligado diretamente à junta, na indireta são utilizados elementos de transmissão,
como por exemplo, correias ou engrenagens.
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Engrenagens são peças cilíndricas que contém dentes nas extremidades. Elas são utilizadas para
transmitir movimento e potência entre dois eixos, através da interligação entre duas ou mais
engrenagens. Num sistema de transmissão que utiliza duas engrenagens, a menor é chamada pião e a
maior coroa. A razão entre o número de dentes nas rodas é diretamente proporcional à razão de torque
fornecido, e inversamente proporcional à razão das velocidades de rotação. O número de dentes do
pião e da coroa é dado pela equação 01:
[Eq. 01]

Onde:
z1= número de dentes da engrenagem 1
z2= número de dentes da engrenagem 2
n1= número de rotações por minuto da engrenagem 1 (rpm)
n2= número de rotações por minuto da engrenagem 2 (rpm)
As engrenagens podem ser classificadas em: Engrenagens cilíndricas retas, cilíndricas helicoidais,
cônicas, conjunto sem fim-coroa e pião – cremalheira.
O dimensionamento de um conjunto de duas ou mais engrenagens é feito a partir dos parâmetros a
seguir:
Diâmetro primitivo (Dp): É o diâmetro da circunferência teórica da engrenagem que tangencia a
extremidade da engrenagem.
Módulo (m): Módulo é a razão entre o diâmetro primitivo e o número de dentes da engrenagem.
Num conjunto pião-coroa o módulo das duas engrenagens deve ser igual para que as engrenagens
sejam acopladas corretamente. O cálculo do módulo é dado pela equação 02:
[Eq. 02]
Onde N é o número de dentes.

2.1.4 Efetuadores
O efetuador é a estrutura do robô manipulador responsável por interagir com o ambiente em que se
encontra, transportando ou modificando um objeto. Pode ser classificado de acordo com sua função em
garra mecânica ou ferramenta especializada. A escolha do tipo de garra depende do tipo de atividade
que o robô deverá realizar.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

.E
.
.
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Figura 03: Fluxograma do Desenvolvimento do Projeto Mecânico do Robô Manipulador.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados apresentados serão subdivididos em duas etapas: construção dos elos, detalhando o
material utilizado para a confecção do robô manipulador e seu sistema de transmissão, especificando o
sistema utilizado.

4.1 Construção dos elos
Para o desenvolvimento das peças mecânicas do robô selecionou-se o material de construção dos
elos e da base do robô. Para tanto, uma análise comparativa foi realizada entre os materiais comuns em
robôs didáticos de acordo com os seguintes parâmetros básicos: rigidez mecânica; peso do material;
facilidade de manipulação para cortes e perfurações; atrito entre as peças, e custos. Os principais
materiais disponíveis foram: a madeira Eucatex, o alumínio e o Nylon. A Tabela 1 apresenta a
comparação entre esses materiais.
Tabela 01 – Comparação entre materiais para construir os elos

Material

Rigidez
mecânica

Alumínio

Alta

Madeira
Eucatex
Nylon

Densidade

Facilidade de
manipulação

Atrito entre as
peças

Custo

2,7 g/cm³

Média

Baixo

Médio

Média

0,65 g/cm³

Alta

Médio

Baixo

Alta

1,14 g/cm³

Baixa

Médio

Médio
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Para realização da construção do protótipo, foi priorizada a escolha do material que apresentasse
facilidade de corte. A disponibilidade de materiais alternativos com custos mais atrativos utilizados para
a montagem de robôs com finalidades didáticas inclui principalmente a madeira (SOARES, 2002). A
madeira Eucatex mostrou ser o mais apropriado dentre os três materiais analisados. Além de poder ser
facilmente cortada, é o material mais leve dos citados, levando à diminuição de carga no motor. Os
pesos dos dois elos e a base juntos totalizaram 195 gramas. Os elos em perfil de alumínio totalizaram
645 gramas.
A madeira possui como desvantagem a resistência mecânica como denota a tabela 01. Como o
protótipo em testes terá de suportar inicialmente baixas cargas, a resistência mecânica é tolerável. A
figura 04 mostra o modelo em SolidWorks do protótipo do robô manipulador.

Figura 04: Modelo do robô manipulador em SolidWorks.

4.2. Sistema de transmissão
Para a transmissão do movimento do servomotor à junta de articulação do braço foram testadas a
transmissão direta e a transmissão indireta. Utilizando o sistema de transmissão direta o servomotor foi
fixado no elo fixo à base e o eixo do motor foi interligado ao elo móvel, na indireta foram utilizadas duas
engrenagens.

4.2.1 Sistema de transmissão direta
A transmissão direta é a forma mais simples de transmitir movimento. Para implementação deste
tipo de transmissão a estrutura do motor foi fixada ao elo fixado na base, e o eixo giratório do motor foi
ligado ao segundo elo. Dessa forma, os elos não ficaram em contato direto um com o outro e, sendo
assim, o atrito entre os elos foi muito pequeno. Porém, o fato dos elos não estarem em contato direto
fez com que a estrutura do robô ficasse instável, provocando vibrações.

4.2.2 Sistema de transmissão indireta
Utilizando o sistema de transmissão por engrenagens, forma indireta, as vibrações são menores.
Com este método de transmissão foi possível aumentar o torque do motor em aproximadamente 27%
através da relação entre o raio do pião e o raio da coroa. O servomotor utilizado neste sistema fornece
até 180º de rotação e a razão entre o número de dentes do pião e da coroa é de 0,73. Sendo assim, o
ângulo máximo de movimentação do elo foi de 132º.
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A transmissão por engrenagens, porém, possui a desvantagem de causar maior atrito entre os elos,
visto que os mantém justapostos um ao outro. Porém, o torque do servo-motor utilizado nesse tipo de
transmissão tem o torque suficiente para compensar as forças de atrito.
Para desenvolver o sistema de transmissão por engrenagens, faz-se necessário dimensioná-las
levando em consideração os seguintes parâmetros: diâmetro primitivo e número de dentes. E por meio
da Equação 02 obteve-se o módulo da engrenagem (m = 1,36). As figuras 05a e 05b mostram os
modelos das engrenagens utilizadas para transmitir o movimento do eixo do motor ao elo móvel e suas
dimensões.

(a)

(b)

Figura 05: Modelos das engrenagens produzidas em SolidWorks.(a) Engrenagem fixa ao eixo do motor (b)
Engrenagem fixa ao elo móvel.

Para confecção das engrenagens utilizou-se o Nylon pela sua principal característica de possuir alta
rigidez associada ao peso relativamente baixo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo apresentou o desenvolvimento mecânico e construção de um robô de um grau de
liberdade para fins didático. O objetivo principal foi projetar e construir elementos mecânicos que
constituem o robô de forma a garantir a comunicação eficiente com os sistemas eletroeletrônico e
lógico. Conclui-se que construção de um sistema mecânico eficiente está intimamente ligada à escolha
correta dos elementos mecânicos que compõem o robô. Após a realização dos testes foram obtidos
resultados satisfatórios na comunicação com o sistema eletroeletrônico e de controle. Como
continuidade, será desenvolvido um robô manipulador com três juntas rotacionais em perfil de alumínio
e realizada a análise comparativa com os resultados obtidos neste trabalho.

0459

REFERÊNCIAS
WEGNEZ, Léon F, Iniciação à Robótica: Robots e Homens. Lisboa, Publicações Europa América, Colecção
saber, 1987, 205p. Disponível em: <http://www.citi.pt/educacao_final/trab_final_inteligencia_
artificial/historia_da_robotica.html>. Acesso em: 13/04/2011
ARDUINO. Arduino. Disponível em: <http://arduino.cc/>. Acesso em: 10 ago. 2011.
BAETA, Edson, Os primeiros Robôs. Disponível em: <http://naweb.wordpress.com/2007/10/02/osprimeiros-robos/>. Acesso em: 13/04/2011
SANTOS, Vitor M. F., Robótica Industrial. Disponível em:
<http://www2.mec.ua.pt/activities/disciplinas/RoboticaIndustrial/Apontamentos/v20032004/RoboticaIndustrial-Sebenta2003-2004-v2a.pdf>. Acesso em: 19/07/2011
UFMG, Engrenagens – Conceitos. Disponível em: <ftp://www.demec.ufmg.br/ema100/Engrenagens
%20-%20Conceitos%20B%E1sicos.pdf>. Acesso em: 19/07/2011
MECÂNICA FREZADORA PAULISTA LTDA, Indústria de Engrenagens. Disponível em:
<http://www.frezadorapaulista.com.br>. Acesso em: 19/07/2011

0460

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



^EsK>s/DEdKKE^dZhK&dhKZ>dZKD'Ed/KWZ
ZKNDE/Wh>KZKD:hEd^ZKd/KE/^


͘D͘ŐƵŝĂƌ͕:͘͘DĞĚĞŝƌŽƐ Ğ͘͘W͘ŝƚĞŶĐŽƵƌƚ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐ^ĂůǀĂĚŽƌ
ĂůĞǆĂŶĚƌĞĂŐƵŝĂƌΛŝĨďĂ͘ĞĚƵ͘ďƌʹũƵƐƚŝŶŽΛŝĨďĂ͘ĞĚƵ͘ďƌʹĂŶĚƌĞĂďŝƚĞŶĐŽƵƌƚΛŝĨďĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

Z^hDK
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ƵŵĂŐĂƌƌĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ƉĂƌĂƵŵƌŽďƀ
ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ĚĞ ĨŝŶƐ ĚŝĚĄƚŝĐŽƐ͘ K ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ Ž ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŐĞƌĂĚŽ ƉŽƌ
ĞůĞƚƌŽşŵĆƐƉĂƌĂƐĞŐƵƌĂƌŽďũĞƚŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌŵĂŐŶĞƚŝǌĂĚŽƐ;ƚĂŝƐĐŽŵŽĨĞƌƌŽĞŶşƋƵĞůͿĞƉŽƐƐƵŝ͕ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽĂƐŐĂƌƌĂƐĂǀĄĐƵŽ͕ĂǀĂŶƚĂŐĞŵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌŽďũĞƚŽƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐĐŽŵŐƌĂŶĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ
Ğ ďĂŝǆĂ ƉƌĞĐŝƐĆŽ ŶŽ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŐĂƌƌĂ͘  ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ Ġ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚŽ ƌĚƵŝŶŽ ƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ Ğ ďĂƐĞĂĚĂ ŶŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĂ ƌŽďſƚŝĐĂ ůŝǀƌĞ͘ ƐƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ĐĠůƵůĂ ĚĞ ŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂ ĚŝĚĄƚŝĐĂ͕
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞĄƌĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĞ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶĂƐĂƵůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲŚĂǀĞ͗ZŽďſƚŝĐĂůŝǀƌĞ͕ƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͕'ĂƌƌĂŵĞĐąŶŝĐĂ͘












0461

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





ϭ͘ /EdZKhK
K ŚŽŵĞŵ ƐĞŵƉƌĞ ďƵƐĐŽƵ ŵĞŝŽƐ ĚĞ ƌĞĚƵǌŝƌ Ž ĞƐĨŽƌĕŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ĚŝŵŝŶƵŝƌ ƐĞƵƐ ƌŝƐĐŽƐ Ğ ĞůŝŵŝŶĂƌ ƐƵĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ Ğŵ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐĂƐ Ğ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĂƐ͘
ǆĞŵƉůŽƐĐůĂƌŽƐĚĞƐƐĂďƵƐĐĂƐĆŽĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƌŽĚĂ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽƐŵŽŝŶŚŽƐĚĞǀĞŶƚŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
ĂƵƚŽŵĂĕĆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƌŽďƀŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵƵŵĂƐŽůƵĕĆŽ
ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĞĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƐĂƋƵĞƐƚĆŽ͘
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŶŽƌŵĂϭϬϮϭϴͬϭϵϵϮĚĂ/^K;/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĨŽƌ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƚŝŽŶͿ͕
Ƶŵ ƌŽďƀ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ Ġ ƵŵĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĂ͕ ĐŽŵ ǀĄƌŝŽƐ ŐƌĂƵƐ ĚĞ ůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͕ŵƵůƚŝĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞƉŽĚĞƚĞƌďĂƐĞĨŝǆĂŽƵŵſǀĞů͕ƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞŵ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ ĂůĠŵ ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŶĂ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ŽƐ ƌŽďƀƐ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ĄƌĞĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĚĞƐĂƌŵĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ďŽŵďĂƐ͕ ůŝŵƉĞǌĂ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŝƌƷƌŐŝĐĂƐ͕ĚĞŵŽůŝĕĆŽ͕ĞƚĐ͘
ĞǀŝĚŽ ĂŽ ŐƌĂŶĚĞ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ;ĂƵŵĞŶƚŽ ŶĂ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ
ŵĆŽͲĚĞͲŽďƌĂ͕ĞƚĐ͘ͿƉƌŽǀŝŶĚĂƐĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƌŽďƀƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĞƐƚĞƐƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŵůĂƌŐĂ
ĞƐĐĂůĂ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐĞƌĐĂ ĚĞ Ƶŵ ŵŝůŚĆŽ ĚĞ ƌŽďƀƐ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ƉŽƌ ƚŽĚŽ Ž
ŵƵŶĚŽ ;/&Z͕ ϮϬϭϭͿ͕ Ğ ĞƐƚĞƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƐŽůĚĂŐĞŵ͕ ĐŽƌƚĞ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ƉŝŶƚƵƌĂĞĞŵƉĂĐŽƚĂŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƋƵĂů Ž ƌŽďƀ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ĨŽŝ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ͕ ĞƐƚĞ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ͕ ƐĞũĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚŽ ŽƵ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŽďũĞƚŽ͕ Ž ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͘ ƐƚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ ŐĂƌƌĂ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂƌŽďƀŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌĚŝĚĄƚŝĐŽĚĞĚŽŝƐŐƌĂƵƐĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ĨĂǌƉĂƌƚĞĚĞ
ƵŵƉƌŽũĞƚŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĐĠůƵůĂĚĞ
ŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂĚŝĚĄƚŝĐĂ͘
KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƚĞǆƚŽĨŽŝĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽĞŵƋƵĂƚƌŽƐĞĕƁĞƐ͗ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽƚĞſƌŝĐĂ͕ŽŶĚĞ
ƐĞƌĆŽ ĂďŽƌĚĂĚŽƐ ŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ŵĠƚŽĚŽƐ͕
ƌĞůĂƚĂƌĄĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚĂĚĂĞŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĂĂŶĄůŝƐĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ͕ŽŶĚĞŽƐ
ĚĂĚŽƐĚŽƐƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽƐĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞƉŽƌĨŝŵ͕ĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŝƐ͕ƋƵĞĂďŽƌĚĂƌĄĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
WĂƌĂŵĞůŚŽƌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƚĞŵĂĂďŽƌĚĂĚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ƌŽďſƚŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐƌŽďƀƐ͘

Ϯ͘ϭ

ĨĞƚƵĂĚŽƌ
^ĞŐƵŶĚŽdE/;ϭϵϴϱ͕Ɖ͘ϵϵͿ͗
 ŵĆŽ ƌŽďſƚŝĐĂ Ġ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ƌŽďƀƐ ŝŶƚĞƌĂũĂŵ ĐŽŵ Ž
ĂŵďŝĞŶƚĞ͘͘͘͘͘K ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ Ġ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞǆĞĐƵƚĂƌ ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ƶŵ ŵĞŝŽ ĞǆŝŐŝĚŽ͘ WŽƌ ƐĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉĂƌĂĐƌŝĂƌƵŵĞĨĞŝƚŽŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĞĠŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ŶŽ Ĩŝŵ ĚĞ Ƶŵ ďƌĂĕŽ ƌŽďſƚŝĐŽ Ġ ĨƌĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŚĂŵĂĚĂ ĚĞ
ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ

KĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ŽƵĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƚĞƌŵŝŶĂů͕ƉŽĚĞƐĞƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂĨƵŶĕĆŽĞŵŐĂƌƌĂ
ŵĞĐąŶŝĐĂŽƵĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͘
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Ϯ͘ϭ͘ϭ'ĂƌƌĂƐDĞĐąŶŝĐĂƐ
^ĞŐƵŶĚŽWK^;ϮϬϬϮͿ͕ŐĂƌƌĂƐƐĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞŐĂƌĞƐĞŐƵƌĂƌŽďũĞƚŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽĞƐƉĂĕŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚŽŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ
ZK^Z/K;ϮϬϬϱͿ͕ĂůŐƵŵĂƐĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŐĂƌƌĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐĆŽ͗
•

'ĂƌƌĂůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ

 ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ Ġ Ž ƚŝƉŽ ĚĞ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ž ĐĂŵƉŽ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŐĞƌĂĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĞůĞƚƌŽşŵĆ͘ĨŽƌĕĂĚŽĞůĞƚƌŽşŵĆ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐĞƵĐŽŶƚƌŽůĞ͕ĠĨĞŝƚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ƋƵĞ Ž ĂƚƌĂǀĞƐƐĂ͘  ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ă ŐĂƌƌĂ Ă ǀĄĐƵŽ͕ ƉŽƐƐƵŝ Ă ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ŶĆŽ
ƉƌĞĐŝƐĂƌĚĞŐƌĂŶĚĞƉƌĞĐŝƐĆŽƉĂƌĂƐĞƌƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂĞĐŽŶƐĞŐƵĞƐĞŐƵƌĂƌŽďũĞƚŽƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐ͘
KƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĞůĞƚƌŽşŵĆƐĞŐƵĞĂůĞŝĚĞŵƉğƌĞ͕ƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĞůĠƚƌŝĐĂƋƵĞƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵĐŽŶĚƵƚŽƌĂŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽŐĞƌĂĚŽƉŽƌĞƐƚĞ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂůĞŝĚĞ
ĂŵƉğƌĞƉŽĚĞͲƐĞĐĂůĐƵůĂƌĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽĨůƵǆŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ;ͿŶŽĐĞŶƚƌŽĚĞƵŵƐŽůĞŶſŝĚĞ͘

 Ƌ͘Ϭϭ
ʹĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ;dͿ
ђϬʹWĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĞŵĂŐŶĠƚŝĐĂĚŽǀĄĐƵŽ;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϰʋΎϭϬͲϳdΎŵͬͿ
ŬʹWĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĞƌĞůĂƚŝǀĂĚŽŶƷĐůĞŽĚŽƐŽůĞŶſŝĚĞ
EʹEƷŵĞƌŽĚĞĞƐƉŝƌĂƐĚŽƐŽůĞŶſŝĚĞ
>ʹ>ĂƌŐƵƌĂĚŽƐŽůĞŶſŝĚĞ;ŵͿ
/ʹŽƌƌĞŶƚĞƋƵĞĂƚƌĂǀĞƐƐĂŽĞůĞƚƌŽşŵĆ;Ϳ

• 'ĂƌƌĂĂǀĄĐƵŽ
 ŐĂƌƌĂ Ă ǀĄĐƵŽ ƵƚŝůŝǌĂ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ǀĞŶƚŽƐĂƐ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ůŝŐĂĚĂƐ Ă ďŽŵďĂ ĚĞ Ăƌ
ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͕ƉĂƌĂĐƌŝĂƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌĞƐƐĆŽƉƌſǆŝŵŽĂŽĚŽǀĄĐƵŽ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂĨŝǆĂŶĚŽĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚŽ
ŽďũĞƚŽƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĐŽŵĂƐǀĞŶƚŽƐĂƐ͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞ
ŐĂƌƌĂƐĂǀĄĐƵŽ͕ĂĨŝŐƵƌĂϬϭĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐŝƐƚĞŵĂhŶŝŐƌŝƉƉĞƌĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉĞůĂZŽŵŚĞůĚƵƐƚƌĂůŝĂ͘


&ŝŐƵƌĂϬϭ͘hŶŝŐƌŝƉƉĞƌͲ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŐĂƌƌĂĂǀĄĐƵŽ͘
&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĂƌĐŚ͘ĐŽŵ͘ĂƵ

•

'ĂƌƌĂĚĞĚŽŝƐͬƚƌġƐĚĞĚŽƐ

ŐĂƌƌĂĚĞĚŽŝƐĚĞĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĂŽƐĚĞĚŽƐĚĂŵĆŽŚƵŵĂŶĂƉĂƌĂƉƌĞŶĚĞƌ
ƵŵŽďũĞƚŽ͕ƐĞƵŵŽǀŝŵĞŶƚŽƉŽĚĞƐĞƌƌŽƚĂƚŝǀŽŽƵƉƌŝƐŵĄƚŝĐŽ͕ĐŽŵŽĠŝůƵƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϬϮĂ͘ŐĂƌƌĂĚĞ
ƚƌġƐĚĞĚŽƐĠƐĞŵĞůŚĂŶƚĞăŐĂƌƌĂĚĞĚŽŝƐĚĞĚŽƐ͕ĐŽŶƚƵĚŽĞƐƚĞƉŽƐƐƵŝĚĞĚŽƐĂƌƚŝĐƵůĂĚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵ
ƐĞŐƵƌĂƌŽďũĞƚŽƐĐŝƌĐƵůĂƌĞƐ͕ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌĞƐŽƵŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ͘
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•

'ĂƌƌĂƌƚŝĐƵůĂĚĂ

ŐĂƌƌĂĂƌƚŝĐƵůĂĚĂƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŵƉůĞǆĂĚĞǀşŶĐƵůŽƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŝŐƵƌĂϬϮď͕ƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ŵĂŝƐ ĚĞƐĞũĂĚĂ ĚĞ ƐƵĂ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ĂŐĂƌƌĂƌ Ğ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ƶŵ ŽďũĞƚŽ͘ K ƐĞƵ
ŶƷŵĞƌŽĞůĞǀĂĚŽĚĞǀşŶĐƵůŽƐƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞƐƚĂŐĂƌƌĂƐĞŐƵƌĞŽďũĞƚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĞƚĂŵĂŶŚŽƐ͘
•

'ĂƌƌĂƉĂƌĂŽďũĞƚŽƐĐŝůşŶĚƌŝĐŽƐ

ŐĂƌƌĂƉĂƌĂŽďũĞƚŽƐĐŝůşŶĚƌŝĐŽƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŝŐƵƌĂϬϮĐ͕ƉŽƐƐƵŝĚŽŝƐĚĞĚŽƐĐŽŵƐĞŵŝĐşƌĐƵůŽƐ
ĚĞĚŝąŵĞƚƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŚĂŶĨƌĂĚŽƐ͕ƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵƐĞŐƵƌĂƌŽďũĞƚŽƐĐŝůşŶĚƌŝĐŽƐ͘



;ĂͿ ;ďͿ;ĐͿ
&ŝŐƵƌĂϬϮ͘DŽĚĞůŽƐĚĞĞĨĞƚƵĂĚŽƌĞƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐĐŽŵŽ^ŽůŝĚǁŽƌŬƐΠ͘;ĂͿ'ĂƌƌĂĚĞĚŽŝƐͬƚƌġƐĚĞĚŽƐ͘;ďͿ'ĂƌƌĂ
ĂƌƚŝĐƵůĂĚĂ͘;ĐͿ'ĂƌƌĂƉĂƌĂŽďũĞƚŽƐĐŝůşŶĚƌŝĐŽƐ

Ϯ͘ϭ͘Ϯ&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ
 ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ Ġ Ž ƚŝƉŽ ĚĞ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ ƉĂƌĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ Ƶŵ ŽďũĞƚŽ͕ ƐĞũĂ
ĐŽƌƚĂŶĚŽ͕ ƉĞƌĨƵƌĂŶĚŽ͕ ƉŝŶƚĂŶĚŽ ŽƵ ƐŽůĚĂŶĚŽ ĞƐƚĞ͕ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚĞƌ ƋƵĞ ŵŽǀġͲůŽ͘ ĞǀŝĚŽ ăƐ
ǀĂƌŝĂĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐƌŽďƀƐŶĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐƌŽďƀƐĠŵƵŝƚŽŐƌĂŶĚĞ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĨĂǌĞƌƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƐŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐĚĂĚŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌĨĂďƌŝĐĂƌŽƐ
ƌŽďƀƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ ŽƐ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ  ;ƐĞĂ ƌŽǁŶ ŽǀĞƌŝͿ͕ ĚĞƚĞŶƚŽƌĂ ĚĞ ϲϬй ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ƌŽďƀƐŶŽƌĂƐŝů;ZK^Z/K͕ϮϬϬϱͿ͕ŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŶĂĨŝŐƵƌĂϬϯ͘



&ŝŐƵƌĂϬϯ͘ƉůŝĐĂĕĆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƐƌŽďƀƐĚĂŶŽƌĂƐŝů͘ĚĂƉƚĂĚŽĚĞZK^Z/K;ϮϬϬϱͿ




ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĞƐƚŝŵĂƌ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ŵĂŝƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶŽąŵďŝƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͗ƉŝƐƚŽůĂƐĚĞƐŽůĚĂŐĞŵƉŽƌĂƌĐŽĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƉŽƌƉŽŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂƉŝŶƚƵƌĂĞĚĞ
ĐŽƌƚĞƉŽƌũĂƚŽĚ͛ĄŐƵĂ͘
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





Ϯ͘Ϯ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŶƚƌŽůĞ
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵƌŽďƀ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐĂƚƵĂĚŽƌĞƐĞĞĨĞƚƵĂĚŽƌĠƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ Ƶŵ >W͕ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŽƵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ hŵĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĚĞƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŵƉůĞƐĞĚŝĚĄƚŝĐĂĠĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚŽƌĚƵŝŶŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŝŐƵƌĂ
Ϭϰ͘

&ŝŐƵƌĂϬϰ͘ƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ
&ŽŶƚĞ͗ǁǁǁ͘ŚŵǌĐĞƐ͘ĐŽŵͬĚƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͘Śƚŵů



K ƌĚƵŝŶŽ Ġ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ƚŵĞů sZ͕
ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ůŝǀƌĞ͕ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŵŝŐĄǀĞů͘ ^ƵĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĠďĂƐĞĂĚĂĞŵͬнн͘ǆŝƐƚĞŵǀĄƌŝŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞƌĚƵŝŶŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽƌĚƵŝŶŽ
DĞŐĂ͕ƌĚƵŝŶŽhŶŽĞŽƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͘
ƉůĂĐĂŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚŽƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞďĂƐĞĂĚĂŶŽƚŵĞŐĂϯϮϴ͕ƉŽƐƐƵŝϭϰƉŝŶŽƐĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂͬƐĂşĚĂĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ϲĞŶƚƌĂĚĂƐĂŶĂůſŐŝĐĂ͕ϯϮ<ĚĞŵĞŵſƌŝĂĨůĂƐŚĚĞƐƚŝŶĂĚĂƉĂƌĂŽĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĐſĚŝŐŽ͕Ϯ<ĚĞ^ZDĞϭ<ĚĞWZKD͘KƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞƉŽƐƐƵŝĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŶǀŝĂƌƉƵůƐŽƐ
WtD ;WƵůƐĞͲtŝĚƚŚ DŽĚƵůĂƚŝŽŶͿ ĚĞ ϱs ͕ Ž ƋƵĞ Ž ƚŽƌŶĂ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ĞĨŝĐĂǌ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ
ƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌĞƐ͘

ϯ͘ DdZ//^DdKK^
 ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĂďŽƌĚĂĚĂ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ă ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ƐĞƵƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŵĞĐąŶŝĐŽ͕ĞůĠƚƌŝĐŽĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŝŶŝĐŝŽƵĐŽŵƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƚĞŵĂĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ŽŶĚĞ ƐĞ ĨĞǌ Ž ĞƐƚƵĚŽ ĚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĂ ĂƌƚĞ ĚĂ ƌŽďſƚŝĐĂ Ğ ĚŽƐ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌĞƐ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƵͲƐĞŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽ͕ŵĞĐąŶŝĐŽĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͕ƉĂƌĂĂƐƐŝŵ
ĂƚĞŶĚĞƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐƚƌġƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
WĂƌĂ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĞĐąŶŝĐŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽĚƵǌŝƵͲƐĞ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ĐŽŵ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ
^ŽůŝĚǁŽƌŬƐΠƉĂƌĂŽďƚĞƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĚĂŐĂƌƌĂĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ŵŽŶƚĂƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞĐąŶŝĐĂĚŽ
ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĂůƵŵşŶŝŽ Ğ ĐŚĂƉĂ ĚĞ ĨĞƌƌŽ͘ KƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĨŽƌĂŵ ĞƐĐŽůŚŝĚŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐĞƵĐƵƐƚŽ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞŵĂŶƵƐĞŝŽ͘
WĂƌĂ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƵͲƐĞ Ƶŵ ĞůĞƚƌŽşŵĆ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ŐĂƌƌĂ͕ Ğ͕
ƉĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞĨŽŝƉƌŽũĞƚĂĚŽƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĞůĠƚƌŝĐŽƉĂƌĂŵŽĚƵůĂƌŽƐŝŶĂůĚĂŐĂƌƌĂ͘ƉſƐƚĞƐƚĞƐĞŵĂŵďŝĞŶƚĞ
ƐŝŵƵůĂĚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞ/^/^͕ŽůĂǇŽƵƚĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽĨŽŝĞǆĞĐƵƚĂĚŽĞŵŽŶƚĂĚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂZ^͘WĂƌĂŵŽŶƚĂƌŽĐŝƌĐƵŝƚŽĞůĠƚƌŝĐŽĚĂŐĂƌƌĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ͗
• ϬϭʹZĞůĠϱs
• ϬϭʹŝŽĚŽϭEϰϭϰϴ
• Ϭϭʹ&ŽŶƚĞ;ϯϬsͬϯ͕ϬϱͿ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


WĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĨŽƌĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĞƚĞƐƚĂĚĂƐůſŐŝĐĂƐŶŽƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͕
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ Ž ƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌ Ğ ĚĞƉŽŝƐ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚŽ ƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌ Ğ ĚŽ
ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŐĂƌƌĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͘

ϰ͘ E>/^/EdZWZdKK^K^
ŐĂƌƌĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƉŽƐƐƵŝƵŵŐƌĂƵĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ũƵŶƚĂƌŽƚĂĐŝŽŶĂů͕ƵƚŝůŝǌĂƵŵ
ĞůĞƚƌŽşŵĆ͕ƐĞƵĂƚƵĂĚŽƌĠƵŵƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌ͕ĞƐĞƵĐŽŶƚƌŽůĞ;ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĞůĞƚƌŽşŵĆĞĚŽƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌͿĠ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚŽ ƌĚƵŝŶŽ ƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͘ K ŵŽĚĞůŽ ĚŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ Ğ Ž
ƉƌŽƚſƚŝƉŽĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐĨŝŐƵƌĂƐϬϱĂĞϬϱď͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘


;ĂͿ ;ďͿ
&ŝŐƵƌĂϬϱ͘ĨĞƚƵĂĚŽƌ͘;ĂͿDŽĚĞůŽĨĞŝƚŽŶŽ^ŽůŝĚǁŽƌŬƐΠ͘;ďͿWƌŽƚſƚŝƉŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ

K ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚĠŵ Ğŵ ƐĞƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ Ƶŵ ĞůĞƚƌŽşŵĆ ĞŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ Ž ĂĐŝŽŶĂ͕ ĨŽŝ ůŝŐĂĚŽ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƵŵƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌ͕ĐŽŵƉŽŶĚŽĂƐƐŝŵƵŵĂũƵŶƚĂƌŽƚĂĐŝŽŶĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞƐƚĞƌŽƚĂĐŝŽŶĞ
Ğŵ ϭϴϬŽ ĂŽ ƌĞĚŽƌ ĚŽ ĞŝǆŽ Ğŵ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĨŝǆĂĚŽ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ă ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ƉŽĚĞ ƐĞŐƵƌĂƌ
ŽďũĞƚŽƐŵĂŐŶĞƚŝǌĄǀĞŝƐĞƌŽƚĂĐŝŽŶĂͲůŽƐĞŵĂƚĠϭϴϬŽ͘
KĞůĞƚƌŽşŵĆĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƉĂƌĂŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĠƵŵŶƷĐůĞŽĚĞĨĞƌƌŽĞŵĨŽƌŵĂĚĞhƌŽĚĞĂĚŽƉŽƌƵŵ
ƐŽůĞŶſŝĚĞĚĞϬϳĐŵĚĞůĂƌŐƵƌĂĞϰϲϱĞƐƉŝƌĂƐƉŽƌĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞ͘KŵŽĚĞůŽĚŽĞůĞƚƌŽşŵĆĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŶŽ
^ŽůŝĚǁŽƌŬƐΠĞĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐĨŝŐƵƌĂƐϬϲĂĞϬϲď͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘





;ĂͿ ;ďͿ
&ŝŐƵƌĂϬϲ͘;ĂͿDŽĚĞůŽĚŽĞůĞƚƌŽşŵĆƉƌŽĚƵǌŝĚŽĐŽŵŽ^ŽůŝĚǁŽƌŬƐΠ͘;ďͿůĞƚƌŽşŵĆƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘

K ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĚĂ ŐĂƌƌĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĂ
ĨŝŐƵƌĂϬϳ͘KĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞĚĄƋƵĂŶĚŽŽƌĚƵŝŶŽĞŶǀŝĂƵŵƐŝŶĂůĚĞϱs͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌ
ĐŚĂǀĞĂƌŽƌĞůĠĞĂƐƐŝŵĨĞĐŚĂƌŽĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂŽĞůĞƚƌŽşŵĆ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



&ŝŐƵƌĂϬϳ͘ŝƌĐƵŝƚŽĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ


KůĂǇŽƵƚĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝĚŽĐŽŵŽƐŽĨƚǁĂƌĞWƌŽƚĞƵƐ͕ĠŝůƵƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϬϴĂ͕ĞŽ
ĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽƉƌŽĚƵǌŝĚŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϬϴď͘





;ĂͿ ;ďͿ
&ŝŐƵƌĂϬϴ͗;ĂͿDŽĚĞůŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĨĞŝƚŽŶŽƌĞƐ;ďͿŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌ

ƉſƐ Ă ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŵĞĐąŶŝĐŽ Ğ ĞůĠƚƌŝĐŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌĂŵͲƐĞ ƚĞƐƚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ž
ƉĞƐŽ ŵĄǆŝŵŽ ƋƵĞ Ž ĞůĞƚƌŽşŵĆ ĐŽŶƐĞŐƵŝĂ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ƐŽď ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ Ğ͕ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂdĂďĞůĂϬϭ͘
dĂďĞůĂϬϭ͘dĞƐƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵĂŐĂƌƌĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ

dĞŶƐĆŽ;sͿ
Ϯ
ϯ͕ϱ
ϱ
ϳ
ϭϬ͕ϯ

ŽƌƌĞŶƚĞ;Ϳ
Ϭ͕ϲ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϰϴ
Ϯ͕Ϭϳ
ϯ͕Ϭϱ

WĞƐŽƐƵƉŽƌƚĂĚŽ;ŐͿ
ϱϬ
ϴϬ
ϭϮϬ
ϮϮϬ
ϯϬϬ

Žŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ ĚĂĚŽƐ ĂĐŝŵĂ͕ ŽďƚĞǀĞͲƐĞ Ž ŐƌĄĨŝĐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ Ϭϵ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽ Ž
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĐĂƌŐĂĞĂĐŽƌƌĞŶƚĞƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘



&ŝŐƵƌĂϬϵ͘йĂƌŐĂǆ/
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚŽ
ƌĚƵŝŶŽĨŽŝŝŶŝĐŝĂĚĂĐŽŵĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŵĞĐąŶŝĐŽĞĞůĠƚƌŝĐŽ͘ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŽƌĚƵŝŶŽĨŽŝ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĞĞŵďĂƌĐĂĚĂĞŵƐƵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽͲƐĞƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂ͘KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĐſĚŝŐŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽŶĞǆŽ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĨůƵǆŽŐƌĂŵĂ
ĚĂĨŝŐƵƌĂϭϬ͘


&ŝŐƵƌĂϭϬ͘ŝĐůŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐſĚŝŐŽĞŵďĂƌĐĂĚŽŶŽƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ

ϱ͘ KE^/ZO^&/E/^
EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂďŽƌĚŽƵͲƐĞ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ
ƉĂƌĂ Ƶŵ ƌŽďƀ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ ĚĞ ũƵŶƚĂƐ ƌŽƚĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚŝĚĄƚŝĐŽ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐĨŽƌĂŵƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĂŽƋƵĂůĨŽŝƉƌŽũĞƚĂĚŽ͘
 ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŵĞĐąŶŝĐŽ͕ ĞůĠƚƌŝĐŽ Ğ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĨŽŝ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ž
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘
ŽŵŽĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƉƌŽƉƁĞͲƐĞĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĂŽƌŽďƀŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƌ
ĐŽŵũƵŶƚĂƐƌŽƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂ
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ŶŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ũŽǇƐƚŝĐŬ
ƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƌ͘

Z&ZE/^

Zh/EK͘,ĂƌĚǁĂƌĞ /ŶĚĞǆ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬĂƌĚƵŝŶŽ͘ĐĐͬĞŶͬDĂŝŶͬŽĂƌĚƐх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ Ϯϱ ĂŐŽ͘
ϮϬϭϭ͘
ƌĚƵŝŶŽƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͘:W'͘ϰϬϬ<͘&ŽƌŵĂƚŽ:W'͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŵǌĐĞƐ͘ĐŽŵͬŝŵĂŐĞƐͬƌ
ĚƵŝŶŽйϮϬƵĞŵŝůĂŶŽǀĞ͘ũƉŐ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϲĚĞŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ͘
ZhD^KE͕ĞŶŶĞƚƚ͘ZŽďŽƚŝĐƐ/ŶĚƵƐƚƌǇ/ƐKƉƚŝŵŝƐƚŝĐŝŶϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽďŽƚŝĐƐ͘ŽƌŐͬ
ĐŽŶƚĞŶƚͲĚĞƚĂŝů͘ĐĨŵͬ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůͲZŽďŽƚŝĐƐͲEĞǁƐͬZŽďŽƚŝĐƐͲ/ŶĚƵƐƚƌǇͲ/ƐͲKƉƚŝŵŝƐƚŝĐͲŝŶͲϮϬϭϭͬĐŽŶƚĞŶƚͺŝĚͬϮϱϮϱх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
Kz>^d͕ ZŽďĞƌƚ >͖͘ E^,>^<z͕ >ŽƵŝƐ͘ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ Ğ dĞŽƌŝĂ ĚĞ ŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ ϴ͘ ĞĚ͘ EĞǁ
zŽƌŬ͗WƌĞŶƚŝĐĞͲŚĂůů͕ϮϬϬϰ͘
WZdDEd K& W,z^/^ E ^dZKEKDz͘^ŽůĞŶŽŝĚ DĂŐŶĞƚŝĐ &ŝĞůĚ ĂůĐƵůĂƚŝŽŶ͘'ĞŽƌŐŝĂ ^ƚĂƚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬŚǇƉĞƌƉŚǇƐŝĐƐ͘ƉŚǇͲĂƐƚƌ͘ŐƐƵ͘ĞĚƵͬŚďĂƐĞͬŵĂŐŶĞƚŝĐͬƐŽůĞŶŽŝĚ ͘ŚƚŵůηĐϯх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϯĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


sE^͕ ƌŝĂŶ t͘͘ƌĚƵŝŶŽ WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ EŽƚĞďŽŽŬ͘Ϯ͘ ĞĚ͘ Ɛ͘ŝ͗ Ɛ͘Ŷ͕ ϮϬϬϳ͘ ϯϲ Ɖ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƵůƵ͘ĐŽŵͬŝƚĞŵƐͬǀŽůƵŵĞͺϲϯͬϭϭϬϴϬϬϬͬϭϭϬϴϲϵϵͬϰͬƉƌŝŶƚͬZh/EKͺEKdKK<ǀϲ͘ƉĚĨх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
/Eh^dZz
^Z,͘
hŶŝŐƌŝƉƉĞƌ͗
/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ
sĂĐƵƵŵ
'ƌŝƉƉĞƌ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĂƌĐŚ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬWƌŽĚƵĐƚƐͬhŶŝŐƌŝƉƉĞƌͲ/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚͲsĂĐƵƵŵͲ'ƌŝƉƉĞƌͲϵϬϰϮх͘ ĐĞƐƐŽ
Ğŵ͗ϭϱƐĞƚ͘ϮϬϭϭ͘
/EdZEd/KE> &Zd/KE K& ZKKd/^ ;KƌŐ͘Ϳ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂů ZŽďŽƚ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĨƌ͘ŽƌŐͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůͲƌŽďŽƚƐͬƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϴƐĞƚ͘ϮϬϭϭ͘
/EdZEd/KE> &Zd/KE K& ZKKd/^ Ͳ ^dd/^d/> WZdDEd ;KƌŐ͘Ϳ͘tŽƌůĚ ZŽďŽƚŝĐƐ ϮϬϭϭ͗
ǆĞĐƵƚŝǀĞ ^ƵŵŵĂƌǇ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŽƌůĚƌŽďŽƚŝĐƐ͘ŽƌŐͬƵƉůŽĂĚƐͬŵĞĚŝĂͬϮϬϭϭͺǆĞĐƵƚŝǀĞͺ
^ƵŵŵĂƌǇ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮƐĞƚ͘ϮϬϭϭ͘
/^KϭϬϮϭϴͲDĂŶŝƉƵůĂƚŝŶŐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZŽďŽƚƐͲ^ĂĨĞƚǇ͕/^KWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕&ƌĂŶĐĞ͕ϭϵϵϮ͘
>'/^>K ZKMd/͘ EĂĐŝŽŶĂů͗ 'ůŽďŽ͕ ĨĞǀ͘ ϮϬϬϵ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĂŐĂůŝůĞƵ͘ŐůŽďŽ͘ĐŽŵͬ
ZĞǀŝƐƚĂͬ'ĂůŝůĞƵͬϬ͕͕'ϴϲϭϵϴͲϴϰϴϵͲϮϭϭ͕ϬϬͲ>'/^>KнZKMd/͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮƐĞƚ͘ϮϬϭϭ͘
DE^͕D͘&͖͘<Zh^:hE/KZ͕t͖͘W/Z/͕͘Z͘ĚĞ͘sĂƌŝĂďůĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞWŽƐŝƚŝŽŶŽŶƚƌŽůŽĨĂŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZŽďŽƚŝĐDĂŶŝƉƵůĂƚŽƌ͘:ŽƵƌŶĂůKĨdŚĞƌĂǌŝůŝĂŶ^ŽĐŝĞƚǇKĨDĞĐŚĂŶŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͕Ɖ͘ϭϲϵͲϭϳϲ͘ϬϮĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƉĚĨͬũďƐŵƐͬǀϮϰŶϯͬǀϮϰŶϯĂϰ͘ƉĚĨх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϮĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
WK^͕ &ĞƌŶĂŶĚŽ͘ ĨĞƚƵĂĚŽƌĞƐ͘DĞĐĂƚƌƀŶŝĐĂ ƚƵĂů͕ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ Ɖ͘ϭϮͲϭϳ͕ ũƵŶ͘ ϮϬϬϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĐĂƚƌŽŶŝĐĂĂƚƵĂů͘ĐŽŵ͘ďƌͬƐĞĐŽĞƐͬůĞŝƚƵƌĂͬϮϴϮх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϱĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
ZKDEK͕ sŝƚŽƌ &ĞƌƌĞŝƌĂ͖ hdZ͕ DĂǆ ^ƵĞůů͘/EdZKhK  ZKMd/ /Eh^dZ/>͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĞŵ͘ƵŶŝĐĂŵƉ͘ďƌͬΕŚĞƌŵŝŶŝͬZŽďſƚŝĐĂͬůŝǀƌŽͬĐĂƉ͘ϭ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
ZK^Z/K͕DĂƵƌşĐŝŽ͘WƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĂDĞĐĂƚƌƀŶŝĐĂ͘ϭǐĞĚŝĕĆŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗WĞĂƌƐŽŶƌĂƐŝů͕ϮϬϬϱ͘ϯϲϴƉ͘
^EdK^͕tŝŶĚĞƌƐŽŶ͘/ŶƚƌŽĚƵĕĆŽăZŽďſƚŝĐĂ͘WĂƌĂŶĄ͗Ɛ͘Ŷ͕͘ϮϬϬϭ͕ϵϲƉ͘
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EĞǁzŽƌŬ͕:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕ϭϵϴϱ͘
hE/'Z/WWZ͗ ƚŚĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ ǀĂĐƵƵŵ ƚŽŽů ĨŽƌ
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝŐƌŝƉƉĞƌ͘ĐŽŵͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϲƐĞƚ͘ϮϬϭϭ͘

ŵĂƚĞƌŝĂů
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ŝƐƉŽŶşǀĞů

Ğŵ͗
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ͬŶƉϵϬϰϮ͘ũƉŐ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϮĚĞĂŐŽ͘ϮϬϭϭ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





EyKͲſĚŝŐŽĞŵďĂƌĐĂĚŽŶŽƌĚƵŝŶŽ
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
int relePin = 11;

void setup()
{ myservo.attach(10);
pinMode(relePin, OUTPUT);}

void loop()
{
int temp;
for(pos = 0; pos < 90; pos += 1)
{
myservo.write(pos);
delay(120);
}

for (temp = 0; temp <= 1000; temp++)
{digitalWrite(relePin,HIGH); }

for(pos = 90; pos>=1; pos -= 1)
{
myservo.write(pos);
delay(120);
}
for (temp = 0; temp <= 1000; temp++)
{
digitalWrite(relePin,LOW);
}
}
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RESUMO
Este trabalho apresenta um detector de sinais ECG portátil usando microcontrolador e comunicação
remota (tecnologia Zigbee). O monitoramento é realizado com três sensores (eletrodos) e apenas um
canal é utilizado para visualização dos dados. A malha de aterramento da placa de circuito impresso do
detector está próxima das trilhas de sinal, favorecendo a isolação elétrica do circuito do amplificador na
aquisição dos sinais biomédicos e dos cabos de eletrodo que são ligados ao paciente. Para a análise das
etapas do circuito de amplificação e filtragem do sinal ECG obtido, simulações foram realizadas e os
resultados são satisfatórios. Testes comparativos usando um equipamento comercial demonstraram a
validade da proposta. Finalmente, o detector ECG proposto mostrou-se adequado para serviços de
atendimento Home Care com monitoramento monoparâmetro.

Palavras-chave: Detector ECG, ZigBee, Microcontrolador, Home Care
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1. INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são uma das maiores ameaças à saúde da população,
especialmente a idosa. Muitos pacientes idosos não têm um acompanhamento contínuo de
profissionais de saúde [1], o que leva, na maioria dos casos, à percepção de distúrbios apenas em
situações em que a solução seja unicamente a intervenção cirúrgica. O sistema de atendimento Home
Care é uma alternativa recente para o monitoramento constante de medidas de pacientes idosos ou não
[2]. Para o sistema Home Care, há disponíveis equipamentos que possibilitam o monitoramento de
várias medidas (como oximetria, PA, ECG, capinografia, entre outras) ou monitoramento
multiparâmetro. Esse monitoramento é em tempo real e as medidas são adquiridas concorrentemente,
podendo ou não ser integrados a processadores dedicados e com comunicação remota dos dados via
internet [3], ou mesmo com o envio de sinais de alerta usando a tecnologia GSM [4]. Todavia, essa não é
uma realidade para a maioria dos sistemas Home Care. Geralmente, o monitoramento é
monoparâmetro, o que produz desconforto ao paciente no que tange à mobilidade e requer a presença
constante de profissionais de saúde nas residências.
Com o objetivo de propiciar um sistema Home Care monoparâmetro que promova maior
conforto ao paciente, um equipamento portátil de baixo consumo para o monitoramento de sinais ECG
cardíacas é proposto neste trabalho. Ele possui uma autonomia de funcionamento de alguns dias,
possuindo uma bateria reserva. Esse equipamento possui comunicação sem fio, usando a tecnologia
Zigbee, com alcance de 70 metros sem barreira e sem cortes no sinal. Simulações dos circuitos de
amplificação e filtragem do sinal foram realizadas para avaliar a resposta do equipamento e os
resultados encontraram-se dentro do esperado. Finalmente, testes com o equipamento proposto foram
realizados e os resultados foram comparados com dados provindos de um equipamento comercial. Os
resultados foram bastante concordantes e bastante animadores. O trabalho segue com a seguinte
estrutura: primeiramente, serão apresentadas breves teorias dos sinais ECG e dos sistemas Home Care;
em seguida, as metodologias para as simulações, a programação do microcontrolador, o
desenvolvimento do protótipo e a interface de visualização dos dados obtidos do monitoramento serão
apresentadas; os resultados das simulações, dos testes práticos e a comparação com os resultados de
um sistema comercial serão apresentados a seguir; finalmente, as conclusões serão delineadas.

2. TEORIA DOS SINAIS ECG E SISTEMAS HOME CARE
2.1 Sinais ECG
O coração possui diferentes estágios de excitação elétrica. O ritmo cardíaco é gerado pelo nodo
sinusal. O potencial elétrico gerado propaga-se para as células vizinhas e estimula os átrios e os
músculos ventriculares. Esta excitação elétrica é constituída pela composição de cinco sinais básicos
denominados P, Q, R, S e T, mostrados na figura 1. O sinal elétrico é propiciado pelo fenômeno de
polarização e despolarização das células cardíacas. O sinal ECG (Fig. 1) é a composição dos sinais
elétricos gerados pelos diferentes estágios da excitação elétrica do coração, como pode ser visualizado
na Figura 2 [5].
Durante a estimulação do coração, a distribuição de cargas elétricas corresponde a um dipolo
elétrico. A colocação de um par de eletrodos sobre o corpo permite o registro da magnitude da projeção
do dipolo elétrico na direção dada pelos eletrodos. Este registro ou assinatura é denominado de
eletrocardiograma [6]. A banda de freqüência utilizada na aquisição do sinal depende do tipo de
aplicação desejada. A eletrocardiografia clínica demanda uma faixa de freqüência entre 0,05 e 100 Hz, já
a monitoração utiliza banda entre 0,5 e 50 Hz. Para determinação da freqüência cardíaca, a faixa de
freqüência utilizada é centrada em 17 Hz, conforme Figura 3 [7].
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Figura 1 – Os potenciais de ação típicos, com a atividade elétrica adquirida na pele (ECG)

Figura 2 – Sinal elétrico resultante de um monitoramento de sinais ECG

Figura 3 – Faixa de frequência da eletrocardiografia (sinais ECG)

0473

2.2 Sistema Home Care
Os sistemas Home Care surgiram no período pós-guerra nos Estados Unidos, por volta de 1947
[2]. Foi um movimento onde as enfermeiras se organizaram para atender e cuidar de pacientes dentro
de suas próprias casas, pois os hospitais se encontravam lotados com os doentes de guerra, bem como
da própria população. Este movimento foi conhecido como Nursing Home, e atendeu, em princípio,
apenas os idosos, mas com o tempo esse atendimento se ampliou para todas as faixas etárias. Nessa
época, esse procedimento passou a ser chamado de Home Care.

3. METODOLOGIA
3.1 Simulação dos circuitos de amplificação e filtragem
Primeiramente, o circuito elétrico do detector ECG foi descrito na linguagem gráfica de um
simulador de circuitos elétricos [5] (Figura 4). O circuito eletrônico do detector ECG possui poucos
componentes, proporcionando aquisições dos sinais ECG com baixo consumo. Os componentes
utilizados são de baixo custo e encontrados com facilidade no mercado. As respostas das etapas de
amplificação e filtragem do sinal podem ser visualizadas na Figura 4.
Para a aquisição do sinal ECG foram necessárias algumas etapas de amplificação que
produzissem um ganho total de 1000 dB (Figura 5). Na primeira etapa, foi definido um ganho fixo de
300dB. Na segunda etapa, um ganho ajustável, conforme o controle pretendido, foi propiciado pela
utilização de potenciômetros (Figura 3). Para o monitoramento do sinal ECG, a faixa de 0,5 Hz a 40 Hz foi
utilizada. Pretendia-se com essa escolha reduzir os efeitos interferências externas presentes nos
sistemas reais, como é o caso do sinal de 60Hz da rede elétrica.
Para o dimensionamento da frequência de corte dos filtros e do ganho do amplificador de
instrumentação, as seguintes relações foram utilizadas, respectivamente:

f = 1/2ʋRC
G = (1 + 2R S / R G )

[Eq. 01]
[Eq. 02]

3.2 Construção da placa de circuito impresso
Utilizando os recursos da ferramenta de simulação utilizada (Proteus), foi desenvolvida uma
placa de circuito impresso de dupla face. A malha de aterramento ficou bem próxima as trilhas dos
sinais e aos filtros, como é apresentado nas Figuras 6 e 7. Para obter uma trilha mais bem definida no
circuito impresso, foi utilizada a técnica de aquecer e movimentar o percloreto de sódio no momento da
corrosão da placa.

3.3 Programação do Microcontrolador
Foi utilizado o microcontrolador MSP430F2274 da empresa Texas Instruments, com a
programação realizada em linguagem C [8]. Ele possui um conversor A/D de 10 bits, com taxa
de amostragem máxima de 200 mil amostras por segundo, possui modos de baixo consumo e é
ligado a um circuito de comunicação sem fio que usa a tecnologia ZigBee.
Foi utilizada a comunicação SPI do microcontrolador com o circuito de comunicação
ZigBee, através do SimpliciTI™ [9]. Esse protocolo permite a identificação de cada sensor
presente. Após vários testes de comunicação, foi construído o código para aquisição do sinal
ECG, baseado no código desenvolvido e distribuído gratuitamente pela Texas Instruments.
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Para o teste prático da comunicação sem fio entre os dois circuitos ZigBee (Figura 8) foi
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵƉŽƚĞŶĐŝƀŵĞƚƌŽĚĞϭϬ<ё͘

Figura 4 – Circuito elétrico do ECG simulado no programa PROTEUS

Figura 5 – Simulação do circuito ECG

Figura 6 – Visões da placa de circuito impresso montada: A) top view; b) bottom view e C) com componentes

0475

Figura 7 - Placa Confeccionada e Montada

3.4 Montagem do detector ECG
Foi efetuada a montagem do detector utilizando, inicialmente, uma fonte de
alimentação simétrica comercial de 12 V. Em seguida, duas baterias de 12 V substituíram a
fonte simétrica. Foi verificado um sinal mais adequado com a utilização das baterias, com
menor incidência de oscilações e interferências.

Figura 8 – Detector ECG

3.5 Interface de visualização dos sinais ECG
A interface gráfica foi desenvolvida no software Matlab. Foi desenvolvido o sistema para
detecção do batimento cardíaco, o que possibilitou a visualização dos batimentos do indivíduo em
posição de repouso e em movimento. Também foi adicionado um sistema de alerta sonoro para melhor
percepção dos batimentos. A Figura 9 apresenta a interface desenvolvida.

Figura 8 – Interface de visualização dos sinais ECG

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foram analisadas as amostras do sinal de ECG adquiridas usando o detector. Foi observada a
presença das ondas P, Q, R ,S e T (Figuras 10 e 11). Também se observou a estabilidade da linha de base
e a detecção do batimento cardíaco. Para a detecção e posterior análise dos sinais ECG, com vistas à
verificação de existência de distúrbios cardiovasculares, foi desenvolvido um programa baseado em
algoritmos genéticos [10,11]. Essa análise ainda está sob implementação.
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Os dados obtidos pelo monitoramento foram comparados em tempo real com dados resultantes
de um equipamento comercial para o mesmo paciente. Isso é visualizado na Figura 12. Durante a
comparação, alguns ajustes foram realizados na programação do microcontrolador, o que propiciou
melhores resultados. Conforme a Figura 12, o batimento cardíaco é idêntico e os sinais ECG são
bastante similares e com baixo nível de ruído.
Também foram realizados testes com o paciente sob movimentação, de modo a verificar o
comportamento e o limite de abrangência da comunicação sem fio. Nesses testes, não houve perda
significativa do sinal com o afastamento do paciente. Todavia, na proximidade do limite de 70 m, foram
observadas falhas e lentidão na aquisição do sinal.

5. CONCLUSÃO
O detector de sinais ECG proposto foi construído com poucos componentes e baixo
custo, apresentando baixo consumo, portabilidade e precisão, conforme comparação realizada
com um monitor cardíaco comercial. Foi averiguado também o efeito da movimentação do
paciente na qualidade do sinal adquirido e os resultados foram bastante satisfatórios.
A ferramenta de simulação de circuitos elétricos utilizada permitiu a visualização prévia
de cada estágio, desde a montagem do circuito e simulação até a confecção da placa de circuito
impresso. A comunicação sem fio foi limitada em 70m, o que pode ser ampliado através do uso
de repetidores.
Portanto, o detector ECG proposto possui características bem adequadas para uso em
sistemas HOME CARE com monitoramento monoparâmetro.

Figura 10 – Monitoramento utilizando o protótipo

Figura 11 – Monitoramento gravado no Matlab
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Figura 12 – Comparação de desempenho com equipamento comercial
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3. CONCLUSÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum magna eu libero
consequat tempus. Mauris at nunc in magna accumsan dictum quis a tortor. Curabitur ut diam
pellentesque nisl commodo vestibulum. Nullam in purus massa. Mauris eu blandit metus. Morbi id
mattis neque. Sed aliquam enim ornare mauris faucibus ac lobortis ligula accumsan.
Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat.
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RESUMO
As perdas em motores elétricos de indução podem ser divididas em perdas na estrutura de ferro
da máquina, perdas nos enrolamentos de cobre, perdas mecânicas, ventilação e adicionais. Além da
energia desperdiçada essas perdas aumentam o custo operacional do motor, aumento na temperatura
que por sua vez reduz a vida útil do motor, diante disso fica clara a importância de um mecanismo de
controle eficiente que possa reduzir tais perdas. Este trabalho tem por objetivo determinar as perdas
em motores de indução trifásico por meio de aquisição de tensão e corrente, tais correntes e tensões
foram obtidas utilizando o método de ensaio em vazio e foram analisadas com o auxilio do software
MATLAB® para a determinação das perdas no motor.

Palavras-chave: motor de indução trifásico, perdas, enrolamentos.
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1. INTRODUÇÃO
A eletrônica de potência nos últimos vinte anos, vem gerando uma série de soluções dentro dos
sistemas elétricos. Pode-se destacar o acionamento de motores trifásicos de indução a partir de
conversores estáticos. Tais conversores permitem controlar de forma eficiente, seja por controle escalar
seja por modernas técnicas de controle vetorial, a velocidade de um motor de indução. Estes
conversores estão presentes em controle de bombeamento hidráulico, controle de tração elétrica
veicular, esteiras em processos produtivos e em outras muitas aplicações.
Conversores estáticos utilizam chaves eletrônicas para gerar tensões elétricas e tais tensões,
possuem a componente fundamental e também uma série de harmônicos (RASHID, 2011). Estes
harmônicos aumentam as perdas no ferro da máquina. Segundo Wu et al (2006), “as perdas no motor
de indução trifásico, sendo alimentado por conversores estáticos, aumentam mais de 100% em relação
a alimentação com senoidal pura”. Esta parcela corresponde a quase 6% da potência nominal do motor.
As perdas nos motores de indução são divididas em perdas na estrutura de ferro da máquina (perdas no
ferro), perdas nos enrolamentos de cobre, perdas por atrito, ventilação e adicionais (FITZGERALD et AL,
2003), (LIPO, 2004). As perdas no ferro e adicionais são afetadas pelos harmônicos de tensão aplicados
nos terminais da máquina. O conhecimento das perdas no ferro e adicionais, em tensões chaveadas, é o
primeiro passo para redução das perdas. Tais perdas, de um modo geral, acarretam dois prejuízos:
* Elevação do custo operacional da máquina. Um desperdício de 6% da potência nominal de um motor,
como já foi frisado, é um valor muito significativo, principalmente se este fizer parte de processos
produtivos contínuos (com regime de trabalho de 24 horas por dia).
* O aumento das perdas está associado à elevação da temperatura. O aumento da temperatura por sua
vez, acelera os processos de desgaste do motor principalmente da isolação. É geralmente aceito por
quem lida com confiabilidade de componentes o axioma que diz: “a elevação de 10°C na temperatura
está associada à redução da metade da vida útil do equipamento” (GASPERI, 2005). Assim, estas perdas,
também estão associadas ao aumento do custo da manutenção.
Vários são os métodos para determinação das perdas no ferro da máquina na presença de
modulação PWM. Pode-se destacar:
I – Método utilizando FEA (simulação com elementos finitos). Tal método utiliza modelos geométricos
do estator e condutores para determinar a distribuição do campo magnético a partir de iterações
matemáticas, além do conhecimento das propriedades magnéticas do material que forma o núcleo do
estator.
II – Método com calorímetro. Utiliza calorímetros aferidos para determinar a temperatura de
convergência de motores operando em vazio, obtendo por sua vez a potência das perdas. É um método
barato e com resultados aceitáveis (AZZEDDINE et AL, 2008). Porém de difícil operação, pois precisa de
um controle de temperatura eficiente.
III – Métodos baseados em estimadores. Alguns estimadores foram propostos na literatura, pode-se
citar o estimador e, (BOGLIETTI et AL, 2009), que utiliza o valor médio e eficaz da tensão de alimentação
do motor. Estes estimadores são interessantes quando não se quer muita precisão (erros até 10%), pois
são rápidos e fáceis de estimar.
Este trabalho visa estimar as perdas no ferro de motores de indução trifásicos, a partir de
aquisição de corrente e tensão na operação em vazio. Tais correntes e tensões são tratadas com o
software Matlab® para a obtenção das perdas totais de entrada da máquina. Obtendo por sua vez as
perdas no ferro e adicionais. Será analisado um motor trifásico de alto rendimento operando com o
controle escalar, operando à frequência de PWM de 5khz.
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2. MÉTODO PROPOSTO
As perdas no cobre são devido à dissipação de energia na resistência do enrolamento estatórico do
motor de indução. A corrente da máquina não possui harmônicos de ordem elevada já que a resistência
e a indutância da máquina funcionam como um filtro passa-baixa, atenuando tais harmônicos de ordem
elevada. Desta forma, as perdas no cobre são muito próximas, seja com alimentação senoidal pura, seja
com alimentação de tensão chaveada (WU et AL, 2006). As perdas adicionais são relativamente
pequenas, as normas americanas apontam para 1% enquanto a britânica 0,5%. Na prática, estas perdas
adicionais são encaradas como parte das perdas por correntes parasitas no processo de separação de
perdas (BOGLIETTI, 2003).
As perdas no ferro são divididas em perdas por histerese e perdas por correntes parasitas. As perdas
por histerese da máquina são aquelas devido à variação periódica dos domínios magnéticos do núcleo
da máquina. Uma expressão empírica muito utilizada para determinação das perdas por histerese é a de
Steinmetz, vista em [Eq. 01].
ఎ

ݓ = ߟ݂ܤ௫ (w/m3)

[Eq. 01]

Onde:
ɻсŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ^ƚĞŝŶŵĞƚǌ͘
B max сĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽĨůƵǆŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽŵĄǆŝŵŽ;ǁďͬŵ2)
ĞǆƉƌĞƐƐĆŽƋ͘ϬϭĠĞŵƉşƌŝĐĂĞŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞɻĚĞƉĞŶĚĞĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŽŶƷĐůĞŽ͘WĂƌĂŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĨĞƌƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ ĂƚƵĂŝƐ ɻ с Ϯ͕Ϭ ;>/WK͕ ϮϬϬϰͿ͘ ZĞĚƵǌŝƌ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƌ ŚŝƐƚĞƌĞƐĞ Ġ Ƶŵ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĐŽŵ Ž
material utilizado no núcleo e com a densidade de fluxo magnético da máquina.
As perdas por corrente parasita são aquelas produzidas pela variação periódica de fluxo
magnético dentro do núcleo ferromagnético. Tal variação produz tensão induzida no material, e por sua
vez corrente elétricas circulantes, acarretando perdas por efeito joule. A expressão utilizada para a
determinação destas perdas em regime senoidal é vista em [Eq. 02]. A laminação do núcleo é um
procedimento utilizado para minimização destas perdas.

ݓ =

గమ  మ ௧ మ ଶ
ܤ௫
ఘ

(ݓ/݉ଷ )

[Eq. 02]

Onde:
t сƐƉĞƐƐƵƌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘
f с&ƌĞƋƵġŶĐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
ʌ f сZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŽŶƷĐůĞŽ͘
Tais expressões [Eq. 01] e [Eq. 02], desprezam as componentes harmônicas devido às ranhuras do
núcleo do estator da máquina.
Tanto as perdas por histerese quanto por corrente parasita dependem do fluxo magnético no
núcleo (FITZGERALD at AL, 2003). A densidade de fluxo máximo é proporcional à tensão induzida nos
enrolamentos. Por sua vez, a tensão induzida na bobina é praticamente a tensão dos terminais da
máquina, já que a resistência do enrolamento é muito baixa. Por isto, em ambientes em que o motor é
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alimentado por tensão com presença de harmônicos, é de se esperar o aumento das perdas no ferro. Se
a alimentação do motor for senoidal pura, a determinação das perdas no ferro se dá por ensaios em
vazio da máquina (FITZGERALD at AL, 2003) norma NBR 5383-1/2002. A Figura 1 representa o circuito
equivalente por fase de um motor trifásico de indução em regime permanente. A resistência r c modela a
parcela de perdas no núcleo. No entanto, quando a máquina é alimentada por um conversor estático,
vários harmônicos estão presentes, e a determinação das perdas no ferro não é tão trivial quanto no
caso de alimentação com senoidal pura.

Figura 1 - Circuito equivalente por fase do motor de indução trifásico

O método proposto visa determinar as perdas diretamente com as correntes por fase e as
tensões de fase. O motor é alimentado por um conversor de frequência e as tensões e correntes são
adquiridos por osciloscópio, com pontas de leitura apropriadas de corrente e tensão. Estas tensões e
correntes são adquiridas em uma fase, utilizando para isto dois canais de um osciloscópio de 60mhz,
com um período de amostragem de 8e-6s. As tensões e correntes são mostrados em [Eq. 03] e [Eq. 04].
ܸ(ܸ = )ݐ + ܸଵ  ݐ߱(݊݁ݏ+ ߠଵ ) + ܸଶ (݊݁ݏ2߱ ݐ+ ߠଶ ) + ڮ

[Eq. 03]

ܫ = )ݐ(ܫ + ܫଵ  ݐ߱(݊݁ݏ+ ߮ଵ ) + ܫଶ (݊݁ݏ2߱ ݐ+ ߮ଶ ) + ڮ

[Eq. 04]

A expressão para potência eficaz para tensões e correntes periódicas na presença de harmônicos, vista
em (5), utiliza a extensão da potência senoidal na freqüência fundamental.

ܲோெௌ = ܫ ܸ +

ூభ భ
cos(ߠଵ
ଶ

െ ߮ଵ ) +

ூమ మ
cos(ߠଶ
ଶ

െ ߮ଶ ) + ڮ

[Eq.05]

As amplitudes dos harmônicos são determinadas pelas expressões [Eq. 06] a [Eq. 11]:
ܸ(ܽ = )ݐ + σே
ୀଵ ܿ  ݐ߱݇(݊݁ݏ+ ߜ )
ܿ = ටܽଶ + ܾଶ


ߜ = ܽ ݃ݐܿݎቀೖ ቁ
ೖ

[Eq. 06]
[Eq.07]
[Eq.08]

Onde:

ܽ =

ଵ ଶగ
ߠ݀)ߠ(ܸ 
ଶగ 
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[Eq.09]

ଵ

ଶగ

ܽ =  ܸ(ߠ) cos(݇ߠ) ݀ߠ
గ
ଵ

ଶగ

ܾ =  ܸ(ߠ)ߠ݀)ߠ݇(݊݁ݏ
గ

[Eq. 10]

[Eq. 11]

Assim, depois da aquisição com um osciloscópio, os dados são importados para o programa
Matlab para que sejam determinados a potência total.
®

Um programa script, no software Matlab®2010 foi utilizado para determinação das amplitudes
dos harmônicos, bem como das defasagens entre tensão e corrente. Foi utilizado o método de Simpson
no procedimento numérico das integrais, por ser uma relação (precisão/esforço computacional)
eficiente. Com estes valores de amplitude e defasagens é determinada a potência total.
Por último são extraídas as perdas no cobre e rotacionais da potência total, obtendo assim as
perdas no ferro.

2.1. PROGRAMA DE DETEMINAÇÃO DAS PERDAS
Na Figura 2 é mostrado o fluxograma para determinação das perdas totais na presença de
harmônicos nas tensões e correntes. A primeira etapa do processo se dá quando os valores de I k e V k .
Logo após há a determinação dos vetores V k e X v e I k e X i . Com esses valores em mãos usamos o
software Matlab®2010 para o processamento dos dados, determinando a potência total e a corrente
efetiva.

Figura 2 - Fluxograma para determinação das perdas totais
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3. PROCEDMIENTO EXPERIMENTAL
No experimento é utilizado um inversor comercial que possui as opções de controle escalar e
vetorial. No trabalho foi utilizado o controle escalar, numa frequência de PWM de 5khz.
K ŵŽƚŽƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĨŽŝ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĂůƚŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚſƌŝĐĂ ĚĞ ϱё͕ ƚĞŶƐƁĞƐ
220V/380V (6 terminais), potência de 1,5CV e frequência nominal de 60Hz.
A aquisição de dados, que é mostrada na figura 3, foi feita por um osciloscópio digital de quatro
canais de 20mhz, onde foram usados dois canais. A primeira para a tensão e a segunda para a corrente.
K ŽƐĐŝůŽƐĐſƉŝŽ ĂĚƋƵŝƌĞ ĐŽŵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ ĚĞ dƐсϴ-6s, o que é possível adquirir até uma
frequência de 62,5kHz, pelo critério de Nyquist. Foi utilizado no programa, para determinar a potência,
até a frequência de 48khz (800° harmônico).

Figura 3 – Montagem para aquisição de dados

Na Figura 4 é mostrado, um exemplo de uma aquisição de valores na faixa de 60hz das tensões e
correntes.

Figura 4 – Tensão e corrente adquiridas no osciloscópio

0485

O ensaio em vazio, para senoidal puro, foi realizado em sincronismo utilizando um motor CC
acoplado a um gerador síncrono, que por sua vez, alimenta o motor de indução estudado. Esta
montagem pode ser visto na Figura 5. Tal ensaio foi utilizado para separação de perdas do ferro e
rotacionais.

Figura 5 – Montagem do Ensaio realizado com senoidal pura

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Na Figura 6 observam-se os dados obtidos no ensaio em vazio com alimentação com senoidal pura.
Estes resultados foram determinados com a montagem da Figura 5.
Na Figura 7, são mostradas as perdas no ferro para alimentação com conversor de frequência. São
mostrados os pontos bem como a função P C (f) determinada por regressão estatística.

0486

5. CONCLUSÃO
Foi evidenciado, para um conversor comercial operando a uma frequência de PWM de 5khz, com
controle Volts/Hertz, modulação senoidal, à frequência da tensão de referência de 60hz, perdas no ferro
por volta de 56watts/Fase. No ensaio em vazio, com senoidal pura, foi observado perdas por volta de 32
Watts/Fase. Este aumento de 72% é devido aos harmônicos criados pelo chaveamento do conversor. Tal
aumento mostra-se muito significativo. Nas três fases, tal aumento nas perdas no ferro está por volta de
6,6% da potência total do motor. O trabalho continuará obtendo perdas no ferro em outras estratégias
de PWM, com conversores comerciais e de laboratório, criando assim um estimador que pode ser
utilizado para comparação de arquiteturas de conversores ou comparação de estratégias de modulação
dentro do acionamento de máquina de indução a estado sólido.
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Figura 6 - Perdas no ferro por fase obtida para senoidal pura, com ensaio em vazio na velocidade síncrona.
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Figura 7 - Perdas no ferro por fase obtida para F pwm =5khz, modulação senoidal, controle Volts/Hertz com a
respectiva função de regressão.
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


/'EM^d/KD/ZKKEdZK>KKdZE^WdKZEKWZK
,ZtZ/ͬZ^Ͳϰϴϱ
ϭ

Ϯ

ZĞŶĂƚĂ/͘^͘WĞƌĞŝƌĂ Ğ^ĂŶĚƌŽ͘^͘:ƵĐĄ 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐDĂƌĂĐĂŶĂƷĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐDĂƌĂĐĂŶĂƷ
ƌ͘ŝŵĂĐƵůĂĚĂϮϳΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƐĂŶĚƌŽ͘ũƵĐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 K/ͬZ^ͲϰϴϱĠŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂůŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘K
ŵŽƚŝǀŽĚĂǀĂƐƚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĠĞǆƉůŝĐĂĚŽƉŽƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƉŽƐƐƵŝƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂ͕
ƉĞůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ĐŽŶĞǆƁĞƐ ŵƵůƚŝƉŽŶƚŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĐŽŵ ŵƵŝƚŽƐ ŶſƐ Ğ
ƵŵĂŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ƉĞůĂƌĞƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐĨŝŽƐƉĂƌĂĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƉŽƐƐƵŝƌ
ƵŵĂĞůĞǀĂĚĂŝŵƵŶŝĚĂĚĞĂƌƵşĚŽƐ͘ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĞƐĐƌĞǀĞŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƐƚĞƉĂĚƌĆŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐĂƉĂǌĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌĨĂůŚĂƐƚĂŶƚŽĚŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĐŽŵŽƚĂŵďĠŵ
ĚŽ ĐĂďŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ƉĂĚƌĆŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞ ďĂƐĞŝĂ ŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂů
ĞŶƚƌĞĚŽŝƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐW/ŶƵŵĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞŵƋƵĞŽƐĚŽŝƐƐĆŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĞƐ
ĞƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͕ŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚĞƐƚĂƌŽƐĐĂŶĂŝƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂĞŵďĂƌĐĂĚŽ͕ĚĞ
ĐĂƌĄƚĞƌŝŶŽǀĂĚŽƌƉĂƌĂƚĞƐƚĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶŽƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͕ĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉŽƌƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĞĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ƉƌĂƚŝĐŝĚĂĚĞĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗/ͬZ^Ͳϰϴϱ͕ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ͕W/͘
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϭ͘ /EdZKhK
K /ͬZ^Ͳϰϴϱ Ġ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘ K
ŵŽƚŝǀŽĚĂǀĂƐƚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĠĞǆƉůŝĐĂĚŽƉŽƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƉŽƐƐƵŝƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂ͕
ƉĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐƵƉŽƌƚĂƌĐŽŶĞǆƁĞƐŵƵůƚŝƉŽŶƚŽƐ͕ŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƌĞĚĞƐĐŽŵŵƵŝƚŽƐŶſƐ͕
ƉĞƌŵŝƚŝƌƵŵĂŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ƉĞůĂƌĞƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐĨŝŽƐƉĂƌĂĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞ
ƉŽƐƐƵŝƌƵŵĂĞůĞǀĂĚĂŝŵƵŶŝĚĂĚĞĂƌƵşĚŽƐ͘
EĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĐŽŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽƐƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽƐ
ƐŝŶĂŝƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐŽďƌĞƵŵƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌŽƵƵŵĐĂďŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƉĂƌĂƉƌŽũĞƚŝƐƚĂƐĞƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƚĂŶƚŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐ
ĐŽŵŽŶĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐƐĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘
ŵǀŝƐƚĂĚĞƐƐĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͕ĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞǀĞĐŽŵŽĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ĂůĠŵĚĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳ
ϰϴϱ͕ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐĂƉĂǌ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ĨĂůŚĂƐ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ ĐŽŵŽ ŶŽ ĐĂďŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŵƉůĞƐĞĞĨŝĐĂǌ͘


Ϯ͘ WZK/ͬZ^Ͳϰϴϱ
ƐƚĞƉĂĚƌĆŽĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů͕ŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ;^Ϳ͕ƉŽƐƐƵŝƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂĞƐƵƉŽƌƚĂĐŽŶĞǆƁĞƐĞŵƉĂƌĂůĞůŽ͕Ž
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĐŽŵ ĂƚĠ ϯϮ ŶſƐ Ğ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĞ ĂƚĠ ϭϮϬϬ ŵĞƚƌŽƐ ƉŽƌ
ƐĞŐŵĞŶƚŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞƌĞƉĞƚŝĚŽƌĞƐ͕ƉŽĚĞͲƐĞĞƐƚĞŶĚĞƌĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘ƐƚĞƉĂĚƌĆŽ
ƐƵƉŽƌƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŚĂůĨͲĚƵƉůĞǆ͕ ƌĞƋƵĞƌ ĂƉĞŶĂƐ Ϯ ĨŝŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ Ğ ƌĞĐĞƉĕĆŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ Ğ
ƉŽƐƐƵŝďŽĂŝŵƵŶŝĚĂĚĞĂƌƵşĚŽƐ͘


Ϯ͘ϭ WƌŝŶĐşƉŝŽ
KƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^ͲϰϴϱƵƚŝůŝǌĂƵŵƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞŵƵůƚŝƉŽŶƚŽ͕ŶŽƋƵĂůŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌŐĞƌĂƵŵĂ
ƚĞŶƐĆŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞŶƚƌĞͲϭ͕ϱĞͲϲsĞŶƚƌĞŽƚĞƌŵŝŶĂůĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞƌŵŝŶĂůƉĂƌĂƐŝŶĂůŝǌĂƌƵŵďŝƚϭĞ
ŐĞƌĂƵŵĂƚĞŶƐĆŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞŶƚƌĞнϭ͕ϱĞнϲsŶŽƚĞƌŵŝŶĂů
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞƌŵŝŶĂůƉĂƌĂƐŝŶĂůŝǌĂƌƵŵďŝƚϬ͘ŽŵƵŵĂƋƵĞĚĂĚĞƚĞŶƐĆŽŵĄǆŝŵĂĚĞĂƚĠϭ͕ϯs͕
ŽƌĞĐĞƉƚŽƌŵĞĚĞĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƚĞŶƐĆŽĞŶƚƌĞŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĞĞĂĐĞŝƚĂƚĞŶƐƁĞƐĂĐŝŵĂĚĞϬ͕ϮsĐŽŵŽ
ŶşǀĞů ůſŐŝĐŽ Ϭ Ğ ĂďĂŝǆŽ ĚĞ ʹϬ͕Ϯ s ĐŽŵŽ ďŝƚ ϭ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ ƚĞŶƐƁĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ ĞŶƚƌĞ ͲϬ͕Ϯ Ğ Ϭ͕Ϯ ŶĆŽ ƐĆŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƐŝŶĂů ǀĄůŝĚŽ͘ Ɛ ƚĞŶƐƁĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ  Ğ 'E ŽƵ  Ğ 'E ;ŵŽĚŽ
ĐŽŵƵŵͿĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶƚƌĞͲϳĞнϭϮs;Dy/D͕ϮϬϭϭͿ͘
ŽŵƉĂƌĂŶĚŽ Ž ƉĂĚƌĆŽ /ͬZ^Ͳϰϴϱ ĐŽŵ Ž /ͬZ^ͲϮϯϮ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ Ƶŵ ŵĞŶŽƌ ĐƵƐƚŽ ĚĞǀŝĚŽ ă
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĂƐƐŝŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ Ž Z^ͲϮϯϮ ĞǆŝŐĞ Ž ƵƐŽ ĚĞ
ĨŽŶƚĞƐƐŝŵĠƚƌŝĐĂƐ;ƚĞƌƌĂͿŶŽƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĞƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͘
K/ͬZ^ͲϰϴϱƉĞƌŵŝƚĞĂŝŶĚĂĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞƵŵĂƌĞĚĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐŽďƌĞĚŽŝƐĨŝŽƐŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽ
ƵŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂůĚĞĚĂĚŽƐĐŽŶĨŝĄǀĞůĐŽŵ͗
ͻ ŝƐƚąŶĐŝĂƐĚĞĂƚĠϭϮϬϬŵĞƚƌŽƐ;ϰϬϬϬƉĠƐͿ͖
ͻ sĞůŽĐŝĚĂĚĞƐĚĞĂƚĠϭϬDďƉƐ͖
ͻ ƚĠϯϮŶſƐŶĂŵĞƐŵĂůŝŶŚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘


0490

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ



Ϯ͘Ϯ ĂďŽƐŶŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ
 ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ ĐĂďŽƐ ƉĂƌ ƚƌĂŶĕĂĚŽ ŽƵ ƚƌŝĂǆŝĂů ĐŽŵ Ƶŵ ŽƵ ĚŽŝƐ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ĨŝŽƐ Ϯϰ t' ĐŽŵ
ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚĞ ϭϮϬ ɏ͘ KƐ ĐĂďŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϬϭͿ͕
ĂĚŝĐŝŽŶĂ ĂŽ ƉĂƌ ƚƌĂŶĕĂĚŽ Ă ďůŝŶĚĂŐĞŵ ĚƵƉůĂ ĐŽŵ ĨŽůŚĂ ĚĞ ĂůƵŵşŶŝŽ ;ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĐĂƉĂĐŝƚŝǀĂͿ Ğ ŵĂůŚĂ ĚĞ
ĐŽďƌĞ;ƉƌŽƚĞĕĆŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂͿĐŽŵĐŽŶĞĐƚŽƌĚƌĞŶŽ͘hŵĞƌƌŽĐŽŵƵŵŶĂƐŵŽŶƚĂŐĞŶƐĚĞƌĞĚĞ/ͬZ^ͲϰϴϱĠ
ĂƚƌŽĐĂĚĂůŝŐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͘&ŝŐƵƌĂϭŵŽƐƚƌĂĐĂďŽƐƵƐĂĚŽƐĞŵ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĐŝƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
K ƵƐŽ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ͕ ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ǀĂůŽƌ ĚĞ ϭϮϬɏ͕ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƐŽŵĞŶƚĞ ŶŽƐ
ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĚŽ ďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆĆŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͕ ƚşƉŝĐŽƐ ĚĞ ƵŵĂ ůŝŶŚĂ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲĂďŽƐĚŽƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘


Ɛ ĚĞƌŝǀĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂŵ ŶſƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ ĂŽ ďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂŵ ƐĞƌ ƚĆŽ ĐƵƌƚĂƐ ƋƵĂŶƚŽ
ƉŽƐƐşǀĞů;ƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŶĚŽĚĂĂŝƐǇŚĂŝŶͿ͕ƉŽŝƐƵŵĂůŽŶŐĂĚĞƌŝǀĂĕĆŽĐƌŝĂƵŵĂĂŶŽŵĂůŝĂŶĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ
ĚŽ ĐĂďŽ͕ ƋƵĞ ůĞǀĂ Ă ƌĞĨůĞǆƁĞƐ ŝŶĚĞƐĞũĂĚĂƐ͘  &ŝŐƵƌĂ Ϯ ŝůƵƐƚƌĂ ĂůŐƵŶƐ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĕƁĞƐ Ğŵ ƵŵĂ
ƌĞĚĞ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘


0491

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ




&ŝŐƵƌĂϮͲdŽƉŽůŽŐŝĂĚĞƌĞĚĞŶŽƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘


^ĞĂƐůŝŶŚĂƐŽƵĚĞƌŝǀĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐƐĆŽŵĞŶŽƌĞƐƋƵĞϭϬϬŵĞƚƌŽƐĞĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĠŵĞŶŽƌŽƵ
ŝŐƵĂů Ă ϵϲϬϬ ďƉƐ͕ Ž ƌĞƐŝƐƚŽƌ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂ ĚĞƌŝǀĂĕĆŽ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ Ă ŶĆŽ ƐĞƌ ƋƵĞ Ž
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĞ͘
 ƚŽƉŽůŽŐŝĂ ĂŝƐǇ ŚĂŝŶ Ġ Ă ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂ ƉĞůĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ;DKh^Ͳ
/͕ ϮϬϭϭͿ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ŶĞƐƐĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆĆŽ͕ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞƌƌĂ Ğ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐĆŽ ŵŝŶŝŵŝǌĂĚŽƐ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐĆŽ ĚĞƐĂĐŽŶƐĞůŚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĞƌ ƐĠƌŝĂƐ
ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐƋƵĂŶĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐăƌĞĚĞĠŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ͘


Ϯ͘ϯ ŝƐƚąŶĐŝĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
hŵĂĚĂƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂĠƐƵĂƌŽďƵƐƚĞǌĂƌƵşĚŽƐĞŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ͘^ĞƵŵƌƵşĚŽ
Ġ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽ ŶĂ ůŝŶŚĂ͕ ĞůĞ Ġ ŝŶĚƵǌŝĚŽ ŶŽƐ ĚŽŝƐ ĨŝŽƐ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ  Ğ  ĚĞƐƐĂ
ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ ƚĞŶĚĞ Ă ƐĞƌ ƋƵĂƐĞ ŶƵůĂ͕ ĐŽŵ ŝƐƐŽ Ž ĂůĐĂŶĐĞ ƉŽĚĞ ĐŚĞŐĂƌ Ă ϰϬϬϬ ƉĠƐ͕ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ϭϮϬϬŵĞƚƌŽƐ;ZZh͕ϮϬϭϭͿ͕ƉŽƌĠŵ͕ƋƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌĂĚŝƐƚąŶĐŝĂŵĞŶŽƌƐĞƌĄĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘
 &ŝŐƵƌĂ ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ƶŵ ŐƌĄĨŝĐŽ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ Ă ƌĞůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ Ğ ƚĂǆĂ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘sĂůĞĐŝƚĂƌƋƵĞŽƉĂĚƌĆŽZ^ͲϮϯϮĞŵƐƵĂƚĂǆĂŵĄǆŝŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂůĐĂŶĕĂĞŵƚŽƌŶŽϭϱ
ŵĞƚƌŽƐ͘


0492

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ






&ŝŐƵƌĂϯͲZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘



Ϯ͘ϰ ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽŵƵůƚŝƉŽŶƚŽ
ŽŵŽ Ž ƉĂĚƌĆŽ /ͬZ^Ͳϰϴϱ ;ŚĂůĨͲĚƵƉůĞǆͿ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽŵƵůƚŝƉŽŶƚŽ͕ŽƐĞƵĨŽƌŵĂƚŽƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶĞĐƚĂƌĂƚĠϯϮĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĞ
ƵŵƌĞĐĞƉƚŽƌƉŽƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘

Ϯ͘ϱ DŽĚŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ
EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž ŵŽĚŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ Ğ ƌĞĐĞƉĕĆŽ ƐŝŵƵůƚąŶĞŽ͕ ƵŶŝͲƐĞ ŽƐ ƉŝŶŽƐ ͬZ Ğ 
ĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽ Ƶŵ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƌ ;ĞŶĂďůĞͿ ŐĞƌĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ž ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ ĞƐƚĞũĂ ĂƉĞŶĂƐ ƌĞĐĞďĞŶĚŽ ŽƵ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝŶĚŽ͘WĂƌĂƋƵĞƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƚƌĂŶƐŵŝƚĂƵŵ ĚĂĚŽƉĞůŽďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĞƚĂƌŽƉŝŶŽ
͕ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞZƐĞũĂĚĞƐĂďŝůŝƚĂĚŽ͕ƉĂƌĂĞŶƚĆŽƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĞůŽƉŝŶŽ/͕Ğ
ĂŽĨŝŵĚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ĚĞƐĂďŝůŝƚĂƌƌĞƐƐĞƚĂŶĚŽĞƌĞĂďŝůŝƚĂŶĚŽͬZ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌǀŽůƚĞĂŽ
ŵŽĚŽĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽ͘K/ĚĞǀĞƐĞŵƉƌĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŵŵŽĚŽĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽ͘KĐŝƌĐƵŝƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϰ
ŵŽƐƚƌĂ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ ĞŶƚƌĞ ĐĂĚĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ W/ϭϲ&ϲϴϴ ;D/ZK,/W͕ ϮϬϭϭͿ Ğ Ž ƐĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ/ͬZ^ͲϰϴϱƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘EŽƚĞƋƵĞŽƉŝŶŽ
ϰĂƐƐƵŵĞĂĨƵŶĕĆŽĚĞŶĂďůĞƉĂƌĂĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƌĞĐĞƉĕĆŽ͘
YƵĂŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞƐƚĆŽĞŵŵŽĚŽĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽ͕ŽŶşǀĞůůſŐŝĐŽĚŽďĂƌƌĂŵĞŶƚŽƉŽĚĞĨŝĐĂƌ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ĂƐƐŝŵĂĚŝĐŝŽŶĂŵͲƐĞƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĚĞƉƵůůͲƵƉŶŽƉŝŶŽĞƉƵůůͲĚŽǁŶŶŽƉŝŶŽ͘
KƵƚƌŽƉƌŽďůĞŵĂ͕ũĄĐŽŵĞŶƚĂĚŽ͕ƋƵĞŽĐŽƌƌĞĠĂƌĞĨůĞǆĆŽĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŝĚŽăĐĂƉĂĐŝƚąŶĐŝĂĞĂŝŶĚƵƚąŶĐŝĂ
ĚĂ ůŝŶŚĂ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĞǀŝƚĂĚŽ ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞ ĚŽŝƐ ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ŝŐƵĂů ǀĂůŽƌ
;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϮϬɏͿĞŶƚƌĞĂƐůŝŶŚĂƐĞ͘


0493



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



&ŝŐƵƌĂϰͲŽŶĞǆĆŽĞŶƚƌĞŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϲ&ϲϴϴĞŽƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘

ϯ͘ /'EM^d/K/ͬZ^Ͳϰϴϱ
ϯ͘ϭ ĞƐĐƌŝĕĆŽĨşƐŝĐĂ
K ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĚŽŝƐ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ W/ ϭϲ&ϲϴϴ
ĨĂďƌŝĐĂĚŽ ƉĞůĂ D/ZK,/W Ğ ƋƵĂƚƌŽ ůĞĚƐ͘ KƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚŽƐ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĨŽƌĂŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ĞůĞƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽƐ ĐŽŵ ŽƐĐŝůĂĚŽƌ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽƵƐŽĚĞƵŵĐƌŝƐƚĂůŽƐĐŝůĂĚŽƌ͕ŽƋƵĞĚŝŵŝŶƵŝƵŽŚĂƌĚǁĂƌĞĞ͕ĐŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽĐƵƐƚŽĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ͘
ƉſƐĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƵŵĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽĐŽŵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐϭϬǆ
ϰ͕ϱĐŵ͘&ŝŐƵƌĂϱŵŽƐƚƌĂŽĚĞƐĞŶŚŽĚĞƐƚĂƉůĂĐĂ;WͿ͘

ϯ͘Ϯ &ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĂĚĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƉŝƐĐĂ Ƶŵ ůĞĚ ǀĞƌŵĞůŚŽ ƉĂƌĂ ŝŶĚŝĐĂƌ ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
ƐĞƌŝĂůĚĞƵŵĚĂĚŽĞƉŝƐĐĂƵŵůĞĚǀĞƌĚĞƋƵĂŶĚŽƌĞĐĞďĞ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ͕ƵŵĚĂĚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĞůĂƉŽƌƚĂ
ĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽƐĞƌŝĂůĞŶǀŝĂĚŽƉĞůŽŽƵƚƌŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
ůĞƐ ŝŶŝĐŝĂŵ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽ ŽƐ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĞƐ ŶŽ ŵŽĚŽ ĚĞ ƌĞĐĞƉĕĆŽ ;ƉŝŶŽ ͬ Ğŵ
ŶşǀĞůϬͿ͘WĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƵŵĚĂĚŽ͕ŚĂďŝůŝƚĂŵŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌƉĂƌĂŽŵŽĚŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ĞŶǀŝĂŵŽĚĂĚŽĞ
ŚĂďŝůŝƚĂŵŶŽǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂƌĞĐĞƉĕĆŽĞǆĞĐƵƚĂŶĚŽĞƐƐĂƌŽƚŝŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ͘
KƐ ĚĂĚŽƐ ƐĆŽ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉĞůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ƉŽƌƚĂƐ ƐĞƌŝĂŝƐ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž
ƉĂĚƌĆŽ /ͬZ^Ͳϰϴϱ ƉĂƌĂ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ Ƶŵ ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ͕ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƐĞŐƵŶĚŽ
ƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ͕ƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂŐŽƌĂƉĂƌĂŽƐŶşǀĞŝƐdd>;ŶşǀĞůϬсϬsĞŶşǀĞůϭснϱsͿ͕ƉĂƌĂĞŶƚĆŽ
ƐĞƌĞŵƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽƐĞŐƵŶĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
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&
&ŝŐƵƌĂϱͲWĚĂƉůĂĐĂĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘

KůĞĚǀĞƌĚĞƉŝƐĐĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĂĂƐďŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĂƐƐŝŵĐŽŵŽĚ
ĚŽĐĂďŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ͕
ĂƐƐŝŵ͕ƐĞƵƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ͘ŵĐĂƐƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽůĞĚǀĞƌĚĞŶĆŽƉŝƐĐĂŶĚŽ͕ĚĞŶƵŶĐŝĂĂĨĂůŚĂŶŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌ
ŽƵĐĂďŽ͘
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŵĨŽƚŽŝůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĚŝƐƉŽƐƚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϲ͘DĂŝƐ
ĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽ
ŽŶşǀĞŝƐŶŽƐǀşĚĞŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵ;:h͕ϮϬϭϭͿĞŶŽŐƌƵƉŽ
^ĂŶh^;ϮϬϭϭͿ͘


&ŝŐƵƌĂϲͲ^ŝƐƚĞ
ĞŵĂĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌĞĐĂďŽƉĂĚƌĆŽ/
ͬZ^Ͳϰϴϱ͘

ϰ͘ Z^h>dK^/^hZ^^O^
K ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ
Ž ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨŽŝ ďĂƐĞĂĚŽ ŶĂ ĐŽŵƵ
ƵŶŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂů ĞŶƚƌĞ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ƚĞƐƚĞ ĚŽ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŵŝĐƌŽĐŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ŶŽ ƉĂĚƌĆŽ
/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘ƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĞƐƚĞƉĂĚƌĆŽĨŽƌĂŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞĂŶĂůŝƐĂĚĂƐĞ͕͕ƚĂŵďĠŵ͕ŵŽƐƚƌŽƵͲƐĞĂ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽŵĞƐƐŵŽ͘
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ϱ͘ KE>h^K
ƵƌĂŶƚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐƐŽďƌĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƚĞƐƚĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶŽ
ƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͕ĐŽŶƐƚĂƚŽƵͲƐĞƋƵĞĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽĠĚĞĐĂƌĄƚĞƌŝŶŽǀĂĚŽƌƉĂƌĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ĚĞĨĂůŚĂƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉŽƌƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ƉƌĂƚŝĐŝĚĂĚĞĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ͘
ƉſƐ Ă ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ ĐŽŶĨĞĐĕĆŽ Ğ ŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉĂƐƐŽƵ ƉŽƌ ƵŵĂ ĨĂƐĞ ĚĞ
ƚĞƐƚĞƐ͕ ŽŶĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ƐĞƌ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĐŽŶĨŝĄǀĞů Ğ ĚĞ
ƐŝŵƉůĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĐĂƐŽŽůĞĚĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽŶĆŽĂƚƵĞ͕ŚĂǀĞƌĄŝŶĚşĐŝŽ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂŶŽƚƌĂŶƐĐĞƉƚŽƌŽƵŶŽĐĂďŽĚŽƉĂĚƌĆŽ/ͬZ^Ͳϰϴϱ͘


Z&ZE/^

ZZh͕d͘͘ZĞĚĞĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŽŶƚƌŽůĞŵďĂƌĐĂĚŽ͖ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬĐŽƌŽ͘ĐƉĚĞĞ͘ƵĨŵŐ͘ďƌͬĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐͬϬϲϭͺŵŽŶŽŐƌĂĨŝĂ͘ƉĚĨхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱƐĞƚϮϬϭϭ͘

'ZhWK^Eh^͘&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂ^ĂŶh^͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬ^ĂŶh^хĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵ
ŐŽϮϬϭϭ͘

:h͕^͘͘^͘^ĂŶh^Z^ϰϴϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŽ/ǆ&yƚƚũŐͲhхĐĞƐƐŽĞŵ͗
ϭϳŐŽϮϬϭϭ͘

Dy/D/Ed'ZdWZKhd^͘Z^Ͳϰϴϱ;/ͬd/ͲϰϴϱͿŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĂƚĂdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂƐŝĐƐ͖
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂǆŝŵŝĐ͘ĐŽŵͬĂƉƉŶŽƚĞƐ͘ĐĨŵͬĂƉƉŶŽƚĞͺŶƵŵďĞƌͬϳϯϲͲĂĐĞƐƐŽхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱ
ũĂŶϮϬϭϭ͘

D/ZK,/Wd,EK>K'z͘ĂƚĂƐŚĞĞƚW/ϭϲĨϲϴϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁϭ͘ŵŝĐƌŽĐŚŝƉ͘ĐŽŵͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬĞŶͬĞǀŝĐĞŽĐͬϰϭϮϬϯ͘ƉĚĨхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϱũĂŶϮϬϭϭ͘

DKh^Ͳ/͘DŽĚďƵƐKǀĞƌ^ĞƌŝĂů>ŝŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽĚďƵƐ͘ŽƌŐͬх
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱƐĞƚϮϬϭϭ͘
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/DDZ/'/d>/KEKWKZKEdZK>ZDKdK/E&ZsZD>,K
ϭ

Ϯ

ZĞŶĂƚĂ/͘^͘WĞƌĞŝƌĂ Ğ^ĂŶĚƌŽ͘^͘:ƵĐĄ 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐDĂƌĂĐĂŶĂƷĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐDĂƌĂĐĂŶĂƷ
ƌ͘ŝŵĂĐƵůĂĚĂϮϳΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƐĂŶĚƌŽ͘ũƵĐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 ƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĚĞƐĐƌĞǀĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĨŽƌŶĞĐŝĚĂĂƵŵĂĐĂƌŐĂĞŵĐŽƌƌĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂĚĂ;Ϳ͕
ƋƵĞ ŶŽ ĐĂƐŽ Ġ ƵŵĂ ůąŵƉĂĚĂ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ƚƌŝĂĐ ĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽ ĐŽŵ Ž ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ ƉſƐ Ă
ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚŽ ǌĞƌŽ ĚĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ƐĞŶŽŝĚĂů ĚĂ ƌĞĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ Ž ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ Ž ąŶŐƵůŽ ĚĞ
ĚŝƐƉĂƌŽ ĚŽ ƚƌŝĂĐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ ƉĂƌĂ Ƶŵ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ƉŝŶŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ K ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ ĞŵŝƚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŶŽ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽ Zϱ ƋƵĞ ƐĆŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƉĞůŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ Ğ ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŵĂ ĨƵŶĕĆŽ
ĐŽŶƚŝĚĂŶŽĨŝƌŵǁĂƌĞĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůǀĂƌŝĂƌĂƉŽƚġŶĐŝĂĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉĂƌĂĂŽƵ
ƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĐĂƌŐĂůąŵƉĂĚĂăĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽƵŵǀĞŶƚŝůĂĚŽƌŽƵŵŽƚŽƌŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
ĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƚĞŶƐĆŽƐĞŶŽŝĚĂůĚĂƌĞĚĞĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƵŵ
ĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐĂƉƚƵƌĂŶĚŽ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĚĞ ĚŝŽĚŽƐ ĂƉſƐ Ž
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ǌĞƌŽ ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ĞǆĂƚŝĚĆŽ ƉĂƌĂ Ž
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĚŝŵŵĞƌĚŝŐŝƚĂů͕ĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽ͕ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞƌĞŵŽƚĂĞƵŵĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͕ĐŽŵŽƵŵĂds͕ƐĞĚĄŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌĞŵŝƐƐĆŽĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚĂŵŽĚƵůĂĚĂƉŽƌƉƵůƐŽƐ͘
WĂƌĂƚŽƌŶĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞŶƐşǀĞůĂŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐĞĨŝůƚƌĂƌŽƐƌƵşĚŽƐ͕ĂĐĞŝƚĂŶĚŽĂƉĞŶĂƐĂƐŽƌĚĞŶƐĚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ͕ Ž ĐſĚŝŐŽ ĚĞ ƉƵůƐŽƐ ĚŽ ĞŵŝƐƐŽƌ ĐŽŶƚĠŵ Ƶŵ ĚĂĚŽ ďŝŶĄƌŝŽ͕ ƋƵĞ Ġ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ƉĞůŽ
ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĚŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
Ɛ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ĞƐƚĄƚŝĐĂƐ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ƉƵůƐĂŵ͕ ĐŽŵŽ Ž ƐŽů͕
ůąŵƉĂĚĂƐ ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ ĂƋƵĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ Ğ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ŵĂŝƐ ŝŶƚĞŶƐĂƐ Ğ ŐĞƌĂŵ ŵĂŝŽƌ
ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽůąŵƉĂĚĂƐĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ĂŝŵĂŐĞŵĚĂds͕ŽƵƚƌŽƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĞƐĚĞŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ͘
K ƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚŝĚŽ ŶƵŵ ƷŶŝĐŽ ŝŶǀſůƵĐƌŽ ŵŽŶƚĂĚŽ ŶŽ ƉĂŝŶĞů ĨƌŽŶƚĂů ĚŽ ƚĞůĞǀŝƐŽƌ͕
ĞŶƚƌĞŐĂĂŽĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĂƉĞŶĂƐŽƐƉƵůƐŽƐƌĞƚĂŶŐƵůĂƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞ
ĚĂĚŽƐ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽĂƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵĂŵĞƐŵĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞ
ƉƵůƐŽƐ͕ĐĂďĞŶĚŽĂƌĞũĞŝĕĆŽĚĞƐƚĂƐĂŽĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌ͕ƐĞŶĆŽƚŝǀĞƌĞŵŽŵĞƐŵŽĐſĚŝŐŽĚĞƉƵůƐŽƐ͘
K ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ ĞŵŝƚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ Zϱ ƋƵĞ ƐĆŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ƉĞůŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ
ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽĞĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌƵŵĂĨƵŶĕĆŽĐŽŶƚŝĚĂŶŽĨŝƌŵǁĂƌĞĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
EŽƚĞƋƵĞ͕ƐĞŶĞƐƐĞĐĂƐŽŶĆŽŚŽƵǀĞƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ŽƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞǀĞƚĞƌƵŵŝŶǀſůƵĐƌŽ
ƉĂƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ͕ƉŽŝƐĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƐĨŽŶƚĞƐĞƐƚĄƚŝĐĂƐĞĚŝŶąŵŝĐĂƐ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ƶŵ ĚŝŵŵĞƌ Ġ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ǀĂƌŝĂƌ Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵŵĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĞůĠƚƌŝĐĂŵĠĚŝĂĞŵƵŵĂĐĂƌŐĂ͘ůĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĚĞŐƌĂĚĂĚŽƌĞƐƋƵĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŽƵĂƵŵĞŶƚŽĚĂ
ƚĞŶƐĆŽ ǀĂůŽƌ ĞĨŝĐĂǌ Ğ ƉŽƌƚĂŶƚŽ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŵĠĚŝĂ ĚĞ ƵŵĂ ůąŵƉĂĚĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂŵ Ă
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĂ ůƵǌ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ ƉĞůĂ ŵĞƐŵĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĚŝŵŵĞƌ
ĚŝŐŝƚĂůŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĂĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ͘


Ϯ͘ K/&/KZWdKZ/E&ZsZD>,Khd/>/EKKWZKdKK>KZϱ
KƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱĠƵŵĂŶŽƌŵĂƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƉĞůĂWŚŝůůŝƉƐƉĂƌĂĐŽŵĂŶĚŽƐăĚŝƐƚąŶĐŝĂƉŽƌ
ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞĄƵĚŝŽ͕ƚĞůĞǀŝƐŽƌĞƐ͕ǀŝĚĞŽĐĂƐƐĞƚĞƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĂƉĂƌĞůŚŽƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ĐŽŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞĂůĐĂŶĐĞĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϬŵ;>/WE,Z^</͕ϮϬϬϰͿ͘
 ŶŽƌŵĂ Zϱ ƵƐĂ ŵŽĚƵůĂĕĆŽ ďŝĨĄƐŝĐĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĐſĚŝŐŽ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ ĂĚĂ ďŝƚ Ġ ƐĞƉĂƌĂĚŽ ƉŽƌ ĚŽŝƐ
ƐĞŵŝͲĐŝĐůŽƐ͖ĂŵĞƚĂĚĞĞƐƋƵĞƌĚĂĞĚŝƌĞŝƚĂƚġŵŶşǀĞŝƐŽƉŽƐƚŽƐ͘^ĞŽďŝƚĂƐĞƌƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĨŽƌǌĞƌŽ;ϬͿ͕ŽƐĞƵ
ůĂĚŽĞƐƋƵĞƌĚŽ;ƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŵŝͲĐŝĐůŽͿĠƵŵĞŽƐĞƵůĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĠǌĞƌŽ;ƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵŝͲĐŝĐůŽͿ͘^ĞŽďŝƚĂƐĞƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĨŽƌƵŵ;ϭͿ͕ŽƐĞƵůĂĚŽĞƐƋƵĞƌĚŽĠǌĞƌŽƋƵĂŶĚŽŽƐĞƵůĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĠƵŵ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͘

&ŝŐƵƌĂϭʹ&ŽƌŵĂƚŽĚŽƐďŝƚƐŶŽƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱ


ϭ͘KĐſĚŝŐŽƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĚĞƵŵĂƉĂůĂǀƌĂĚĞϭϰďŝƚƐ͕ƐĞŶĚŽĞůĞƐ͗
Ϯ͘ͲϮďŝƚƐƉĂƌĂĂũƵƐƚĞĚŽŶşǀĞů;ϮƐƚĂƌƚďŝƚƐͿ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽĞŽƐĞŐƵŶĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϭ͖
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ϯ͘ͲϭďŝƚƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞ;ƚŽŐŐůĞďŝƚŽƵ ĨůŝƉͿƋƵĞŵƵĚĂĚĞĞƐƚĂĚŽůſŐŝĐŽĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞƵŵďŽƚĆŽĠ
ƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵĂŶĚŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘/ƐƚŽƐĞƌǀĞƉĂƌĂŝŶĚŝĐĂƌƐĞŽďŽƚĆŽĨŽŝƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚŽƵŵĂ
ǀĞǌŽƵƐĞĐŽŶƚŝŶƵĂƐĞŶĚŽƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚŽ͖
ϰ͘ͲϱďŝƚƐĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽĚĞƐƚŝŶŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƐĞůĞĕĆŽĚĞϭĚŽƐϯϮƐŝƐƚĞŵĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐůŝƐƚĂĚŽƐŶĂ
ƚĂďĞůĂϳ͘/ƐƐŽĚĞĨŝŶĞŽƚŝƉŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ͖
ϱ͘Ͳ ϲ ďŝƚƐ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ϭ ĚŽƐ ϭϮϴ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ͘ /ƐƐŽ ĚĞĨŝŶĞ Ă ĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌĞƚĞŶĚĞĞǆĞĐƵƚĂƌĞŵƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂƉĂƌĞůŚŽ;ƐŝƐƚĞŵĂͿƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ͘
ϲ͘EĂĨŝŐƵƌĂĂďĂŝǆŽǀĞŵŽƐŽƐďŝƚƐĚĞϭĂϭϰĚŽƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱĞĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͗ĞŵĂǌƵůĐůĂƌŽŽƐ
ƐƚĂƌƚ ďŝƚƐ ϭ Ğ Ϯ ĚĞ ĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽ͖ Ž ďŝƚ ϯ͕ &>/W͕ Ğŵ ĂŵĂƌĞůŽ͖ ďŝƚƐ ĚĞ ϰ Ă ϴ Ğŵ ĂǌƵů ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ž
ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽ͖ĞŽƐďŝƚƐĚĞϵĂϭϰ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŽĐŽŵĂŶĚŽĂĞǆĞĐƵƚĂƌ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲdƌĞŵĚĞďŝƚƐĚŽƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱ͘


EĂŶŽƌŵĂZϱ͕ŽƐĚĂĚŽƐƐĆŽŵŽĚƵůĂĚŽƐŶƵŵĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞϯϬĂϰϬ<,ǌ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽƐ
ĚŽŝƐƷůƚŝŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚŽƌĞĐĞƉƚŽƌd^KWϭϳϰϬ͕d^KWϰϴϯϲ͕d^KWϰϴϯϬ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŵĂŵŽĚƵůĂĕĆŽĚĞ
ϯϲŬ,ǌ͕ŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂĚĂďŝƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϲϰƉƵůƐŽƐĚĞϭͬϯϲŬ,ǌ͕ŽƵƐĞũĂ͕ϲϰǀĞǌĞƐϮϳ͕ϳʅƐ;ŵŝĐƌŽ
ƐĞŐƵŶĚŽƐͿ͕ŽĞŵƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϳϳϮƵƐ͘
K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽƐ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ăƐ ƚĞĐůĂƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚĂƐ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ
ƌĞŵŽƚŽWŚŝůůŝƉƐZϱĠŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϯ͘DĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŐƌƵƉŽ^ĂŶh^;ϮϬϭϭͿ
ŶŽ ǀşĚĞŽ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϵs'ϳZŽŬƵdƐ͘  ĨŝŐƵƌĂ ϯ ŵŽƐƚƌĂ ƵŵĂ ƚĞůĂ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽ
ƐĞƌŝĂů ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂ Ă ƌĞĐĞƉĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ Zϱ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ Ğ
ĞŵŝƚŝĚŽƐƉĂƌĂŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘



&ŝŐƵƌĂϯͲdĞůĂƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĂĂƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞĐŽŵĂŶĚŽƐŶŽƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞ
ĞŵŝƚŝĚŽƐƉĂƌĂŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘
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ϯ͘ /DDZ/'/d>KDKEdZK>ZDKdK/Z
WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŝŐŝƚĂů ĚŽ ĚŝƐƉĂƌŽ ĚĞ Ƶŵ ƚƌŝĂĐ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă
ƉĂƐƐĂŐĞŵ ƉĞůŽ ǌĞƌŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ƚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ ;ǌĞƌŽͲĐƌŽƐƐŝŶŐͿ͘  ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĞĐŝĚŝƌ Ğŵ ƋƵĂů
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞŵŝͲĐŝĐůŽ ĚĂ ƐĞŶſŝĚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž ĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ƚƌŝĂĐ ĚĂ ƌĞĚĞ
ĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂĂĐĂƌŐĂ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨĂƐĞ͘EŽĐŚĂŵĂĚŽŽŶƚƌŽůĞĚĞĨĂƐĞ͕ĞŵƵŵĚĂĚŽƐĞŵŝͲ
ĐŝĐůŽ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ Ž ƚŝƌŝƐƚŽƌ Ġ ĂĐŝŽŶĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŝŶƐƚĂŶƚĞ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ ĐŽŵ ƋƵĞ Ă ĐĂƌŐĂ ĞƐƚĞũĂ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂăƌĞĚĞƉŽƌƵŵŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞƚĞŵƉŽŵĞŶŽƌŽƵŝŐƵĂůĂƵŵƐĞŵŝͲĐŝĐůŽ;>D/͕ϮϬϬϯͿ͘
 ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ ĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ǌĞƌŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ƐĞŶŽŝĚĂů ĚĂ ƌĞĚĞ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐĂƉƚƵƌĂŶĚŽ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĚĞ
ĚŝŽĚŽƐĂƉſƐŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƉŽŶƚŽǌĞƌŽƉĂƌŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĐŽŵŵĂŝŽƌĞǆĂƚŝĚĆŽ͘
ĨŽƌŵĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĂƉĂƐƐĂŐĞŵƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƚĞŶƐĆŽĚĂƌĞĚĞĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŽŵĠƚŽĚŽƐŝŵƉůĞƐĚŽĨŽƚŽͲ
ĂĐŽƉůĂĚŽƌ͕ĐŽŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƉŽƌďŽƌĚĂƐĚĞƐƵďŝĚĂĞĚĞƐĐŝĚĂ͕ĞŽŵĠƚŽĚŽĚŽ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĐŽŵƉŽŶƚĞĚĞĚŝŽĚŽĐŽŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂƉŽƌďŽƌĚĂĚĞƐƵďŝĚĂ͘ĨŝŐƵƌĂϰŵŽƐƚƌĂŽ
ĐŝƌĐƵŝƚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞƉĂƐƐĂŐĞŵƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƌĞĚĞĐŽŵĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌĞĚĞĂƚƵĂĕĆŽ
ĚŽƚƌŝĂĐĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲŝƌĐƵŝƚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞƉĂƐƐĂŐĞŵƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƌĞĚĞĐŽŵĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌĞĚĞĂƚƵĂĕĆŽ
ĚŽƚƌŝĂĐ͘


KĐŽŵĂŶĚŽĚŽĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ͕ƋƵĞĠƌĞĐĞďŝĚŽƉŽƌŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽŶŽƉŝŶŽϬ͕ĂůƚĞƌĂŽ
ąŶŐƵůŽ ĚĞ ĚŝƐƉĂƌŽ ĚŽ DKϯϬϮϬ͕ ĂƉſƐ Ă ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ ƉĂƐƐĂŐĞŵ ƉĞůŽ ǌĞƌŽ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ŶŽ ƉŝŶŽ ϭ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůŽ ĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĂůƚĞƌĂ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĕĆŽ ĚŽ dZ/ d͕ ƋƵĞ
ĐŽŶĚƵǌƉĂƌĂĂĐĂƌŐĂĂƚĞŶƐĆŽĂƚĠŽĨŝŶĂůĚŽƐĞŵŝͲĐŝĐůŽĚĂŽŶĚĂƐĞŶŽŝĚĂů͘DĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƐƚŽƐ
ŶŽǀşĚĞŽ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϳKϵĂϬͺtyW͘
ůŐƵŶƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ ĚĞ ƚƌŝĂĐ ƐĆŽ Ž d Ğ Ž d/͘ Žŵ ĞůĞƐ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĚŝŵŵĞƌƐ
;ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚĞůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞĚĞůąŵƉĂĚĂƐͿĐŽŵŽƚĂŵďĠŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞŵŽƚŽƌĞƐ
ĐŽŵŽǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ͘
 ƉŽƐƐşǀĞů ǀĞƌ ŵĂŝƐ ĚĞƚĂůŚĞƐ Ğŵ͘ EŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ Ž ƌĞĐĞƉƚŽƌ ƌĞĐĞďĞ Ƶŵ ƚƌĞŵ ĚĞ ƉƵůƐŽ͕ ŽƵ
ƐĞũĂ͕ĚĞďŝƚƐ͘ĂĚĂďŝƚƚĞŵĚŽŝƐŵĞŝŽͲƉĞƌşŽĚŽƐ͘KƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂĚĂďŝƚ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐĞŽďŝƚĠƵŵŽƵ
ǌĞƌŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĨŝƌŵǁĂƌĞ  ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƋƵĞ ƌĞĐĞďĞ Ž ƚƌĞŵ ĚĞ ƉƵůƐŽƐ Ğ ĐĂƉƚƵƌĂ ďŝƚ Ă ďŝƚ͘ ŵ
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ƌĞůĂĕĆŽĂŽĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽ͕ŽƐď
ďŝƚƐƐĆŽĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐƵŵĂƵŵ͕ĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŵď
ďŝŶĄƌŝŽŝŶĚŝĐĂŽǀĂůŽƌĚŽ
ĐŽŵĂŶĚŽĞŶǀŝĂĚŽ͘
ŵĞŶƚŽƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƚĞŶƐĆŽƐĞŶŽŝĚĂůĚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ŽƵŵĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌ͕ĨŽŝ
ƉſƐĂĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĐƌƵǌĂŵ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞĐĂƉƚƵƌĂĚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂŶĂƐĂĂşĚĂĚĂƉŽŶƚĞĚĞĚŝŽĚŽƐ
ĂƉſƐŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ƋƵĞĂƉƌĞĞƐĞŶƚĂŽƉŽŶƚŽĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƉĞůŽǌĞƌŽĚĂƚĞŶƐƐĆŽĐŽŵŵĂŝŽƌĞǆĂƚŝĚĆŽ
;:h͕ϮϬϭϭͿ͘ƉŽƐƐşǀĞůǀŝƐƵĂůŝǌĂĂƌŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐĞŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
ǁĂƚĐŚ͍ǀсƵϭ,ǁ>ZĐƌzY͘
ĨŝŐƵƌĂϱĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĐŝƌƌĐƵŝƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŝŐŝƚĂůĚĞůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂůąŵƉĂĚĂƉŽƌƵŵ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĐŽŵ ƵŵĂ ŝůƵ
ƵƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĚĞ ĚŝŽĚŽƐ ĂƉſƐ Ž
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĐŽŵĂĚĞƚĞĐĕĆŽĚ
ĚĞƉĂƐƐĂŐĞŵƉĞůŽǌĞƌŽ͘


&ŝŐƵƌĂϱͲŝƌĐƵŝƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŐŝƚĂůĚĞůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞĐŽŵƵŵĂŝůƵƐƚƌĂĕĆŽĚĂĨŽƌƌŵĂĚĞŽŶĚĂŶĂƐĂşĚĂĚĂ
ƉŽŶƚĞĚĞĚŝŽĚŽƐĂƉſƐŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ




ϰ͘ Z^h>dK^/^hZ^^O^
KĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐ
ĐŽŵĚŝŵŵĞƌƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂŵďĠŵĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ƉŽŝƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ĞůĞŶĆŽƌĞĐĞďĞŽĚŝƐƉĂƌŽ͕ŶĆŽŚĄĄĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƉĂƌĂĂĐĂƌŐĂ͘KƵƚƌĂĐĂƌĂĐĐƚĞƌşƐƚŝĐĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĠĂ
ĐĂƵƐĂ ƉĞůĂ ƋƵĂů ƉĂƐƐŽƵ Ă ƐƵďƐƚŝŝƚƵŝƌ Ž ƌĞŽƐƚĂƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ ŽƐ ŵŽ
ŽƚŽƌĞƐ ĚĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĚĞ
ĐŽƐƚƵƌĂ͘ŽŵŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĠĨĞŝƚŽƉĞůĂƉĂƌĐĞůĂĚŽƐĞŵŝͲĐŝĐůŽĂƉůŝĐĂĂĚŽĞŶĆŽƉĞůĂƚĞŶƐĆŽ͕Ž
ƚŽƌƋƵĞƐĞŵĂŶƚĠŵŵĞƐŵŽĞŵďĂĂŝǆĂƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ͘
EĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ͕ Ž ŵŝĐƌŽĐŽŶ
ŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ Ž ąŶŐƵůŽ ĚĞ ĚŝƐƉĂƌŽ ĚŽ ƚƌŝŝĂĐ͕ ĂƉſƐ Ă ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚŽ
ǌĞƌŽĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽƐĞŶŽŝĚĂůĚĂƌĞĚ
ĚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŵĂŶĚŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐƉŽƌĐŽ
ŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽƉĂƌĂƵŵ
ƌĞĐĞƉƚŽƌŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽĐŽŶĞĐƚĂĚ
ĚŽĞŵƵŵƉŝŶŽĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚ
ĚŽƌ͘
 ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ ĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ǌĞƌŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ƐĞŶŽŝĚĂů ĚĂ ƌĞĚĞ ĨŽŝ
Ĩ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĨŽƚŽͲĂĐŽƉůĂĚŽƌ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐĂƉƚƵƌĂŶĚŽ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ ŶĂ ƐĂşĚĂ ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĚĞ
ĚŝŽĚŽƐĂƉſƐŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ĂƉ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŽƉŽŶƚŽĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽƉĞůŽǌĞƌŽĐĐŽŵŵĂŝŽƌĞǆĂƚŝĚĆŽƉĂƌĂ
ŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
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KĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƉƌŽƚŽĐŽůŽZϱƋƵĞĞŵŝƚĞƉƵůƐŽƐŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽƐĞƐĆŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐƉĞůŽƌĞĐĞƉƚŽƌĞĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌƵŵĂĨƵŶĕĆŽĐŽŶƚŝĚĂŶŽĨŝƌŵǁĂƌĞĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůǀĂƌŝĂƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉĂƌĂĂůąŵƉĂĚĂŽƵƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĐĂƌŐĂ͕
ĐŽŵŽƵŵǀĞŶƚŝůĂĚŽƌŽƵŵŽƚŽƌŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘


Z&ZE/^

>D/͘:ŽƐĠ>ƵŝǌŶƚƵŶĞƐĚĞ͘ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ^ĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͗d/Z/^dKZ^͘ϴ͘ĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϯ͘

'ZhWK^Eh^͘ƌƋƵŝǀŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ^ĂŶh^͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬďƌ͘ŐƌŽƵƉƐ͘ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͬŐƌŽƵƉͬ'ƌƵƉŽ^ĂŶh^ͬхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĂŐŽϮϬϭϭ͘

:h͕^͘͘^͘ƉŽƐƚŝůĂĚĞDŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐW/ĞƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϰƐŚĂƌĞĚ͘ĐŽŵͬŐĞƚͬYƐƚͺƉĞŵͲͬϭϬϬϵϮϯƉŽƐƚŝůĂͺW/͘ŚƚŵůхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϵĂŐŽϮϬϭϭ͘


>/WE,Z^</͕t͘/ŶĨƌĂƌĞĚZĞŵŽƚĞŽŶƚƌŽů͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐƚƌ͘ŶĞƚͬŝŶĨƌĂƌĞĚͬŝŶĨƌĂƌĞĚϭ͘ƐŚƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵƐĞƚϮϬϭϭ͘





0502

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ







Ͳ>/yK͗ƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĂƉůŝĐĂĚĂĂŽ/&
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^͘K͘>ſƐƐŝŽ ͕:͘^͘^͘͘EĞƚŽ ͕&͘͘DĞŶĚŽŶĕĂ Ğ:͘t͘D͘DĞŶĞǌĞƐ 
ϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ƐĂŵĂŶƚŚĂ͘ŽŶůŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͕ƐƚĞůŝŽ͘ŶƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͕ĨĂďŝŽĂůĞŶĐĂƌΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌĞǁĂůůǇΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌ

Z^hDK
ƐƚƌĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ğ ĚŝƐĐƵƚŝƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚŽƐ ƌĞƐşĚƵŽƐ ,ŝͲdĞĐ ;,ŝŐŚ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕ ƋƵĞ Ġ Ž ůŝǆŽ ŐĞƌĂĚŽ ƉŽƌ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ Ͳ>/yK ŽƵ Ͳ
t^d͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƐĞƵƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚŽ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚŽĞĂƌĄ;/&Ϳ͘ĂƐĞĂĚŽƐŶŽƐĨĂƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕
ďƵƐĐĂŵŽƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚŝǌĂƌ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƐŽďƌĞ Ž ƚĞŵĂ Ğ ƉƌŽƉŽƌ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ŶŽ /&͕ ĐŽŵ Ž
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂůĠŵĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵƵƐŽŵĂŝƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƚĞŵƉŽƌĂů
ĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͘/ŶŝĐŝĂŵŽƐŽĂƌƚŝŐŽĐŽŶĐĞŝƚƵĂŶĚŽĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶĚŽŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽĞͲůŝǆŽ͕
ĨĂǌĞŶĚŽƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĨŽĐĂĚĂŶŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĂĞůĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘WĂƌĂĞĨĞŝƚŽƉƌĄƚŝĐŽ͕ŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽŶŽƐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽĞͲůŝǆŽŐĞƌĂĚŽƉĞůŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ;WƐͿĚŽ/&͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ZĞƐşĚƵŽƐ,ŝͲdĞĐ͕,ŝŐŚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕>ŝǆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽ;Ͳ>/yKͿ͕ůĞƚƌŽŶŝĐtĂƐƚĞ;ͲtĂƐƚĞͿ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
KƐƌĞƐşĚƵŽƐ,ŝͲdĞĐ͕ĞͲůŝǆŽ;ůŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽͿŽƵĂŝŶĚĂ͕ĚŽƚĞƌŵŽĞŵŝŶŐůġƐ͕Ͳt^d;ůĞƚƌŽŶŝĐtĂƐƚĞͿ
ĠƵŵƉƌŽďůĞŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞăƌĄƉŝĚĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐĞĂ
ŶĆŽ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ĨĂǌĞƌ ĐŽŶƐĞƌƚŽ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞĨĞŝƚƵŽƐŽƐ͘ hŵĂ ǀĞǌ ĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽ͕ ƐƵƌŐĞŵ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐĐŽŵŽĂĞůĞǀĂĚĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚĞĚŽŵĂƚĞƌŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƐƐĞƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽ͕ ƋƵĞŝŵĂĚŽ ŽƵ ƌĞĐŝĐůĂĚŽ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ŶĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ
ŐƌĂŶĚĞ ĂŵĞĂĕĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž ůŝǆŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĂƉĂƌĞĐĞ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ
ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŐĞƌĂŶĚŽĞŵƉƌĞŐŽĞƌĞŶĚĂ͘
K ƵƐŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ƚĞŵ ƉƌŽůŝĨĞƌĂĚŽ ŶĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ Ğ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ŝŵƉƌĞƐƐŽƌĂƐ͕ ŵŽƵƐĞƐ͕ ĐŚŝƉƐ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ͕
ĂŐĞŶĚĂƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ͕ĨŝůŵĂĚŽƌĂƐ͕ǁĂůŬŵĂŶƐ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͕ƚĞůĞĨŽŶĞƐĐĞůƵůĂƌĞƐ͕ƉŝůŚĂƐ͕ďĂƚĞƌŝĂƐ͕ƚĞůĞǀŝƐƁĞƐ͕
ĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞƐŽŵĞ͕ƵůƚŝŵĂŵĞŶƚĞ͕ƚĂďůĞƚƐĞŶŽƚĞďŽŽŬƐ͕ĂůĠŵĚĞƵŵĂŝŶĨŝŶŝĚĂĚĞĚĞŽƵƚƌŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ Ğŵ ƌŝƚŵŽ ĂĐĞůĞƌĂĚŽ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂŽƐ ĂǀĂŶĕŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘ ƐƐĞ ƌŝƚŵŽ Ġ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ƚĂŶƚŽƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽŐůŽďĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞĂŝŶĚĂĞƐƚĄůŽŶŐĞĚĞƐƵĂƐĂƚƵƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶƚŽƉĞůĂǀŝĚĂ
ƷƚŝůĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ƋƵĞĚĞĐƌĞƐĐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞăƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵƐŽŵĞŶƚĞƵŵĂĨƌĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽŽĞͲůŝǆŽ͘ĐĂĚĂĂŶŽ͕ŵĂŝƐĚĞ
ϭϯϬŵŝůŚƁĞƐĚĞƚĞůĞĨŽŶĞƐŵſǀĞŝƐŶŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĞŵĂŝƐĚĞϭϬϱŵŝůŚƁĞƐŶĂƵƌŽƉĂĂƚŝŶŐĞŵŽĨŝŵĚĞ
ƐƵĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐĆŽũŽŐĂĚŽƐĨŽƌĂ;ĂŶŶŝŶŐ͕>͕͘ϮϬϬϲͿ͘ŝŶĚĂĞŵϮϬϬϲ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĚĂĚŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ
ƉŽƌ DĂĚĞůĞŝŶĞ ŽďďŝŶŐ ;'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ͕ ϮϬϬϴͿ͕ ĐŚĞŐŽƵͲƐĞ Ă ƐŽŵĂ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϮϯϬ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ Ğϭ ďŝůŚĆŽĚĞ ƚĞůĞĨŽŶĞƐĐĞůƵůĂƌĞƐ ǀĞŶĚŝĚŽƐ ŶŽŵƵŶĚŽ ŝŶƚĞŝƌŽ͕Ž ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂƵŵ
ǀŽůƵŵĞ ĚĞ ϱ͘ϴϰϴ͘ϬϬϬ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ  ĚĞ ƌĞƐşĚƵŽƐ͘ ŽŵŽ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ŽƐ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĞůĠƚƌŝĐŽƐĞĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĂƚŝŶŐĞŵŵĂŝƐĚĞϱйĚŽƐƌĞƐşĚƵŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĞĚĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞͲůŝǆŽŶŽƐƉĂşƐĞƐĞŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘ĞƐƚĂƋƵĞͲƐĞƋƵĞƉƌŽďůĞŵĂĐŽŵŽĞͲůŝǆŽĠŐůŽďĂů͘
^ĞŐƵŶĚŽ ĚĂĚŽƐ ĚĂƐ EĂĕƁĞƐ hŶŝĚĂƐ͕ ĞƐƚŝŵĂͲƐĞ ƋƵĞ ĐŽůĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ž ŵƵŶĚŽ ŐĞƌĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϮϬ Ă ϱϬ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƚŽĚŽĂŶŽ;^ĐŚǁĂƌǌĞƌ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘WĂƌĂĂƐĞĐŽŶŽŵŝĂƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͕
ĞŶƚƌĞĞůĂƐŽƌĂƐŝů͕ŽƐƌĞƐşĚƵŽƐ͕ĨůƵǆŽĚĞƉƌŽĚƵĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐŽĨĞƌĞĐĞŵƵŵĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞŶĞŐſĐŝŽ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵƐĂƚŝƐĨĂǌĞŵĞĞƐƚŝŵƵůĂŵĂĚĞŵĂŶĚĂƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ
ĞĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐďĂƌĂƚŽƐĞĚĞƐĞŐƵŶĚĂŵĆŽ͘EŽƌĂƐŝů͕ĂƋƵĞƐƚĆŽĠĂŝŶĚĂĞŵĞƌŐĞŶƚĞĞŚĄƉŽƵĐŽƐĞƐƚƵĚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƚĞŵĂ͕ĂůĠŵĚĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽůĞŐĂůƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĂŐĞƐƚĆŽĚŽĞͲůŝǆŽ͘Ž
ŵĞƐŵŽ ƚĞŵƉŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ŶŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ďĞŶƐ Ğ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ ĚĞǀŝĚŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ ƌĂǌƁĞƐ͕ ă
ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ͕ ĂŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ĂƋƵŝƐŝƚŝǀŽ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ğ ĂŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘
KƵƚƌŽĨĂƚŽƌĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĠĂĨĂůƚĂĚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂĐŝŽŶĂůĞͬŽƵĂƌĞůĂǆĂĕĆŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐ
ůĞŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘hŵĂŶŽǀĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞƐƚĄĞǀŽůƵŝŶĚŽĞŵƚŽƌŶŽĚŽĐŽŵĠƌĐŝŽ͕ƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͘ŵďŽƌĂĞƐƐĞƐƌĞƐşĚƵŽƐƐĞũĂŵƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞƐƵďƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ƉĂƌĂ ŽƐ ƉŽďƌĞƐ ƵƌďĂŶŽƐ Ğ ƌƵƌĂŝƐ͕ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ƉƌŽǀŽĐĂ ŐƌĂǀĞƐ ƌŝƐĐŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ğ ƉĂƌĂŽ
ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ůŽĐĂů͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ĨĂƚŽ ĚĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞƐƚĞ ƐĞƚŽƌ ŶĆŽ ƚĞƌĞŵ
ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĚŽƐƌŝƐĐŽƐ͕ĚĞŶĆŽĐŽŶŚĞĐĞƌĞŵĂƐŵĞůŚŽƌĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ŽƵƉĞůŽĨĂƚŽĚĞŶĆŽƚĞƌĞŵĂĐĞƐƐŽĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘
ĂƐĞĂĚŽŶĞƐƐĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽƐĞƉƌŽƉƁĞĂŽĞƐƚƵĚŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĞͲůŝǆŽŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚŽ/&͘
Žŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌͬƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ ĐŽŵ Ž ƉĂƌƋƵĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ;Ğ ŶĆŽ ƉĂƌĂƌ ŽƵ ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂ Ž ĨůƵǆŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐͬǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ĚĞ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐͿ͕ĚŽ/&ĞůĞŶĐĂŵŽƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĐŽŵŽĨŽĐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗
ͻ hƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂŵ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐ ŽƵ ĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐ ;ŶŽǀŽƐ ŽƵ ĂŶƚŝŐŽƐͿ Ğ ƋƵĞ
ƉƌŽǀŽĐĂƌŝĂŵůŝǆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͖
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ͻ ^ĞƌĨŽƌƚĞĂůŝĂĚŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵ
ƵƚŝůŝǌĂƌŽƐĞƵƉĂƌƋƵĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƋƵĞƐĞƌŝĂĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽŽƵƐƵďƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞǀŝĚŽăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƐŶŽǀŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘


Ϯ͘ h^KKͲ>/yKWZ/E>h^K/'/d>
^ĞŐƵŶĚŽ ĚĂĚŽƐ ĚĂ ĐŽů EĞǁƐ͕ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ ĚĂ KEh ĚĞƚĞĐƚĂƌĂŵ ƵŵĂ ĞƐƉĠĐŝĞ ĚĞ ΗĐĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ
ĂŵŝŐŽͲĚĂͲŽŶĕĂ͘͟ ůŐƵŵĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ŶŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ĞͬŽƵ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͕ ĞƐƚĆŽ
ĞŶǀŝĂŶĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽƐƉĂşƐĞƐŵĂŝƐƉŽďƌĞƐ͕ŶĆŽƉŽƌƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵĂŝŶĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂůŽƵĐŽŵ
Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŶĞƐƐĞƐ ƉĂşƐĞƐ͘ ůĂƐ ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞ ĞƐƚĆŽ ƐĞ ůŝǀƌĂŶĚŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ǀĞůŚŽƐ͕
ĐƵũŽƐĚĞƐĐĂƌƚĞƐƐĞƌŝĂŵƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐŽƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƵĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞŵƐĞƵƐƉĂşƐĞƐ͘ůĠŵĚŽ
ŵĂŝƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂŵĚĂŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŵĂůŐƵŵĚĞƐƐĞƐƉĂşƐĞƐƉŽďƌĞƐŽƵĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐƐĞƋƵĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂŵŽĞƐƚĂĚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵĂƋƵŝŶĄƌŝŽ͘
ŶĞƐƚĞĐĞŶĄƌŝŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂůŐƵŵĂƐƐŽůƵĕƁĞƐũĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞƉƌŽƉŽŵŽƐƵŵŵŽĚĞůŽďĂƐĞĂĚŽ
Ğŵ ƵŵĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƉƌŽůŽŶŐĂƌ Ž ƵƐŽ ;ǀŝĚĂ ƷƚŝůͿ ĚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ Ğ ĂƐƐŝŵ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ
ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƐŽĐŝĂů Ğ ĚŝŐŝƚĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚŽ ĞĂƌĄ͘ dĂů ŵŽĚĞůŽ ƵƐĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽďĂƐĞĂĚĂĞŵĐůƵƐƚĞƌƐĞĐŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞƋƵĞƵŵĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƉŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞƐĞũĂ
ƐƵĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ͕͞ƌŽĚĞ͟ƐĂƚŝƐĨĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŽƐƐŽĨƚǁĂƌĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞŵŶĂĚĂĚĞŝǆĂƌĂ
ĚĞƐĞũĂƌ ƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĚĞ ƉŽŶƚĂ͘  ƐŽůƵĕĆŽ ĐƌŝĂ ƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ƉĂƌĂ
ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ /ŶĐůƵƐĆŽ ŝŐŝƚĂů͕ ƵůƚƵƌĂƐ ŝŐŝƚĂŝƐ͕ 'ĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵƉƌĞŐŽ Ğ ZĞŶĚĂ͕ ĂƉƚĂĕĆŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽƐ
ĂƌďŽŶŽ͕ĚĞŶƚĞŽƵƚƌŽƐ͕ƉŽƌĠŵƐĞŵƉƌĞĨŽĐĂĚŽŶŽƌĞƐƉĞŝƚŽăŶĂƚƵƌĞǌĂĞŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ
ĞĐŽůſŐŝĐĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĞǀŝƚĂƌŽĞͲůŝǆŽ͘
^ĞŶĚŽ Ž ƌĂƐŝů Ƶŵ ƉĂşƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŝƐ Ğ Ž ĞĂƌĄ Ƶŵ ĞƐƚĂĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽďƌĞ Ğŵ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ĞƐƐĞ ŵŽĚĞůŽ ƉŽĚĞƌŝĂ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ŽƐ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ
ĞƐĐŽůĂƐ ĚĂƐ ƚƌġƐ ĞƐĨĞƌĂƐ ĚŽ ŐŽǀĞƌŶŽ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ ĚĞ ũŽǀĞŶƐ͕ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƉƌĞƐşĚŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘ ĂƐŽ ĞƐƚĂƐ
ĞƐĨĞƌĂƐ ĨĂĕĂŵ Ă ŽƉĕĆŽ ƉŽƌ ƚĞƌ Ƶŵ ƉĂƌƋƵĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŶŽǀŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŚĂǀĞƌĄ ĂůŐƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ŽƵ
ĐŝĚĂĚĆŽ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ ǀŝƵ Ğ ĚŝĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ƚĞƌĄ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀĞƌ Ƶŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ŵƵŝƚŽ
ƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞŶĆŽƚĞƌĄĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞŝŶŝĐŝĂƌƐĞƵƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĐůŝƋƵĞƐ͘
ůĠŵ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ Ă ŽƉĕĆŽ ƉŽƌ ƚƌĂďĂůŚĂƌ ĐŽŵ Ž ĞͲůŝǆŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
ĚĞǀĞͲƐĞĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĨĂƚŽƌĞƐ͗
ͻ  ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŐŽǀĞƌŶŽƐ Ğŵ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ůŝǀƌĞ ĐŽŵ Ž
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞĚƵǌŝƌĐƵƐƚŽƐĐŽŵŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝĐĞŶĕĂƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͖
ͻ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂ&'s;&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐͿƐŽďƌĞĞǆĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂůŶŽƌĂƐŝů͕ŶŽEŽƌĚĞƐƚĞĞŶŽ
ĞĂƌĄ͕ĞŶĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂd/;ŵƉƌĞƐĂĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĚŽĞĂƌĄͿ͕ƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞůĞǀĂƌďĂŶĚĂůĂƌŐĂĂϴϮйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƵƌďĂŶĂĚŽĞĂƌĄ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ŶĂĨŝŐƵƌĂϭĂďĂŝǆŽ͖
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&ŝŐƵƌĂϭʹ;ĂͿDĂƉĂĚĂǆĐůƵƐĆŽŝŐŝƚĂůĚŽĞĂƌĄ͘;ďͿŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů͘
&ŽŶƚĞƐ͗;ĂͿ&'s͕ϮϬϬϯ͘;ďͿd/͘


ϯ͘ /&͗'Ed/E>h^K/'/d>WZ^ZsKKD/KD/Ed
ĂƐĞĂĚŽŶŽĞͲůŝǆŽ͕Ž/&ƉŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƉĞůŶĂŝŶĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ
ŵĞŶŽƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂĞŶĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞŽŵŽĚĞůŽĂƉůŝĐĂĚŽ
ĂŽ/&ƚĞŶŚĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽďũĞƚŝǀŽƐĂŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽ
ƉĂƌƋƵĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ;ƐĞŵ ŝŵƉĞĚŝƌ Ž ĨůƵǆŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐͬǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ĚĞ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐͿ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĞǀŝƚĂƌ ĂŽ ŵĄǆŝŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚŽ ĞͲůŝǆŽ͘ ůĞŶĐĂŵŽƐ ĞŶƚĆŽ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĐŽŵŽĨŽĐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗
ͻ hƚŝůŝǌĂƌĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƉƷďůŝĐĂƐŽƵƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞƐĞƌŝĂŵĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐ
;ŶŽǀŽƐŽƵĂŶƚŝŐŽƐͿĞƉƌŽǀŽĐĂƌŝĂŵůŝǆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͖
ͻ WĞƌŵŝƚŝƌ ƵŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğŵ ƉƌŽũĞƚŽƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ
ƉŽƚĞŶƚĞƐ;ŽƵŶĆŽͿ͖
ͻ &ĂǀŽƌĞĐĞƌƵŵĂŐƌĂŶĚĞĐĂƉŝůĂƌŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͖
ͻ ^ĞƌĨŽƌƚĞĂůŝĂĚŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĚŽ/&ĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
ƋƵĞƉŽĚĞŵƵƚŝůŝǌĂƌŽƐĞƵƉĂƌƋƵĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƋƵĞƐĞƌŝĂĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽŽƵƐƵďƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞǀŝĚŽăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƐŶŽǀŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͖
ͻ ŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂĂ'ĞƌĂĕĆŽĚĞŵƉƌĞŐŽĞZĞŶĚĂƉĂƌĂŽƐƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƌĞŵŽƐĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚŝŐŝƚĂŝƐǀĞƌĚĞƐĂůĠŵĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĐĂƌďŽŶŽƉĂƌĂĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ŽƵƉĂƌĂ
ŽƐĚŽĂĚŽƌĞƐĚŽƐWƐ͖
ͻ ƌŝĂƌ ƐĞůŽ ǀĞƌĚĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƋƵĂů ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƌĞĐĞďĞƌŝĂŵ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͖
ͻ ƌŝĂƌ Ž ĐƌĠĚŝƚŽ ŵĄƋƵŝŶĂ͕ ƵŵĂ ďŽŶŝĨŝĐĂĕĆŽ ĨŝƐĐĂů ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ĂĚŽƚĂƌĞŵ Ž ŵŽĚĞůŽ Ğ Ă
ƉĂƌĐĞƌŝĂ͘
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ŽŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐŽƵƐĆŽƉŽƵĐŽĂƉƌŽǀĞŝƚĂĚŽƐŽƵǀĆŽ
ŐĞƌĂƌ ĞͲůŝǆŽ͘ ^ĂďĞͲƐĞ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϳϬй ĚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ŽƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚŽƐ
ŵĞƐŵŽƐ ƐĆŽ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂŽ ƉĂƐƐŽ ƋƵĞ ŽƵƚƌŽƐ Ϯϯй ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ ŽƵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ğŵ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ Ž ƌĞƐƚĂŶƚĞ͕
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϳй͕ ƐĞŵ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŐĞƌĂŶĚŽ ůŝǆŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ŵĂƐ͕ ƐĞ ƚŝǀĞƌŵŽƐ ƚĠĐŶŝĐĂ͕
ŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐƉĂƌĂĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂƐƚĂǆĂƐƉŽĚĞƌĆŽ
ŵĞůŚŽƌĂƌĂŝŶĚĂŵĂŝƐ͘
KŵŽĚĞůŽƐƵŐĞƌŝĚŽƉŽĚĞĂŝŶĚĂƐĞƌƌĞƐƵŵŝĚŽŶŽĨůƵǆŽŐƌĂŵĂĚĂĨŝŐƵƌĂϮ͕ĂďĂŝǆŽ͘


&ŝŐƵƌĂϮʹ&ůƵǆŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ


KĨůƵǆŽŐƌĂŵĂĚŽŵŽĚĞůŽĂƉůŝĐĂĚŽĂŽ/&ƉŽĚĞƐĞƌĞŶƚĞŶĚŝĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĞ
ŶŽǀŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĐĂŵƉŝ ĚŽ /& ĞƐƉĂůŚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĞĂƌĄ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďĠŵ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ğ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ ƐĞƚĂƐ ;ϭͿ͕ ;ϮͿ Ğ ;ϯͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĂĐĂďĂŵ ƉŽƌ
ĂĐƵŵƵůĂƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ŽďƐŽůĞƚŽƐ ŽƵ ĚĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ͘ Ž ŝŶǀĠƐ ĚĞ ŽĐƵƉĂƌ ŐƌĂŶĚĞƐ ĞƐƉĂĕŽƐ ŶŽƐ
ĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽƐ ĚĞƐƐĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐŽƵ ƐĞƌ ĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐŶŽ ůŝǆŽ͕ ĞƐƚĞƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞƌŝĂŵ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ĂŽ
/&͕ ĐŽůŽĐĂĚŽ ĐŽŵŽ ĨĄďƌŝĐĂ ǀĞƌĚĞ͕ ƉĂƌĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ĐŽƌƌĞƚŝǀĂƐ Ğ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ ƋƵĞ Ġ Ž
ĐĂƌĄƚĞƌŝŶŽǀĂĚŽƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
EŽ /&͕ ŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞƌŝĂŵ ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƐ Ğ ƌĞŵŽŶƚĂĚŽƐ͕ ĐƌŝĂŶĚŽ͕ ĐŽŵ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚŽĂĚŽƐ͕ ͞ŶŽǀŽƐ͟ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ďŽĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŚĂŵĂĚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ǀĞƌĚĞƐ͘ KƐ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ǀĞƌĚĞƐ͕ ĂƉſƐ ŵŽŶƚĂĚŽƐ Ğ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ ŶŽ /&͕ ƐĞƌŝĂŵ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞƚĂ;ϰͿ͕ƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƉƌſǆŝŵĂƐĂŽ/&ŽƵƉĂƌĂĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĐĞŝƌĂƐĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞ
ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ /ŶĐůƵƐĆŽ ŝŐŝƚĂů͘ ůĠŵ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ŶĂƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ͕
ĞƐƚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƚĂŵďĠŵĂŐƌĞŐĂƌŝĂŵǀĂůŽƌƉĞůĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽĞƌĞŶĚĂ͘
ŚĞŐĂŶĚŽĂŽĨŝŶĂůĚĞƐƵĂǀŝĚĂƷƚŝů͕ŽƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚŽĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƐĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƌĞƚŽƌŶĂƌŝĂŵ
ĂŽ/&͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƚĂ;ϱͿ͕ƉĂƌĂƐĞƌĞŵŶŽǀĂŵĞŶƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƐ͘ƐƚĞĐŝĐůŽĐŽŶƚŝŶƵĂĂƚĠƋƵĞĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ
ĐŚĞŐƵĞŵ ă ƐƵĂ ƚŽƚĂů ŝŶƵƚŝůŝĚĂĚĞ͘ EĞƐƐĞ ĞƐƚĄŐŝŽ͕ ŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌƚŝƌŝĂŵ ƉĂƌĂ Ă ĨĂƐĞ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ Ğ
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƷƚĞŝƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƐĞƚĂ ;ϲͿ͘ ƐƐĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƷƚĞŝƐ͕ ĐŽŵŽ ĨĞƌƌŽ Ğ ĐŽďƌĞ͕
ƐĞƌŝĂŵǀĞŶĚŝĚŽƐƉŽƌƋƵŝůŽ͕ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽƌĞŶĚĂƉĂƌĂĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŶƚƌŽĚŽ
/&͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵƉĂƌĂĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞƚĂ;ϳͿ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


:ĄŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐŶĆŽƌĞĐŝĐůĂĚŽƐŶŽ/&͕ƐĞƌŝĂŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƚĂ;ϴͿ͕ƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂŝƐ͕
ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĞͬŽƵ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞͲůŝǆŽ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĨŽƌŶĞĐĞƌŝĂŵ ƉĂƌĂ ŽƐ
ƐĞƚŽƌĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐĚŽ/&ĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞŵĄƋƵŝŶĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƚĂ;ϵͿ͘KƐƐĞƚŽƌĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐƚĂŵďĠŵ
ƚġŵ Ă ŽƉĕĆŽ ĚĞ ĚŝƌĞĐŝŽŶĂƌ ƐĞƵ ůŝǆŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĞͲůŝǆŽ ;ϭϬͿ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ ŶĆŽ ŽďƚĞƌŝĂŵ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂ͕ ũĄ ƋƵĞ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ƐĞƌŝĂŵ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵŽ/&͘


ϰ͘ KE>h^K
ŽŵĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĚŽůŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŐĞƌĂĚŽŶĆŽƐſŶŽƌĂƐŝů͕ŵĂƐĞŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽ͕ƌĞĨŽƌĕĂŵŽƐĂ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕
ĐŽŵŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚŝƐƐŽ͕ ƉƌŽƉŽŵŽƐ Ƶŵ ĐŝĐůŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ͕ ŶŽ ƋƵĂů Ž /& ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂ
ĨƵŶĕƁĞƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵŽĨĄďƌŝĐĂǀĞƌĚĞĞĞŶƚŝĚĂĚĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĞĂŵďŝĞŶƚĂů͘ZĞƐƐĂůƚĂŵŽƐ
ƋƵĞŽŵĞƐŵŽŵŽĚĞůŽĞǆƉůŝĐĂĚŽƉŽĚĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽŶĆŽ ƐſĞŵŽƵƚƌŽƐ/&ƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵĞŵ
ŽƵƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĐŽŵ ŵĂŝŽƌĞƐ ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ Ğ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ Ž
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽůŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŶŽƉĂşƐƐĞƌŝĂŵĂŝƐĨĂĐŝůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
ŽŵŽ ĨĄďƌŝĐĂ ǀĞƌĚĞ͕ Ž /& ƌĞƐƚĂƵƌĂƌŝĂ Ğ ƌĞŵŽŶƚĂƌŝĂ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂŵ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƉƌſǆŝŵĂƐĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂ/ŶĐůƵƐĆŽŝŐŝƚĂů͘ŽŵŽŽ/&ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂŵĂŝŽƌŝĂ
ĚŽƐƐĞƵƐĐƵƌƐŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞWƌŽũĞƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĂƉƌſƉƌŝĂ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝĐĂƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐ
ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ ŶĞƐƚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ͕ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ůŽĐĂů͕ ƉĞƐƐŽĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ Ğŵ
ĂƉƌĞŶĚĞƌŽƵĞŶƐŝŶĂƌ͘dŽĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƚĞƌŝĂŵƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐŽĞƌĞŶĚĂŐĂƌĂŶƚŝĚŽƐ͘
ŽŵŽŶĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ĂƐŵĞƐŵĂƐƌĞƚŽƌŶĂƌŝĂŵĂŽ/&͘ŽŵĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞƐĞƵƵƐŽ͕ƚŽĚŽƐƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƐĞƌŝĂŵƐĞƉĂƌĂĚŽƐĞƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ͘ŵĐĂƐŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐŶĆŽ
ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ /ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ ƐĞƌŝĂŵ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞůŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽŶŽǀŽƐůŝǆŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĚĞŶƚƌŽĚŽ/&͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/

EE/E'͕>͘ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐŵĂƌŬĞƚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͗ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƌĞĐŽǀĞƌǇ͕ƌĞƵƐĞĂŶĚƌĞĐǇĐůŝŶŐŝŶƚŚĞh<͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐŝŶĞƐƐΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůDĂƌŬĞƚŝŶŐϮϭ;ϰͲϱͿ͗ϯϮϬͲϯϮϵ͕ϮϬϬϲ͘ͲŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĞƉĚǇǀĞ͘ĐŽŵͬůƉͬĞŵĞƌĂůĚͲƉƵďůŝƐŚŝŶŐͬƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐͲŵĂƌŬĞƚͲĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐͲŵŽďŝůĞͲƉŚŽŶĞͲ
ƌĞĐŽǀĞƌǇͲƌĞƵƐĞͲĂŶĚͲĂϬϰϮŬK<ǆ^Zх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũƵůϮϬϭϭ͘

^Wʹ&'s͘ƐĐŽůĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ^ĆŽWĂƵůŽʹ&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐ͘ϭϴǐ
WĞƐƋƵŝƐĂĂŶƵĂůƐŽďƌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŐǀƐƉ͘ďƌͬĐŝĂͬƉĞƐƋƵŝƐĂх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϭũƵůϮϬϭϭ͘

d/͘DĂƉĂĚŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů͘ŵƉƌĞƐĂĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĞĂƌĄ͘ĞĂƌĄ͕ϮϬϬϯ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƚŝĐĞ͘ĐĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂϭͬŝŵĂŐĞŶƐͲϭͬŵĂƉĂƐͲϭͬŝŶƚƵƌĂŽйϮϬŝŐŝƚĂůйϮϬĚŽйϮϬĞĂƌĂ͘ƉĚĨх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬĂŐŽϮϬϭϭ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&'s͘DĂƉĂĚĂǆĐůƵƐĆŽŝŐŝƚĂů͘&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŐǀ͘ďƌͬĐƉƐͬDƉͺǆĐůƵƐĂŽͺEĞͬD/ͺƉƌĞƐͺEͺƉĂƌƚĞϯͺĞĂƌйϯйϭ͘W&х͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳ
ĂŐŽϮϬϭϭ͘

D>/EŽďďŝŶŐ͘dŽǆŝĐdĞĐŚ͗EŽƚŝŶŽƵƌďĂĐŬǇĂƌĚ͕hŶĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞ,ŝĚĚĞŶ&ůŽǁƐŽĨĞͲtĂƐƚĞ͘ϮϬϬϴ͕
'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ͘

Et^͘>ŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĞƐƚĄƐĞƚŽƌŶĂŶĚŽƵŵƉƌŽďůĞŵĂŵƵŶĚŝĂů͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽůŶĞǁƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƌĞĐŝĐůĂŐĞŵͺůŝǆŽͺĞůĞƚƌŽŶŝĐŽ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰƐĞƚϮϬϭϭ͘

^,tZZ͕^͕͘ĞƚĂů͘ͲǁĂƐƚĞ͕ƚŚĞŚŝĚĚĞŶƐŝĚĞŽĨ/dĞƋƵŝƉŵĞŶƚΖƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĂŶĚƵƐĞ͘hEWĂƌůǇ
tĂƌŶŝŶŐŽŶŵĞƌŐŝŶŐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůdŚƌĞĂƚƐEŽ͘ϱ͕ϮϬϬϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌŝĚ͘ƵŶĞƉ͘ĐŚͬƉƌŽĚƵĐƚͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶͬĚŽǁŶůŽĂĚͬĞǁͺĞǁĂƐƚĞ͘ĞŶ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮũƵŶϮϬϭϭ͘
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^d/DK/^dKZO^,ZDNE/^D^/^dD^/^dZ/h/K
hd/>/EK>'KZ/dDK^'Ed/K^͘
ϭ

Ϯ

ZĂǇůƚŽŶ>ŝŵĂĚĂ^ŝůǀĂ͘ ,ĞůƚŽŶĚŽEĂƐĐŝŵĞŶƚŽůǀĞƐ͘ Ğ,ƵŐŽůǀĞƐsĞůŽǌŽ͘
ϭϮϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽʹĂŵƉƵƐ^ĆŽ>ƵşƐͲDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
ƌĂǇůƚŽŶƐůΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹŚĞůƚŽŶΛŝĨŵĂ͘ĞĚƵ͘ďƌʹŚĂǀĞůŽǌŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϯ

Z^hDK
ĞǀŝĚŽ ă ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚĞ Ƶŵ ^ŝƐƚĞŵĂ ůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ WŽƚġŶĐŝĂ ;^WͿ͕ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ͕ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ Ğ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĚĞĚŝƐƚƷƌďŝŽƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͕ŽĐŽƌƌĞŵĞŵƵŵƉŽŶƚŽĐŽŵƵŵĚĞ
ĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ƐƚƵĚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂǀŝƐĂŵďƵƐĐĂƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞĚŝƐƚƷƌďŝŽĞ͕ŶĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂͲƐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ƚĠĐŶŝĐĂƐŵĂŝƐĞĨŝĐĂǌĞƐŶĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͘ƐƐŝŵƐĞŶĚŽ͕ĂĐŽƌƌĞƚĂĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚŽƐŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐĚĞ
ŽƌĚĞŵ ŵĂŝŽƌ ƋƵĞ ϭ Ġ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƉĂƐƐŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂĕƁĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ƉƌĞĚŝƚŝǀŽ͕ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ŽƵ
ĐŽƌƌĞƚŝǀŽ ƐĞũĂŵ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ ŽƵ ĂŵĞŶŝǌĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐĂƵƐĂĚŽƐ Ğŵ Ƶŵ ůŽĐĂů ĂŶĂůŝƐĂĚŽ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŶŽǀĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐşŵƉĂƌĞƐĂƚĠĂ
ƐĞǆƚĂŽƌĚĞŵ͕ƉĂƌƚŝŶĚŽĚĂƚĞŽƌŝĂĚĞ&ŽƵƌŝĞƌ͕ĐƵũĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂĠĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ůŐŽƌŝƚŵŽƐ'ĞŶĠƚŝĐŽƐ;'ƐͿƉĂƌĂŽƚŝŵŝǌĂƌƚĂůĞƐƚŝŵĂĕĆŽ͘KƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽƉĂƌĂĂďƵƐĐĂĚĞďŽŶƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽĨŽŝĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϴŵŝŶƵƚŽƐ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ƐƚŝŵĂĕĆŽĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͖ůŐŽƌŝƚŵŽƐ'ĞŶĠƚŝĐŽƐ͘














0510
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ϭ͘ /EdZKhK
ĞƐĚĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ yy Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ũĄ ĞƌĂ ĂůŐŽ
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ͕ ĚĞǀŝĚŽ ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞŵĂŐŶĞƚŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ Ğ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵƚŝǀĂƐ ĚŽƐ
ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ĠƉŽĐĂ ;ZZ/>' Ğtd^KE͕ϮϬϬϯͿ ϭ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĞƐƚĞ ƐĠĐƵůŽĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ
ĐĂƌŐĂƐĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽƉŽƐƐƵşĂƵŵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂƌ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƚĂŶƚŽĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĐŽŵŽ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĚĂ ƌĞĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĞƌĂŵ ƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞŶſŝĚĞƐ ƉĞƌĨĞŝƚĂƐ ;ŵĞƐŵŽ ĐŽŵ ĞƐƚĂƐ ƉĞƋƵĞŶĂƐ
ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐͿ͕ ƐĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ ŽƐ ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ ŶĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĂŵ ŽƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ƉƌŽďůĞŵĂƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽŶĞŵƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞ͘
EŽƐĞƚŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŚŽƵǀĞŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐƵŵŐƌĂŶĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͖ĐŽŵŝƐƐŽ͕ŽŶşǀĞůĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶƵŵĂƌĞĚĞ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƚĞǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽďĂƐƚĂŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞŽƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐ;ĞͿŝŶũĞƚĂŵƵŵĂ
ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ;h'E͕ ϮϬϬϮͿ Ϯ͘ :Ą Ğŵ ƐĞƚŽƌĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ Ğ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐĚĞƵͲƐĞĂŽĨĂƚŽĚŽŐƌĂŶĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ĐŽŵ ŝƐƐŽ͕ ŽƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ ƉĂƐƐĂƌĂŵ Ă ĞǆŝƐƚŝƌ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƐĞƚŽƌĞƐŽŶĚĞŚĄƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;ƉƌŝŵĄƌŝĂĞƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂͿ͘
dĂŶƚŽĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĐŽŵŽŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƐĆŽǀşƚŝŵĂƐĚĞƐĠƌŝŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĞůĞǀĂĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ ĐŽŶƚŝĚŽ ŶŽ ƐŝŶĂů ĞůĠƚƌŝĐŽ͘ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƚĞŵͲƐĞ͗ƉĞƌĚĂƐƀŚŵŝĐĂƐŶĂƐůŝŶŚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
ŶĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞƌƌŽƐŶŽƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂĞŵƐĠƌŝĞ
ĞƉĂƌĂůĞůĂ;&/>,K͕ϮϬϬϳͿ͕;^KhĞtdE͕ϮϬϬϱͿ͕;'KE>Ğ>D/͕ϮϬϬϱͿϯ͕ϰĞϱ͘
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƋƵĞ ĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐƉĂƐƐĂŵĂŶƚĞƐƉĞůŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽƌŝŐĞŶƐĞĐĂƵƐĂƐĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƵŵĂĐŽƌƌĞƚĂ
ĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĠƵŵĂĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉĂƌƚĞƐĚĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞƐƚŝŵĂƌ ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ ĚĞ ŽƌĚĞŵ ŵĂŝŽƌ ƋƵĞ ϭ Ġ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƉĂƐƐŽ Ă ƐĞƌ
ĚĂĚŽƉĂƌĂƋƵĞĂĕƁĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ƉƌĞĚŝƚŝǀĂƐŽƵĐŽƌƌĞƚŝǀĂƐƐĞũĂŵƚŽŵĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉŽƐƐĂĚŝŵŝŶƵŝƌŽƵ
ĂƚĠĞůŝŵŝŶĂƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉĞůŽƐŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐĞŵƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůŽĐĂůĂŶĂůŝƐĂĚŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ Ğ ĨĂƚŽ͕ Ă ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ Ġ ƵŵĂ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƚĂƌĞĨĂƐ ĚĞ Ƶŵ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ;YͿ Ğ ƚĞŶĚĞ Ă ƐĞƌ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ
ƵƐĂĚĂ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ;K>>E͕ ^EdK^K Ğ
ZK^^>z͕ϮϬϬϵͿϲ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂĐŽƌƌĞƚĂĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽŚĂƌŵƀŶŝĐŽ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͿĠĚĞƐƵŵĂ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ ƚĂƌŝĨĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ Y͘
ŽŵŽ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĐĂƌƌĞŐĂ ƋƵĂƐĞ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚŽ ƐŝŶĂů͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞƵ
ƚĞŵƉŽĚĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞŽƚĞŵƉŽĚĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐĚĞ
ŽƌĚĞŵ ŵĂŝŽƌ ƋƵĞ ϭ͕ ĞǆĐĞƚŽ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĂ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕ Ğŵ ƋƵĞ ĐĞƌƚŽƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ
ƚĂŵďĠŵĚĞǀĞŵƐĞƌĞƐƚŝŵĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶŽƌŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞƚĞŵƉŽƉŽƐƐşǀĞů͘
hŵŵĠƚŽĚŽƋƵĞƐĞƚŽƌŶĂďĂƐƚĂŶƚĞǀŝĄǀĞůƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂĠĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐĚĂ
ĄƌĞĂ ĚĞ ^ŝƐƚĞŵĂƐ /ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͕ ƉŽŝƐ ĞƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉŽƐƐƵŝ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ƐƵĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƐŽůƵĕĆŽ Ġ ďĞŵ ŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ăƐ ĚĞ ĂůŐƵŵĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƋƵĞƐĞũĂĐĂƉĂǌ
ĚĞĞƐƚŝŵĂƌĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĞŵ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;^ͿƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ^ŝƐƚĞŵĂƐ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘
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Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
EĞƐƚĂƐĞĕĆŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽƌĞƐƵŵŝĚĂŵĞŶƚĞŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂďŽƌĚĂĚŽƐŶŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘


Ϯ͘ϭ^ŝƐƚĞŵĂůĠƚƌŝĐŽ
Ɛ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ ŶĂ ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ yy͕ ĐĂƵƐĂǀĂŵ ƉŽƵĐŽ ĞĨĞŝƚŽ ŶĂ
ĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ;ϱϬŽƵϲϬ,ǌͿ͘ƐƚĂƐƐĆŽĐŚĂŵĂĚĂƐĐĂƌŐĂƐůŝŶĞĂƌĞƐ͕
ǀŝƐƚŽƋƵĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞǀĂƌŝĂŵƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăƚĞŶƐĆŽ͘
ůŐƵŵĂƐ ƉŽƵĐĂƐ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƐŝĚĞƌƷƌŐŝĐĂƐ Ğ ŵĞƚĂůƷƌŐŝĐĂƐ͕  ƵƚŝůŝǌĂǀĂŵ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌ ĨŽƌŶŽƐ Ă ĂƌĐŽ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĚŝƐƚŽƌĐĞŵ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ͘ ƐƚĂ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ Ġ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂ ĚĞǀŝĚŽ ă
ĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞŶĆŽƐĞƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůăĚĞƚĞŶƐĆŽ͘ƐƚĂƐĐĂƌŐĂƐƐĆŽĐŚĂŵĂĚĂƐ
ĐĂƌŐĂƐŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ;ZZ/>'͕ϭϵϵϳͿϳ͘
Ɛ ĐĂƌŐĂƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ ĚŝƐƚŽƌĐĞŵ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ ŽŶĚĂƐ
ƐĞŶŽŝĚĂŝƐ ĐŽŵ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ŵƷůƚŝƉůĂƐ ŝŶƚĞŝƌĂƐ ĚĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘ Ɛ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂƐ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ
ŵƷůƚŝƉůĂƐ ƐĆŽ ĐŚĂŵĂĚĂƐ ͞ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͘͟  ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĂƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƉƌŽĚƵǌ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ͕ ĂŝŶĚĂ ƉĞƌŝſĚŝĐĂ͕ ƉŽƌĠŵ ŶĆŽ ƐĞŶŽŝĚĂů͘ ƐƚĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ƋƵĞ
ŽĐŽƌƌĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂŽƌŝŐŝŶĂůĠĐŚĂŵĂĚĂ͞ŝƐƚŽƌĕĆŽ,ĂƌŵƀŶŝĐĂ͘͟hŵĂĚŝƐƚŽƌĕĆŽ;ŽƵĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽͿĠ
ĚĞĨŝŶŝĚĂƉŽƌƵŵĂĚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂƐĞŶŽŝĚĂů͘&ŝŐƵƌĂϭĂďĂŝǆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂ
ƵŵƐŝŶĂůƐŝŵƵůĂĚŽĐŽŵĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂƐĞŵĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĞ͕ůŽŐŽĂƉſƐ͕Ă&ŝŐƵƌĂϮŵŽƐƚƌĂŽŵĞƐŵŽƐŝŶĂů
ĐŽŵĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
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ƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĂĨĞƚĂŵŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞŝŶƷŵĞƌŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĐŽŵŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĕĆŽ Ğ ŵĂŶŽďƌĂ͕ Ğ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘

2.2 Caracterização das Distorções Harmônicas
Ɛ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞŐŝŵĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ğ ƉƌŽĚƵǌĞŵ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĞĐŽŶƚşŶƵĂƐŶĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂĚĞƚĞŶƐĆŽĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͘ƐƚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐƐĆŽ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉĞůŽ ƐĞƵ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽ͕ ŶŽ ƋƵĂů ĂƐ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ Ğ ŽƐ ąŶŐƵůŽƐ ĚĞ ĨĂƐĞ ƐĆŽ ŽďƚŝĚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ&ŽƵƌŝĞƌ͘
^Ğ ĂƐ ĐĂƌŐĂƐ͕ ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ğ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ƐĆŽ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽƐ͕ ĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ Ğ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ƐĆŽ ŝĚġŶƚŝĐĂƐ Ğ ĚĞĨĂƐĂĚĂƐ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ нͬͲ ϭϮϬǑ͘ EĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ƐŽŵĞŶƚĞ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĆŽĚĞƐĞƋƵġŶĐŝĂǌĞƌŽƉĂƌĂŽƌĚĞŶƐŶŚсϯŵ;ŵсϭ͕Ϯ͕ϯ͕͘͘͘Ϳ͕ƐĞƋƵġŶĐŝĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ŽƌĚĞŶƐ ŶŚ с ϯŵͲϮ͕ Ğ ĚĞ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ŽƌĚĞŶƐ ŶŚ с ϯŵͲϭ͕ ĐŽŵŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ
dĂďĞůĂϭ͘
dĂďĞůĂϭʹůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐŽƌĚĞŶƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐƋƵĂŶƚŽăƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĨĂƐĞ

KƌĚĞŵŚĂƌŵƀŶŝĐĂ

^ĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĨĂƐĞ

WƌŝŵĞŝƌĂ

н

^ĞŐƵŶĚĂ

Ͳ

dĞƌĐĞŝƌĂ

Ϭ

YƵĂƌƚĂ

н

YƵŝŶƚĂ

Ͳ

^ĞǆƚĂ

Ϭ

...

...

Ϯ͘ϯdĞŽƌŝĂĚĂ&ŽƵƌŝĞƌ
DĂƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĂƐ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ ƐĆŽ ĐŽŶĐĞŝƚƵĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƚĞŽƌŝĂ ĚĞ &ŽƵƌŝĞƌ͘
DĞŶĐŝŽŶĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ŽƌĚĞŵ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂƌ Ƶŵ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĂ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĞŵƐĠƌŝĞĚĞ&ŽƵƌŝĞƌ͘ŽŵŝƐƚŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƋƵŝŶƚĂŚĂƌŵƀŶŝĐĂ
Ġ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ &ŽƵƌŝĞƌ ĚĞ ƋƵŝŶƚĂ ŽƌĚĞŵ͘ dĂů ĨĂƚŽ
ďĂƐĞŝĂͲƐĞŶĂĂĨŝƌŵĂƚŝǀĂĚĂƚĞŽƌŝĂĚĞ&ŽƵƌŝĞƌĚĞƋƵĞƵŵƐŝŶĂůƉĞƌŝſĚŝĐŽƉŽĚĞƐĞƌĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽĞŵƐŝŶĂŝƐ
ƐĞŶŽŝĚĂŝƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐŵƷůƚŝƉůĂƐĚĞƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĚĞ&ŽƵƌŝĞƌĠƵŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂŝŶƚĞŐƌĂůƋƵĞĞǆƉƌĞƐƐĂƵŵĂĨƵŶĕĆŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞ
ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ƐĞŶŽŝĚĂů͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŵĂ ŽƵ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ ƐĞŶŽŝĚĂŝƐ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ;ĂŵƉůŝƚƵĚĞƐͿ͘ ǆŝƐƚĞŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĚĞƐƚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ͕
ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĨƵŶĕĆŽĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ;Zt>>͕ϮϬϬϬͿϴ͘
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EĂƐ ĄƌĞĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŵ Ž ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝŶĂů͕ Ă dƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ĚĞ &ŽƵƌŝĞƌ Ġ ĐŽŵƵŵĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ĚĞĐŽŵƉŽƌ Ƶŵ ƐŝŶĂů ŶĂƐ ƐƵĂƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ Ğŵ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ Ğ ƐƵĂƐ ĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ͕ Ž ƋƵĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĂďĂƐĞĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐŶŽƐ^WƐ͘
 ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ h'E Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϵϲͿ ϵ͕ Ġ ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ
ŵƵŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ĐŽƌƌĞƚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͘ Ɛ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ŶĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞƐƐĂƐ ŽŶĚĂƐ
ŽƌŝŐŝŶĂŵͲƐĞŶŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĂůŐƵŵĂƐĐĂƌŐĂƐŐĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐƐĆŽĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĚŝŶąŵŝĐĂ͘EĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ ĂƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĐŽŵ Ž ƚĞŵƉŽ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ
ƌĄƉŝĚŽƐĚĞŵĞĚŝĕĆŽĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚĞƐŝŶĂŝƐŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐƐĆŽƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͘
 ĂŶĄůŝƐĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ͕ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ƚĞŽƌŝĂƐ ĚĞ ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĞƐƚĄƚŝĐĂ ŽƵ
ĚŝŶąŵŝĐĂ͘KƐŵĠƚŽĚŽƐďĂƐĞĂĚŽƐŶŽĂũƵƐƚĞĚŽƐDşŶŝŵŽƐYƵĂĚƌĂĚŽƐ;DYͿ͕ŶĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂŝƐĐƌĞƚĂĚĞ
&ŽƵƌŝĞƌ;d&ͿĞŶĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂZĄƉŝĚĂĚĞ&ŽƵƌŝĞƌ;&&dʹ&ĂƐƚ&ŽƵƌŝĞƌdƌĂŶƐĨŽƌŵͿ͕ƐĆŽĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐ
ĚĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽ&ŝůƚƌŽĚĞ<ĂůŵĂŶĠƵŵĞǆĞŵƉůŽĚĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚŝŶąŵŝĐĂ;hZZh^Ğ
WZ<^͕ϭϵϴϱͿϭϬ͘

Ϯ͘ϰůŐŽƌŝƚŵŽƐ'ĞŶĠƚŝĐŽƐ
KƐ 'Ɛ ƚġŵ ƐŝĚŽ ƵƐĂĚŽƐ ŶĂ ĐŝġŶĐŝĂ Ğ ŶĂ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ďƵƐĐĂ ĚĞ
ƐŽůƵĕƁĞƐĞŵƉƌŽďůĞŵĂƐĞĐŽŵŽŵŽĚĞůŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŶĂƚƵƌĂŝƐĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘
EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐ'Ɛ͕ĐĂĚĂŝŶĚŝǀşĚƵŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ĐŚĂŵĂĚŽĐƌŽŵŽƐƐŽŵŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŵĂ
ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ Ƶŵ ĚĂĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ͘ hŵ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĞǀŽůƵƚŝǀŽ͕ Ġ
ĂƉůŝĐĂĚŽ ƐŽďƌĞ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĂƚƵĂů ĐŽŵ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂƌ Ž ĞƐƉĂĕŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŵĞůŚŽƌĞƐ
ƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂŽƉƌŽďůĞŵĂ͕;Z>KΘK,/͕ϭϵϵϲͿϭϭ͘
dŽĚĂƚĂƌĞĨĂĚĞďƵƐĐĂŽƵŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝǀĄƌŝŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞůĞƐŽĞƐƉĂĕŽĚĞďƵƐĐĂ͕ŽŶĚĞ
ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ Ğ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽ͕ƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞĂǀĂůŝĂƌĂƐƐŽůƵĕƁĞƐŶŽĞƐƉĂĕŽĚĞďƵƐĐĂ͘
KƐŵĠƚŽĚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞďƵƐĐĂĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐŝŶŝĐŝĂŵͲƐĞĐŽŵƵŵƷŶŝĐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞ
ŝƚĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ġ ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ
ƉƌŽďůĞŵĂ͕;t/E^dKE͕ϭϵϵϮͿϭϮ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝĂ ŽƉĞƌĂŵ ƐŽďƌĞ ƵŵĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŵƉĂƌĂůĞůŽ͘ƐƐŝŵ͕ĞůĂƐƉŽĚĞŵĨĂǌĞƌĂďƵƐĐĂĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚŽĞƐƉĂĕŽĚĞƐŽůƵĕƁĞƐ͕
ĂůŽĐĂŶĚŽƵŵŶƷŵĞƌŽĚĞƐŽůƵĕƁĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƉĂƌĂďƵƐĐĂĞŵǀĄƌŝĂƐƌĞŐŝƁĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƚĂŝƐƚĠĐŶŝĐĂƐƚġŵ
ŵĂŝŽƌĞƐĐŚĂŶĐĞƐĚĞĂƚŝŶŐŝƌĂƐĄƌĞĂƐŵĂŝƐƉƌŽŵŝƐƐŽƌĂƐĚŽĞƐƉĂĕŽĚĞďƵƐĐĂ͘KƐ'ƐĚŝĨĞƌĞŵĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞďƵƐĐĂĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƋƵĂƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƐĞŐƵŶĚŽZE;ϮϬϬϯͿϭϯ͗
ͻ ŽƐ 'Ɛ ƚƌĂďĂůŚĂŵ ĐŽŵ ƵŵĂ ĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ Ğ ŶĆŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͖
ͻŽƐ'ƐĞǆƉůŽƌĂŵƵŵĞƐƉĂĕŽĚĞďƵƐĐĂ͕ŽŶĚĞĞƐƚĆŽƚŽĚĂƐĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐƐŽůƵĕƁĞƐĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͖
ͻ ŽƐ 'Ɛ ƵƚŝůŝǌĂŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽ ŽƵ ƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂ Ğ ŶĆŽ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞ
ͻŽƐ'ƐƵƚŝůŝǌĂŵƌĞŐƌĂƐĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƚŝĐĂƐ͘
KƐ'ƐďĂƐĞŝĂŵͲƐĞ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĂůĞĂƚſƌŝŽ
ĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƐƚŽƐĐŽŵŽƉŽƐƐşǀĞŝƐƐŽůƵĕƁĞƐĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͘ƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞǀŽůƵƚŝǀŽ͕
ĞƐƚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ġ ĂǀĂůŝĂĚĂ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ Ġ ĚĂĚŽ Ƶŵ şŶĚŝĐĞ͕ Ž ƋƵĂů ƌĞĨůĞƚĞ ƐƵĂ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ hŵĂ ƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵ ĚŽƐŵĂŝƐ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ ĠŵĂŶƚŝĚĂ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐŽƵƚƌŽƐƐĆŽĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐ͘KƐŵĞŵďƌŽƐŵĂŶƚŝĚŽƐƉĞůĂƐĞůĞĕĆŽƉŽĚĞŵƐŽĨƌĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞŵ
ƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐŐĞŶĠƚŝĐŽƐ͕ŐĞƌĂŶĚŽĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƉƌſǆŝŵĂŐĞƌĂĕĆŽ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĐŚĂŵĂĚŽĚĞƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĠƌĞƉĞƚŝĚŽĂƚĠƋƵĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐŽůƵĕƁĞƐƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂƐƐĞũĂ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϯ͘



&ŝŐƵƌĂϯͲƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚĞƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽŐĞŶĠƚŝĐŽƚşƉŝĐŽ͘


ϯ͘>'KZ/dDKWZKWK^dK
hŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ůŐŽƌŝƚŵŽ ŐĞŶĠƚŝĐŽ ;'Ϳ͕ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĚĂ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ Ğŵ ŽŶĚĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ ƉŽƌ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ġ
ƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚŽ'ĠĨĞŝƚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĞŽƌŝĂĚĞ&ŽƵƌŝĞƌ͕ŽŶĚĞĂƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ
ĚĂƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĆŽĞƐƚŝŵĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĞǀŽůƵƚŝǀŽ͘K
ƉƌŝŶĐşƉŝŽďĄƐŝĐŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĐĂƉƚƵƌĂƌĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ĂŵŽƐƚƌĂƐĚĂƐŽŶĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐŶĂƐ
ƚƌġƐĨĂƐĞƐ;ũĂŶĞůĂĚĞĚĂĚŽƐͿŵĞĚŝĚĂƐŶĂƐƵďĞƐƚĂĕĆŽĞĂŶĂůŝƐĂƌĂĚŝƐƚŽƌĕĆŽŚĂƌŵƀŶŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵ'͘

ϯ͘ϭŽůĞƚĂĚŽƐĂĚŽƐŶĂZĞĚĞĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
EŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ Ž ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ Ğ ƚĞŶƐƁĞƐ ǀŝƐƚĂ ŶŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ
ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ġ ĨĞŝƚĂ ŶĂ ƐƵďĞƐƚĂĕĆŽ͘ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ ƚĞŶƐĆŽ ǀŝƐƚŽ ŶŽ ƉƌŝŵĄƌŝŽ ƐĆŽ ƌĞďĂŝǆĂĚŽƐ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ;dW Ğ dͿ͘ EŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ ĚŽƐ dƐ Ğ dW^ ƐĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ
ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ͕ƌĞůĠƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ĞǀŝĚŽĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐŶŽ^ĂƐŽŶĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞƚĞŶƐĆŽ
ŽďƚŝĚĂƐ ŶĞƐƐĞƐ ƉŽŶƚŽƐ ŶĆŽ ƐĞƌĆŽ ƐĞŶſŝĚĞƐ ƉĞƌĨĞŝƚĂƐ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ŽƐ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐ ĚŽƐ dƐ Ğ dWƐ ƐĆŽ
ƉŽŶƚŽƐŽŶĚĞƐĞƉŽĚĞĐŽůĞƚĂƌŽƐŝŶĂůƉĂƌĂĂŶĂůŝƐĞĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽŚĂƌŵƀŶŝĐĂ͘
KƐĚĂĚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƐĆŽĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐĂŵŽƐƚƌĂƐĚĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ĚĂƐ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶĂ ƐƵďĞƐƚĂĕĆŽ ŶŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ ĚŽƐ dƐ͘ K ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉŽŶƚŽƐ
ĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌĐŝĐůŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĂƚĂǆĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵĚŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽͬĚŝŐŝƚĂů͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƐĞ
ĂƚĂǆĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵƵƚŝůŝǌĂĚĂĨŽƌĚĞϵ͕ϲŬ,ǌĞĂũĂŶĞůĂĚĞƚĞŵƉŽĐĂƉƚƵƌĂĚĂĨŽƌĚĞƵŵĐŝĐůŽ͕ĐŽŵŽĂ
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ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĐĂƉƚƵƌĂĚŽĠĚĞϲϬ,ǌ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽŶƚŽƐĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐĠĚĞϵϲϬϬͬϲϬсϭϲϬ͘ĞǀŝĚŽă
ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂů͕ĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚŽ
dW;ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞdƌĂŶƐŝĞŶƚWƌŽŐƌĂŵͿ͘

ϯ͘ϮƐƚŝŵĂĕĆŽĚĂĚŝƐƚŽƌĕĆŽŚĂƌŵƀŶŝĐĂ
WĂƌƚŝŶĚŽ ĚĂ ƚĞŽƌŝĂ ĚĞ &ŽƵƌŝĞƌ͕ Ġ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ƋƵĞ Ƶŵ ƐŝŶĂů ƉĞƌŝſĚŝĐŽ Ğ ĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƐƵĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŶƚşŶƵĂ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘ĞĨŽƌŵĂŐĞƌĂů͕ƵŵĂŽŶĚĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƚĞŵƉŽ͕ǆ;ƚͿ͕ƉŽĚĞ
ƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŵĂŶĞŝƌĂ͗


ݔሺݐሻ ൌ ݔ ݁

ఒǤ௧

  ୡǡ୧ ൫ɘ   Ʌୡǡ୧ ൯  ୱǡ୧ ሺԅ   Ʌୱǡ୧ ሻሾǤ Ͳͳሿ
୧ୀଵ

EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽŶĆŽĨŽƌĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƐŝŶĂůĞƐƚŝŵĂĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŵŶŽƐƐĂƐ
ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂŽďƚĞƌŽŵĞůŚŽƌƐŝŶĂůĞƐƚŝŵĂĚŽ͕ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚĂĂĞƋƵĂĕĆŽĂďĂŝǆŽ͘


ݔሺݐሻ ൌ  ୡǡ୧ ሺɘ ሻ  ୱǡ୧ ሺԅ ሻሾǤ Ͳʹሿ
୧ୀଵ

ĂƋ͘ϬϮ͕ƚĞŵͲƐĞƋƵĞĐ͕ŝ͕Ɛ͕ŝ͕ƐĆŽĂƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐĐŽͲƐĞŶŽĞƐĞŶŽĞʘϬĠĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕
Ğŵ ƌĂĚŝĂŶŽƐ͖ ŝ Ġ Ă ŽƌĚĞŵ ĚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂ Ğ E Ġ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƐŝŶĂůƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌǆ;ƚͿ͘
ŝĂŶƚĞĚĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂĐŝŵĂ͕ƉŽĚĞͲƐĞŝŶĨĞƌŝƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĚĂĚŽĞŵƋ͘ϬϮ͕
ŽŶĚĞ&ĞĠĂĨƵŶĕĆŽĞƌƌŽĂƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚĂ͖Ǉ;ƚŬͿ͕Ŭсϭ͕͕͘͘͘ŵ͕ĠŽƐŝŶĂůĂŵŽƐƚƌĂĚŽŶŽƚĞŵƉŽƚŬ͖ǆ;ƚŬͿ͕Ŭс
ϭ͕͕͘͘͘ŵ͕ĠŽƐŝŶĂůĞƐƚŝŵĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂƋ͘Ϭϭ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕ƵŵƐŝŶĂů
ǆ;ƚͿĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƵŵƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽŽƵĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽʘϬсϮʋĨ͕ƉĂƌĂƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϲϬ
,ǌ͕ĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞŵƌĂĚŝĂŶŽƐƐĞƌĄĚĞϯϳϳƌĂĚͬƐ͘

ݕሺ ݐሻ
ݔሺ ݐሻ
 ۍଵ  ۍ ېଵ ې
ێ
ێ ۑ
ۑ
ሾܨ ሿ ൌ ݕ ێሺݐଶ ሻ  ۑെ ݔ ێሺݐଶ ሻ  ۑሾݍܧǤ Ͳ͵ሿ
ۑ ڭ ێ ۑ ڭ ێ
ݕۏሺݐ ሻݔۏ ےሺݐ ሻے
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐƋ͘ϬϯƐĞƌĄƌĞƐŽůǀŝĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂƚĠĐŶŝĐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂă
ĄƌĞĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘ƚĠĐŶŝĐĂƋƵĞƐĞƌĄƵƐĂĚĂ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĠƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƚĞŽƌŝĂĚŽƐůŐŽƌŝƚŵŽƐ
'ĞŶĠƚŝĐŽƐ ;'ƐͿ͘ >ŽŐŽ͕ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ġ͗ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĞƐƚŝŵĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉĞůĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĞŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĚŽƐŝŶĂů͘ŝĚĞŝĂĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚŽǀĞƚŽƌĚĞĞƌƌŽ&ĞĠ
ŝŶƐĞƌŝĚĂ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƐŝŶĂů ĞƐƚŝŵĂĚŽ ƐĞũĂ Ž ŵĂŝƐ ƉƌſǆŝŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĂƋƵĞůĞ ĂŵŽƐƚƌĂĚŽ͘ 
&ŝŐƵƌĂϰŝůƵƐƚƌĂĂŝĚĞŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͘
ĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŝǀŽ&ŽďƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĠ͗
 ܾܨൌ ඩ

ͳ
݉

݉

ʹ

ሺ  ݁ܨሺ݅ሻ െ  ݀݁ܯሻ ሾݍܧǤ ͲͶሿ
݅ൌͳ
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KŶĚĞ͗

ܨ
ሾݍܧǤ Ͳͷሿ
݉
ŵсŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽŶƚŽƐĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂũĂŶĞůĂ͘
ܯௗ ൌ 



&ŝŐƵƌĂϰͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽĞƌƌŽĂƐĞƌĞƐƚŝŵĂĚŽ

ϰ͘Z^h>dK^W>/K
ŽŶĨŽƌŵĞ ĚŝƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽƐ 'Ɛ ŶĂ ďƵƐĐĂ ĚĞ ƵŵĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ſƚŝŵĂ Ă ƋƵĂů ŵĞůŚŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ Ă ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͘
WĂƌĂĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƚĞŵͲƐĞĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗
•

WŽƉƵůĂĕĆŽĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌϴϬϬĐƌŽŵŽƐƐŽŵŽƐ͖

•

DĠƚŽĚŽĚĞƐĞůĞĕĆŽ͗ƌŽůĞƚĂ͖

•

ŽŝƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞůŝƚŝƐƚĂƐ͖

•

&ŽƌŵĂĚĞĐƌƵǌĂŵĞŶƚŽ͗ŵĠĚŝĂĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ͖

•

DƵƚĂĕĆŽ͗ƚĂǆĂĚĞŵƵƚĂĕĆŽĚĞϱй͖

•

ƌŝƚĠƌŝŽĚĞƉĂƌĂĚĂĚĞϭϱϬϬϬŐĞƌĂĕƁĞƐ͘

EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽƌĂŵƐŝŵƵůĂĚĂƐĂƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐşŵƉĂƌĞƐĂƚĠĂƐĞǆƚĂŽƌĚĞŵ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ
ĞƐƚŝŵĂĚĂƐĨŽƌĂŵ͗ϭǐ͕ϯǐ͕ϱǐ͕ϳǐ͕ϵǐĞϭϭǐ͘ƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͕ĂŵŽƐƚƌĂĚŽǇ;ƚͿĞĞƐƚŝŵĂĚŽǆ;ƚͿ͕ĨŽƌĂŵ
ĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ž ĞƌƌŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ĞůĞƐ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĂ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĞƐƚĆŽ ĐŽŶƚŝĚŽƐ ŶĂ
dĂďĞůĂϮ͘
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dĂďĞůĂϮʹZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĚĂƐŝŵƵůĂĕĆŽ



rdem




m it de
armônica
ida

m it de
armônica
estimada

rro
m it de


2




2





KƐĞƌƌŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĨŽƌĂŵďĞŵƉĞƋƵĞŶŽƐƉĂƌĂĂƐŽƌĚĞŶƐϭǐ͕ϯǐĞϱǐ͕ĚĂƐƋƵĂŝƐƐĆŽ
ĂƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂƐĞƌĞŵĞƐƚŝŵĂĚĂƐ͕ƉŽŝƐĞƐƚĆŽŵĂŝƐƉƌſǆŝŵĂƐĚĂŚĂƌŵƀŶŝĐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘WĂƌĂĂƐ
ŽƌĚĞŶƐϳǐ͕ϵǐĞϭϭǐŽƐĞƌƌŽƐĨŽƌĂŵŵĂŝŽƌĞƐ͕ƉŽƌŝƐƐŽ͕ŽŽďũĞƚŝǀŽĨƵƚƵƌŽĠĂũƵƐƚĂƌŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƉƌŽƉŽƐƚŽ
ƉĂƌĂƋƵĞŽƐĞƌƌŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐƉŽƐƐĂŵƐĞƌĂŝŶĚĂŵĞŶŽƌĞƐƋƵĞŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĞƐƐĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͘

ϱ͘ KE^/ZO^&/E/^
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ƶŵ ŵĠƚŽĚŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ŶŽ ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ Ă ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĞŵ^ŝƐƚĞŵĂƐůĠƚƌŝĐŽƐĚĞWŽƚġŶĐŝĂ͘
&ĂǌĞƌ Ă ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ĐŽƌƌĞƚĂ ĚĞƐƚĂƐ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ Ġ ĂůŐŽ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů ŶŽƐ ĚŝĂƐ ĂƚƵĂŝƐ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ ĂƐ
ŵĞƐŵĂƐĐĂƵƐĂŵƉƌŽďůĞŵĂƐƐĠƌŝŽƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ͕ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕
ĞĨĞŝƚŽƐ ŝŶĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ͕ ŵĂƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
ƐƐŝŵ ƐĞŶĚŽ͕ ĐƌŝĂƌ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞƐƚŝŵĂƌ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ ƚŽƚĂů͕
ƚŽƌŶĂͲƐĞĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƷƚŝůƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽƵĞƌƌĂĚŝĐĂƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉĞůĂƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ͘
WŽƌ Ĩŝŵ͕ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĂƉůŝĐĂĚĂ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ďĂƐƚĂŶƚĞ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ YƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŶĞƌŐŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ͕ ƉŽŝƐ ƉĞƌŵŝƚĞ Ž
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğ
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/^
ϭZZ/>'͕:͕͘td^KE͕E͘Z͕͘WŽǁĞƌ^ǇƐƚĞŵ,ĂƌŵŽŶŝĐƐ͕ƐĞĐŽŶĚĞĚŝƚŝŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂŶƚĞƌďƵƌǇ͕
ϮϬϬϯ͘

Ϯh'E͕Z͘͘ĞƚĂůůŝ͕ůĞĐƚƌŝĐĂůWŽǁĞƌ^ǇƐƚĞŵƐYƵĂůŝƚǇ͕ƐĞĐŽŶĚĞĚŝƚŝŽŶ͕DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕ϮϬϬϮ͘
ϯ&ŝůŚŽ͕:͘D͘;ϮϬϬϳͿ͘/ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐůĠƚƌŝĐĂƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ƐĠƚŝŵĂĞĚ͕͘>d͘

ϰ^ŽƵǌĂ͕>͘&͘t͕͘ZŽƐƐ͕Z͘W͘͘ĞtĂƚĂŶĂďĞ͕͘,͘;ϮϬϬϱͿ͘hŵĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽƐŽďƌĞŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ
ƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕s/^ĞŵŝŶĄƌŝŽƌĂƐŝůĞŝƌŽƐŽďƌĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ
;s/^YͿ͕ĞůĠŵ;WͿ͘
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ϱ'ŽŶǌĂůĞǌ͕D͘>͕͘WŝƌĞƐ͕/͕͘͘^ŝůǀĂ͕^͘Z͘ĞůŵĞŝĚĂ͕W͘͘͘;ϮϬϬϱͿ͘ŽƌƌĞŶƚĞƐŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐĞŵĂƉĂƌĞůŚŽƐ
ĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕s/^ĞŵŝŶĄƌŝŽƌĂƐŝůĞŝƌŽƐŽďƌĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ;s/^YͿ͕ĞůĠŵ;WͿ͘

ϲŽůůĞŶ͕D͘,͘:͕͘'Ƶ͕/͘z͘,͕͘^ĂŶƚŽƐŽ͕^͕͘D͘&͘DĐ'ƌĂŶĂŐŚĂŶ͕W͘͘ƌŽƐƐůĞǇ͕D͘s͘Z͘ZŝďĞŝƌŽ͕W͘&͘
;ϮϬϬϵͿ͘ ƌŝĚŐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŝŐŶĂů ĂŶĚ ƉŽǁĞƌ͗ ƐƐĞƐƐŝŶŐ ƉŽǁĞƌ ƐǇƐƚĞŵ ƋƵĂůŝƚǇ ƵƐŝŶŐ ƐŝŐŶĂů
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕/^ŝŐŶĂůWƌŽĐĞƐƐŝŶŐDĂŐĂǌŝŶĞ͘

ϳ:͘ƌƌŝůůĂŐĂ͕WŽǁĞƌƐǇƐƚĞŵŚĂƌŵŽŶŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ͖EĞǁzŽƌŬ͗tŝůĞǇ͕ϭϵϵϳ͘

ϴZ͘E͘ƌĂĐĞǁĞůů͕dŚĞ&ŽƵƌŝĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯƌĚĞĚ͘ŽƐƚŽŶ͗DĐ'ƌĂǁ,ŝůů͕ϮϬϬϬ͘

ϵ h'E͕ Z͘ ͖͘ DĐ'ZE',E͕ D͘ &͘ dz͕ ,͘ t͘ ;ϭϵϵϲͿ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂů WŽǁĞƌ ^ǇƐƚĞŵƐ YƵĂůŝƚǇ͘
DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͘

ϭϬ hZZh^͕ ͘^͖͘ WZ<^͕ d͘t͘ ;ϭϵϴϱͿ͘ &dͬ&&d ĂŶĚ ŽŶǀŽůƵƚŝŽŶ ůŐŽƌŝƚŚŵƐ͗ dŚĞŽƌǇ ĂŶĚ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕tŝůĞǇͲ/ŶƚĞƌƐĐŝĞŶĐĞ͘

ϭϭ Z>K͕ W͘ '͘ Ğ K,/͕ >͘ ^͘ ;ϭϵϵϲͿ͘ hŵ EŽǀŽ ůŐŽƌŝƚŵŽ 'ĞŶĠƚŝĐŽ ,şďƌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ž WƌŽďůĞŵĂ ĚŽ
ĂŝǆĞŝƌŽsŝĂũĂŶƚĞĐŽŵŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽ͘///^ŝŵƉſƐŝŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞZĞĚĞƐEĞƵƌĂŝƐ͘

ϭϮt/E^dKE͕W͘,͘;ϭϵϵϮͿ͘ƌƚŝĨŝĐŝĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͘sŽů͘ϭĚĚŝƐŽŶtĞƐůĞǇWƵďŽ͘

ϭϯZE͕^͘K͘;ϮϬϬϯͿ͘^ŝƐƚĞŵĂƐ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐʹ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘sŽů͘ϭ͕DĂŶŽůĞ͕Ăƌŝƌŝʹ
^ĆŽWĂƵůŽ͘
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^dhKs//>/dE//DW>EdKhD^/^dDZ/K
/'/d>WZ^/>,^Kh^dE,K
ϭ

Ϯ

ϯ

,͘͘:͘DĂŶŽĞů ͕s͘͘1ƚĂůŽ Ğt͘D͘D͘:ŽƐĠ
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĞ
ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ŚĞŶƌŝƋƵĞ͘ĞŶŐƚĞůĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹŝƚĂůŽǀŝƚŽƌĐĂǀĂůĐĂŶƚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹǁĂůůǇΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ

Z^hDK

ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ǀŝƐĂ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƵŵĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚŽĞŶƚŽƌŶŽ ĚŽ ĂĕƵĚĞ ĂƐƚĂŶŚĆŽĞ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ŝůŚĂƐ ĐŽŵ Ž ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚŽ
ŵƵŶĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƐĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽƐƐĂŵ ƚĞƌ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽƐ ŝŶƷŵĞƌŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƚĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ǀŝĂ ǁĞď͕ ŵĞĚŝĐŝŶĂ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘KƚƌĂďĂůŚŽƉƌŽǀĂƌĄƋƵĞĠƉŽƐƐşǀĞůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞƐƐĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĞŶůĂĐĞĚĞ
ƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ Ğ ĚĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ tŝDy͘ K ĞŶůĂĐĞ ǀŝĂ ƌĄĚŝŽ ƐĞƌĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ĞŶƚƌĞ Ž
ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ:ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂ;ǀŝǌŝŶŚŽĂŽĂĕƵĚĞͿ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝĂĐĞƐƐŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞĂŝůŚĂĚĞƵƌƵƉĂƚŝ;ƵŵĂĚĂƐ
ŝůŚĂƐĚŽĂƐƚĂŶŚĆŽͿ͘WĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐŝŶĂůƋƵĞĐŚĞŐĂăŝůŚĂĂƚĠŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕ĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂtŝDy
ƐĞƌĄĞŵƉƌĞŐĂĚĂ͘ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞƐůŝŶŬƐƐĞƌĄĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵƐŽĨƚǁĂƌĞƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂ
ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ ǀŝĂ ƌĄĚŝŽ͘ EĂ ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕ ƐĞƌĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ă ĂƚƵĂů ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐŵƵŶĚŝĂŝƐĞĐŽŵŽĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞŵĞƐƚĂĚŽĞŵƐŝŶƚŽŶŝĂĐŽŵŽĂǀĂŶĕŽĚĞƐƐĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͘
KĂƌƚŝŐŽƚĞǀĞĐŽŵŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽƚĞſƌŝĐĂĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐǀŝĂƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕
tŝDy͕ ĐŝĚĂĚĞƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ Ğ Ž ŵŽĚĞůŽ >ŽŶŐůĞǇͲZŝĐĞ͘ K ĂƌƚŝŐŽ ƚĂŵďĠŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ĂĕƵĚĞ Ğ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĞ
ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƵŵĂ ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ ĂŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ Ğ Ă
ĐŽŶĐůƵƐĆŽŽďƚŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĐŝĚĂĚĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽǀŝĂƌĄĚŝŽ͕ŝŶĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂůĞƐŽĐŝĂů͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƚġŵŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ
ĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞƌĞĚĞƐƐĞŵĨŝŽŝŵƉƌŝŵĞŵŶŽǀĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ;ƌĞĚĞƐ
ĚĞ ƐŽĐŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉŽƌ ^D^͕ ŵŝĐƌŽͲďůŽŐŐŝŶŐͿ͕ ŶŽǀĂƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ ;ĂĐĞƐƐŽ Ğ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĞŵŵŽďŝůŝĚĂĚĞͿĞŶŽǀŽƐĚĞƐĞŶŚŽƐŶŽĞƐƉĂĕŽƵƌďĂŶŽ;ǌŽŶĂƐĚĞĂĐĞƐƐŽƉĂƌĂtŝͲ&ŝĞĐĞůƵůĂƌ͕ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ
ƉŽƌ 'W^͕ ŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ͕ ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽͿ ǀĆŽ ƐĞŶĚŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͘ WŽƵĐŽ Ă ƉŽƵĐŽ͕ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚŝĄƌŝĂƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĐŽŵĞĕĂĂ
ƚĞƌ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ ĐŽŵ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘ Ɛ ĐŝĚĂĚĞƐ
ĞŶƚƌĂŵŶĂĞƌĂĚĂĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽƵďşƋƵĂ͕ĞŵďĂƌĐĂĚĂĞŵſǀĞů͘
 ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ d/ ĚĞǀĞ ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ǀŝĠƐ ĚĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ğ ĂĕƁĞƐ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ Đŝǀŝů
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽƐƐĂ ŽďƚĞƌ ƐƵĐĞƐƐŽ͘ EĆŽ ďĂƐƚĂ ĂƉĞŶĂƐ Ž ƐŝŵƉůĞƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ͘ ^ĆŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĂĕƁĞƐƉĂƌĂƋƵĞŽŵƵŶĚŽĚŝŐŝƚĂůŶĆŽƐĞũĂŵĂŝƐƵŵĞƐƉĂĕŽĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂŽƐŵĂŝƐĂďĂƐƚĂĚŽƐ͘
ďĞŵ ƐĂďŝĚŽ ƋƵĞ͞ŽŵĂŝŽƌĂĐĞƐƐŽ ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ĐŽŶĚƵǌŝƌ ĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ă ƌĞůĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ŵĂŝƐ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĄŐĞƌĂƌƵŵĂŶŽǀĂůſŐŝĐĂĚĞĞǆĐůƵƐĆŽ͕ĂĐĞŶƚƵĂŶĚŽĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐĞ
ĞǆĐůƵƐƁĞƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͟;Z^/>͕ϮϬϬϬ͕Ɖ͘ϳͿ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ŶĞŵƚŽĚĂƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞƐĞŶƚĞŵĂǀŽŶƚĂĚĞĚŝĂŶƚĞ
ĚĂƐŶŽǀŝĚĂĚĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘WĂƌĂĐŽŶƚƌĂƌŝĂƌĞƐƚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ŽƐŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞƐƚġŵƉĞƌĐĞďŝĚŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂƉƌŽǆŝŵĞŵŽƐĐŝĚĂĚĆŽƐĚĞƐƐĞƐŶŽǀŽƐŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
ŵŝŶŽƌĂƌŽƉĞƌŝŐŽůĂƚĞŶƚĞĚĞƵŵĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞ͞ĂŶĂůĨĂďĞƚŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͘͟
ƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƵƐŽ ĚĞƐƐĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĂŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƐŽĐŝĂů Ğ ĚŝŐŝƚĂů͕ ƐƵƌŐŝƵ Ž
ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĂƐĐŝĚĂĚĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͘KŽďũĞƚŝǀŽŵĂŝŽƌĚĞƐƐĂŶŽǀĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĠƉƌŽŵŽǀĞƌŽǀşŶĐƵůŽƐŽĐŝĂů͕Ă
ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ Ă ĚĞŵŽĐƌĂƚŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĂĐĞƐƐŽ ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĚŽ
ĞƐƉĂĕŽ͕ŽĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞŽƌĞĨŽƌĕŽĚĂĚŝŵĞŶƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͘
EŽĞŶƚŽƌŶŽĚŽĂĕƵĚĞĂƐƚĂŶŚĆŽĞĞŵƐƵĂƐŝůŚĂƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚĂƐ͕
Ğŵ ƐƵĂ ŵĂŝŽƌŝĂ͕ ƉŽƌ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂůŚĂŵ ŶŽƐ ƉĞƌşŵĞƚƌŽƐ ŝƌƌŝŐĂĚŽƐ ĂďĂƐƚĞĐŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ
ĄŐƵĂƐĚŽĂĕƵĚĞ͘ƐƐŝŵ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐĂƚƵĂŝƐƉŽƐƐĂŵĐŚĞŐĂƌ
ĂƚĠĂŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĂƌĞŐŝĆŽ͕ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂŶĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ƋƵĞĠĐĂƉĂǌĚĞĚĂƌ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĞĂŽŚŽŵĞŵĚŽĐĂŵƉŽ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽƐĞƌĞŶĚĂŶĂƌĞŐŝĆŽĞŽƚŝŵŝǌĂƌ
ĂƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ Ġ ĂůŐŽ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂůĂǀĂŶĐĂƌ Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽŶşǀĞůĚĞǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂƚŝŶŐŝĚĂƐƉŽƌĞƐƐĂƐŵĞůŚŽƌŝĂƐ͘
ƐƐŝŵ͕ ƐĞŐƵĞͲƐĞ Ă ĞƐƚĂ ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕ Ƶŵ ŝƚĞŵ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ă ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŵĂďĂƐĞĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐŽďƌĞĂƋƵĂůĨŽŝƐĞŶĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŽĐŽŶƚĞƷĚŽĂďŽƌĚĂĚŽ͘ƚĞƌĐĞŝƌĂƐĞĕĆŽĠ
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ăƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽĂƌƚŝŐŽ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĂĂŶĄůŝƐĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ͘WŽƌĨŝŵ͕
ĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĠĨŽƌŵƵůĂĚĂďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞĨŽƌĂŵĂůĐĂŶĕĂĚŽƐ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉŽƌZĂĚŝŽĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
EŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐŚƵŵĂŶĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽƐĞŶĞĐĞƐƐŝƚŽƵĚĞƵŵĂůĐĂŶĐĞŵĂŝŽƌ
ƋƵĞŽĚĂǀŽǌŚƵŵĂŶĂ͕ŽŚŽŵĞŵůĂŶĕŽƵŵĆŽĚĂƐƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͘ĞŶƚƌĞĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͕
ƵŵĂĚĂƐŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĂŝŶĚĂŚŽũĞĠĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ǀŝĂƌĄĚŝŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉĂŐĂŵ ŶŽ ŵĞŝŽ ĂĠƌĞŽ͘  ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĂĐŽŶƚĞĕĂ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ƶŵ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌ͕ Ƶŵ ƌĞĐĞƉƚŽƌ Ğ Ƶŵ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĐŽŵŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϭ͕ŽŶĚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƉůŝƐƚĂ͕ƚĞŵŽƐƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌŶĂĞƐƚĂĕĆŽ͕
ƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƌĞĐĞƉƚŽƌŶĂĞƐƚĂĕĆŽĞŽĂƌĐŽŵŽŵĞŝŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘
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i

ra

ementos da com nicação or radio re

ncia

DĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ǀŝĂ ƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĨƵŶĐŝŽŶĞ ƐĂƚŝƐĨĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĆŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐďĄƐŝĐŽƐ͗
 ϭͿ  ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐŝŶĂů ƌĞĐĞďŝĚŽ ĚĞǀĞ ƚĞƌ ƉŽƚġŶĐŝĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƐĞ ƐŽďƌĞƉŽƌ ĂŽ ƐŝŶĂů ĚŽ
ƌƵşĚŽƌĞĐĞďŝĚŽ͖
 ϮͿŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽƐŝŶĂůĚĞǀĞƐĞƌƉƌŽƉĂŐĂĚĂƐĞŵĚŝƐƚŽƌĕĆŽĞǆĐĞƐƐŝǀĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂŽŶĚĂĚĞǀĞƐĞƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂ Ğŵ ƵŵĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĐŽŵ ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ Ğ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕
ƉĂƌĂĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĂĨĂŝǆĂ͖
 ϯͿWĂƌĂƋƵĞŽƌĄĚŝŽĞŶůĂĐĞƚĞŶŚĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞƵŐƌĂƵ͕ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĐŝŵĂĚĞǀĞŵ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚŽƚĞŵƉŽ͘
 ƐƐĞƐ ƉƌĠͲƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƐĆŽ ŵĂŝƐ ĨĄĐĞŝƐ ĚĞ ƐĞƌĞŵ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ŝĚĞĂŝƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƵŵĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ŶŽ ǀĄĐƵŽ͘ EĞƐƐĞ ĐĂƐŽ͕ ƚĞƌşĂŵŽƐ ƵŵĂ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĞŵĞƐƉĂĕŽ ůŝǀƌĞ͘DĂƐ͕ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ
ƌĞĂŝƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵĞŵƉĞĐŝůŚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉŽƐƐşǀĞŝƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŶŽƉĞƌĐƵƌƐŽĚĞƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽƚĂŝƐĐŽŵŽŵŽŶƚĂŶŚĂƐ͕ĄƌǀŽƌĞƐ͕ƉƌĠĚŝŽƐ
ĞŽƉƌſƉƌŝŽƐŽůŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϮ͘


i

ra 2

it ação rea de m er i to o r ico contendo r ores e r dios re resentado or m
r ico a t ra m dist ncia m .

ŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƵǆŝůŝĂƌĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĞƚĠĐŶŝĐŽƐĂƉƌŽũĞƚĂƌĞŵĞŶůĂĐĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĐĂĚĂǀĞǌ
ŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞƐ ƋƵĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ Ğ ĐĂƌƚĂƐ ĐĂƌƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŵ ĂƵǆŝůŝĂƌ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂ
ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚĂ ƌĂĚŝŽǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ƋƵĞ Ġ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ǀŝƐĂĚĂ ĚŝƌĞƚĂ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽǀŝĂƌĄĚŝŽ͘
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Ϯ͘Ϯ tŝDy
KƉĂĚƌĆŽ/ϴϬϮ͘ϭϲƚŽƌŶŽƵͲƐĞŵĂŝƐĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽtŝDy&ŽƌƵŵ͕ƋƵĞĠƵŵ
ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐƌŝĂĚŽ Ğŵ ϮϬϬϭ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ ƐĞƵƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ƐƵƉŽƌƚĞ ƉĂƌĂ Ž ƉĂĚƌĆŽ ϴϬϮ͘ϭϲ͘ K tŝDy Ġ ƵŵĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ƉƌŽǀĞƌ
ďĂŶĚĂ ůĂƌŐĂ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ĐŽŵ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ tŝDy ƋƵĞ ƐĆŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĞƐŝŶĂůĂƚĠŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϯ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕
ĠƉŽƐƐşǀĞůĐƌŝĂƌŐƌĂŶĚĞƐƌĞĚĞƐƐĞŵĨŝŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞĚĂƌĐŽďĞƌƚƵƌĂƌĄĚŝŽĂƚŽĚĂƵŵĂĐŝĚĂĚĞ͘

&ŝŐƵƌĂϯʹƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƌĞĚĞtŝDy
ƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞƌƐĆŽƉĂƌĂŽtŝDyĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂƉĞůŽ/ĞŵϮϬϬϭ͗Ž/ϴϬϮ͘ϭϲ͘ƉĂƌƚŝƌĚĂş͕ĨŽƌĂŵ
ƐƵƌŐŝŶĚŽ ŽƵƚƌĂƐ ǀĞƌƐƁĞƐ ŵĂŝƐ ĂƉƌŝŵŽƌĂĚĂƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ǀŝƐĂĚĂĚŝƌĞƚĂ͕ĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ƐƵƉŽƌƚĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘ďĂŝǆŽ͕ĞƐƚĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƵŵĂƚĂďĞůĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐǀĞƌƐƁĞƐĚŽtŝDyůĂŶĕĂĚĂƐ͘
dĂďĞůĂϭʹYƵĂĚƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĚĂƐǀĞƌƐƁĞƐĚŽtŝDy͘
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ƐƐŝŵ͕tŝDyƚŽƌŶŽƵͲƐĞƐŝŶƀŶŝŵŽĚĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĞĞĂůƚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕
ƐĞŶĚŽƵŵĂƉƌŽŵĞƐƐĂƉĂƌĂĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƚƌŝƉůĞͲƉůĂǇ͕ƋƵĞŝŶĐůƵĞŵǀŽǌ͕ĚĂĚŽƐĞŵƵůƚŝŵşĚŝĂ
ŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵĞƌŐĞŶƚĞŵƵŶĚŝĂů͘ŽŵŽĞǆĞŵƉůŽĚĞƐƚĞƐŝŶƀŶŝŵŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚĞƐƚĂĐĂƌŽĐŝŶƚƵƌĆŽĚŝŐŝƚĂůĚŽ
ƐƚĂĚŽĚŽĞĂƌĄƋƵĞĚĞǀĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌĂƚĠϴϮйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƵƌďĂŶĂĚŽƐƚĂĚŽĂƚĠŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϭ͘^ĞƌĆŽ
ŵĂŝƐ ĚĞ Ϯ͘ϱϬϬ Ŭŵ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƚŝĐĂ ĚĞ ĂůƚĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽ ſƌŐĆŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ğ ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ ŽƵƚƌŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ͘  ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽ ĂĐĞƐƐŽ ƐĞ ĚĂƌĄ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂtŝDy͕ƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞůŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂƚĠϳϬDďƉƐ͕ĞŵĐĂĚĂŵƵŶŝĐşƉŝŽ͘

Ϯ͘ϯ ŝĚĂĚĞƐŝŐŝƚĂŝƐ
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞĐŝĚĂĚĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐĠĂůŐŽďĞŵĂŵƉůŽ͘WĂƌĂ^ŝůǀĂ;ϮϬϬϮͿ͕ĐŝĚĂĚĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐƐĆŽĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ Ă ƵŵĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚŝŐŝƚĂů͘ :Ą
ƉĂƌĂ 'ƌĂŚĂŵ ;ϮϬϬϮͿ͕ ĐŝĚĂĚĞƐ ǀŝƌƚƵĂŝƐƐĆŽĞƐƉĂĕŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ďĂƐĞĂĚŽƐ ŶĂ tŽƌůĚtŝĚĞ tĞď͕
ƋƵĞĨŽƌĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƉĂƌĂĐŽŶĞĐƚĂƌͲƐĞ͕ĚĞƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĞǆƉůşĐŝƚĂ͕ăƐĂŐĞŶĚĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĐĂĚĂĐŝĚĂĚĞ͘ƐƐĂƐĐŝĚĂĚĞƐǀŝƌƚƵĂŝƐĞƐƚĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉŽůşƚŝĐĂƉĂƌĂƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞ
ĚĞƉůĂŶŽƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐĞŽďũĞƚŝǀŽƐĐŽŵŽ͗ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƵƌďĂŶŽŐůŽďĂů͕ĞƐƚşŵƵůŽĂŽĐŽŶƐƵŵŽĞĂŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕
ŵĞůŚŽƌĂ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĐŝĚĂĚĆŽƐ Ğ ŽƐ ŐŽǀĞƌŶŽƐ ůŽĐĂŝƐ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂŝƐ͕ŵĂŝŽƌŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂƐĞĐŽŶŽŵŝĂƐůŽĐĂŝƐĞŽƌĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂǀŝĚĂĐşǀŝĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůůŽĐĂů͘
EĂ &ŝŐƵƌĂ ϰ͕ ƚĞŵŽƐ Ƶŵ ĞǆĞŵƉůŽ ĚĞ ƵŵĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚŝŐŝƚĂů͕ ŽŶĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ ƉĞƐƐŽĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŵ Ă
ŵĞƐŵĂƌĞĚĞƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĚĂĚŽƐ͘

&ŝŐƵƌĂϰʹǆĞŵƉůŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŝĚĂĚĞĚŝŐŝƚĂů͘

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŝĚĂĚĞĚŝŐŝƚĂůŝƌĄŝŵƉĂĐƚĂƌĚĞŵĂŶĞŝƌĂŵƵŝƚŽĨŽƌƚĞ
ƐŽďƌĞ Ă ǀŝĚĂ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğŵ ƋƵĞ ĞůĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ƵƐƵĨƌƵŝƌ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
Ă;ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂͿ͕  ŵĞĚŝĐŝŶĂ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ ĂĐĞƐƐŽ Ă ďĂŶĐŽƐ ǀŝĂ ǁĞď͘ EŽ ĐĂƐŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚŽƐ
ŵŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂƐ ŝůŚĂƐ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ŶŽ ĂĕƵĚĞ ĂƐƚĂŶŚĆŽ͕ ŝƐƚŽ ƐĞƌĄ ĂůŐŽ ŵƵŝƚŽ ǀĂůŝŽƐŽ͕ ƉŽŝƐ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ƚġŵ
ŵƵŝƚĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƉĂƌĂƚĞƌĂĐĞƐƐŽĂŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĚĞǀŝĚŽăƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĞ
ŽƌĞůĂƚŝǀŽŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞǀŝǀĞŵ͘
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Ϯ͘ϰ DŽĚĞůŽĚĞ>ŽŶŐůĞǇͲZŝĐĞ
dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵŵŽĚĞůŽďĂƐƚĂŶƚĞĚĞƚĂůŚĂĚŽ͕ƋƵĞĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞϲϬƉĂƌĂƉƌĞĚŝĕĆŽ Ğŵ ƚĞƌƌĞŶŽ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ /dD ;/ƌƌĞŐƵůĂƌdĞƌƌĂŝŶ DŽĚĞůͿ Ğ ƋƵĞ ǀĞŵ ƐĞŶĚŽ ƌĞĨŝŶĂĚŽ ĂŽ ůŽŶŐŽ
ĚŽƐĂŶŽƐ͘KŵŽĚĞůŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵĚĂĚŽƐĐŽůĞƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞϮϬD,ǌĞϮϬ',ǌĞŵĨĂŝǆĂƐĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂƐƋƵĞ
ǀĆŽĚĞϭĂϮϬϬϬŬŵ͕ĐŽŵĂůƚƵƌĂĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐǀĂƌŝĂŶĚŽĞŶƚƌĞϬ͘ϱĞϯϬϬϬŵ͕ƉĂƌĂƉŽůĂƌŝǌĂĕĆŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
ǀĞƌƚŝĐĂů͘
K ŵŽĚĞůŽ ĚĞ >ŽŶŐůĞǇͲZŝĐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ž ƉĞƌĨŝů ĚĞƚĂůŚĂĚŽ ĚŽ ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ ĞǆŝŐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĐĂůĐƵůĂŶĚŽ Ž ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĞĐƵƌƐŝǀĂ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĂŽ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŵĐĂĚĂƉŽŶƚŽĚŽƉĞƌĨŝů͘KƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĠďĂƐƚĂŶƚĞĞǆƚĞŶƐŽ͕ŽƋƵĞ
ŝŵƉĞĚĞĂƐƵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͘
KŵŽĚĞůŽƉŽƐƐƵŝĚŽŝƐŵŽĚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͗ƉŽŶƚŽͲĂͲƉŽŶƚŽĞƉŽŶƚŽͲĄƌĞĂ͘KŵŽĚŽƉŽŶƚŽͲĂͲƉŽŶƚŽĨĂǌ
ƵƐŽ ĚĞĚĂĚŽƐ ĚĞƚĂůŚĂĚŽƐ ĚŽƚĞƌƌĞŶŽ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ŵŽĚŽ ƉŽŶƚŽͲĄƌĞĂ ĨĂǌ ƵƐŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŐĞƌĂŝƐ
ĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ƌĞůĞǀŽ͘ ŽŵŽ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚŽ /dD ĐĂůĐƵůĞ ĂƐ
ƉĞƌĚĂƐ ƋƵĂŶĚŽ ŽƉĞƌĂ ŶŽ ŵŽĚŽ ƉŽŶƚŽͲĂͲƉŽŶƚŽ͕ ƚĞŵŽƐ͗ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵĂ Ğ ŵşŶŝŵĂ͕ ƚŝƉŽ ĚĞ
ƉŽůĂƌŝǌĂĕĆŽ͕şŶĚŝĐĞĚĞƌĞĨƌĂĕĆŽĚĂƚƌŽƉŽƐĨĞƌĂ͕ĐŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞĞƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞƌĞůĂƚŝǀĂĚŽƐŽůŽ͕ƚŝƉŽĚĞ
ĐůŝŵĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘

ϯ͘ DdKK>K'/
ϯ͘ϭ DŽĚĞůŽĚĞ>ŽŶŐůĞǇͲZŝĐĞ
KĂĕƵĚĞĂƐƚĂŶŚĆŽĠƵŵĂĕƵĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ ƐŽďƌĞŽůĞŝƚŽĚŽƌŝŽ:ĂŐƵĂƌŝďĞ͕ŶŽĞƐƚĂĚŽĚŽ
ĞĂƌĄ͘dĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĨĂůĂŶĚŽ͕ĞůĞĠ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂƌĞƉƌĞƐĂ͘ďĂƌƌĂŐĞŵĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚĂĞŵ:ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂ͕
ĞŵďŽƌĂ ĂƚŝŶũĂ ŽƵƚƌŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͗ ůƚŽ ^ĂŶƚŽ͕ :ĂŐƵĂƌĞƚĂŵĂ Ğ :ĂŐƵĂƌŝďĞ͕ ĚĂĚĂƐ ĂƐ ƐƵĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ
ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĞĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽŽŵĂŝŽƌĂĕƵĚĞƉĂƌĂƵƐŽƐŵƷůƚŝƉůŽƐĚĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂĞ
ƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĐŚĞŐĂĂϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬŵϹ͘
ŽůŽŶŐŽĚŽĂĕƵĚĞĂƐƚĂŶŚĆŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐŝůŚĂƐĐŽŵŽĂŝůŚĂĚŽƵƌƵƉĂƚŝ͕ĂŝůŚĂ'ƌĂŶĚĞĞĂŝůŚĂ
DĂůŚĂĚĂ sĞƌŵĞůŚĂ͘ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƐĂƐ ŝůŚĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ƐĠƌŝĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞ ƚĞůĞĨŽŶŝĂ Ğ ĚĂĚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚŝŐŝƚĂŝƐĂƉůŝĐĂĚŽƐăƌĞĂůŝĚĂĚĞůŽĐĂů͘
EĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŶŽĞŶƚŽƌŶŽĚŽĂĕƵĚĞ͕ŶĆŽŚĄŶĞŶŚƵŵƚƌĂďĂůŚŽĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂǀŝĂǁĞď͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐĞĞŵďĂƌĐĂĚĂƐĂƉŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĐĂƉƌŝŶŽĐƵůƚƵƌĂ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘
ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ğŵ ŶŽƐƐĂƐ ǀŝƐŝƚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĂŽ ůŽĐĂů ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŵŽƐ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ
ŝƌƌŝŐĂĚŽŶĂŝůŚĂĚŽƵƌƵƉĂƚŝ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ϮϬϬĨĂŵşůŝĂƐĚĞĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͘DĂƐĞƐƐĞƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ ƚġŵ ƵŵĂ ĐĞƌƚĂ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ Ğŵ ƚĞƌ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĂƵǆŝůŝĄͲůŽƐ ŶĂƐ ƐƵĂƐ
ƉůĂŶƚĂĕƁĞƐ͘ Žŵ Ă ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞƐƐĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽ Ž ƵƐŽ ĚĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ
ƉƌĞĐŝƐĆŽ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĐŽůĂďŽƌĂƌ ĐŽŵ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ ĚĞƐƐĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ğ͕ ƉŽƌ
ĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ ĐŽŵ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞůĞƐ͘ ƐƚĞƐ ƐĆŽ ĂůŐƵŶƐ ĚŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌƚŝĨŝĐĂŵ Ă
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĞƐƚƵĚŽĂƋƵŝƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
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Figura 5 – Visão geral do Açude Castanhão


Figura 6 – Visão do açude, parte do seu sangradouro e uma das suas pequenas ilhas.

ϯ͘Ϯ ZĂĚŝŽDŽďŝůĞ
K ZĂĚŝŽ DŽďŝůĞ Ġ Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ůŝǀƌĞ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ĐĂŵƉŽ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŵſǀĞŝƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽŵŽĚĞůŽĚĞƉƌĞĚŝĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌ>ŽŶŐůĞǇͲZŝĐĞ;ϭϵϲϳͿ͘EĞƐƚĞƐŽĨƚǁĂƌĞĠƉŽƐƐşǀĞůĞŶƚƌĂƌ
ĐŽŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂŵſǀĞůĞŐĞƌĂƌ͕ƐŽďƌĞƵŵŵĂƉĂĚŝŐŝƚĂů͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĞƐƚŝŵĂĚĂ͘DĂƐ͕ƉĂƌĂ
ŝƐƐŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞǀŽĐġũĄƚĞŶŚĂƵŵĂďĂƐĞĚĞŵĂƉĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐƐĂůǀŽƐĞŵƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘EŽŶŽƐƐŽ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƵƐĂƌĞŵŽƐ ŽƐ ŵĂƉĂƐ ĚĂ ďĂƐĞ 'dKWKϯϬ;'ůŽďĂů dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂƚĂͿ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶĂ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞƐƐĂďĂƐĞĚĞŵĂƉĂƐĠƋƵĞĞůĂũĄƉŽƐƐƵŝ͕ŝŶĐůƵƐŽŶĂƐƐƵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕Ž
ƉĞƌĨŝůƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐƌĞŐŝƁĞƐĚŽŵƵŶĚŽ͘ĞƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĆŽĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ŶŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĞŶůĂĐĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘ WĞůĂ ƐƵĂ ĨĄĐŝů ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĂ ƐƵĂ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞǀŝƐĂĚĂ ĞŵůŝŶŬƐƌĄĚŝŽƉŽŶƚŽͲĂͲƉŽŶƚŽ͕ŽZĂĚŝŽDŽďŝůĞĨŽŝŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐĐŽůŚŝĚŽĚĞŶƚƌĞŽƐŽƵƚƌŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͘

ϯ͘ϯ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐdĠĐŶŝĐĂƐ
hƚŝůŝǌĂŵŽƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƐĞƚŽƌŝĂŝƐ EDϱͲϮϮ;ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽͿ Ğ EDϱͲϮϱ;ƌĞĐĞƉĕĆŽͿ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŵŽƐ Ă
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽǀŝĂƌĄĚŝŽĞŶƚƌĞ:ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂ͕ĐŝĚĂĚĞƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂŶŽƐƐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞƋƵĞ
ƚĞŵĐŽŵŽŶŽƐƐŽƉŽŶƚŽďĂƐĞŽŚŽƚĞůKƐDĂŝĂƐ͕ĐƵũĂůĂƚŝƚƵĚĞĠϱǑϮϳΖϰϴ͕ϵΗ^ĞůŽŶŐŝƚƵĚĞϯϴǑϮϳΖϯϴ͕ϵΗK͕ĞĂ
ŝůŚĂ ĚĞ ƵƌƵƉĂƚŝ͕ ŽŶĚĞ Ž ƉŽŶƚŽ ďĂƐĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ġ Ă ƐĂůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ŐƌŽƉſůŽƐ͕ ƋƵĞ ƚĞŵ ĐŽŵŽ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞůĂƚŝƚƵĚĞϱǑϯϯΖϰϮ͕ϲΗ^ĞůŽŶŐŝƚƵĚĞϯϴǑϮϵΖϮϵ͕ϮΗK͘
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ŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉƌŽǀĂ͕ƚĂŵďĠŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵŽƐƵŵŽƵƚƌŽůŝŶŬĞŶƚƌĞĂƐĂůĂƚĠĐŶŝĐĂĚŽƵƌƵƉĂƚŝ͕ƋƵĞũĄ
ƚŝŶŚĂ ƐŝĚŽ ƵƐĂĚĂ ŶŽ ůŝŶŬĞŶƚƌĞ Ă ŝůŚĂ ĚŽ ƵƌƵƉĂƚŝ ĞĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ :ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂ͕ ĐƵũĂ ĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ƐĆŽ͗
ůĂƚŝƚƵĚĞ ϱǑϯϯΖϰϮ͕ϲΗ ^ Ğ ůŽŶŐŝƚƵĚĞ ϯϴǑϮϵΖϮϵ͕ϮΗ K͕ Ğ Ž ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůƚŽ ^ĂŶƚŽ;Ϳ͕ ƋƵĞ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ž
ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ :ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂ Ġ ǀŝǌŝŶŚŽ ĂŽ ĂĕƵĚĞ ĂƐƚĂŶŚĆŽ͕ ĐŽŵ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͗
ůĂƚŝƚƵĚĞĚĞϱΣϯϭ͛ϴ͕ϲϮ͟^ĞůŽŶŐŝƚƵĚĞĚĞϯϴΣϭϲ͛ϰϭ͕ϰϱ͟K͘

ϰ͘ E>/^/EdZWZdKK^Z^h>dK^
ŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƵƐŽĚŽZĂĚŝŽDŽďŝůĞ͕ŽůŝŶŬĞŶƚƌĞŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ:ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂĞ
ĂŝůŚĂĚŽƵƌƵƉĂƚŝ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐƉŽŶƚŽƐũĄĐŝƚĂĚŽƐŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĞǆĐĞůĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉŽĚĞ
ƐĞƌ ǀŝƐƚŽ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϴ͘  ůŝŶŚĂ ǀĞƌĚĞ ƋƵĞ ƵŶĞ ŽƐ Ϯ ƉŽŶƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĐŽŶĞǆĆŽ͘  dĞŶĚŽ Ğŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞŵ ŵƵŝƚŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ ĞůĂƐ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂůŽĐĂĚĂƐĞŵƚŽƌƌĞƐĚĞďĂŝǆĂĞƐƚĂƚƵƌĂ͕ŽƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂƋƵĞŽĐƵƐƚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ
ƐĞũĂŵĂŝƐďĂŝǆŽ͘

Figura

Visuali ação geogr i a do açude Castanhão e do lin a ser esta ele ido.
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Figura

Visuali ação do lin r dio entre aguari ara e Curupati.

:ĄŶŽĐĂƐŽĚŽůŝŶŬĞŶƚƌĞŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞůƚŽ^ĂŶƚŽĞĂŝůŚĂĚŽƵƌƵƉĂƚŝ͕ƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵĨŝŶƐĚĞĐŽŶƚƌĂ
ƉƌŽǀĂ͕ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŽďƚŝĚŽ Ġ ĞǆƉƌĞƐƐŽ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϵ͘  ůŝŶŚĂ ǀĞƌŵĞůŚĂ ĞŶƚƌĞ ĂƐ Ϯ ĂŶƚĞŶĂƐ ŝŶĚŝĐĂ Ă
ŝŶǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ĐŽŶĞǆĆŽ͘ EĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŶĞǆĆŽ ŶĆŽ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĂŶƚĞŶĂƐ ƐƵƐƉĞŶƐĂƐ Ğŵ ƚŽƌƌĞƐ ĚĞ ϭϱŵ ĐŽŵŽ ĂŶƚĞƐ͕ ŐƌĂĕĂƐ ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ŽďƐƚĄĐƵůŽ ĨşƐŝĐŽ͘ WĂƌĂ Ă
ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƐĞƌŝĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽƌƌĞƐŵƵŝƚŽ ĂůƚĂƐ͕Ž ƋƵĞ ĞůĞǀĂƌŝĂ Ž ĐƵƐƚŽĚŽ
ƉƌŽũĞƚŽĞŶĞŵƐĞŵƉƌĞĞǆŝƐƚĞŵƚŽƌƌĞƐĐŽŵĂůƚƵƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌŽŽďƐƚĄĐƵůŽ͘


Figura

Visuali ação do lin r dio entre Alto anto e Curupati.
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ϱ͘ KE>h^K
ĂƐĞĂĚŽŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͕ƉŽĚĞͲƐĞĂĨŝƌŵĂƌƋƵĞĠǀŝĄǀĞů͕
ĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽĂƐƚĂŶŚĆŽŝŐŝƚĂů͕ƉŽŝƐŽůŝŶŬĞŶƚƌĞ:ĂŐƵĂƌŝďĂƌĂĞ
ƵƌĂƉĂƚŝ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌƵŵĚŽƐƉŽŶƚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂĐĞƐƐŽăƐŵşĚŝĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ĚĞŶƚƌĞ
ĞůĂƐ ŵĂŝƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĂŽƐ ŵŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂƐ ŝůŚĂƐ͕ Ġ ƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞ ĞǆĞĐƵƚĄǀĞů͘ Ɛ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐƉĞůŽƉƌŽũĞƚŽ͕ƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽƐĞŵƐƵĂ
ĞǆƚĞŶƐĆŽ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ƉŽƐƐşǀĞů Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ tŝDy
ŽŵŶŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚŝŐŝƚĂů ĂŽƐ ĂƚŝŶŐŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƉƌŽũĞƚŽ Ğ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐĞŵ ĨŝŽ ƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĂƐŝůŚĂƐ͘
Žŵ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂ͕ ĂďƌĞͲƐĞ ƵŵĂ ĂŵƉůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĂƌĞŐŝĆŽĞƐƚƵĚĂĚĂŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽƉŽƐƐĂŵƚĞƌĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ
ƉĞůĂƐŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ĐŽŵŽĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ĐŽŵĠƌĐŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ŵĞĚŝĐŝŶĂĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞ͕
Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ Ă ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƉƌĞĐŝƐĆŽ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘ /ƐƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ž
ĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĞƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/
/dhʹd͘ZKDDEd/KE/dhͲZW͘ϱϯϬͲϬϴ͕WƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĂƚĂĂŶĚWƌĞĚŝĐƚŝŽŶDĞƚŚŽĚƐZĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌ
ƚŚĞĞƐŝŐŶŽĨdĞƌƌĞƐƚƌŝĂů>ŝŶĞͲŽĨͲ^ŝŐŚƚ^ǇƐƚĞŵƐ͘/dhʹdƚĞĐŚ͘ƌĞƉ͘'ĞŶĞďƌĂ͕^ƵşĕĂ͘ϭϵϵϳ͘
^ŝůǀĂ͕D͘d͘͘;ŝďĞƌͿ'ĞŽŐƌĂĨŝĂĚĂƐŝĚĂĚĞƐŝŐŝƚĂŝƐ͕ƌĂƐŝů͕ϮϬϬϮ͘
'ƌĂŚĂŵ // :͘t͘ ƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŶŐ WƵďůŝĐ ĐĐĞƐƐ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͘ /Ŷ͗ ^/'h^͛ϬϮ͕ ϮϬϬϮ͕ WƌŽǀŝĚĞŶĐĞ͕ ZŚŽĚĞ
/ƐůĂŶĚ͕h^͘
Z^/>͘DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘^ŽĐŝĞĚĂĚĞĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŶŽƌĂƐŝů͗>ŝǀƌŽsĞƌĚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕
ϮϬϬϬ͘
dsZ^ :jE/KZ͕ :͘Z͖͘ E/͕ ͘>͖͘͘ &ƌĞƌǇ͕ ͘͘K͘ DŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĞ ƌĄĚŝŽ ĞŶůĂĐĞ͗ ƵŵĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ
ƵƐĂŶĚŽƌĞĂůŝĚĂĚĞǀŝƌƚƵĂů͘/Ŷ͗Zs/^dZ^/>/ZZdK'Z&/ŶǑ͗ϱϱͬϬϭ͘ϮϬϬϯ͘
sZ/^^/DK͕ ^͘>͘ Z^ tDE ^D &/K͗ ĞŶĄƌŝŽƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ tŝDy Ğ tŝDĞƐŚ͘
ϮϬϬϳ͘ϱϲƉ͘DŽŶŽŐƌĂĨŝĂ;ĂĐŚĂƌĞůĂĚŽĞŵŝġŶĐŝĂƐĚĂŽŵƉƵƚĂĕĆŽͿͲĞŶƚƌŽĚĞŝġŶĐŝĂƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ
&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕ϮϬϬϳ͘
Zj:K͕͘&͘͘ĞŵĂŶĚĂĚĞĄŐƵĂĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌŝĐŽůĂĞƐĞƵƐŝŵƉĂĐƚŽƐ͗ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ϮϬϬϵ͘ϴϰƉ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;DĞƐƚƌĂĚŽĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂŐƌşĐŽůĂͿʹĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ
ŐƌşĐŽůĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄ͕&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕ϮϬϬϵ͘
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^dhKKWKdE/>/^Z/D/Ed/sKdZE^&KZDts>dEZdZ/K
^/E/^sK^WdK>M'/^

^ƵǌĞƚĞ͘E͘ŽƌƌĞŝĂϭ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘ĚĞ͘ŽƐƚĂϮĞ^ŝůǀĂŶĂƵŶŚĂŽƐƚĂϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ
ƐƵǌĞƚĞΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌʹǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌʹƐŝůǀĂŶĂΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ͕Ϯ͕ϯ

Z^hDK
  ƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĞ Ğ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŶĆŽ ŝŶǀĂƐŝǀĂ ƚġŵ ĨĞŝƚŽ ĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ
ƐŝŶĂŝƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƵŵĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ž ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ĚĞƐŽƌĚĞŶƐ
ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐƉŽƌƉĂƚŽůŽŐŝĂƐĚĂůĂƌŝŶŐĞ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐĚĂǀŽǌĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂĞǀŽůƵĕĆŽ
ĚĞ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽƐ Ğ ƉſƐͲĐŝƌƷƌŐŝĐŽƐ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂŽƐŵĠƚŽĚŽƐďĂƐĞĂĚŽƐŶĂŝŶƐƉĞĕĆŽĚŝƌĞƚĂĚĂƐĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐ͕ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐ
ĞǆĂŵĞƐŵĂŝƐŝŶǀĂƐŝǀŽƐ͘ĂŶĄůŝƐĞƚĞŵƉŽͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚĂƚŽƌŶĂƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƚĂŶƚŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐůŽďĂŝƐƋƵĂŶƚŽ
ĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͘KŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĞƐƚƵĚŽĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽ
ďĂƐĞĂĚŽŶŽƚĞƐƚĞĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǁĂǀĞůĞƚƐ
ĐŽŵŽ ĞǆƚƌĂƚŽƌ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŶĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ĂĨĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ŶſĚƵůŽƐ͕
ƉĂƌĂůŝƐŝĂĞĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞ͘EŽǀĞǁĂǀĞůĞƚƐĚĂĨĂŵşůŝĂĚĞĂƵďĞĐŚŝĞƐĞŵƐĞŝƐŶşǀĞŝƐĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƐĆŽ ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ͕ ĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ŽƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ
ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͕ ĂŶĄůŝƐĞ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ Ğ ƚĞƐƚĞ ĚĞ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
 ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ ĨĂůĂ Ġ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŵƉůĞǆŽ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ŵƵƐĐƵůĂƚſƌŝŽƐ͕
ƌĞƐƉŝƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĐĠƌĞďƌŽĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶƐŽƌĚĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĂƵĚŝƚŝǀĂ͘ůƚĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ
ŶĞƐƐĞƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉŽĚĞŵ ĐĂƵƐĂƌ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂƌƚŝĐƵůĂƚſƌŝŽ ĚĂ ĨĂůĂ͕ ĐĂƵƐĂŶĚŽ ĚĞƐŽƌĚĞŶƐ
ǀŽĐĂŝƐ͘ůŐƵŵĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŶĂůĂƌŝŶŐĞĐŽŵŽŶſĚƵůŽƐ͕ƉſůŝƉŽƐĐŝƐƚŽƐĞĞĚĞŵĂƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌ
ĐĂƵƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ŚĄďŝƚŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ŶĆŽʹƐĂƵĚĄǀĞŝƐ ĐŽŵŽ ƚĂďĂŐŝƐŵŽ Ğ ĂůĐŽŽůŝƐŵŽ ŽƵ ƉĞůŽ ĂďƵƐŽ ĞǆĐĞƐƐŝǀŽ Ğ
ŝŶĐŽƌƌĞƚŽĚĂĨĂůĂ͘KƵƚƌŽĨĂƚŽƌĐĂƵƐĂĚŽƌĚĞĚĞƐŽƌĚĞŶƐŶĂĨĂůĂƐĆŽĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐĐĂƵƐĂĚĂƐƉŽƌƉƌŽďůĞŵĂƐ
ŶĞƵƌŽͲĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽƐ ŽƵ ƉƐŝĐŽŐġŶŝĐŽƐ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͕ ŵĂů ĚĞ WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕ ĞƐĐůĞƌŽƐĞ ŵƷůƚŝƉůĂ͕ ŽƵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĐĞƌĞďƌĂŝƐ;^dDW>ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂǀŽǌĚĞƉĞŶĚĞĚŽŵŽĚŽĚĞĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĞ ĂďĞƌƚƵƌĂĚĂ ŐůŽƚĞĞĚĂǀŝďƌĂĕĆŽĚĂƐ
ĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐ͘ĞƌƚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐůĂƌşŶŐĞĂƐŝŵƉĞĚĞŵƋƵĞĂƐĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐƚĞŶŚĂŵƵŵĂǀŝďƌĂĕĆŽŐůŽƚĂů
ŚĂƌŵƀŶŝĐĂ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ͘ ĞƉĞŶĚĞŶĚŽ ĚĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ Ă
ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ ĚĂ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĂŝƐ ŽƵ ŵĞŶŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘ K ĞĚĞŵĂ ĚĞ ZĞŝŶŬĞ ĐĂƵƐĂ Ƶŵ ŝŶĐŚĂĕŽ
ĞǆĐĞƐƐŝǀŽƋƵĞĂĨĞƚĂƚŽĚŽŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐĐĂƵƐĂŶĚŽŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĂŐůŽƚĞ͘
KƉſůŝƉŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚŽƐĞƵƚŝƉŽĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĂŐůŽƚĞĞŶĂƐǀŝďƌĂĕƁĞƐĚĂƐ
ĚŽďƌĂƐ ǀŽĐĂŝƐ͘  ƉĂƌĂůŝƐŝĂ ƉƌŽǀŽĐĂ Ƶŵ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĂƐ ĚŽďƌĂƐ ǀŽĐĂŝƐ͕ ĚĞǀŝĚŽ Ă ĂůƚĞƌĂĕĆŽ
ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƉĞůĂůĞƐĆŽĚĂĚŽďƌĂƉĂƌĂůŝƐĂĚĂ;'K/EK>>KZEdĞƚĂů͕ϮϬϬϲͿ͘
ŵďŽƌĂ Ă ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĞũĂ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ǀŝďƌĂƚſƌŝŽ ƉŽĚĞ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ĂĨĞƚĂƌŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ
ĂƌƚŝĐƵůĂƚſƌŝŽƌĞŐƵůĂƌĚƵƌĂŶƚĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĨĂůĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂĨĞƚĂĚŽƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ Ğŵ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽ ƚƌĂƚŽ ǀŽĐĂů͕ ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƚĂŶƚŽ ŶĂƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĂŶƚŽŶĂĞŶǀŽůƚſƌŝĂĞƐƉĞĐƚƌĂůĚŽƐŝŶĂů;'K/EK>>KZEdĞƚ
Ăů͕ ϮϬϬϲͿ͘  &ŝŐƵƌĂ ϭ ŝůƵƐƚƌĂ ĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽƐ ƉĂĚƌƁĞƐ ǀŝďƌĂƚſƌŝŽƐ ŶĂƐ ĚŽďƌĂƐ ǀŽĐĂŝƐ Ğ Ă ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ
ĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĞƉŽƚġŶĐŝĂƉĂƌĂƵŵƐŝŶĂůĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞůĞŽƵƚƌŽĂĨĞƚĂĚŽƉŽƌĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞ͘EŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞ
ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĂƵŵĞŶƚĂŵ ŶĂƐ ŵĠĚŝĂƐ Ğ ĂůƚĂƐ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ Ğ ĚĞĐƌĞƐĐĞŵ ŶĂƐ
ďĂŝǆĂƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͘
 ĚĞƚĞĐĕĆŽ ƉƌĞĐŽĐĞ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ ůĂƌşŶŐĞĂƐ͕ ĂƵŵĞŶƚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĞĨŝĐĄĐŝĂ ĚŽ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͘WĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽŵĠĚŝĐŽ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĞƐŝŶĂŝƐƉŽĚĞŵƐĞƌ
ƵƐĂĚĂƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞǀŽĐĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂ͘ƐƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
ĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐďĂƐĞĂĚĂƐŶĂŽďƐĞƌǀĂĕĆŽĐůŝŶŝĐĂƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƐ ĚĞƐŽƌĚĞŶƐ ǀŽĐĂŝƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ƚƌĂǌ ĐŽŵŽ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ Ƶŵ ĞǆĂŵĞ ŵĞŶŽƐ ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞů ƉĂƌĂ Ž
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ ƵŵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ǀŽǌ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞ ĂƵǆşůŝŽ ĂŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉŽƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĐŽŵ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ
;WZZ'͕ϮϬϬϮͿ͘
WĂƌĂ Ă ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĞƐĐŽůŚĞƌ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŽƵ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ĐĂƉƚƵƌĂƌ Ă ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ͘ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ Ġ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ĚĞƐĐƌĞǀĞƌ Ğ ƉƌŽĐĞƐƐĂƌ
ƐŝŶĂŝƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽůŝŶĞĂƌĚĞĨƵŶĕƁĞƐĞůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͘ƐƐĂƚĠĐŶŝĐĂƉĞƌŵŝƚĞĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐŝŶĂŝƐĞŵ
ƌĞƐŽůƵĕƁĞƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞ͕ĞŵĐĂĚĂĞƐĐĂůĂĂƐƉĞĐƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƉŽƐƐĂŵƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕
ƐĆŽĞǆƚƌĂşĚĂƐƚĂŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞďĂŝǆĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐůŽďĂŝƐͿƋƵĂŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĂůƚĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;ĚĞƚĂůŚĞƐͿĚŽƐƐŝŶĂŝƐ;D>>d͕ϭϵϵϵͿ͘ŽŵŽĂĂŶĄůŝƐĞĐŽŵǁĂǀĞůĞƚƐĨŽƌŶĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽ
ƐŝŶĂů ƚĂŶƚŽ ŶŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ƋƵĂŶƚŽ ŶĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ĞŶŽƌŵĞ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŽƐ ĚĞ ǀŽǌ ƐĂƵĚĄǀĞů Ğ
ƉĂƚŽůſŐŝĐĂ;&KE^ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘
DƵŝƚŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐƌĞĐĞŶƚĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞŵƉƌĞŐĂŵĂƐǁĂǀĞůĞƚƐĐŽŵŽĞǆƚƌĂƚŽƌĞƐĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŶĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘ Ɛ ǁĂǀĞůĞƚƐ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ ĚŝƐĐƌĞƚĂ ;:K Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϴ͕ Ez< Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱ͖
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





&KE^ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͕ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ ĐŽŶƚşŶƵĂ ;<h>,Z,/< Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ Ğ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ
ƉĂĐŬĞƚƐ ;WZZ'͕ ϮϬϬϮ͖ ,ZKKDE Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳ͖ ^>,/ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϴ͖ ,K^^/E/ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞƐƚĞƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂŵ ŵĞĚŝĚĂƐ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶĂ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ŶĂ ĞŶƚƌŽƉŝĂ ĚĞ ^ŚĂŶŶŽŶ ĚŽƐ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǁĂǀĞůĞƚƐƉĂƌĂĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌ͘
 ĞƐĐŽůŚĂ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ǁĂǀĞůĞƚ Ġ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘ hŵ ĂƐƉĞĐƚŽ Ă ƐĞƌ ĂŶĂůŝƐĂĚŽ Ġ Ă
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂǁĂǀĞůĞƚĞĚŽŶşǀĞůĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽƋƵĞĨŽƌŶĞĕĂĂŵĂŝŽƌƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƐŝŶĂŝƐ
ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘ WĂƌĂ ƚĂŶƚŽ͕ Ƶŵ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶĞƐƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ͘ ^ĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŶŽǀĞ ǁĂǀĞůĞƚƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĂƵďĞĐŚŝĞƐ͘ ŽŵŽ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ Ġ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ Ă
ĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞĂĨĞƚĂĚŽƐƉŽƌĚĞŵĂĚĞ
ZĞŝŶŬĞ͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐĞŶſĚƵůŽƐ͕ĞŵƐĞŝƐŶşǀĞŝƐĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘





;ĂͿ

;ďͿ





;ĐͿ

;ĚͿ

&ŝŐƵƌĂϭʹsĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞƚĞŵƉŽͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͗;ĂͿƐŝŶĂůĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞů͕;ďͿĞŶƐŝĚĂĚĞ
ƐƉĞĐƚƌĂůĚĞWŽƚġŶĐŝĂ;WͿĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞů͕;ĐͿƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĐŽŵĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞĞ;ĚͿ
ĞŶƐŝĚĂĚĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĞWŽƚġŶĐŝĂ;WͿĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĐŽŵĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞ͘
Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚŝƐĐƌĞƚĂ
hŵĂŵĂŶĞŝƌĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĐĂůĐƵůĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚĚŝƐĐƌĞƚĂĠĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŝůƚƌŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƉŽƌDĂůůĂƚ;D>>d͕ϭϵϵϵͿ͕ĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚƌĄƉŝĚĂ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ƐĆŽ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚŽŝƐĨŝůƚƌŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĚƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͗ƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲĂůƚĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĨƵŶĕĆŽǁĂǀĞůĞƚ
ʗ;ƚͿĞƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚĂĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĞƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂ
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ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ Ă ƵŵĂ ĨƵŶĕĆŽ ĐŚĂŵĂĚĂ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ φ;ƚͿ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ĂŽƐ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ ĚĂ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘ ƐƚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƵŵĂ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ Ğŵ ƐƵďͲďĂŶĚĂƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ Ġ ŝƚĞƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŵ ƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ͘
WŽĚĞͲƐĞĐĂůĐƵůĂƌφ;ƚͿĞʗ;ƚͿƉŽƌ͗

φ t = ¦h n φ t − n

;ϭͿ

n

ψ t = ¦g n φ t −n
n

;ϮͿ

Ğŵ ƋƵĞ Ś;ŶͿĞ Ő;ŶͿ ƐĆŽ ĂƐ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĂŽ ŝŵƉƵůƐŽ ĚŽƐ ĨŝůƚƌŽƐ ƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂ Ğ ƉĂƐƐĂͲĂůƚĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
hŵĂĨƵŶĕĆŽĨ;ƚͿƉŽĚĞƐĞƌĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌ͗

f t = ¦ cj k φj k t + d j k ψ j k t

;ϯͿ

ĞŵƋƵĞũĠĂĞƐĐĂůĂŽƵƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŬĂƚƌĂŶƐůĂĕĆŽ͘KƐĐƵũŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĐũ;ŬͿĞĚũ;ŬͿƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉŽƌ͗

c j k = ¦ h m − k c j− m
m

d j k = ¦ g m − k c j− m
m

;ϰͿ
;ϱͿ

K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ ƌĄƉŝĚĂ Ġ ŽďƚŝĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ƋƵĂĕƁĞƐ ϰ Ğ ϱ͘ ƐƚĂƐ
ĞƋƵĂĕƁĞƐ ŵŽƐƚƌĂŵ ƋƵĞ ŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ  Đũ;ŬͿ Ğ Ěũ;ŬͿ ƐĆŽ ŽďƚŝĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐŽŶǀŽůƵĕƁĞƐ
ĚŝƐĐƌĞƚĂƐ ĐŽŵ ĂƐ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĂŽ ŝŵƉƵůƐŽ ĚŽƐ ĨŝůƚƌŽƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂƐ Ś;ŶͿ Ğ ƉĂƐƐĂͲĂůƚĂƐ Ő;ŶͿ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘KĨĂƚŽƌϮŬ͕ŶŽşŶĚŝĐĞĚŽƐĨŝůƚƌŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĚĞĐŝŵĂĕĆŽƉŽƌƵŵĨĂƚŽƌϮ͘
WĂƌĂ ĐĂĚĂ ŶşǀĞů ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ũ Ġ ŽďƚŝĚĂ ƵŵĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ Đũ;ŬͿ Ğ Ƶŵ ĚĞƚĂůŚĞ Ěũ;ŬͿ͘ KƐ ƚĞƌŵŽƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞĚĞƚĂůŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ăƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞďĂŝǆĂƐĞĂůƚĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘
^Ğ Ž ƐŝŶĂů ŽƌŝŐŝŶĂů ĐũͲϭ;ŬͿ ƉŽƐƐƵŝ E ĂŵŽƐƚƌĂƐ͕ ĞŶƚĆŽ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ Đũ;ŬͿ Ğ Ěũ;ŬͿ ƉŽƐƐƵĞŵ ϮͲũE ĂŵŽƐƚƌĂƐ͘ ĞƐƐĂ
ĨŽƌŵĂ͕ĂĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽǁĂǀĞůĞƚĠĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƐĞƋƵġŶĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵŽŵĞƐŵŽƚĂŵĂŶŚŽĚŽƐŝŶĂůĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ͘
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚŝŶǀĞƌƐĂƉŽĚĞƐĞƌŽďƚŝĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŵŝůĂƌ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƐŝŶĂůĐũͲϭ;ŬͿĠ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐƐŝŶĂŝƐĐũ;ŬͿĞĚũ;ŬͿĂƚƌĂǀĠƐĚĂĞƋƵĂĕĆŽ͗

c j− k = ¦ h k − m c j m + g k − m d j m
m

Ƌ͘Ϭϲ

ĞŵƋƵĞŽĨĂƚŽƌϮŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŝŶƚĞƌƉŽůĂĕĆŽƉŽƌƵŵĨĂƚŽƌϮ͘/ƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞǌĞƌŽƐƐĆŽŝŶƐĞƌŝĚŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐ͘
EĂ &ŝŐƵƌĂƐ Ϯ ĞƐƚĄ ŝůƵƐƚƌĂĚŽ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ ƵŶŝͲ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͘
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&ŝŐƵƌĂϮʹůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽǁĂǀĞůĞƚƉĂƌĂƚƌġƐŶşǀĞŝƐĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘

Ϯ͘Ϯ tĂǀĞůĞƚƐĚĞĂƵďĞĐŚŝĞƐ
ƐǁĂǀĞůĞƚƐĚĞĂƵďĞĐŚŝĞƐƐĆŽƵŵĂĨĂŵşůŝĂ͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌǀĄƌŝĂƐĨƵŶĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĨŝůƚƌŽƐĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ;h,/^͕ϭϵϵϮͿ͘KƐŶŽŵĞƐĚĂƐǁĂǀĞůĞƚƐƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐƉŽƌĚďE͕ĞŵƋƵĞE
ĠŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĨŝůƚƌŽŽƵŽƌĚĞŵĚĂǁĂǀĞůĞƚ͘YƵĂŶƚŽŵĞŶŽƌŽE͕ŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘
dĂŝƐǁĂǀĞůĞƚƐƐĆŽŽƌƚŽŐŽŶĂŝƐĞƉŽƐƐƵĞŵƐƵƉŽƌƚĞĐŽŵƉĂĐƚŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĂŽŝŵƉƵůƐŽĚŽƐĨŝůƚƌŽƐ
Ś;ŶͿ Ğ Ő;ŶͿ ƐĆŽ ĨŝŶŝƚĂƐ͕ Ğ ŽƐ ƐŽŵĂƚſƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞŵ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ ǁĂǀĞůĞƚ ĚŝƐĐƌĞƚĂ ƐĆŽ ĨŝŶŝƚŽƐ͘
ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŽƷŶŝĐŽĐĂƐŽĞŵƋƵĞĞƐƐĂĨĂŵşůŝĂƉŽƐƐƵŝĨĂƐĞͲůŝŶĞĂƌ;ĠƐŝŵĠƚƌŝĐĂͿĠƋƵĂŶĚŽŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐĨŝůƚƌŽƐƉŽƐƐƵĞŵĚŽŝƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƚĞŶĚŽƐƵĂĨŽƌŵĂŝŐƵĂůĂǁĂǀĞůĞƚĚĞ,ĂĂƌ͘WĂƌĂĂƐǁĂǀĞůĞƚƐĚĞƐƐĂ
ĨĂŵşůŝĂŶĆŽĞǆŝƐƚĞŵĨƵŶĕƁĞƐĂŶĂůşƚŝĐĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƐŵĞƐŵĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽƐĨŝůƚƌŽƐŚ;ŶͿ
ĞŐ;ŶͿ͘^ĞŐƵŶĚŽ&ŽŶƐĞĐĂĞƚĂů;&KE^ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͕ĞƐƐĂĨĂŵşůŝĂĠŵƵŝƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐŝŶĂŝƐ
ĚĞǀŽǌ͘
ϯ͘ DdKK>K'/
KƐĚĂĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐŐƌĂǀĂĚĂƉĞůŽDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐ
ǇĞĂŶĚĂƌ/ŶĨŝƌŵĂƌǇ;DD/ͿsŽŝĐĞĂŶĚ^ƉĞĞĐŚ>Ăď;<z>DdZ/^͕ϭϵϵϰͿ͘ƐƐĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐĨŽŝ
ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ƉĂƌĂ ĂƵǆşůŝŽ ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ ƉĞƌĐĞƉƚƵĂů ĚĞ ǀŽǌĞƐ ĚĞƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĐůşŶŝĐĂƐ Ğ ĚĞ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĞƚĞŵƐŝĚŽůĂƌŐĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĂŶĄůŝƐĞĂĐƷƐƚŝĐĂĚĞƐŝŶĂŝƐ
ĚĞ ǀŽǌ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŝŶĐůƵŝ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĚĞƐŽƌĚĞŶƐ ĚĂ ǀŽǌ
ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ͕ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƚƌĂƵŵĄƚŝĐĂƐ Ğ ƉƐŝĐŽŐġŶŝĐĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ͘ EĞƐƚĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ϱϯ ĂƌƋƵŝǀŽƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ϭϭϰ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĚĞŶƚƌĞ ĂƐ
ƋƵĂŝƐϱϮƐĆŽĂĨĞƚĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌĂůŝƐŝĂŶĂƐĚŽďƌĂƐǀŽĐĂŝƐ͕ϰϰƉŽƌĞĚĞŵĂĚĞZĞŝŶŬĞĞϭϴƉŽƌŶſĚƵůŽƐ͘
dŽĚŽƐŽƐƐŝŶĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĆŽĚĂǀŽŐĂůƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂͬĂŚͬĐŽŵĚƵƌĂĕĆŽĚĞϭĂϯƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ŐƌĂǀĂĚŽƐ
Ğŵ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ğ ĂŵŽƐƚƌĂĚŽƐ Ă ƚĂǆĂƐ ĚĞ Ϯϱ ŬĂŵŽƐƚƌĂƐͬƐ͕ ĐŽŵ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ϭϲ
ďŝƚƐͬĂŵŽƐƚƌĂ͘ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞƐƐĞƐ ƐŝŶĂŝƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĞŶƚƌĞ
Ͳϭ͕ϭ͘ĞŶƚƌĞŽƐƐŽŶƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐŶŽƚƌĂƚŽǀŽĐĂů͕ĂƐǀŽŐĂŝƐƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐĞĂůŐƵŵĂƐĐŽŶƐŽĂŶƚĞƐƐŽŶŽƌĂƐ
ƐĆŽĂƐŵĂŝƐĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĚŝƐƚŽƌĐŝĚĂƐŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ƉŽƌŝƐƐŽƐĆŽƵƐĂĚĂƐƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĚĞƚĞĐĕĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ;<h>,Z,/<ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘
KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚĚŝƐĐƌĞƚĂ͕ƵƐĂŶĚŽŽƐĨŝůƚƌŽƐƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂƐ
ĞƉĂƐƐĂͲĂůƚĂƐ͕Ś;ŶͿĞŐ;ŶͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĠĂƉůŝĐĂĚŽĞŵĐĂĚĂƵŵĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĂŶĂůŝƐĂĚŽƐĞŵƐĞŝƐ
ŶşǀĞŝƐĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘^ŽŵĞŶƚĞŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚϭ͕ĚϮ͕Ěϯ͕Ěϰ͕ĚϱĞĚϲƐĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐ͘>ĞǀĂŶĚŽͲ
ƐĞ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ƵŵĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ ĚĞ ϮϱϬϬϬ ,ǌ͕ ĞŶƚĆŽ͕ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞEǇƋƵŝƐƚ͕ŽŵĂŝŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĠϭϮϱϬϬ,ǌ͘^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĚĞǀŝĚŽ
ĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵƵůƚŝƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǁĂǀĞůĞƚ͕ĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĠĚŝǀŝĚŝĚĂ
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ĞŵƐƵďͲďĂŶĚĂƐ͘ƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂŶĂůŝƐĂĚŽƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŶĂĨĂŝǆĂĚĞϲϮϱϬĂϭϮϱϬϬ,ǌĞŵ
Ěϭ͕ĚĞϯϭϮϱĂϲϮϱϬ,ǌĞŵĚϮ͕ĚĞϭϱϲϮ͕ϱĂϯϭϮϱ,ǌĞŵĚϯ͕ĚĞϳϴϭ͕ϮϱĂϭϱϲϮ͕ϱ,ǌĞŵĚϰ͕ĚĞϯϵϬ͕ϲϮϱĂ
ϳϴϭ͕Ϯϱ,ǌĞŵĚϱĞĚĞϭϵϱ͕ϯϮĂϯϵϬ͕ϲϯϱ,ǌĞŵĚϲ͘KƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚϭ͕ĚϮ͕ĚϯĞĚϰĨŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚŽƐ
ƉĂƌĂĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚŽƌƵşĚŽĞŵĂůƚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĞŵǀŽǌĞƐƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘:ĄŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚϱĞ
ĚϲĨŽƌĂŵƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞŶĂƐďĂŝǆĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘
WĂƌĂ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ĚŽƐ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐ͕ĞŵĐĂĚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĠŽďƚŝĚĂƉŽƌ;:KĞƚĂů͕͘ϭϵϵϴͿ͗
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¦

+ dj k
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;ϳͿ

k

ƐƐĞƉĂƌąŵĞƚƌŽŵŽƐƚƌĂŽƋƵĂŶƚŽĂĞŶĞƌŐŝĂĚŽƐŝŶĂůĞƐƚĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĂŽůŽŶŐŽĚĂƐĞƐĐĂůĂƐ͘EŽǀĞ
ǁĂǀĞůĞƚƐĚĂĨĂŵşůŝĂĂƵďĞĐŚŝĞƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͗Ěďϭ͕ĚďϮ͕Ěďϰ͕Ěďϴ͕ĚďϭϮ͕Ěďϭϲ͕ĚďϮϬ͕ĚďϯϱĞĚďϰϬ͘
dĞƐƚĞ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĚĞůĂƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ
ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ŶŽƐ ƐĞŝƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͕ ŽďũĞƚŝǀĂŶĚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ă ŵĞůŚŽƌ
ǁĂǀĞůĞƚ Ğ Ž ŶşǀĞů ƋƵĞ ĨŽƌŶĞĕĂ Ă ŵĄǆŝŵĂ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ
ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƵŵĂ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝƚŝǀĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ƶŵ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶĕĂ
ƉĂƌĂĂŵĠĚŝĂĚĞϱй͘KƚĞƐƚĞĚĞŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞĚĞ<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽƌǀ͕ƋƵĞƚĞƐƚĂĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƋƵĞĂ
ǀĂƌŝĄǀĞůĞƐƚƵĚĂĚĂ;ƐĂƷĚĞĚŽƐŝŶĂů͗ƐĂƵĚĄǀĞůŽƵƉĂƚŽůſŐŝĐŽͿĞƐƚĄŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĠŽďƐĞƌǀĂĚŽ͘
^ĞŽǀĂůŽƌĚŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂĞƐƚŝǀĞƌĂďĂŝǆŽĚĞϬ͕ϬϱĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂǀĂƌŝĄǀĞůŶĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ŶŽƌŵĂů͘
ĂƐŽ Ă ǀĂƌŝĄǀĞů ƚĞƐƚĂĚĂ ĂƚĞŶĚĂ ĂŽƐ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͕ Ž ƚĞƐƚĞ ƚ ƉĂƌĂ ĂŵŽƐƚƌĂƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĠƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘KƚĞƐƚĞ ƚĠƵŵƚĞƐƚĞƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽƵƐĂĚŽƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌĂƌĂƐŵĠĚŝĂƐĚĞƵŵĂ
ǀĂƌŝĄǀĞů ƉĂƌĂ ĚƵĂƐ ƉŽƉƵůĂĕƁĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͘ K ǀĂůŽƌ ƚ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ŵĂŝŽƌ
ƋƵĂŶĚŽ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĂƵŵĞŶƚĂŵ ĐŽŵ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĂƐ ƐƵĂƐ ǀĂƌŝąŶĐŝĂƐ͘ WĂƌĂ ƚĞƐƚĂƌ Ă
ŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĂƐǀĂƌŝąŶĐŝĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĞͲƐĞŽƚĞƐƚĞĚĞ>ĞǀĞŶĞ͕ƋƵĞƚĞƐƚĂĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƋƵĞŽƐĚĞƐǀŝŽƐŵĠĚŝŽƐƐĆŽ
ŽƐŵĞƐŵŽƐŶŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐ͘^ĞŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ;WͿĨŽƌŶĞĐŝĚŽĨŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞϬ͕Ϭϱ͕ĂŚŝƉſƚĞƐĞŶƵůĂ
Ġ ƌĞũĞŝƚĂĚĂ Ğ ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞ ƋƵĞ ŚĄ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ ;DKdd Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘

ĂƐŽ Ă ǀĂƌŝĄǀĞů ƚĞƐƚĂĚĂ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵĂ ƵŵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽƌŵĂů͕ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž ƚĞƐƚĞ h ĚĞ DĂŶŶͲ
tŚŝƚŶĞǇ͕ Ž ƋƵĂů Ġ Ƶŵ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ ĚŽ ƚĞƐƚĞ ƚ ƉĂƌĂ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŚĄ ƌƵƉƚƵƌĂ ĚŽƐ
ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞŽŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ;WͿ
ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ĨŽƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϱй͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĂƐƐƵŵŝƌ ƋƵĞ ŚĄĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĞŶƚƌĞĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ
;DKddĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘
WĂƌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚĞƚĞƐƚĞ;ͿĠůĞǀĂĚĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ͘
YƵĂŶĚŽĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐƐĆŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞĂƐǀĂƌŝąŶĐŝĂƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚĞƚĞƐƚĞĠĚĂĚĂƉŽƌ͗

=

−

σ
n

+

σ

;ϴͿ
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Ğŵ ƋƵĞ Ğ ͕ σ Ğ σ ͕ Ŷϭ Ğ ŶϮ͕ ƐĆŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƐ ŵĠĚŝĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂŝƐ͕ ĂƐ ǀĂƌŝąŶĐŝĂƐ͕ Ğ Ă
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ĚĂƐ ƉŽƉƵůĂĕƁĞƐ ϭ Ğ Ϯ͘ƐƐĞƚĞƐƚĞ Ġ ƵƐĂĚŽ ƋƵĂŶĚŽ ĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ƵŵĂ
ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ Ğ ŶĞƐƐĞ ĐĂƐŽ͕ Ă ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ƚĞŶĚĞƌĄ Ă ƵŵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽƌŵĂů
;DKddĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘YƵĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĚŝŵŝŶƵĞŵ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĂƐŵĠĚŝĂƐĂŵŽƐƚƌĂŝƐĠƉĞƋƵĞŶĂ
ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂŽĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŵŽƐƚƌĂůĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ͘
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ϰ͘ E>/^/EdZWZdKK^

WĂƌĂŽƐƚĞƐƚĞƐĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĨŽŝĞŵƉƌĞŐĂĚŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞ^W^^^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ǀĞƌƐĆŽϭϳ͘KƐ
ŶşǀĞŝƐĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ;WͿĞĂƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐĚŽƚĞƐƚĞ;ͿŽďƚŝĚĂƐĚĂĞŶĞƌŐŝĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐ
ĚŽƐƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐŶŽǀĞǁĂǀĞůĞƚƐĚĞĂƵďĞĐŚŝĞƐĞŵƐĞŝƐŶşǀĞŝƐĚĞ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐdĂďĞůĂƐϭĞϮ͘^ĞŶĚŽƋƵĞŶĂdĂďĞůĂϭĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚŽƐŶşǀĞŝƐϭͲϯĞŶĂdĂďĞůĂϮŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐŶşǀĞŝƐϰͲϲ͘


dĂďĞůĂϭʹdĞƐƚĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚϭ͕ĚϮĞĚϯ͘
Ěϭ

ĚϮ

Ěϯ

tĂǀĞůĞƚ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ



^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ

Ěďϭ

WсϬ͕Ϭϲϲ

Ͳϭ͕ϴϰϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

ĚďϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϲ͕ϯϵϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ěďϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϲϮϬ

Ěďϴ

WфϬ͕ϬϬϭ

ĚďϭϮ



^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ



WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϳ͕ϵϳϬ

Ͳϰ͕ϳϲϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϳ͕ϮϬϬ

WсϬ͕Ϭϴϳ

Ͳϭ͕ϳϭϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕ϵϯϱ

Ͳϵ͕Ϯϲϲ

WсϬ͕ϴϯϵ

ͲϬ͕ϮϬϯ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϰ͕ϴϭϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϯϰϱ

WсϬ͕ϮϬϮ

Ͳϭ͕Ϯϳϲ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϰ͕ϵϳϵ

Ěďϭϲ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϯϯϮ

WсϬ͕ϰϯϵ

ͲϬ͕ϳϳϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕ϭϳϱ

ĚďϮϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϯϱϵ

WсϬ͕ϭϮϯ

Ͳϭ͕ϱϰϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕ϱϳϰ

Ěďϯϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϭϰϵ

WсϬ͕ϬϬϱ

ͲϮ͕ϴϮϯ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϲ͕ϲϮϵ

Ěďϰϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕Ϯϲϲ

WсϬ͕ϱϯϲ

ͲϬ͕ϲϭϵ

WсϬ͕ϭϬϯ

Ͳϭ͕ϲϯϬ

Ͳϲ͕ϭϵϲ


ŶĂůŝƐĂŶĚŽĂƐdĂďĞůĂƐϭĞϮ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞ͗
ϭͿ  ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ ĚŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ϭ͕ ϯ͕ ϰ Ğ ϲ͕ ƌĞǀĞůŽƵ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ;W ф Ϭ͕ϬϬϭͿ ƉĂƌĂ ƋƵĂƐĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ͕ ĐŽŵ
ĞǆĐĞĕĆŽĚĂĚďϭĞŵĚϭĞĚĂĚďϰϱĞŵĚϯ͖
ϮͿ WĂƌĂ Ž ƐĞŐƵŶĚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ Ěďϭ Ğ ĚďϮ ŚĄ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ;W ф Ϭ͕ϬϬϭͿ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘ ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ ŽĐŽƌƌĞ ŶŽ ƋƵŝŶƚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ƋƵĞ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂŽĐŽƌƌĞĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂĚďϭϮ;WфϬ͕ϬϬϱͿ͕Ěďϭϲ;WфϬ͕ϬϬϱͿ͕ĚďϮϬ;WфϬ͕ϬϬϭͿĞĚďϯϱ
;WфϬ͕ϬϬϭͿ͖
ϯͿ KƐ ŵĂŝŽƌĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ  ƉĂƌĂ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ ŽĐŽƌƌĞŵ ŶŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ Ğ ƋƵĂƌƚŽ ŶşǀĞů ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ƋƵĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ŵĠĚŝĂƐ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ
ƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐĠŵĂŝŽƌŶĞƐƐĞƐŶşǀĞŝƐ͖
ϰͿ KŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĚĞ;Ͳϵ͕ϰϰϱͿĨŽŝŽďƚŝĚŽŶŽŶşǀĞůĚϰĐŽŵĂĚďϯϱ͕ůŽŐŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞĞƐƐĞĠŽ
ŵĞůŚŽƌŶşǀĞůĞĂŵĞůŚŽƌǁĂǀĞůĞƚƉĂƌĂĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞǆƚƌĂͲĐůĂƐƐĞ͖
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dĂďĞůĂϮʹdĞƐƚĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚϰ͕ĚϱĞĚϲ͘
Ěϰ

Ěϱ

Ěϲ

tĂǀĞůĞƚ
^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ



^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ



^ŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ



Ěďϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕Ϭϴϭ

WсϬ͕Ϭϯϱ

Ͳϭ͕ϱϳϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϰϱϭ

ĚďϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕Ϭϱϳ

WсϬ͕ϭϮϱ

ͲϮ͕ϲϴ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϳ͕ϴϮϲ

Ěďϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϳϴϴ

WсϬ͕ϬϬϵ

ͲϮ͕ϲϯϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϳ͕ϳϯϲ

Ěďϴ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϳϵϵ

WсϬ͕ϬϭϮ

ͲϮ͕ϱϭϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϲ͕ϵϬϴ

ĚďϭϮ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϴϳϵ

WсϬ͕ϬϬϯ

ͲϮ͕ϵϮϴ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϲ͕ϯϲϴ

Ěďϭϲ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϵϱϳ

WсϬ͕ϬϬϭ

Ͳϯ͕Ϯϭϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕ϴϴϬ

ĚďϮϬ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϭϯϵ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϯ͕ϳϰϭ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕ϱϵϰ

Ěďϯϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕ϰϰϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϱ͕Ϯϯϯ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϰ͕ϱϬϴ

Ěďϰϱ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϴ͕ϭϳϯ

WсϬ͕ϱϲϲ

ͲϬ͕ϱϳϰ

WфϬ͕ϬϬϭ

Ͳϵ͕Ϯϰϵ


ϱͿ KƐŵĞŶŽƌĞƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĨŽƌĂŵŽďƚŝĚŽƐŶŽƐĞŐƵŶĚŽĞƋƵŝŶƚŽŶşǀĞůĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƌĞƐƐĂůƚĂŶĚŽ
ŽĨĂƚŽĚĞƋƵĂƐĞŶĆŽŚĂǀĞƌĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĞŶƚƌĞŽƐƐŝŶĂŝƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͘

 ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ĚŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞƚĂůŚĞƐ ŶŽ ƋƵĂƌƚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ŽďƚŝĚĂ
ĐŽŵ Ă Ěďϯϱ ƌĞƐƵůƚĂ ŶƵŵĂ ďŽĂ ĞƐĐŽůŚĂ͘ KƐ ƚĞƐƚĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ ƌĞǀĞůĂŵ ƋƵĞ ŚĄ ƐŝŐŶŝĨŝĐąŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ
;W ф Ϭ͕ϬϬϭͿ ĞŶƚƌĞ Ž ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĂĨĞƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ͕ ĞĚĞŵĂ ĚĞ ZĞŝŶŬĞ Ğ
ŶſĚƵůŽ͘ EĂ dĂďĞůĂ ϯĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂ ŵĠĚŝĂ Ğ ĚŽ ĚĞƐǀŝŽ ƉĂĚƌĆŽŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞĐĂƐŽ͘
&ŝŐƵƌĂϯŝůƵƐƚƌĂƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚŽƐƉĞůŽƚŝƉŽĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘
dĂďĞůĂϯʹsĂůŽƌĞƐĚĂŵĞĚŝĂ;ʅͿĞĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ;ʍͿĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞ
ĚĞƚĂůŚĞƐĚĂĚďϯϱŶŽƋƵĂƌƚŽŶşǀĞůĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘
dŝƉŽĚĞsŽǌ
^ĂƵĚĄǀĞů
ȝ

WĂƌĂůŝƐŝĂ
ı

ȝ

ĚĞŵĂ
ı

ȝ



0537

EſĚƵůŽ
ı

ȝ

ı

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ






&ŝŐƵƌĂϯͲŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĚĂĚďϯϱŶŽ
ƋƵĂƌƚŽŶşǀĞůĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ;^>ͿĞƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐĐŽŵƉĂƌĂůŝƐŝĂ;WZ>Ϳ͕
ĞĚĞŵĂ;DͿŽƵŶſĚƵůŽ;E>Ϳ͘

 dĂďĞůĂ ϰ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ Ă ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ǁĂǀĞůĞƚ Ěďϯϱ Ğ ŽƐ ƐĞŝƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘ EŽƚĂͲƐĞ ƋƵĞ Ěϱ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂ ĞŶƚƌĞ
ƉĂƌĂůŝƐŝĂ Ğ ĞĚĞŵĂ Ğ Ěϭ͕ ĚϮ͕ Ěϱ Ğ Ěϲ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŵ ĞŶƚƌĞ ƉĂƌĂůŝƐŝĂ Ğ ŶſĚƵůŽ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞĂƐŵĠĚŝĂƐŽĐŽƌƌĞŶĚŽŶŽƋƵŝŶƚŽŶşǀĞůĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
dĂďĞůĂϰʹZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐƚĞƐƚĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐƉĂƌĂĂĚďϯϱʹƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘
Ěďϯϱ

WZ>ǆD

DǆE>

WZ>ǆE>

EşǀĞů



W



W



W

Ěϭ

ͲϮ͕Ϯϲϲ

Ϭ͕ϬϮϯ

Ͳϭ͕ϯϬϭ

Ϭ͕ϭϵϯ

Ͳϯ͕ϵϬϰ

Ϭ͕ϬϬϬ

ĚϮ

Ͳϭ͕ϰϬϬ

Ϭ͕ϭϲϮ

Ͳϭ͕ϭϲϬ

Ϭ͕Ϯϰϲ

ͲϮ͕ϵϵϲ

Ϭ͕ϬϬϯ

Ěϯ

ͲϬ͕ϳϯϴ

Ϭ͕ϰϲϭ

ͲϬ͕ϱϬϵ

Ϭ͕ϲϭϭ

ͲϬ͕ϭϯϭ

Ϭ͕ϴϵϲ

Ěϰ

Ͳϭ͕ϭϬϬ

Ϭ͕Ϯϳϭ

ͲϬ͕ϱϯϴ

Ϭ͕ϱϵϭ

Ͳϭ͕ϱϭϯ

Ϭ͕ϭϯϬ

Ěϱ

Ͳϯ͕ϰϳϲ

Ϭ͕ϬϬϭ

Ͳϭ͕Ϭϰϳ

Ϭ͕Ϯϵϱ

Ͳϰ͕ϭϴϭ

Ϭ͕ϬϬϬ

Ěϲ

Ͳϭ͕ϰϬϬ

Ϭ͕ϭϲϮ

Ͳϭ͕ϭϲϬ

Ϭ͕Ϯϰϲ

ͲϮ͕ϵϵϲ

Ϭ͕ϬϬϯ


ϱ͘ KE^/ZO^&/E/^
KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐŵŽƐƚƌĂŵƋƵĞĂĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ǀŽǌĞƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ Ğ ǀŽǌĞƐ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŶƚƌĞǁĂǀĞůĞƚƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĞŽƋƵĂƌƚŽŶşǀĞůĨŽƌŶĞĐĞŵŵĂŝŽƌƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽ
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ƐĞŐƵŶĚŽ Ğ Ž ƋƵŝŶƚŽ ŶşǀĞů ƉŽƐƐƵĞŵ ŵĞŶŽƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽ͘  ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ĚŽ ƋƵĂƌƚŽ
ŶşǀĞů ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ŽďƚŝĚĂ ĐŽŵ Ă ǁĂǀĞůĞƚ ĂƵďĞĐŚŝĞƐ Ěďϯϱ Ġ ƵŵĂ ďŽĂ ŽƉĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ
ĞŶƚƌĞƐŝŶĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƐŝŶĂŝƐƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͘ŶƚƌĞĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐŽƋƵŝŶƚŽŶşǀĞůĠĐĂƉĂǌĚĞƐĞƉĂƌĂƌƉĂƌĂůŝƐŝĂ
ĚĞĞĚĞŵĂĞƉĂƌĂůŝƐŝĂĚĞŶſĚƵůŽ͘

ŽŶĐůƵŝͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĆŽ ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ ĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ͕ ĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƉŽƐƐƵĞŵƉŽĚĞƌĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŐƌƵƉŽĚĞǀŽǌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞŽƐĚĞǀŽǌĞƐƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĞŶƚƌĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͘dƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐƉƌĞƚĞŶĚĞŵŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌŽƵƚƌĂƐƐƵďͲďĂŶĚĂƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕
ŽƵƚƌĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ ǁĂǀĞůĞƚƐ Ğ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ƶŵ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌ ĂƐ ǀŽǌĞƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘
Z&ZE/^
,ZKKDE͕ Z͘ ĂŶĚ >D^'E:͕ &͘ KƉƚŝŵĂů ^ĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ǁĂǀĞůĞƚͲƉĂĐŬĞƚͲďĂƐĞĚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƵƐŝŶŐ
ŐĞŶĞƚŝĐ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ŝŶ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚǲƐ ƐƉĞĞĐŚ ƐŝŐŶĂů ǁŝƚŚ ƵŶŝůĂƚĞƌĂů ǀŽĐĂů ĨŽůĚ
ƉĂƌĂůǇƐŝƐ͘ŽŵƉƵƚĞƌƐŝŶŝŽůŽǇĂŶĚDĞĚŝĐŝŶĞ͕ǀ͘ϯϳ͕ϮϬϬϳ
h,/^͕/͘dĞŶ>ĞĐƚƵƌĞƐŽŶtĂǀĞůĞƚƐ͘^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘƉƉůŝĞĚ͕ϭϵϵϮ͘
&KE^͕͖'h/K͕Z͖^>^^Z͕W͖D/>͕ĂŶĚWZ/Z͕:͘tĂǀĞůĞƚƚŝŵĞͲĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚ ůĞĂƐƚ ƐƋƵĂƌĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ǀĞĐƚŽƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ǀŽŝĐĞ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ŽŵƉƵƚĞƌƐ ŝŶ
ŝŽůŽŐǇĂŶĚDĞĚŝĐŝŶĞ͕ǀ͘ϯϳ͕Ɖ͘ϱϳϭͲϱϳϴ͕ϮϬϬϳ͘
'K/EKͲ>>KZEd͕ :͘ /͕͘ 'MDͲs/>͕ W͕͘  >EK s>^K͕ D͘ ŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚǇ ZĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ Ă
WĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů sŽŝĐĞ YƵĂůŝƚǇ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ^ǇƐƚĞŵ ĂƐĞĚ ŽŶ 'ĂƵƐƐŝĂŶ DŝǆƚƵƌĞ DŽĚĞůƐ ĂŶĚ ^ŚŽƌƚͲdĞƌŵ
ĞƉƐƚƌĂůWĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶŝŽŵĞĚŝĐĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕sŽů͘ϱϯ͕EŽ͘ϭϬ͕ϮϬϬϲ͘
,K^^/E/͕ W͘ d͘ ĂŶĚ >D^'E:͕ &͘ ŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵŽƚŚĞƌ ǁĂǀĞůĞƚƐ ĂŶĚ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ǀŽŝĐĞ͘ ϮŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶŽŵƉƵƚĞƌ͕ŽŶƚƌŽůĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;/ϮϬϬϵͿ͕ϮϬϬϵ͘
:K͕ͲtĂŶĚ</D͕͘,͘ŶĂůǇƐŝƐŽĨŝƐŽƌĚĞƌĞĚ^ƉĞĞĐŚ^ŝŐŶĂůƵƐŝŶŐtĂǀĞůĞƚdƌĂŶƐĨŽƌŵ͘/Ŷ͗WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ
ŽĨϱƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ^ƉŽŬĞŶ>ĂŶŐƵĂŐĞWƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ϭϵϵϴ͘
<z>DdZ/^KZW͘ŝƐŽƌĚĞƌĞĚǀŽŝĐĞĚĂƚĂďĂƐĞ͕ŵŽĚĞůϰϯϯϳ͕ϬϯĚ͕ϭϵϵϰ͘
<h>,Z,/<͕W͕͘DZdzEKs͕͕͘<,/KZKs͕/͘ĂŶĚ<KdKs͕K͕͘sŽĐĂů&ŽůĚWĂƚŚŽůŽŐǇĞƚĞĐƚŝŽŶƵƐŝŶŐ
DŽĚŝĨŝĞĚ tĂǀĞůĞƚͲ>ŝŬĞ &ĞĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ^ƵƉƉŽƌƚ sĞĐƚŽƌ DĂĐŚŝŶŶĞƐ͕ ϭϱƚŚ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ŝŐŶĂů WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ;h^/WKϮϬϬϳͿ͕ϮϬϬϳ͘
D>>d͕^͕͘tĂǀĞůĞƚdŽƵƌŽĨ^ŝŐŶĂůWƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϵ͘
DKdd͕s͘d͘ĞK>/s/Z&/>,K͕W͘&͘^W^^͗ŶĄůŝƐĞĚĞĚĂĚŽƐŝŽŵĠĚŝĐŽƐ͕DĞĚŽŽŬ͕ϮϬϬϵ͘
Ez<͕ :͕͘ ,d͘ W͘ ^͕͘ ,Zz͕ Z͘ ĂŶĚ /d,>͕ h͘ s͘ ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐƉĞĞĐŚ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐ͘/dDͲZD͕ǀ͘Ϯϳ͕ϮϬϬϱ͘
WZZ'͕͕͘ƉůŝĐĂĕĆŽĚĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚWĂĐŬĞƚŶĂŶĄůŝƐĞĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ^ŝŶĂŝƐĚĞsŽǌĞƐ
WĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽ͕h&Z^͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϬϮ͘
^>,/͕ >͖͘ d>/͕ D͘ ĂŶĚ ,Z/&͕ ͕͘ sŽŝĐĞ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƵƐŝŶŐ ŚǇďƌŝĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͗ ǁĂǀĞůĞƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŵƵůƚŝůĂǇĞƌŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͕tŽƌůĚĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐ͕ϰϱ͕ƉƉ͘
ϯϯϬͲϯϯϵ͕ϮϬϬϴ͘
^dDW>͕ ͘ :͖͘ '>͕ >͘ ĂŶĚ <>E͕ ͕͘ ůŝŶŝĐĂů sŽŝĐĞ WĂƚŚŽůŽŐǇ͕ dŚĞŽƌǇ ĂŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ WůƵƌĂů
WƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ϰƚŚĚŝƚŝŽŶ͕ϮϬϭϬ͘
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade o estudo de um dispositivo vibrátil que auxilie o portador de
deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O dispositivo vibrátil será
desenvolvido a partir de mini-motores elétricos que funcionarão como receptores de uma frequência
pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As alterações de percurso serão captadas
por sensores e processadas por um microcontrolador, que emitirá o comando ao mini-motor. O projeto
está sendo desenvolvido em paralelo com outro no qual já foi desenvolvido o protocolo que será
utilizado para comunicação entre os sensores e o microcontrolador. Os resultados preliminares são
apresentados em forma de tabelas e textos e figuras.

Palavras-chave: Dispositivo Vibrátil, Deficiência Visual, Esporte, Sensoriamento.
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1. INTRODUÇÃO
A deficiência sensorial ou agnosia é a falha no reconhecimento de informações pelos receptores
sensoriais de um canal sensorial específico (MOUNTCASTLE, 1978). No entanto, as informações
referentes a uma modalidade sensorial específica podem ser integradas e interpretadas por outra área
sensorial (BARROS, 2004 e MASSINO, 1992). Esse processo é conhecido como substituição sensorial, o
qual se refere à capacidade da mente humana mimetizar as funcionalidades de outra modalidade
sensorial (BARROS, 2004; MASSINO, 1992 e CABRAL, 2004).
As pessoas portadoras de deficiência visual (PDV) enfrentam dificuldades durante a educação
formal, das quais se destacam: a falta de apoio tecnológico que propicie simplicidade e custo baixo e, o
preconceito quanto à qualificação e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, limitando suas
perspectivas tanto no mercado de trabalho quanto em atividades básicas.
Uma pessoa, com pouca ou nenhuma visão, pode participar de muitas atividades e desportos sem
modificações: remo e bicicleta com uma pessoa que vê no banco da frente, competição de remo com
timoneiro, bowling para pessoa com visão de túnel, esqui aquático usando sinais sonoros, luta e etc.
Muitos desportos também foram modificados em função dos participantes com deficiência visual. As
provas do atletismo adaptado podem ser disputadas por atletas com qualquer grau de deficiência visual,
pois os mesmo são distribuídos em classificações, tanto na categoria feminina quanto na categoria
masculina, competindo entre si nas provas de pista, de campo e na maratona. No entanto, nenhuma das
alternativas apresentadas até o momento permite total autonomia por parte do atleta.
O dispositivo vibrátil será utilizado como receptor de uma determinada faixa de freqüência sensível
às pessoas PDV que emitirá sinais (pulsos) no corpo e, deste modo, informará a direção a ser seguida
pelo portador. As informações associadas à emissão desses pulsos permitirão referenciar o portador em
qual direção deve seguir: esquerda, direita ou em frente. Este processo de referenciação ocorrerá de
acordo com a quantidade de pulsos emitidos pelo receptor em seu corpo.
De forma particular, na ausência de visão, a representação espacial subjacente ao processo de
localização e referenciação espaciais é o resultado da convergência das aferências auditivas,
proprioceptivas, vestibulares e táteis. Neste caso, será explorada a modalidade sensorial tátil de forma
que o portador de deficiência visual sinta os pulsos e interprete a direção a ser seguida mediante o
dispositivo vibrátil, (GERENTE, J. G. S.; PASCOAL, A. G.; PEREIRA, M. L. M., 2008).
Este trabalho tem por finalidade o estudo de um dispositivo vibrátil que auxilie o portador de
deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O dispositivo vibrátil será
desenvolvido a partir de mini-motores elétricos que funcionarão como receptores de uma frequência
pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As alterações de percurso serão captadas
por sensores e processadas por um microcontrolador, que emitirá o comando ao mini-motor. O projeto
está em andamento e os resultados preliminares são apresentados em forma de textos, tabelas e
figuras.

2. SISTEMA DO DISPOSITIVO VIBRÁTIL
O objeto de estudo deste trabalho consiste em desenvolver um dispositivo vibrátil para auxiliar o
portador de deficiência visual para a prática de atletismo modalidade corrida.
O sistema consiste em sensoriamento, processamento e atuação. O diagrama em blocos do sistema
vibrátil é ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 – Diagrama em blocos do Sistema Vibrátil.

2.1. Sensores/Transdutores
Um transdutor é um dispositivo que transforma uma forma de energia numa outra adequada para
fins de medida: mede uma forma de energia que está relacionada a outra mediante uma relação
conhecida. O sensor, por outro lado, é apenas a parte sensitiva do transdutor, que se completa em
alguns casos com um circuito eletrônico para a geração desse sinal elétrico que depende do nível de
energia da grandeza física que afeta o dispositivo sensitivo (PAZOS, 2002).

2.2. Microcontrolador PIC
O PIC é um componente eletrônico pertencente à classe dos microcontroladores programáveis de
arquitetura Harvard e conjunto reduzido de instruções (RISC). Em síntese, é um microcomputador
completo, consistindo de uma memória RAM, memória não-volátil EEPROM, memória de programa,
controladores de E/S digital e analógica em torno de uma CPU com um conjunto reduzido de instruções,
dentro de um único chip (MICROCHIP, 2010).
O PIC 18F4550 foi escolhido como ferramenta de trabalho por possuir um conjunto de
funcionalidades de hardware que permitem a implementação de operações diversas. O PIC foi também
utilizado nos testes do protocolo de comunicação entre o sensor e dispositivo vibrátil. As principais
características do PIC18F4550 são: frequência de operação de 48 MHz; memória de programa de 32
Kbytes; memória de dados de 2 Kbytes; memória de dados EEPROM de 256 bytes; as portas de I/O A, B,
C, D e E; módulo USB e treze conversores analógicos digitais de 10 Bits. A pinagem do microcontrolador
é ilustrada na Figura 2.

Figura 2 – Pinagem do microcontrolador PIC18F4550.

2.3. Dispositivo Vibrátil
A sensação táctil é um canal compensatório para a falta de visão. Pode-se utilizar estimulação
vibrátil, com um atuador eletromagnético ou piezoelétrico, estimulação eletrotáctil ou estimulação
mecânica. As principais vantagens em usar estimulação vibrátil é que ela é indolor e sem lesões na pele,
além de possuir grande durabilidade. Dispositivos vibráteis transformam um sinal alternado em
vibração.
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3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
O sensoriamento será realizado pelo sensor ultra-sônico 250ST160, que será distribuído na pista e
captar constantemente a informação da localização do atleta. Esta informação será transmitida ao
microcontrolador PIC18F4550 responsável pelo processamento. Após ser processado, o sinal será
passado por um conversor digital analógico e enviado a um amplificador operacional. A saída do
amplificador alimentará o mini-motor elétrico responsável pela vibração sentida pelo atleta. A
apresentação esquemática do sistema vibrátil é ilustrada na Figura 3.

Figura 3 – Representação Esquemática para o Sistema Vibrátil.

A especificação dos circuitos a serem utilizados no projeto com os respectivos componentes para
desenvolvimento em placa de circuito impresso é ilustrada na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama eletrônico do projeto do dispositivo vibrátil
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3.1. Sensibilidade da Pele Humana
As sensações de tato, pressão e vibração são consequências da estimulação mecânica dos
receptores existentes na pele. A distinção entre cada sensação é possível devido às características
próprias de cada mecanoreceptor. O tato é provocado por receptores cutâneos mais superficiais; a
pressão, pela estimulação de receptores mais profundos e, a vibração, por receptores sensíveis a
estímulos repetitivos e rápidos.
Para determinar a rotação de trabalho do mini-motor que atenda às especificações do sistema
vibrátil é necessário fazer um levantamento sobre a sensibilidade à frequências que o corpo humano
perceba como freqüência. Na Tabela 1, tem-se os tipos de receptores cutâneos, estímulos e sensações
(HAINES, 2006).
Tabela 1 – Tipos de receptores cutâneos, estímulos e sensações
Mecanoreceptor

Estímulo

Sensação

Corpúsculo de Meissner

Vibração (20-40 Hz)

Toque rápido

Terminações do Folículo piloso

Deslocamento do pelo

movimento, direção

Terminações de Ruffini

Desconhecida

Desconhecida

Corpúsculo de Krause

Pressão

Pressão

Corpúsculo de Pacini

Vibração (150-300 Hz)

Vibração

Terminações livres

Estímulos mecânicos, térmicos e
químicos intensos

Dor

Corpúsculo de Merkel

Endentação estável

Toque, Pressão

Há pele com e sem pelos; as partes da pele que não apresentam cobertura capilar (mãos, lábios e
planta dos pés) são mais sensíveis a qualquer tipo de estímulo. Entretanto, as pessoas portadoras de
deficiência visual possuem sensibilidade diferenciada quando comparadas às pessoas que não possuem
deficiência visual (LIMA, 2004). Nessa análise, os grupos são separados em: homens, mulheres e
crianças. Lima cita ainda que essa diferença torna-se mais evidenciada nas crianças.
De acordo com (HAINES, 2006) no qual são especificadas as partes do corpo que possuem mais
sensibilidade, verifica-se que pelas características do sistema vibrátil, não é viável o uso do dispositivo
nessas áreas do corpo, pois as mesmas estarão em constante movimento durante a atividade esportiva,
dificultando a percepção da vibração por parte do atleta. Desta forma, é necessário localizar uma área
do corpo onde haja uma densidade de mecanoreceptores suficiente para a aplicação e que sua
intensidade de movimento não interfira no funcionamento do dispositivo vibrátil. As análises realizadas
do movimento do corpo humano durante a prática esportiva e da densidade de mecanoreceptores
apontaram o abdômen/costas como os pontos mais propícios para o uso do dispositivo vibrátil.

3.2. Sensor ultra-sônico
Os estudos realizados sobre diversos tipos de sensores de presença levaram à escolha do sensor
ultra-sônico devido as suas características se adequarem com mais precisão às necessidades do sistema
vibrátil.
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Os sensores de proximidade ultra-sônicos podem ser usados como dispositivos de detecção sem
contato em muitas áreas da automação. Permitem detectar de forma precisa, flexível e confiável
objetos de materiais, e texturas diversas. O funcionamento desses sensores consiste na emissão de uma
onda sonora de alta frequência e na medição formas, cores do tempo que o eco produzido quando a
onda se choca com um obstáculo, leva para retornar ao sensor. A detecção do eco incidente depende de
sua intensidade e esta da distância entre o objeto e o sensor ultra-sônico (THOMAZINI, 2009). O
esquema de funcionamento do sensor ultra-sônico é ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Esquema de Funcionamento do Sensor Ultra-sônico.

Após levantamentos dos tipos de sensores ultra-sônicos disponíveis no mercado, observou-se que o
mais adequado à aplicação é o sensor ultra-sônico 250ST160 do fabricante PROWAVE. A sua proposição
se deu principalmente devido às características, tais como, frequência nominal de 25 kHz; baixo custo;
sensibilidade de recepção de -62 dB min na frequência nominal; nível de pressão do som de 112 dB min
na frequência nominal e pequena dimensão. As variações da sensibilidade e da pressão do som são
ilustradas na Figura 6.

Frequência (kHz)
Figura 6 - Variação da sensibilidade e pressão do som versus frequência de operação.

3.3. Mini-motor elétrico
Existem diversos dispositivos que vibram quando é fornecido um sinal na sua entrada. No entanto,
para compor o sistema vibrátil em questão o mini-motor elétrico com eixo em forma de meia lua se
mostra mais adequado, pois apresenta pequenas dimensões, aproximadamente 15x5 mm, baixo custo,
baixo consumo de energia, boa durabilidade e possui frequência de ressonância em aproximadamente
200 Hz, ou seja, sua frequência ótima de trabalho, está dentro da faixa de frequência sensível ao ser
humano. Para que o mini-motor entre em funcionamento é necessário aplicar uma alimentação em seus
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terminais. O eixo do motor começa a girar, de acordo com o nível de tensão aplicada, o eixo gira mais
rápido ou mais lentamente. Devido a sua forma de meia lua o eixo começa oscilar e quanto mais
rapidamente o eixo girar mais intensa será a oscilação, esta oscilação é interpretado pelo ser humano
como frequência (HWANG, KANG, HWANG e CHUNG, 2003).

4. CONCLUSÃO
Neste trabalho aborda-se o estudo preliminar para o desenvolvimento de um dispositivo vibrátil
para auxiliar o portador de deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O
dispositivo vibrátil consiste de mini-motores elétricos que funcionam como receptores de uma
frequência pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As análises preliminares
consideradas para o desenvolvimento do dispositivo foram referentes ao levantamento do tipo de
sensor, microcontrolador e o atuador. O dispositivo permitirá a vibração numa faixa de freqüência mais
adequada para pessoas portadoras de deficiência visual. Por ser um dispositivo vibrátil, deverá ser
usado pelo atleta numa área do corpo em que haja pouco ou nenhum movimento a fim de evitar
interferência nos resultados esperados.
Apesar do levantamento e das análises, alguns fatores podem ser melhorados para o
funcionamento mais confiável do dispositivo, tais como, o tipo de microcontrolador e atuador, além da
área do corpo humano que se apresentar mais sensível e com menos movimento no momento da
prática de atletismo. Deve-se ainda mencionar que a sensibilidade para uma pessoa PDV é diferente de
uma não PDV, portanto, esta freqüência poderá sofrer ajustes quando da implementação a fim de se
obter o controle da vibração sentida pelo atleta.
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Ϯ͘ >KZKK^yWZ/DEdK^
EŽƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽŶŽƐďĂƐĞĂŵŽƐŶŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌdŵĞŐĂϴ͕ĚĞϴďŝƚƐ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝϴŬďǇƚĞƐ
ĚĞŵĞŵſƌŝĂĨůĂƐŚƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂͲĨŝƌŵǁĂƌĞ͕ϱϭϮďǇƚĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂWZKDƉĂƌĂ
ĚĂĚŽƐĞƐƚĄƚŝĐŽƐ͕ϭŬďǇƚĞĚĞ^ZDƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞϲĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂůĚĞ
ϭϬďŝƚƐ;dD>͕ϮϬϭϭͿ͘ŽŵƚĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨŝĐĂŵĞǀŝĚĞŶƚĞƐĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽĞŶĨƌĞŶƚĂĚĂƐŶŽ
ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ Ğ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĚŽ ƐŝŶĂů Ă ƐĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽ͘ K ĚŝĂŐƌĂŵĂ
ĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽďĄƐŝĐŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ŽŵŽĠƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌ͕ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐƵŵĐůŽĐŬĚĞϭϰ͘ϳϰϱϲ
D,ǌ͘ĞŶƚƌĂĚĂĚĞƐŝŶĂůĂŶĂůſŐŝĐŽĠĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂƵŵĐŽŶǀĞƌƐŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂů;ͿǀŝĂƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌ͘
ƐĂşĚĂĚĞϴďŝƚƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƉŽƌƚĂĚŽdŵĞŐĂϴ͕ĠĞŶƚĆŽĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂƵŵĂƌĞĚĞƌĞƐŝƐƚŝǀĂZϮZƋƵĞ
ƐĞƌǀŝƌĄĐŽŵŽ ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ ĚŝŐŝƚĂůͲĂŶĂůſŐŝĐŽ ;Ϳ͘ ^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞ ĂƋƵŝ ƋƵĞ Ă ƌĞĚĞ ZϮZ ĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂ ƵƐĂŶĚŽ
ƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĐŽŵϭйĚĞƚŽůĞƌąŶĐŝĂĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞĚƵǌŝƌŽĞƌƌŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŝŐŝƚĂůͲĂŶĂůŽŐŝĐĂ͘
ŵ ƚŽĚŽƐŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ Ž ƐŝŶĂů Ă ƐĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽ ĨŽŝ ŽďƚŝĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ Ƶŵ ŐĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ
ƐĞŶŽŝĚĂů͕ƐĞŶĚŽƐƵĂĂŵƉůŝƚƵĚĞăĐĞƌĐĂĚĞϭsƉŝĐŽĂƉŝĐŽ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽͲƐĞĂŝŶĚĂƵŵŽĨĨƐĞƚĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϬ͘ϱs͘dŽĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĠĞĨĞƚƵĂĚŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͘ƐĂşĚĂĚŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌ
ĨŽŝƐĞŵƉƌĞĂŶĂůŝƐĂĚĂƵƐĂŶĚŽƵŵŽƐĐŝůŽƐĐſƉŝŽĚŝŐŝƚĂůĐŽŵĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽh^͕ŽƋƵĞĐŽŶĨĞƌŝƵƵŵĂŐƌĂŶĚĞ
ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ͘ŽŵŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ŽƐƚĞƐƚĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞŽŵĂŝŽƌΗŐĂƌŐĂůŽΗƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĞƐƚĄŶĂĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵĚŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ƐĞŶĚŽĐĂƵƐĂĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ ďĂŝǆĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ  ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ŶŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ġ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌŽĨĂƚŽƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐƵƐĂŶĚŽƵŵĚĞϭϬďŝƚƐĞƵŵĚĞϴďŝƚƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƐ
ĚŽŝƐďŝƚƐŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂůƐĆŽŵĞƌĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƌĞǌĂĚŽƐ͘ĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ͕ƚŽĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĠĞĨĞƚƵĂĚŽƵƐĂŶĚŽƵŵĂƉĂůĂǀƌĂĚĞϴďŝƚƐ͕ĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵŽdŵĞŐĂϴ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϭͲŝĂŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽŚĂƌĚǁĂƌĞ͘ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐĞŵɏĞĐĂƉĂĐŝƚƚŽƌĞƐĞŵ&͘

ĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶĞƐƐĞĐŝƌĐƵŝƚŽ ƐŝŵƉůĞƐ͕ŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĠĞŶƚĆŽĐŽŶĐĞĞŶƚƌĂĚŽŶĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ
ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ K ĨŝƌŵǁĂĂƌĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƵƐĂŶĚŽ Ă
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^KDsZ;D^>dZKE/^͕ϮϬϭϭͿ͘ƚĂďĞůĂϭŵŽƐƚƌĂŽďůŽĐŽĐĐŽŵƵŵĚŽĐſĚŝŐŽƐĞŶĚŽ
Ă ƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ ŶƷĐůĞŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐƐŽ ĂƐƐŝŶĂůĂĚŽ Ğŵ ǀĞƌŵĞůŚŽ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĞǆƚŽ
ŝƌĞŵŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌƐŽŵĞŶƚĞŽƐƚſƉ
ƉŝĐŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƚĂŝƐŶƷĐůĞŽƐ͘
dĂďĞůĂϭ
ϭͲůŽĐŽĐŽŵƵŵĚŽĨŝƌŵǁĂƌĞĚĞĐĂĚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
ΨƌĞŐĨŝůĞсΗŵϴĚĞĨ͘ĚĂƚΗ
ΨĐƌǇƐƚĂůсϭϰϳϰϱϲϬϬ
ΨďĂƵĚсϭ
ϭϭϱϮϬϬ
ΨŚǁƐƚĂĐŬсϯϮ
ΨƐǁƐƚĂĐŬссϭϲ
ΨĨƌĂŵĞƐŝǌĞсϯϮ
ŽŶĨŝŐWŽƌƌƚĚсKƵƚƉƵƚ
ŽŶĨŝŐĚĐĐс^ŝŶŐůĞ͕WƌĞƐĐĂůĞƌсƵƚŽ͕ZĞĨĞƌĞŶĐĞсǀĐĐ
^ƚĂƌƚĚĐ
ŝŵĂŶĂůůƐǇƚĞ
ŝŵsĂůŽƌƌƐǇƚĞ
ĂŶĂůсϬ
фEj>KKWZK^^Kх
ŶĚ

ŽŵŽĞǆĞŵƉůŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŝŐƵƌĂϮŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽŶƷĐůĞŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽŵĂŝƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂƋƵĞůĞ
ŽŶĚĞ Ġ ĨĞŝƚĂ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĚŽ  Ğ
Ğ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ŵŽǀŝĚŽ ƉĂƌĂ Ž ͘ K ŐƌĄĨŝĐŽ Ğŵ ǀĞƌŵĞůŚŽ
ǀ
ŵŽƐƚƌĂ Ž ƐŝŶĂů
ŝŶũĞƚĂĚŽŶĂĞŶƚƌĂĚĂĞŽĞŵĂǌƵůŽƐŝŶĂůŽďƚŝĚŽŶĂƐĂşĚĂĚŽ͕ƉĂƌĂƵŵƐŝŶĂůƐĞŶ
ŶŽŝĚĂůĚĞϮϬϬ,ǌ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϮͲŵŽƐƚƌĂŐĞŵĚĞƵŵƐŝŶĂůƐĞŶŽŝĚĂůĚĞϮϬϬ,ǌ͘ĐƵƌǀĂĞŵǀĞƌŵĞůŚŽŝůƵƐƚƌĂŽ
ƐŝŶĂůŝŶũĞƚĂĚŽŶĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽĞĂĐƵƌǀĂĞŵĂǌƵůŽƐŝŶĂůŽďƚŝĚŽŶĂƐĂşĚĂ͘

KďƐĞƌǀĂŶĚŽĐŽŵĐƵŝĚĂĚŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶĐůƵŝƌĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĂĨŝŐƵƌĂƋƵĞĞŵƵŵĐŝĐůŽĚŽƐŝŶĂůƐĞŶŽŝĚĂů
Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƚŽŵĂƌ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϮϮ ĂŵŽƐƚƌĂƐ͘ /ƐƐŽ ĨŽƌŶĞĐĞ Ƶŵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϮϯϬ ђƐ ƉŽƌ
ĂŵŽƐƚƌĂ͘ ŶƚĆŽ͕ Ž ƚĞŽƌĞŵĂ ĚĞ EǇƋƵŝƐƚͲ^ŚĂŶŶŽŶ ;>d,/͕ ϮϬϬϳͿ ƐĞƌĄ ĚĞ ĨĂƚŽ ŽďĞĚĞĐŝĚŽ ĂƚĠ ƵŵĂ
ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂĚĞϰϲ,ǌ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƐƚĂƚĂƌƋƵĞŽƐŝŶĂůŽďƚŝĚŽŶĂƐĂşĚĂĚŽĞƐƚĂ
ĂƚƌĂƐĂĚŽĐĞƌĐĂĚĞϮϬϬђƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŶĂůŽƌŝŐŝŶĂů͘

ϯ͘ &/>dZK^/'/d/^
WĂƌĂŝůƵƐƚƌĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĨŝůƚƌŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŵŽƐƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĨŝůƚƌŽĚĞŵĠĚŝĂŵſǀĞů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŵĨŝůƚƌŽĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂŽƌĚĞŵ͘EĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐŽŶĐĞƉĕĆŽ͕ƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂ
ƉŽĚĞƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂĞƋƵĂĕĆŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͗

ŬĨ

ĚǇ;ƚͿ
нǇ;ƚͿсƵ;ƚͿ 
Ěƚ

;ϭͿ

ŽŶĚĞǇ;ƚͿĠŽƐŝŶĂůĨŝůƚƌĂĚŽĞƵ;ƚͿŽǀĂůŽƌŵĞĚŝĚŽ͘ŶƚĆŽǀŝĂĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ͗

ĚǇ;ƚͿ Ǉ;ŬͿͲǇ;ŬͲϭͿ

≈
Ěƚ
ΔŬ

;ϮͿ

ŽďƚĞŵŽƐ͗

y(k) = ȕy(k-1) + Įu(k) ŽŶĚĞ ȕ=1 - Į Ğ Į= Δk (k f + Δk) 

;ϯͿ

KƐ ĐſĚŝŐŽƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĆŽ ůŝƐƚĂĚŽƐ ŶĂ ƚĂďĞůĂ Ϯ͘ ^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶŽ
ĐĂƐŽ ĚŽ ĨŝůƚƌŽ ƉĂƐƐĂͲĂůƚĂ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĚŽ ĨŝůƚƌŽ ĨŽŝ ŽďƚŝĚĂ ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞ ƐƵďƚƌĂŝŶĚŽͲƐĞ Ž ƐŝŶĂů ĨŝůƚƌĂĚŽ ĚŽ
ƐŝŶĂůŵĞĚŝĚŽ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƐĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƐĆŽŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĞŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ŵŽƐƚƌĂĚĂƐŶĂĨŝŐƵƌĂϯ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĂƐŽďƚŝĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚŽƐŝŶĂůƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽ͘
ŽŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ǀĞƌ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ ϯ͕ ĂŵďŽƐ ŽƐ ĨŝůƚƌŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵ ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ƵŵĂ ƚĂǆĂ ĚĞ
ĂƚĞŶƵĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂŝǆĂ͕ƚĂůĐŽŵŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ĨŝĐĂŶĚŽĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĐŽƌƚĞŶĂĨĂŝǆĂĞŶƚƌĞϰϬĞϲϬ
,ǌ͘WŽĚĞŵŽƐƚĂŵďĠŵŶŽƚĂƌƋƵĞĚĞǀŝĚŽăƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽƐƐŽĐŝƌĐƵŝƚŽĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ͕
ŽƵ ŵĞůŚŽƌ͕ ŵĂŶŝƉƵůĂĚĂ͕ ŶĆŽ ƉĂƐƐĂ ĚŽƐ ϰϬϬ ,ǌ͘ ĐŝŵĂ ĚŝƐƐŽ͕ Ă ƚĂǆĂ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ ƐĞ ƚŽƌŶĂ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


dĂďĞůĂϮͲWƌŽŐƌĂŵĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĨŝůƚƌŽƐƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂĞƉĂƐƐĂͲĂůƚĂ͘
&ŝůƚƌŽWĂƐƐĂͲĂŝǆĂ

&ŝůƚƌŽWĂƐƐĂͲůƚĂ

ŝŵzĂƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵzďƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵdϭƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵdϮƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵhƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵĞƚĂƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵůĨĂƐ^ŝŶŐůĞ


ůĨĂсϬ͘ϭ
ĞƚĂсϭͲůĨĂ
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
zďсsĂůŽƌ

Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
hсsĂůŽƌ
dϭсĞƚĂΎzď
dϮсůĨĂΎh
zĂсdϭнdϮ
sĂůŽƌсzĂ
WŽƌƚĚсsĂůŽƌ
zďсzĂ
>ŽŽƉ

ŝŵzĂƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵzďƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵdϭƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵdϮƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵdϯƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵhƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵĞƚĂƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵůĨĂƐ^ŝŶŐůĞ


ůĨĂсϬ͘ϭ
ĞƚĂсϭͲůĨĂ
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
zďсsĂůŽƌ


Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
hсsĂůŽƌ
dϭсĞƚĂΎzď
dϮсůĨĂΎh
zĂсdϭнdϮ
dϯсhͲzĂ
sĂůŽƌсdϯͲϭϮϴ
WŽƌƚĚсsĂůŽƌ
zďсzĂ
>ŽŽƉ

ĚĞŵĂƐŝĂĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚƵǌŝĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ ƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ƐŝŶĂů ŝŶũĞƚĂĚŽ͘ 
ĂŶĄůŝƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĚŽƐŝŶĂůŽďƚŝĚŽŶĂƐĂşĚĂĚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĞŶƚƌĂĚĂĚŽĞĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵ
ĂƐŝƚƵĂĕĆŽŝůƵƐƚƌĂĚĂŶĂĨŝŐƵƌĂϮ͕ŶŽƐůĞǀĂĂĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞĂĨƌĂĕĆŽŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŽƚĞŵƉŽĚĞůĂƚġŶĐŝĂ͕
ŽƵƐĞũĂ͕ŽŐĂƌŐĂůŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŶĂďĂŝǆĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽĞŶĆŽŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐ
ŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĚŽ ŶƷĐůĞŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘ /ƐƐŽ Ġ ĚĞ ĨĂƚŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĂŶŝŵĂĚŽƌ͕ ƉŽŝƐ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨŝůƚƌŽƐĚĞŽƌĚĞŶƐŵĂŝƐĂůƚĂƐ͕ĞŵĂŝƐĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ƐĞŵƋƵĞŽŶƷĐůĞŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƚĞŶŚĂƵŵ
ƉĞƐŽĚĞŵĂƐŝĂĚĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶĂů͘

&ŝŐƵƌĂϯͲƵƌǀĂĚŽƐĨŝůƚƌŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϰ͘ W>/O^/sZ^^
ůŐƵŵĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƐŝŵƉůĞƐƐ͕ ƉŽƌĠŵ ŝůƵƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƉŽĚĞŵ ƚĂŵďĠŵ ƐĞƌ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘
ŽŵŽĞǆĞŵƉůŽ͕ƚĞŵŽƐŶĂƚĂďĞůĂĂϯŽƐĐſĚŝŐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂƵŵƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌƌĚĞŽŶĚĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕Ƶŵ
ĐĞŝĨĂĚŽƌ;ŽƵůŝŵŝƚĂĚŽƌͿĞƵŵĚŽď
ďƌĂĚŽƌĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘
dĂďĞůĂϯͲWƌŽŐƌĂŵĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƐăƐƌŽƚŝŶĂƐƉĂƌĂƵŵƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌ͕ƵŵĐĞŝĨĂĚŽƌĞƵŵĚŽďƌĂĚŽƌĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘
ZĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌ

ĞŝĨĂĚŽƌ

ŽďƌĂĚŽƌ

ŝŵhƐ^ŝŶŐůĞ

Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
hсsĂůŽƌͲϭϮϴ
hсďƐ;ƵͿ
sĂůŽƌсh
WŽƌƚĚсsĂůŽƌ
>ŽŽƉ

ŝŵ>ϭĂƐǇƚĞ
ŝŵ>ϮĂƐǇƚĞ
>ϭсϭϬϬ
>ϮсϮϬ

Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
/ĨsĂůŽƌх>ϭƚŚĞŶsĂůŽƌс>ϭ
/ĨsĂůŽƌф>ϮƚŚĞŶsĂůŽƌс>Ϯ
WŽƌƚĚсsĂůŽƌ
>ŽŽƉ

ŝŵhƐ^ŝŶŐůĞ
ŝŵhϮƐ^ŝŶŐůĞ

Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚ
ĚĐ;ĐĂŶĂůͿ
hсsĂůŽƌͲϭϮ
Ϯϴ
hϮсhΎh
hсhϮͬϮϱϲ
sĂůŽƌсh
WŽƌƚĚсsĂůŽƌƌ
>ŽŽƉ

ůĠŵĚĞƐƐĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĠƚĂŵďĠŵƉŽƐƐşǀĞůĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞƐƐŝŶĂŝƐ͕ĂďƌŝŶĚŽƵŵĂďŽĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ ĞŵƉƌĞŐĂŵŽƐ
Ğ
Ž ĐŝƌĐƵŝƚŽ
ŵŽƐƚƌĂĚŽŶŽĚŝĂŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞŵĄĄƚŝĐŽĚĂĨŝŐƵƌĂϰ͘EĞƐƚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĞŵƉƌĞŐĂŵŽƐĚŽŝƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕Ž
ƉƌŝŵĞŝƌŽ;ăĚŝƌĞŝƚĂͿƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĂŶĂůſŐŝĐŽŽƌŝŐŝŶĂů͕ƵƐĂŶĚŽƵŵĚŽƐƐ͕ĞŽ
ƐĞŐƵŶĚŽ ;ă ĞƐƋƵĞƌĚĂͿ ƉĞůĂ ĚĞĐĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ƶŵ  ZϮZ
Z ĚĞ ƐŽŵĞŶƚĞ ϲ ďŝƚƐ͘ 
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞƐƚĞƐŝŶĂůĠĨĞŝƚĂƵƚƚŝůŝǌĂŶĚŽĂhZdŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂŶŽdŵĞŐĂϴ͕ĐŽŵŽ
ŽŝůƵƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϰ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƐŝŶĂŝƐ͘ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐĞŵɏĞĐĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĞŵ&͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


WĂƌĂŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽƵƐĂŵŽƐƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƐŝŵƉůĞƐ͘ůĂĠďĂƐĞĂĚĂĞŵ
ĚƵĂƐƚĂďĞůĂƐĚĞƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƵŵĂĚŝƌĞƚĂĞŵƉƌĞŐĂĚĂŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ;ĂƌƌĂǇyͿĞŽƵƚƌĂŝŶǀĞƌƐĂĂƉůŝĐĂĚĂŶĂ
ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ;ĂƌƌĂǇzͿ͘KƐŶƷĐůĞŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽƵƐĂĚŽƐƐĆŽůŝƐƚĂĚŽƐŶĂƚĂďĞůĂϰ͕ŽŶĚĞĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŽǀĂůŽƌĚĞĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽĚĂƐƚĂďĞůĂƐƐĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƌĞƐƵŵŝĚĂŵĞŶƚĞĞŵǀĞƌŵĞůŚŽ͘ƐƐŝŵŽĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌ
ĨĂǌƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵĚŽƐŝŶĂůĂŶĂůſŐŝĐŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂĞŶƚƌĂĚĂĞĞŶǀŝĂƉĞůĂhZdŽǀĂůŽƌĚŽďǇƚĞĐŽŶƚŝĚŽ
ŶĂƚĂďĞůĂĚŝƌĞƚĂ͘KĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌƌĞĐĞďĞĞƐƚĞďǇƚĞǀŝĂhZdĞĞǆĞĐƵƚĂĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽŝŶǀĞƌƐĂ͕ĞŶǀŝĂŶĚŽŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂŽŶĂƉŽƌƚĂ͘
dĂďĞůĂϰͲWƌŽŐƌĂŵĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐƌŽƚŝŶĂƐĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝŶĂů͘
ŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ

ĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ

ŝŵy;ϮϱϲͿƐǇƚĞ

͚/E//Kd>/Zd
y;ϭͿсϭϬϵ
y;ϮͿсϮϯϮ
y;ϯͿс͘͘͘͘
͘͘͘͘
y;ϮϱϲͿсϮϰϳ

Ž
sĂůŽƌс'ĞƚĂĚĐ;ϬͿ
sĂůŽƌсsĂůŽƌнϭ
WƌŝŶƚďŝŶy;ǀĂůŽƌͿ
>ŽŽƉ

ŝŵz;ϮϱϲͿƐǇƚĞ

͚/E//Kd>/EsZ^
z;ϭϬϵͿсϭ
z;ϮϯϮͿсϮ
z;ϯͿс͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘
z;ϮϰϳͿсϮϱϲ

Ž
/ŶƉƵƚďŝŶsĂůŽƌ
sĂůŽƌсsĂůŽƌнϭ
WŽƌƚсz;ǀĂůŽƌͿ
>ŽŽƉ

KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƐĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƐĆŽŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŶĂĨŝŐƵƌĂϱ͘EĂĨŝŐƵƌĂϱĂƚĞŵŽƐƵŵĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞŽƐŝŶĂůŝŶũĞƚĂĚŽŶĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽĚŽĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĞŽƐŝŶĂůĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƚŽŵĂĚŽŶĂƐĂşĚĂĚŽ
ĚŽ ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ ŽŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ǀĞƌ͕ ŶĆŽ ŚĄ ƉĞƌĚĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ƐŝŶĂů ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ Ž ƐŝŶĂů ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϱď ŝůƵƐƚƌĂŵŽƐ Ž ĐĂƐŽ ŽŶĚĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĠƉƌŽƉŽƐŝƚĂůŵĞŶƚĞƐƵƉƌŝŵŝĚŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞŵŽǀĞŽ
ǀĂůŽƌƌĞĐĞďŝĚŽƉĞůĂhZdĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂƉŽƌƚĂĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽƉĂƌĂŽ͘ƐƐŝŵ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌ
ƋƵĞ Ž ƐŝŶĂů ŽƌŝŐŝŶĂů ĨŝĐĂ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƚŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ƵŵĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ƋƵĞ ĞůĞ ƐĞ ƚŽƌŶĂ
ŝŶŝŶƚĞůŝŐşǀĞů͘

&ŝŐƵƌĂϱͲZĞƐƵůƚĂĚŽŽďƚŝĚŽƉĂƌĂŽĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌ͗;ĂͿ^ŝŶĂůƐĞŶŽŝĚĂůĐŽŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϮϬϬ,ǌŽƌŝŐŝŶĂů
;ǀĞƌŵĞůŚŽͿĞƐŝŶĂůĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽ;ĂǌƵůͿ͖;ďͿ^ŝŶĂůŽƌŝŐŝŶĂů;ǀĞƌŵĞůŚŽͿĞƐŝŶĂůƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽ;ĂǌƵůͿƉĞůĂůŝŶŚĂ͘
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ϱ͘ KE>h^O^
ŵ ƌĞƐƵŵŽ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄƚŝĐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ƵƐĂŶĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘ EĞƐƚĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŵŽƐ
ĨŝůƚƌŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ƌĞƚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ĐĞŝĨĂĚŽƌĞƐ͕ ĚŽďƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ Ğ ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͘
dĂŶƚŽ Ž ŚĂƌĚǁĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ Ž ĨŝƌŵǁĂƌĞ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů͘ ƉĞƐĂƌ ĚĂƐ
ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ͕ŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞǆƉůŽƌĂĚŽƐŝůƵƐƚƌĂŵŵƵŝƚŽďĞŵŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽďƌĞŽƚĞŵĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐŶĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂĄƌĞĂ
ĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐ͘

Z&ZE/^
dD>͘ϴͲďŝƚsZǁŝƚŚϴ<ǇƚĞƐ/ŶͲ^ǇƐƚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ&ůĂƐŚʹdD'ϴͬdD'ϴ>ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵĞů͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵϭϬƐĞƚϮϬϭϭ͘

>d,/͕͘W͘^ŝŶĂŝƐĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ>ŝŶĞĂƌĞƐ͘ĚŝƚŽƌĂŽŽŬŵĂŶ͕ϮϬϬϳ͘

D^ >dZKE/^͘ ĂƐĐŽŵ sZ ŽŵƉŝůĞƌ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĐƐĞůĞĐ͘ĐŽŵх͘ ĐĞƐƐŽ ĞŵϭϬ
ƐĞƚϮϬϭϭ͘
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&KEd^ZEKss/^'ZK/^dZ/h1E/DW>EdK^
^DZd'Z/^
ϭ



Ϯ

d͘D͘sŝĂŶĂ Ğ͘͘^ŽƵǌĂ 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐĚĞsŝƚſƌŝĂĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ
&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐĚĞsŝƚſƌŝĂĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ
ƚŚŝĂŐŽϭŵĂĐŝĞůΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹĚƵƌǀĂůΛŝĨďĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ

Z^hDK
ƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐŽƵƌĞĚĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĞǀĞŵƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐĐŽŵŽƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽƋƵĞ
ƉƌŽƉƁĞ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ ǀŝƐĆŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͘  ŐĞƌĂĕĆŽ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ŝŶƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ƐŽď Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƉŽŝƐ͕ ĂĐĂƌƌĞƚĂ
ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ Ğ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƵƐŝŶĂƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ ĚŝƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂŐĞƌĂŵŵƵŝƚĂƐƉĞƌĚĂƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘ŽŵŽĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĠĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĂŝƐ ĞǆŝŐĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŽă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ĚĞǀĞƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌŽƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ĂůĠŵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ŵĞůŚŽƌŝĂƐ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ ĞƐƐĂ ŵĂŶĞŝƌĂ͕ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŵĨĂƚŽƌĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƋƵĞŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐŵĂƌƚ
ŐƌŝĚƐƐĞũĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘KƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽĚŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƚƌĂĕĂƌŽƉĞƌĨŝůƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͘&ŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽŶĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ďƵƐĐĂŶĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ Ğ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽǀŽůƚĂĚŽăƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂƚŝǀĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
ĞŵďƵƐĐĂĚĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗^ŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͕ŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ͕ĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
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ϭ͘ /EdZKhK
 ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ğ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĞůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ;^Ϳ ƚĞŵ ŐĞƌĂĚŽ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ă ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ Ğ Ă
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ;'Ϳ͘ K ^ ŵĂŶƚĠŵ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĞ ƐƵĂ ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƋƵĂƐĞ
ŝŶĂůƚĞƌĂĚĂ͕ Ƶŵ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ ŽŶĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ŐĞƌĂĚŽƌĂƐ ƐĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ƉƌŽĚƵǌŝƌ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ƐƐĂĞŶĞƌŐŝĂĠƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂĂŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞ͕
ŶĞƐƐĞƐĐĞŶƚƌŽƐ͕ĂĞŶĞƌŐŝĂĠƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĞŵǀĄƌŝŽƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĂŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘
ĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĞƐƚĄƉƌĞƐƚĞƐĂƐŽĨƌĞƌƵŵĂŐƌĂŶĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽƋƵĞĠŵŽǀŝĚĂƉŽƌƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ Ğ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ Ğ ƉĞůĂ
ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵŽĚĞƌŶĂ;&>K͕ϮϬϭϬͿ͘
ƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐ;ƌĞĚĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐͿƐƵƌŐĞŵĐŽŵŽƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽƋƵĞƉƌŽƉƁĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶŽ
^͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ğ ƵƐŽ ĨŝŶĂů ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂďŽƌĚĂƌƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞƐĚĞĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĂƚĠĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽĨŝŶĂůŵĂŝŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘^ĞŐƵŶĚŽ
&ĂůĐĆŽ;ϮϬϭϬͿ͕ĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐŵĂƌƚŐƌŝĚŶŽƌĂƐŝůĞǆŝŐŝƌĄƉĞƐƋƵŝƐĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ůŽĐĂŝƐ Ğ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚŽ ƉĂşƐ͘ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ͕ ƐƵƌŐĞ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŵ ŶĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ
ŐƌŝĚƐ͘WĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƐƐĞƐĨĂƚŽƌĞƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĞ Ă '͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ ŶĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ
ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐŵĂƌƚŐƌŝĚ͘
K ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĞƐƚĄ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ͗ Ă ^ĞĕĆŽ Ϯ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ă
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͕Ă^ĞĕĆŽϯĂďŽƌĚĂĂƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĞĂŐĞƌĂĕĆŽŶŽƌĂƐŝů͕Ă^ĞĕĆŽ
ϰĚĞƐĐƌĞǀĞĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĂ'͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂ^ĞĕĆŽϱĂďŽƌĚĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐŵĂƌƚŐƌŝĚ͘
EĂ^ĞĕĆŽϲƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘

Ϯ͘DdKK>K'/
K ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ġ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ĞǆƉůŽƌĂƚſƌŝŽ Ğ ƚġŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƵŵĂ ǀŝƐĆŽ ĚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ ŶŽ ^͘ WƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ ƋƵĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞƐƚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ƉŽƐƐĂŵ ƐƵƌŐŝƌ ŶŽǀŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚŽ ƚĞŵĂ ĂďŽƌĚĂĚŽ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ă
ŶŽǀĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĂĚŽƚĂĚŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚŽƵŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĚĂĚŽƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ĚĂ'ĞĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽƵͲƐĞ
ŶĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐƐŽďƌĞĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŶŽƌĂƐŝů͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽĞƐƚƵĚŽĨŽŝĨŽĐĂĚŽ
ŶŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ƚĞſƌŝĐŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ ůŝǀƌŽƐ͕ ƚĞƐĞƐ͕ ĚŝƐƐĞƌƚĂĕƁĞƐ͕ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ͕ ĂƌƚŝŐŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐǀŽůƚĂĚŽƐăƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕'ĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐŵĂƌƚ
ŐƌŝĚƐ͘

ϯ͘&KEd^EZ'/^ZEKss/^
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŶĂŵĂƚƌŝǌĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵƵŶĚŝĂůĐƌĞƐĐĞ
ŐƌĂĚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ŝŵƉŽƐŝĕƁĞƐ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ŽƵ ĚĞǀŝĚŽ Ă ŽƵƚƌĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ ƉŽĚĞͲƐĞ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ Ž ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĞŶĚġŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŵ ĨſƐƐŝů ƉŽƌ ĨŽŶƚĞƐ ŵĂŝƐ
ůŝŵƉĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐ ƉĞůŽƐ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐ ĨſƐƐĞŝƐ͘  ŵƉƌĞƐĂ ĚĞ
WĞƐƋƵŝƐĂŶĞƌŐĠƚŝĐĂʹW;ϮϬϬϳͿŵŽƐƚƌŽƵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĞĞŵϮϬϯϬăƐĨŽŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ
ŵĂŶƚĞƌĆŽƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂŶŽƌĂƐŝů͕ŵĂƐĚĞǀŝĚŽĂŽƌĞĨůĞǆŽĚĂƐƉƌĞƐƐƁĞƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞŽƐůŝŵŝƚĞƐ
ĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄƌĞĚƵǌŝƌƐĞƵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŵƌĞůĂĕĆŽă
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





ƉƌŽĚƵĕĆŽ ƚŽƚĂů͘ Ɛ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ ;ŽƵ ŶĆŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐͿ Ğ ĂƐ ŶĆŽͲŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ ;ďŝŽŵĂƐƐĂ͕ ĐĞŶƚƌĂŝƐ
ĞſůŝĐĂƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽͿĚĞǀĞŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽ͘

ϯ͘ϭ'ĞƌĂĕĆŽŶŽƌĂƐŝů
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĂŶĐŽ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ 'ĞƌĂĕĆŽ ;/'Ϳ͕ Ž ƌĂƐŝů ĐŽŶƚĂǀĂ͕ Ğŵ ŐŽƐƚŽ ĚĞ
ϮϬϭϭ͕ĐŽŵϮ͘ϰϲϭƵƐŝŶĂƐĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞϭϭϱ͘ϬϲϱDt
;ŵĞŐĂǁĂƚƚƐͿʹŶƷŵĞƌŽƋƵĞĞǆĐůƵŝĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƉĂƌĂŐƵĂŝĂŶĂƵƐŝŶĂĚĞ/ƚĂŝƉƵĞĂĞŶĞƌŐŝĂŝŵƉŽƌƚĂĚĂĚĂ
ƌŐĞŶƚŝŶĂ͕ sĞŶĞǌƵĞůĂ Ğ hƌƵŐƵĂŝ͘ Ž ƚŽƚĂů ĚĞ ƵƐŝŶĂƐ͕ ϭϳϲ ƐĆŽ ŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ ;h,ƐͿ͕ ϭ͘ϰϳϬ ƚĞƌŵĞůĠƚƌŝĐĂƐ
;hdƐͿ ĂďĂƐƚĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ĨŽŶƚĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ;ŐĄƐ ŶĂƚƵƌĂů͕ ďŝŽŵĂƐƐĂ͕ ſůĞŽ ĚŝĞƐĞů Ğ ſůĞŽ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞůͿ͕ ϰϬϯ
WĞƋƵĞŶĂƐ ĞŶƚƌĂŝƐ ,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ ;W,ƐͿ͕ ĚƵĂƐ ŶƵĐůĞĂƌĞƐ ;hdEƐͿ͕ ϯϰϴ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ŐĞƌĂĚŽƌĂƐ ŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ
;',ƐͿ͕ϱϲƵƐŝŶĂƐĞſůŝĐĂƐĞƐĞŝƐĐĞŶƚƌĂŝƐŐĞƌĂĚŽƌĂƐƐŽůĂƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ;E>͕ϮϬϭϭͿ͘ŶĂůŝƐĂŶĚŽĂƚĂďĞůĂ
ϭ ƉŽĚĞͲƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ĂƐ h,Ɛ ;hƐŝŶĂƐ ,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ŶĞƌŐŝĂͿ Ğ ĂƐ hdƐ ;hƐŝŶĂƐ dĞƌŵĞůĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ
ŶĞƌŐŝĂͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐĞƌĐĂĚĞϵϰйĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚŽƉĂşƐ͘ĞĂĐŽƌĚŽĂE>;ϮϬϭϭͿ͕ĚŽ
ƚŽƚĂůĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂƐƚĞƌŵĞůĠƚƌŝĐĂƐ͕ĐĞƌĐĂĚĞϮϳ͕ϯйŽƵϴ͘ϯϱϮ͘ϱϯϭŬtƐĆŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂďŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͘
dĂďĞůĂϭʹĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚŽƌĂƐŝůĞŵŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ
dŝƉŽ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ

WŽƚġŶĐŝĂKƵƚŽƌŐĂĚĂ;ŬtͿ

WŽƚġŶĐŝĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĚĂ;ŬtͿ

й

',

ϯϰϴ

ϮϬϮ͘ϯϳϮ

ϭϵϵ͘ϱϱϭ

Ϭ͕ϭϳ

K>

ϱϲ

ϭ͘Ϭϵϯ͘ϭϯϴ

ϭ͘Ϭϴϭ͘ϱϰϮ

Ϭ͕ϵϰ

W,

ϰϬϯ

ϯ͘ϲϳϭ͘Ϯϱϲ

ϯ͘ϲϮϭ͘ϮϵϬ

ϯ͕ϭϱ

^K>

ϲ

ϱ͘Ϭϴϳ

ϭ͘Ϭϴϳ

Ϭ

h,

ϭϳϲ

ϳϴ͘ϵϮϲ͘ϲϴϳ

ϳϳ͘ϲϰϬ͘ϴϴϵ

ϲϳ͕ϰϴ

hd

ϭ͘ϰϳϬ

ϯϮ͘Ϯϲϵ͘ϱϴϱ

ϯϬ͘ϱϭϰ͘ϭϴϰ

Ϯϲ͕ϱϮ

hdE

Ϯ

Ϯ͘ϬϬϳ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϳ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϳϰ

dŽƚĂů

Ϯ͘ϰϲϭ

ϭϭϴ͘ϭϳϱ͘ϭϮϱ

ϭϭϱ͘Ϭϲϱ͘ϱϰϯ

ϭϬϬ

KƐǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵƐĆŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăWŽƚġŶĐŝĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĚĂ͘WŽƚġŶĐŝĂKƵƚŽƌŐĂĚĂĠŝŐƵĂůăĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ŶŽ
ƚŽ ĚĞ KƵƚŽƌŐĂ͘  WŽƚġŶĐŝĂ &ŝƐĐĂůŝǌĂĚĂ Ġ ŝŐƵĂů ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƵŶŝĚĂĚĞ
ŐĞƌĂĚŽƌĂ͘
&ŽŶƚĞ͗E>;ϮϬϭϭͿ͘

ŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚŽWůĂŶŽĞĐĞŶĂůĚĞǆƉĂŶƐĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂϮϬϮϬĚĂW͕
ŽĐŽƌƌĞƌĄăƉƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐƵƐŝŶĂƐŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐĞĚĂƐĨŽŶƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕
ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂ Ă ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐ ĨſƐƐĞŝƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϮϬϭϰ͘ Ɛ
ĨŽŶƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ;ĞſůŝĐĂ͕ďŝŽŵĂƐƐĂĞƉĞƋƵĞŶĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐͿĚŽďƌĂƌĆŽĚĞƚĂŵĂŶŚŽŶŽƐĞƚŽƌ
ĞůĠƚƌŝĐŽĂƚĠϮϬϮϬ͘EĞƐƐĞƐĚĞǌĂŶŽƐ͕ĂĚĞŵĂŶĚĂƚŽƚĂůĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚŽƉĂşƐĚĞǀĞƌĄĐƌĞƐĐĞƌĞŵŵĂŝƐĚĞϲϬй͕
Ğ ƉĂƌĂ ƐƵƉƌŝƌ ĞƐƐĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ŶŽ ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶƚĞƌůŝŐĂĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ;^/EͿ ĚĞǀĞƌĄ
ĞǀŽůƵŝƌĚŽƐĐĞƌĐĂĚĞϭϭϬ͘ϬϬϬDtĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϬƉĂƌĂϭϳϭ͘ϬϬϬDtĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĐŽŵ
ĂƉƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ;W͕ϮϬϭϭͿ͘

ϯ͘ϮƐĨŽŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƌĞŶŽǀĄǀĞů
WĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽĞƐƚƵĚŽĚĂƐ
ĨŽŶƚĞƐ ƉƌŝŵĄƌŝĂƐ Ğ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĆŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐ͘ ŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂƌĞŶŽǀĄǀĞůƚġŵƐŝĚŽĂƉůŝĐĂĚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŶƚƌĞĂƐƋƵĂŝƐƐĞĚĞƐƚĂĐĂŵ͗
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͘WĞƋƵĞŶĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ;W,ƐͿ
ƐWĞƋƵĞŶĂƐĞŶƚƌĂŝƐ,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ;W,ƐͿƐĆŽƵƐŝŶĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞƋƵĞ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ŽƉĞƌĂŵ
ĂĨŝŽĚ͛ĄŐƵĂ͘^ĞƵƐƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐŶĆŽƉĞƌŵŝƚĞŵĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚŽĨůƵǆŽĚ͛ĄŐƵĂ͕ŽƋƵĞŐĞƌĂƵŵĐƵƐƚŽĚĂ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ŵĂŝŽƌ ĚŽ ƋƵĞ ĂƐ h,Ɛ͕ ŽŶĚĞ ŽƐ ƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ŽƉĞƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚŝŵŝŶƵŝƌ Ă
ŽĐŝŽƐŝĚĂĚĞ͘ ƉĞƐĂƌ ĚŝƐƐŽ͕ ĂƐ W,Ɛ ƐĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ ŵĞŶŽƐ ŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞƐ ĂŽ ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƉŽĚĞŵ
ĐŽŵƉŽƌĂŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƋƵĂŶĚŽĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂŽ^ĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂůŽĐĂůE>;ϮϬϬϴͿ͘ĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽ/'ĚĂE>;ϮϬϭϭͿ͕ŽƌĂƐŝůĐŽŶƚĂǀĂĞŵŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭĐŽŵϰϬϯW,ƐĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵƵŵĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ϯ͘ϲϮϭ͘ϮϵϬ Ŭt ;ϯ͕ϭϱйͿ͘ YƵĂƌĞŶƚĂ Ğ ƐĞƚĞ ;ϰϳͿ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚĆŽ Ğŵ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ;ϲϭϱ͘ϱϰϴŬtͿĞϭϱϳĞƐƚĆŽŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ;Ϯ͘ϭϬϯ͘ϵϲϰŬtͿ͕ŵĂƐŶĆŽŝŶŝĐŝĂƌĂŵĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘
͘ŝŽŵĂƐƐĂ
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă E> ;ϮϬϬϴͿ͕ ďŝŽŵĂƐƐĂ Ġ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĂƚĠƌŝĂ ŽƌŐąŶŝĐĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ Ğŵ ĞŶĞƌŐŝĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ͕ ƚĠƌŵŝĐĂ ŽƵ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ YƵĂŶƚŽ Ă ƐƵĂ ŽƌŝŐĞŵ͕ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂ
ĐŽŵŽ͗ĨůŽƌĞƐƚĂů;ŵĂĚĞŝƌĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞͿ͖ĂŐƌşĐŽůĂ;ƐŽũĂ͕ĂƌƌŽǌĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐͿ͖ƌĞũĞŝƚŽƐ
ƵƌďĂŶŽƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ;ƐſůŝĚŽƐŽƵůşƋƵŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽŽůŝǆŽͿ͘
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂŶĐŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞ'ĞƌĂĕĆŽ;/'ͿĚĂE>;ϮϬϭϭͿ͕ŽƌĂƐŝůĐŽŶƚĂǀĂĞŵ
ŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭĐŽŵϰϭϯƚĞƌŵĞůĠƚƌŝĐĂƐŵŽǀŝĚĂƐĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŵƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞϴ͘ϯϱϮ͘ϱϯϭ
Ŭt ;ϲ͕ϳϴйͿ͘  ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂƐ ƵƐŝŶĂƐ ;ϯϯϳͿ ƵƚŝůŝǌĂǀĂ ĐĂŶĂ ĚĞ ĂĕƷĐĂƌ ĐŽŵŽ ĨŽŶƚĞ ĚĞ ďŝŽŵĂƐƐĂ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽϲ͘ϲϱϲ͘ϵϱϲŬtĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂ͘ůĠŵĚĂƚĞŶĚġŶĐŝĂũĄĐŝƚĂĚĂĚĞƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐĨſƐƐĞŝƐ͕ĂƐhdƐĂďŝŽŵĂƐƐĂƐĆŽƵŵĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƉůŝĐĄǀĞůĂŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĚĞǀŝĚŽĂŽƐ
ƐĞƵƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽƉƌſǆŝŵĂĂŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂ͘
͘ĠůƵůĂƐĂĐŽŵďƵƐƚşǀĞů;ĂͿ
ƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐƉŽĚĞŵƉƌŽĚƵǌŝƌŚŝĚƌŽŐġŶŝŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĂĞůĞƚƌſůŝƐĞĚĂĄŐƵĂ͕
ƋƵĞĠƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐǀŽůƵŵĞƐĚĞŚŝĚƌŽŐġŶŝŽĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƌĞĂŐŝƌŽƐşŽŶƐĚĂĄŐƵĂ
ŶŽƐĞůĞƚƌŽĚŽƐƉŽůĂƌŝǌĂĚŽƐ;ąŶŽĚŽĞĐĄƚŽĚŽͿ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞůĠƚƌŝĐĂĐŽŶƚşŶƵĂ͕ŽďƚĞŶĚŽĐŽŵŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽŚŝĚƌŽŐġŶŝŽŵŽůĞĐƵůĂƌĞŵĞƐƚĂĚŽŐĂƐŽƐŽ;ǌŽŶĂĐĂƚſĚŝĐĂͿĞŽǆŝŐġŶŝŽŐĂƐŽƐŽ͕ŶĂǌŽŶĂĂŶſĚŝĐĂ͘
ĂƐĆŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞůĞƚƌŽƋƵşŵŝĐŽƐƋƵĞƉƌŽĚƵǌĞŵĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽĐŽŵďƵƐƚşǀĞůŚŝĚƌŽŐġŶŝŽ͘
Ɛ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ă Ă ƐĆŽ ƋƵĂŶƚŽ Ă ƐƵĂ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ Ğ ďĂŝǆŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ Ž ƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŵĂ ĂŵƉůĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ Ɛ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚŝǀŝĚŝĚĂƐ Ğŵ ƚƌġƐ ŐƌƵƉŽƐ͗
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĄƌŝĂƐ ʹ ŐĞƌĂĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ Ğ ĐŽŐĞƌĂĕĆŽ͖ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŵſǀĞŝƐ͗ ĨŽƌĕĂ ŵŽƚƌŝǌ Ğ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ǀĞşĐƵůŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ ŵĂƌşƚŝŵŽ Ğ ĂĠƌĞŽ͖ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ƉŽƌƚĄƚĞŝƐ͗ĨŽŶƚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂƚĞůĞĨŽŶĞƐŵſǀĞŝƐĞŽƵƚƌŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƉŽƌƚĄƚĞŝƐ;Z/1EĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϱͿ͘
͘ŶĞƌŐŝĂĞſůŝĐĂ
KƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞſůŝĐĂƚġŵĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ ůƵŐĂƌĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞĞŶƚƌĞĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĨŽŶƚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ K ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ƌĞĚƵǌŝĚŽ ĂŽ ŐĞƌĂƌ ĞŶĞƌŐŝĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ
ǀĞŶƚŽƐĞŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵƉƌĞŐĂĚĂŝŵƉƵůƐŝŽŶĂŵĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐŽƐĂǀĂŶĕŽƐ
ĚĞƐƐĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ;DZd/E^͕ϮϬϬϰͿ͘
 ĞŶĞƌŐŝĂ ĞſůŝĐĂ Ġ͕ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĂƋƵĞůĂ ŽďƚŝĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĐŝŶĠƚŝĐĂ ŐĞƌĂĚĂ ƉĞůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐŵĂƐƐĂƐ ĚĞ Ăƌ ƋƵĞ Ġ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂ ĚĞǀŝĚŽ ăƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶĂ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĚŽ ƉůĂŶĞƚĂ͘  ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƚĞŵ
ƉƌŽŵŽǀŝĚŽ Ž ƌĞĨŽƌĕŽ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞſůŝĐĂ͘

ŵϮϬϭϱ͕ĠĞƐƉĞƌĂĚĂƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂŐůŽďĂůĚĞϲϬϬ͘ϬϬϬDt͖ĂƚĠŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϮϬƉĞůŽ
ŵĞŶŽƐϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬDtƉŽĚĞƌĆŽǀŝƌĂƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐŶŽŵƵŶĚŽƐĞŐƵŶĚŽĂtt;ϮϬϭϭͿ͘
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ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ/'͕ĚĂE>;ϮϬϭϭͿ͕ĂƐϱϲƵƐŝŶĂƐĞſůŝĐĂƐĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽĞŵŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞϭ͘Ϭϴϯ͘ϱϰϮŬt;Ϭ͕ϵϰйͿ͘KWůĂŶŽĞĐĞŶĂůĚĞǆƉĂŶƐĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂ
ϮϬϮϬĚĂWƉƌĞǀġƵŵĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŐĞƌĂĕĆŽĞſůŝĐĂŶŽƌĂƐŝůƉĂƌĂϭϭ͘ϱϯϮDt͘
͘ŶĞƌŐŝĂƐŽůĂƌ
ĞŶĞƌŐŝĂƐŽůĂƌĠŝƌƌĂĚŝĂĚĂŶĂdĞƌƌĂƐŽďĂĨŽƌŵĂƚĠƌŵŝĐĂĞůƵŵŝŶŽƐĂ͘ŝƌƌĂĚŝĂĕĆŽƐŽůĂƌƉŽƐƐƵŝ
ĞŶĞƌŐŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĐĞƌĐĂĚĞĚĞǌŵŝůǀĞǌĞƐŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĄƌŝĂĚŽŵƵŶĚŽ;W͕
ϮϬϬϳͿ͘hŵĂĄƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĞƐƚĄƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌſǆŝŵĂĚĂůŝŶŚĂĚŽƋƵĂĚŽƌĞ
ŶĆŽƐĆŽǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐŐƌĂŶĚĞƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽƐŽůĚƵƌĂŶƚĞŽĚŝĂ͕ĞƐƐĞƐĨĂƚŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽƉĂşƐ
ƉŽƐƐƵŝ ďŽĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ƐŽůĂƌ͘ WĂƌĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ƐŽůĂƌ
ĞǆŝƐƚĞŵĚŽŝƐƐŝƐƚĞŵĂƐ;E>͕ϮϬϬϴͿ͗,ĞůŝŽƚĠƌŵŝĐŽƐŽƵƚĞƌŵŽƐŽůĂƌĞƐ͕ŽŶĚĞĂŝƌƌĂĚŝĂĕĆŽƐŽůĂƌĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂ
ĞŵĐĂůŽƌĠƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂƐhdƐƉĂƌĂŐĞƌĂƌĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖Ğ&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ͕ŽŶĚĞŽĐŽƌƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂ
ĚĂ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ƐŽůĂƌ Ğŵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ hŵ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌ Ġ ĂĚĂƉƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ă ƌĂĚŝĂĕĆŽ
ĞƐƚŝŵƵůĞŽĨůƵǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ/'ĚĂE>;ϮϬϭϭͿ͕ĞǆŝƐƚŝĂŵĞŵŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭƐĞŝƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵ
ŽƉĞƌĂĕĆŽŶŽƌĂƐŝůƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵĂĞŶĞƌŐŝĂƐŽůĂƌ͕ĐŽŵƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƵƚŽƌŐĂĚĂϱ͘ϬϴϳŬt;ƐĞŶĚŽƋƵĞ
ĂƉĞŶĂƐ ϭ͘Ϭϴϳ Ŭt ĞƐƚĆŽ ŽƉĞƌĂŶĚŽͿ͘ EĞƐƚĂ ĚĂƚĂ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚŝĂŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ŝŶŝĐŝĂƌĂŵ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘ ƐƐĞƐ ĚĂĚŽƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂE>ƐĆŽƌĞůĂƚŝǀŽƐũĄƋƵĞŶĆŽůĞǀĂŵĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽ
ĂƉĞŶĂƐĂƐƵƐŝŶĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͘

ϰ͘'ZK/^dZ/h1;'Ϳ
K ĞƐƚƵĚŽ Ğ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĂ ' Ğ ĚĂ ŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ
ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵ ĚĞ ĂǀĂŶĕŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ Ğ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĆŽ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ͘  ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ă
ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ Ġ ŵĂŝƐ ŵŽĚĞƌŶĂ ĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŵĞŶŽƐ ŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞƐ ĂŽƐ
ĞĐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ĂůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ' ƐĆŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝŽƌĞƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ
ŽĨĞƌĞĐĞƌĞŵĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂǌŽŶĂƐŽŶĚĞĂŐĞƌĂĕĆŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶĆŽĂƚĞŶĚĞ͘
 ' ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƋƵĞ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ũƵŶƚŽ ŽƵ ƉƌſǆŝŵĂ ĚŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂƉŽƚġŶĐŝĂ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞĨŽŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘sĄƌŝĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞ'ƚġŵĞǀŽůƵşĚŽƉĂƌĂ
ŝŶĐůƵŝƌ ƉŽƚġŶĐŝĂƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĞŶŽƌĞƐ͘  ' ŝŶĐůƵŝ͗ ĐŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐ͖ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƵƐĂŵ ĐŽŵŽ ĨŽŶƚĞ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͖ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͖ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŶŽ
ŚŽƌĄƌŝŽĚĞƉŽŶƚĂ͖ŐĞƌĂĕĆŽƐŽůĂƌ͖ŐĞƌĂĚŽƌĞƐĞſůŝĐŽƐ͖WĞƋƵĞŶĂƐĞŶƚƌĂŝƐ,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ;W,ƐͿ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
 ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĂŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞƐƐĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂ
ĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐăĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ;ƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐͿ͘ůŐƵŵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĂ'ƐĆŽ͗
¾ ŶĞƌŐŝĂ Ğŵ ĞƐƉĞƌĂ ;ƐƚĂŶĚͲďǇͿ͗ ƉůŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƐƵƉƌŝƌ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĨĂůŚĂƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ŽƵ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘DƵŝƚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĞŵŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐĞŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͖
¾ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ƌƵƌĂŝƐ Ğ ŝƐŽůĂĚŽƐ ;ŝůŚĂƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐͿ͗ ƉůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ŽŶĚĞ ĞǆŝƐƚĞ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞƌůŝŐĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂ'͖
¾ 'ĞƌĂĕĆŽ ŶĂ ƉŽŶƚĂ͗ ƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ' ƉĂƌĂ ƐƵƉƌŝƌ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ŶŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ƉŝĐŽ͕ ũĄ ƋƵĞ Ž
ĐƵƐƚŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂǀĂƌŝĂƐĞŐƵŶĚŽĂĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌŐĂĞĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͖
¾ 'ĞƌĂĕĆŽ ŶĂ ďĂƐĞ͗ ƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ' ƉĂƌĂ ŐĞƌĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ğ ŵĞůŚŽƌĂƌ ŽƐ
ŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽƉĞƌĚĂƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞŶĞƌŐŝĂ͖
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


¾ ŽŐĞƌĂĕĆŽ͗ƉůŝĐĂĕĆŽĚĂ'ŽŶĚĞŽĐŽƌƌĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽƐŝŵƵůƚąŶĞĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂƚĠƌŵŝĐĂĞĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ K ĐĂůŽƌ ĚŝƐƐŝƉĂĚŽ ŶĂ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞů Ğŵ ĞŶĞƌŐŝĂ Ġ ƌĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂĚŽ Ğŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ĐŽŵŽ ŶŽ ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ƌĞƐĨƌŝĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
KƐŝŵƉĂĐƚŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉĞůĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚĂ'ŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƐĆŽŵŽƚŝǀĂĚŽƐ͕
ĞŵƐƵĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂ͕ƉĞůŽĨĂƚŽĚĞƐƐĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐƐĞƌĞŵƉƌŽũĞƚĂĚŽƐƐĞŐƵŶĚŽĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚĂŐĞƌĂĕĆŽ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂŽƉĞƌĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂƌĂĚŝĂůƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞŐĞƌĂĚŽƌĞƐŶŽƐĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ
ŽƵ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘ KƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ďĞŶĠĨŝĐĂƐ ĂŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ Ğ ĂŽ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ ĐŽŵŽ Ă ŵĞůŚŽƌĂ ĚĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ͕ ƐƵƉŽƌƚĞ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ͕
ĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĐĂƌŐĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ ĚĂ ' ƉŽĚĞ ŐĞƌĂƌ ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŵŽƉƌŽďůĞŵĂƐŶĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĞƚĞŶƐĆŽ͕ĨůŝĐŬĞƌ͕ĚĞƐĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ
;DZd/E^͕ϮϬϬϰͿ͘

ŽŵŽ ŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĚĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ ƚĂŵďĠŵ ĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ Ž ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƐĂ
ŐĞƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĐĞ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƋƵĂŶƚŽ ŵĂŝŽƌ Ž ƵƐŽ ĚĂ ' ŵĂŝŽƌ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ĚĂĚĂĂŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĂĐŚŽ͕ƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ƉĂƌĂ
ŵƵĚĂƌ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ;ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐͿ͕ ƋƵĞ ĂŐƌĞŐĂŵ ǀĂƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĂŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ƉƌſǆŝŵŽ ĂŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂ͘

ϱ͘^DZd'Z/^
 ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĂƚŝǀĂ ĚŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ŶĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ġ ŵƵŝƚŽ ƌĞƐƚƌŝƚĂ Ğ͕ ŶĂ
ŐĞƐƚĆŽĚĂƐƌĞĚĞƐƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞ͘KƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĞĚĂŶŽǀĂǀŝƐĆŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽƉĂƐƐŽƵĂĐŽŶǀŝǀĞƌĐŽŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘ Ɛ ƌĞĚĞƐ ƚġŵ ĚĞ ĞǀŽůƵŝƌ ŶŽ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĂŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞ Ƶŵ
ƉĂƉĞůĂƚŝǀŽ͕ĐŽŵŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ŶĂŐĞƐƚĆŽĚŽĐŽŶƐƵŵŽĞŶƵŵĞƐƚĄŐŝŽŵĂŝƐĂǀĂŶĕĂĚŽ͕
ŶŽƐĞƵĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĐŝĂůĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂ͘ƐƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵƚŽĚŽƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂ
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƵƐŽĨŝŶĂůĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞĞƐƚĞ
ŶŽǀŽĐŽŶĐĞŝƚŽĞƐƚĄƐĞŶĚŽĐŚĂŵĂĚŽĚĞƐŵĂƌƚŐƌŝĚ;&>K͕ϮϬϭϬ͖DKZ/^͕ϮϬϭϬͿ͘
KƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů Ğ ĂƐ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕƁĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ĚĂ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ
ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂŵĂǀŝƐĆŽĨƵƚƵƌĂĚĞƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͘ƐƐĂŶŽǀĂǀŝƐĆŽĞƐƚĄĂƚŝŶŐŝŶĚŽƚŽĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĞŶŐůŽďĂŶĚŽĂŐĞƌĂĕĆŽ͕ĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;hZKWEKDD/^^/KE͕ϮϬϭϬͿ͘

ϱ͘ϭ^ŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͗ŽŶĐĞŝƚŽƐ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐƐƵƌŐŝƵŶĂƵƌŽƉĂĞŵϮϬϬϱƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƚƌĂĕĂĚŽƐ
ƉĞůŽ ƐĞƚŽƌ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ϮϬϮϬ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ Ă ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ;ϮϬϬϲͿ͕ ĞƐƐĞ ŶŽǀŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŵĂ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ƐŽĐŝĂů͕ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ğ ƉŽůşƚŝĐĂ ĐŽůŽĐĂĚĂ ƐŽďƌĞ Ă ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂƌ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ǀŽůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŽƐ
ƵƐƵĄƌŝŽƐ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵDŽƌĂŝƐ;ϮϬϭϬͿŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞ ƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐƵƌŐĞƉĂƌĂĂůƚĞƌĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ƚƌĂǌĞŶĚŽĐŽŶƐŝŐŽŵƵĚĂŶĕĂƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘
^ĞŐƵŶĚŽĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂ/;ϮϬϭϭͿ͕ĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĞƐĞũĂŵĂŝƐĐŽŶĨŝĄǀĞů͕ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞŐƵƌŽĞŶĆŽŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞĂŽ
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘WĂƌĂƐƵƉƌŝƌĞƐƐĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵĚĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞ
ŝŶƷŵĞƌĂƐ ĄƌĞĂƐ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů Ğ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ
ŐĞƌĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŵĞƌĐĂĚŽƐĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϭʹ^ŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ


&ŽŶƚĞ͗/;ϮϬϭϭͿ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽ͘

ƐƌĞĚĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞƐƚĆŽĞǀŽůƵŝŶĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƋƵĞƐĞƌĄ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐĐĂůĂƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ͘ EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϭ Ġ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚŽ ^ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ͘ EŽ ƉĂƐƐĂĚŽ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă
ŐĞƌĂĕĆŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;^ͿĞƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
;ǀŝĂƚĞůĞĨŽŶĞ͕ƌĄĚŝŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞŵŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ;dͿĞŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ;Ϳ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂŐĞƌĂĕĆŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞ
ĂƐƐƵďĞƐƚĂĕƁĞƐ;^ƐͿ͕ĂůĠŵĚĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂŐĞƌĂĕĆŽĞſůŝĐĂĞŵŶşǀĞůĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚĂ'ĞŵŶşǀĞůĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘WĂƌĂŽĨƵƚƵƌŽĠƉƌĞǀŝƐƚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂůĞŶƚƌĞŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĞ
Ž ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ŐĞƐƚĆŽ ĚĂ ĚĞŵĂŶĚĂ Ğ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞǆĐĞĚĞŶƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƉƌſƉƌŝŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂůĠŵĚĞƵŵĂŵĂĐŝĕĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂ'ĞĚĞŽƵƚƌĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƋƵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĆŽƚŽĚŽŽĐŽŶĐĞŝƚŽĂƚƵĂůĚĞ^͘
WĂƌĂĂƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϬϲͿĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĞƚŽƌĞůĠƚƌŝĐŽĞŶĨƌĞŶƚĂĚĞƐĂĨŝŽƐĞŶĂ
ǀŝƐĆŽĨƵƚƵƌĂĚĂƌĞĚĞŽĐŽƌƌĞƌĄ͗
¾ ďŽƌĚĂŐĞŵ ǀŽůƚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͗ DĂŝŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞŵĂŶĚĂ ƉŽƌ ĞŶĞƌŐŝĂ
ŵĂŝƐĨůĞǆşǀĞů͕ƉƌĞĕŽƐŵĂŝƐďĂŝǆŽƐ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ͖
¾ /ŶŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ͗ ƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ŐƌĂƵ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌŽĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͖
¾ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ŶŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ͗ >ŝŵŝƚĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŝŵĄƌŝŽƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂͲƐĞ ĚĞ
ŵĂŝŽƌĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĨŽŶƚĞƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͖
¾ DĞƌĐĂĚŽƐ ůŝďĞƌĂĚŽƐ͗ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŝďĞƌĂĕĆŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĚĞŵĂŶĚĂ Ğ ĚŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ
ƚĂƌŝĨĂƐĨůĞǆşǀĞŝƐĞƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ͖
¾ 'ĞƌĂĕĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͗ sŝĂďŝůŝǌĂƌ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ
ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĞĂŐĞƌĂĕĆŽůŽĐĂůƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂƐĞĚĞĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞƉŽůƵĞŶƚĞƐ͘
¾ 'ĞƌĂĕĆŽ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ͗ ZĞŶŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĂƚƵĂů Ğ ĚĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂĚĂ Ă ĞƐƐĂƐ ĐĞŶƚƌĂŝƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ Ğŵ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂ'͖
¾ YƵĞƐƚƁĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͗ ůĐĂŶĕĂƌ ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ŶĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ĚĞ ĞĨĞŝƚŽ
ĞƐƚƵĨĂ͕ ĂǀĂůŝĂƌ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂ ŐĞƌĂĕĆŽ Ğ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ ƌĞĚƵǌŝƌ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ͕ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĞĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ŽƚŝŵŝǌĂƌŽƵƐŽĚĂƐĄƌĞĂƐĞƌĞĚƵǌŝƌŽƚĞŵƉŽƉĂƌĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶŽǀŽƐƉƌŽũĞƚŽƐ͖
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


¾ 'ĞƐƚĆŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂ͗ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĂĚĞŵĂŶĚĂůŽĐĂůĐŽŵĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ
ĐĂƌŐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŵĞĚŝĕĆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͖
¾ WŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽƐ͗ ŽŶƚşŶƵŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐ
ŶĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͖
¾ ƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͗ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕
ĐŽŵŽ Ă ĨĂŝǆĂ ĞƚĄƌŝĂ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶĚŽ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽĐŽŶĨŽƌƚŽĞĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͘
ƐŵƵĚĂŶĕĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽ^ĐŽŵĂĞƐĐĂƐƐĞǌĚŽƐĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐĨſƐƐĞŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŽ
ƉĞƚƌſůĞŽ͕ŽŝŵƉĂĐƚŽĐĂƵƐĂĚŽƉĞůŽƵƐŽĚĞƐƐĂƐĨŽŶƚĞƐĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞŵĂŶĚĂƉŽƌĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞŵŽƐƚƌĂŵ
ƋƵĞĂƐŝĚĠŝĂƐĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĚĞǀĞŵƐĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂƐĞŵƐŽůƵĕƁĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͘ƐĞŐƵŝƌĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵ
ƋƵĂĚƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĂƌĞĚĞĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞĚĂƌĞĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘
dĂďĞůĂϮʹYƵĂĚƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƌĞĚĞĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞĚĂƌĞĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ

ZĞĚĞŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů

ZĞĚĞ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ

ZĞƐƚƌŝƚĂ

ƚŝǀĂ

ŽŶƚƌŽůĞĚŽ^

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ

&ůĞǆşǀĞů

&ůƵǆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ

͞hŶŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů͟

͞ŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů͟

'ĞƌĂĕĆŽ

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
ĐĞŶƚƌĂŝƐ

ŝƐƚƌŝďƵşĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ
ĚĞĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ

dĞĐŶŽůŽŐŝĂ

ŽŵŵĂŝƐĚĞŵĞŝŽƐĠĐƵůŽĚĞ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ

/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĂƵƚŽŵĂĕĆŽ

WĞƌĚĂƐ

ůĞǀĂĚĂƐŶĂƐůŝŶŚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
;>dƐͿĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͖ŶĆŽͲƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĞůĞǀĂĚĂƐ

ZĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐŶĂƐůŝŶŚĂƐĞ
ĚĂƐƉĞƌĚĂƐŶĆŽͲƚĠĐŶŝĐĂƐ;ĨƌĂƵĚĞƐͿ

dĂƌŝĨĂĕĆŽ

ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ŚŽƌĄƌŝĂĞƐĂǌŽŶĂů

WƌĞĕŽƐĚŝŶąŵŝĐŽƐ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĂ
ƐĂǌŽŶĂůŝĚĂĚĞ

ZĞŐƵůĂĕĆŽ

ŝĨĞƌĞŶĕĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶƚƌĞŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ

&ĂĐŝůŝĚĂĚĞŶŽĐŽŵĠƌĐŝŽĞŶŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ

ǆƉĂŶƐĆŽĚŽ^

ZĞƐƚƌŝƚĂ͕ĚĞŵŽƌĂĚĂĞĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐĂ

ZĞĚƵǌŝĚĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞŽ
ŝŵƉĂĐƚŽ

/ŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů

ůƚŽ

ĂŝǆŽ

&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂĚŽƉĞůŽĂƵƚŽƌ͘

ϱ͘ϮƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
WĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ ĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐĞũĂŵ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ĂƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽŶƚĞƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͘KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƌĞĚĞĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͕
ĐŽŵŽ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͕ ŵĞůŚŽƌĂŶĚŽ Ă ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĞſůŝĐĂ͕ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă '͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă
ŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ůĂƌŐĂ ĞƐĐĂůĂ ;hZKWE KDD/^^/KE͕ ϮϬϭϬͿ͘ WĂƌĂ ŽďƚĞƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĂŶƚŽ ă
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐĂƌďŽŶŽĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽ^ĚĞǀĞŵ
ƐĞƌ ƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐ ƵŵĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ ůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ
ĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂĨŝŐƵƌĂϮ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϮʹWƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĞƌĞůĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ


&ŽŶƚĞ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϭϬͿ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽ͘

ůŐƵŵĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐǀŝĂďŝůŝǌĂŵĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐŵĂƌƚŐƌŝĚ͕ƉŽĚĞŶĚŽĐŝƚĂƌ͗
͘ ' Ğ ŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ͗  ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ' Ğ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ ƉƌſǆŝŵŽ ĂŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ĐƌĞƐĐĞ
ĚĞǀŝĚŽ Ă ŝŵƉŽƐŝĕƁĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ŐŽǀĞƌŶŽƐ Ğ ĂǀĂŶĕŽƐ ĚĞƐƐĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͘ŽƌĞĂůŝǌĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞƉĞƋƵĞŶĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽŵŽĚƵůĂƌƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞďĂŝǆĂƚĞŶƐĆŽĨŽƌŵĂͲƐĞĂŵŝĐƌŽŐƌŝĚŽƵŵŝĐƌŽƌƌĞĚĞ;&>K͕ϮϬϭϬ͖DKZ/^͕ϮϬϭϬͿ͘
͘DĞĚŝĕĆŽŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͗ƐŵĂƌƚŵĞƚĞƌŝŶŐĞƐƚĄŝŶƐĞƌŝĚĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĞŶŽ^ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐ
ŵĞĚŝĚŽƌĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐƋƵĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌĂŵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĨƵŶĕƁĞƐĂŽƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐĞůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽ
Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘  ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƉĂƐƐĂ Ă ƐĞƌ ďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ ;ƐŵĂƌƚ ŵĞƚĞƌƐͿ Ğ ŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ
ŵĞĚŝĕĆŽ Ğ͕ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ Ğŵ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͕ŽĞŶǀŝŽĚĞĚĂĚŽƐ;ĐŽŵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞͿĞŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ;&>K͕ϮϬϭϬ͖
DKZ/^͕ϮϬϭϬͿ͘
͘WƌĞĕŽƐĚŝŶąŵŝĐŽƐ͗ƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽďŝĚŝƌĞĐŝŽŶĂůĞŶƚƌĞĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĞŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĠ
ǀŝĂďŝůŝǌĂĚŽ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵ ƉƌĞĕŽƐ ĚŝŶąŵŝĐŽƐ͘ ƐƐĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƵŵĂ ƚĂƌŝĨĂ ĐŽŵ ƉƌĞĕŽ
ǀĂƌŝĄǀĞů ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ĚŝĂ͘ dĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĞůŚŽƌĂ Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ƉĞƌĨŝů ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ͕
ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ ŽƐ ƉŝĐŽƐ Ğ ƉƌĞĞŶĐŚĞŶĚŽ ŽƐ ǀĂůĞƐ͕ ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ƚŽƚĂŝƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐĆŽ Ğ
ŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽ^;&>K͕ϮϬϭϬͿ͘
͘ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞĚŝĂŝƐ Ğ ĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͗  ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů Ğ Ă ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚĞ
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ĨƵŶĕƁĞƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ƉƌĞĕŽ ŽƵ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ^ ĞƐƚĞũĂŵ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ;&>K͕ϮϬϭϬͿ͘
͘ /Ɛ͗ KƐ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ /ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ ;/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĞǀŝĐĞƐͿ ƐĆŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŵ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚŝŐŝƚĂů ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ Ă ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͘ůĞƐƐĆŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞƉƌŽĚƵǌŝƌĚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƉĂƌĂĨŝŶƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵŵƷůƚŝƉůŽƐĐĂŶĂŝƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ;&>K͕ϮϬϭϬͿ͘
&͘ WDhƐ͗ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ DĞĚŝĕĆŽ &ĂƐŽƌŝĂů ^ŝŶĐƌŽŶŝǌĂĚĂ ;WŚĂƐŽƌ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ hŶŝƚƐͿ ƐĆŽ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĨĂƐŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ Ğ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ ĚĞ ĂƚĠ ϲϬ ĨĂƐŽƌĞƐ ƉŽƌ
ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ƐŝŶĐƌŽŶŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐŝŶĂů ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ǀŝĂ 'W^ ;'ůŽďĂů WŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵͿ͘ DĂƌĐĂŵ Ă
ĞǀŽůƵĕĆŽ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵ Ž ĞƐƚĂĚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚŽ ^ Ğŵ ŐƌĂŶĚĞƐ ĄƌĞĂƐ ŐĞŽĞůĠƚƌŝĐĂƐ
;&>K͕ϮϬϭϬͿ͘
'͘^ŵĂƌƚtŝƌĞƐ;^tͿ͗ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĂĐŽƉůĂĚŽƐĂƐ>dƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂůƚĞƌĂƌĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ
ĚĂ ůŝŶŚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ž ĨůƵǆŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͘ ĞƌŝǀĂŵ ĚŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ Ͳ&d^ ;ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ &ůĞǆŝďůĞ 
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐͿ͘WĞƌŵŝƚĞĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĂƐƌĞĚĞƐĞĂŝŶĚĂĂĚŝĂŽƌĞĨŽƌĕŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ŽŵƉĂƌĂĚŽƐĂŽƐ&d^ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĆŽŵĂŝƐďĂƌĂƚŽƐ;DKZ/^͕ϮϬϭϬͿ͘
ůŐƵŵĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ũĄ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽŵƵŝƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƵƚƌĂƐĞǆŝŐĞŵŵĂŝƐƉĞƐƋƵŝƐĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘EĂƚĂďĞůĂ
ϯĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵƋƵĂĚƌŽƌĞƐƵŵŽĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐŽďƌĞĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐƌĞƚŝƌĂĚĂƐĚŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐŶŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͘







ϮϬϭϬ

ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐŝŽŶ
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ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
ĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐ



ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞ
ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ



DĞƌĐĂĚŽƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐ͕ŶŽǀŽƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ŵŝĐƌŽŐĞƌĂĕĆŽ



ZĞĚƵĕĆŽĚŽŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů



sĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĨŽŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞ
ǀĄƌŝĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ



YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ



ĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĚƵǌŝƌĞƌĞƐŝƐƚŝƌ
ĂƚĂƋƵĞƐĨşƐŝĐŽƐĞĐǇďĞƌͲĂƚĂƋƵĞƐ

'ĂŶŚŽĞŵĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ

ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐŝŽŶ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂƚŝǀĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
;ƉƌŽƐƵŵŝĚŽƌͿ

ƵƚŽƌ

ϮϬϬϲ

ƵƚŽͲƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ

ŶŽ

'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĞƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĂĚĞŵĂŶĚĂ

dĂďĞůĂϯʹYƵĂĚƌŽƌĞƐƵŵŽĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽĞƐƚĂĚŽĚĂĂƌƚĞ
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ϲ͘KE>h^O^
 ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ Ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ Ğ Ă ŵŝƚŝŐĂĕĆŽ ĚĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͘ WĂƌĂ ĂƚŝŶŐŝƌ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ
ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ŵĂŝƐ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ƐĆŽ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ͕ ũĄ ƋƵĞ
ĞƐƚĂ ŶŽǀĂ ǀŝƐĆŽ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƵŵĂ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕
ŝŶƚĞŐƌĂ ǀĄƌŝĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ ƌĞĚƵǌ Ž ƉŝĐŽ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ Ğ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂ Ž ^͘ Ɛ ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂƐĐŽŵŽƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĠƚƌŝĐŽĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐ
ĐŽŵŽƵŵĞǀĞŶƚŽƉŽŶƚƵĂů͘
ƉſƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŵ ŶĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ͕ ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂƐ ĨŽŶƚĞƐ
ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĞĚĂ'ŶĞƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͘WĂƌĂƋƵĞĞƐƐĞŶŽǀŽĐŽŶĐĞŝƚŽƉƌŽŵŽǀĂŽŝŵƉĂĐƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽŶŽ^Ġ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ĨƵŶĕĆŽ͕ ĐƵƐƚŽƐ Ğ
ďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĂƐƌĞĚĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘hŵĂŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞǀĞƐĞƌĚĂĚĂĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂƐ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĞ
ĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĂĐĂĚġŵŝĐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽǀĞĚŽƌĞƐĚĞƐŽůƵĕƁĞƐ͘
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽ
ƚĞŵĂĂďŽƌĚĂĚŽĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵŽWƌŽũĞƚŽ&ŝŶĂůĚĞƵƌƐŽĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂŶŽ/&ʹ
ĂŵƉƵƐ ĚĞ sŝƚſƌŝĂ ĚĂ ŽŶƋƵŝƐƚĂ͕ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ Ğ ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ Ă
ĚĞŵĂŶĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŶĂƐƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞ>ſŐŝĐĂ&ƵǌǌǇ͘

Z&ZE/^ 
E>ʹ'E/E/KE>EZ'/>dZ/͘ƚůĂƐĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂĚŽƌĂƐŝů͘ϯ͘ǐĞĚŝĕĆŽ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕ϮϬϬϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞĞů͘ŐŽǀ͘ďƌͬǀŝƐƵĂůŝǌĂƌͺƚĞǆƚŽ͘ĐĨŵ͍ŝĚƚǆƚсϭϲϴϵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ
ϮϬĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϭ͘
ͺͺͺͺͺͺ͘ĂŶĐŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞ'ĞƌĂĕĆŽ;/'Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞĞů͘ŐŽǀ͘ďƌͬĂƉůŝĐĂĐŽĞƐͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞďƌĂƐŝůͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞďƌĂƐŝů͘ĂƐƉх͘ĐĞƐƐŽĞŵϬϯĚĞŐŽƐƚŽ
ĚĞϮϬϭϭ͘
Z/1E͕/'E/K>͖W/>>͕EdKE/Ks>ZK͖^ZW>>/E/͕^Z/E͘,ŝĚƌſŐĞŶŽǇWŝůĂƐĚĞ
ŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ƐƚĂĚŽĚĞůĂdĠĐŶŝĐĂǇWŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞŵƌĂŐſŶ͘&ƵŶĚĂĐşŽŶƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĆƐ
EƵĞǀĂƐdĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞů,ŝĚƌſŐĞŶŽĞŵƌĂŐſŶ͘ϭ͘ĂĚ͘&ĞǀĞďƌĞƌŽ͕ϮϬϬϱ͘
WʹDWZ^W^Yh/^EZ'd/͘WůĂŶŽĞĐĞŶĂůĚĞǆƉĂŶƐĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂϮϬϮϬ͘ƌĂƐşůŝĂ͕ϮϬϭϭ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŵĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŵŵĞͬŐĂůĞƌŝĂƐͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬŶŽƚŝĐŝĂƐͬϮϬϭϭͬZ>dǆZ/KͺWͺϮϬϮϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽ
ĞŵϮϮĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͘
ͺͺͺͺͺͺ͘WůĂŶŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŶĞƌŐŝĂϮϬϯϬ͘ƌĂƐşůŝĂ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWEͬ&ŽƌŵƐͬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘ĂƐƉǆх͘ĐĞƐƐŽĞŵϮϮĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͘
ʹhZKWEKDD/^^/KE͘ƵƌŽƉĞĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇWůĂƚĨŽƌŵ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚƐ͘sŝƐŝŽŶĂŶĚ^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌ
ƵƌŽƉĞ͛ƐůĞĐƚƌŝĐŝƚǇEĞƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͘ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶŝǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬĞŶĞƌŐǇͬƉĚĨͬƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐͺĞŶ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵϮϮĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͘
ͺͺͺͺͺͺ͘ƵƌŽƉĞĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇWůĂƚĨŽƌŵ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚƐ͘^ŵĂƌƚ'ƌŝĚƐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĐƵŵĞŶƚĨŽƌ
ƵƌŽƉĞ͛ƐůĞĐƚƌŝǀŝƚǇEĞƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͘ďƌŝů͕ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͘ĞƵͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚƐͺ^ͺ&/E>ͺWZ/>ϮϬϭϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵϮϮĚĞ
ŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ
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/ʹ/E^d/dhdK&>dZ/>E>dZKE/E'/EZ^͘^ŵĂƌƚ'ƌŝĚ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĞĞ͘ŽƌŐͬƐŽĐŝĞƚŝĞƐͺĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐͬƚĞĐŚŶŝĐĂůͺĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐͬƐŵĂƌƚͺŐƌŝĚ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵϮϮĚĞ
:ƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͘
DZd/E^͕D/>WK/E'K͘ǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƐƉĞĐƚŽƐƐƚĄƚŝĐŽƐĞŝŶąŵŝĐŽƐĚĂ
WƌĞƐĞŶĕĂĚĞ'ĞƌĂĕĆŽŝƐƚƌŝďƵşĚĂŶƵŵĂZĞĚĞĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘ϮϬϬϰ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;DĞƐƚƌĂĚŽĞŵ
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RESUMO
Controle adaptativo é entendido como uma extensão do controle por realimentação, uma vez
que o controlador pode adaptar-se às mudanças na planta ou do mesmo modo aprender a controlar
uma nova planta. Uma das abordagens mais utilizadas é o controle adaptativo robusto, isto é, quando o
mecanismo de ajuste do controlador leva em consideração certas classes de incertezas paramétricas e
dinâmicas da planta a ser controlada. O controlador é projetado a fim de que o sistema de controle
adaptativo seja estável, apesar das incertezas ou mudanças paramétricas na planta a ser controlada, de
modo a estabelecer o rastreamento do sinal de referência dentro da faixa de freqüência de interesse. As
pesquisas na área de controle adaptativo robusto iniciaram-se nos anos 80, a qual possui uma rica
literatura sobre diferentes técnicas para projeto, análise e aplicações. Contudo, diante da necessidade
de projetistas e engenheiros lidarem com plantas industriais cada vez mais complexas, levando-se em
conta características dinâmicas e estruturais tais como não-linearidades, incertezas, variações
paramétricas, tempo de atraso, entre outras, várias metodologias tem sido propostas, possibilitando em
sua formulação o uso de restrições e a satisfação de requisitos de desempenho de forma eficiente e
prática. Neste artigo, será proposta uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo
genético, baseada nas especificações das margens de ganho e fase. A metodologia adotada diz respeito
a uma formulação matemática e estrutural do sistema de controle adaptativo autoajustável, onde o
mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador leva em consideração a estimação paramétrica online do modelo da planta a ser controlada, cujos parâmetros são limitados e variantes com o tempo.
Evidencia-se a eficiência da metodologia de controle adaptativo abordada, bem como as principais
características em termos de desempenho e complexidade algorítmica para fins de aplicações práticas.

Palavras-chave: controle adaptativo, controle robusto, PID, sistemas dinâmicos incertos, algoritmo
genético multiobjetivo.
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1. INTRODUÇÃO
O controle adaptativo é uma metodologia bem estabelecida nos projetos de sistemas de controle
por realimentação, tendo início em meados de 1950, com aplicações em piloto automático de alto
desempenho para aeronaves (ASTROM; WITTENMARK, 1995). Nos anos 60, houve um desenvolvimento
significativo com a introdução de técnicas de espaço de estados e da teoria de estabilidade baseada em
Lyapunov (CHEN; CHIANG; YUAN, 2001). Desenvolvimentos na programação dinâmica, controle dual e
controle estocástico nas áreas de sistemas identificação e estimação de parâmetros foram cruciais para
a reformulação do controle adaptativo. Em 1980, pesquisas em controle adaptativo focaram-se em
controle robusto para sistemas lineares, com a introdução de modificações nos algoritmos adaptativos e
na lei de controle, a fim de atender alguns tipos de incertezas. Em 1990, a abordagem deste tipo de
controle focou-se em sistemas não-lineares, apresentando bons resultados, e na extensão dos
resultados obtidos em 1980 para certas classes de plantas não-lineares com parâmetros desconhecidos.
Estes esforços trouxeram novas classes de esquemas adaptativos, motivados pela teoria de sistemas
não-lineares, bem como esquemas de controle adaptativo robusto(CHEN; CHIANG; YUAN, 2001)
(IANNOU;SUN, 1996)(FARRELI;POLYCARPOU, 2006). A abordagem acerca de controle adaptativo pode
ser observada em diversas aplicações. Em (LI; MO; ZHAO, 2010), é observado uma estratégia de controle
de torque em motor de indução, utilizando algoritmo genético on-line para otimizar parâmetros de um
controlador PI, atendendo o desempenho da planta em relação ao torque, velocidade de resposta,
sobressinal, fluxo e correntes de ripple. Em (LI; PAN;TENG, 2009) é apresentada uma nova abordagem
para automatização de um controlador fuzzy ótimo usando algoritmo genético utilizado em sistemas
complexos multivariáveis, como o forno elétrico vertical. Em (LI; LUO, 2008) um controlador neural
adaptativo baseado em sintonia fuzzy e algoritmo genético é utilizado em sistemas com atraso de
tempo desconhecido para estimação online de parâmetros, demonstrando ser um método prático e
eficiente.
O controle adaptativo é dito robusto quando o mecanismo de ajuste do controlador leva em
consideração certas classes de incertezas paramétricas e dinâmicas da planta a ser controlada. O
controlador é projetado a fim de que o sistema de controle adaptativo seja estável, apesar das
incertezas ou mudanças paramétricas na planta a ser controlada, de modo a estabelecer o rastreamento
do sinal de referência dentro da faixa de freqüência de interesse. As pesquisas na área de controle
adaptativo robusto iniciaram-se nos anos 80, a qual possui uma rica literatura sobre diferentes técnicas
para projeto, análise e aplicações. Contudo, diante da necessidade de projetistas e engenheiros lidarem
com plantas industriais cada vez mais complexas, levando-se em conta características dinâmicas e
estruturais tais como não-linearidades, incertezas, variações paramétricas, tempo de atraso, entre
outras, várias metodologias tem sido propostas, possibilitando em sua formulação o uso de restrições e
a satisfação de requisitos de desempenho de forma eficiente e prática (IANNOU;SUN, 1996)
(FARRELI;POLYCARPOU, 2006)(MOSCA,1994). Em (OKUYAMA, 2010) é obtida uma estabilização robusta
em um sistema de controle baseado em uma estrutura de modelo de referência no tempo discreto. Em
(YAZICI; OZDEMIR, 2008) é apresentada uma abordagem eficaz e robusta para o projeto de
estabilizadores de sistema de energia, por meio de um modelo de referência de tempo discreto. Em
(LIN; BRANDT;SAIKALIS, 2000) é proposto um algoritmo robusto de auto-ajuste para controladores PID
baseado em uma teoria de interação adaptativa, o que o torna aplicável a plantas lineares e nãolineares. Em (HASSAN; RAO, 2005) são modificadas leis de controle adaptativo a fim de obter esquemas
de controle adaptativo robusto na presença de perturbações, oferecendo melhor desempenho em uma
resposta rápida do sinal de saída, com erro tendendo a zero em sistemas de ordem superior.
Neste artigo, será proposta uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo
genético, baseada nas especificações das margens de ganho e fase.
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2. REGULADORES AUTOAJUSTÁVEIS
O desenvolvimento de sistemas de controle envolve muitas etapas, tais como: modelagem, projeto
de uma lei de controle, implementação e validação. Um Regulador Autoajustável (STR, do inglês “SelfTuning Regulator”) é um esquema de controle adaptativo que atende automaticamente todas essas
etapas e sua utilização é proposta neste trabalho. Um diagrama de blocos de um processo com um STR
é mostrado a seguir (figura 1): assume-se que o processo é um sistema dinâmico incerto; os parâmetros
do modelo são estimados de forma online por meio do bloco do Estimador, o qual é composto por um
algoritmo de agrupamento nebuloso e mínimos quadrados recursivos; o bloco de projeto do
controlador contém o algoritmo genético multiobjetivo, o qual através das especificações das margens
de ganho e fase, encontrará os valores dos ganhos para o projeto do controlador; por fim, o bloco do
controlador PID digital nebuloso fornece o sinal de entrada da planta, com os parâmetros, obtidos
através do projeto de controle, já ajustados.

Figura 1 – Diagrama de bloco do esquema de Controle Adaptativo robusto proposto

3. PLANTAS COM INCERTEZAS E CONTROLE ROBUSTO
Em um projeto de sistemas de controle, uma das primeiras tarefas do engenheiro é obter um
modelo matemático que descreva a planta real a ser controlada. Contudo, a planta real pode ser muito
complexa e possuir dinâmicas difíceis de serem entendidas, sendo assim, o desenvolvimento de um
modelo matemático que descreva precisamente o comportamento físico da planta sobre diversos
pontos de operação não se constitui uma tarefa trivial, pois além de descrever a planta com precisão, o
modelo deve ser simples o suficiente do ponto de vista de controle, uma vez que modelos de grandes
ordens podem tornar o controlador mais complexo, com implementação de alto custo e falta de
compreensão em termos de operação. Para o estudo e melhoria das propriedades de robustez dos
projetos de controle torna-se necessária a caracterização dos tipos de incertezas das plantas que são
igualmente encontradas na prática. Uma vez que as incertezas são caracterizadas através de
formulações matemáticas, elas podem ser usadas para analisar as propriedades de desempenho e
estabilidade no projeto de controladores usando modelos simples, porém aplicados a plantas com
incertezas (IANNOU; SUN,1996).
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3.1 Incertezas estruturadas
As incertezas estruturadas estão relacionadas às perturbações da planta que podem ser originadas
das variações de parâmetros físicos ou devido uma redução deliberada de ordens do modelo
matemático da planta, a fim de diminuir a complexidade do mesmo (IANNOU; SUN,1996).

3.2 Incertezas não-estruturadas
Neste tipo de incerteza tem-se pouco conhecimento em relação ao sistema e a resposta em
freqüência do mesmo encontra-se limitada entre dois pontos. Este tipo de incerteza pode ser modelada
como incerteza aditiva ou multiplicativa (FERREIRA; SERRA, 2002).

3.2.1 Incerteza aditiva ou perturbação aditiva
Suponha que a relação entre H(z, v) e H(z) é dada por:
H ( z,v )

H ( z )  ' A ( z,v )

1

ou
H( z,v )

Y( z,v )
X( z )

bD  bD 1 z 1  ...  b1 z D 1  b z D
1  a E 1 z 1  ...  .a1 z  E 1  a z  E

 ' A ( z,v )

onde:
H(z) é a função de transferência do sistema dinâmico nominal;
H(z,v) é a função de transferência do sistema dinâmico real;
' A ( z , v ) é a perturbação ou incerteza aditiva do sistema dinâmico e é estável;
X ( z ) e Y ( z , v ) representam a entrada determinística e a saída do sistema dinâmico incerto,

respectivamente;
a e b são os coeficientes do sistema dinâmico nominal;
v(k) é a variável de escalonamento da incerteza ' A ( z , v ) , a qual é variante no tempo;
z é o operador da Transformada- , e;
D e E são as ordens do numerador e denominador de H(z), respectivamente.

A estrutura de ' A ( z , v ) é usualmente desconhecida, mas ' A ( z , v ) é dita satisfazer um limite
superior no domínio da frequência, isto é:
( Z )

' A ( Z ,v ) d G A ( Z )

para alguma função conhecida G A ( w ) . Com (1) e (3) é definido uma família de plantas descritas por:
A

onde Z

1  z 1
1  z 1

^H / H ( Z , v )  H ( Z ) d G A ( Z )`

.

O limite superior G A ( w ) de ' A ( Z , v ) podem ser obtidos através de experimentos de resposta
em freqüência. Em controle robusto, H ( z ) é exatamente conhecido e as incertezas dos polos e zeros de
' A ( z , v ) . A figura 2 mostra o diagrama de blocos que representa o modelo
H ( z , v ) estão incluídas em

da planta com incerteza aditiva (FERREIRA; SERRA, 2002).
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Figura 2 – Representação em diagrama de bloco do modelo da planta com incerteza aditiva

3.2.2 Incerteza multiplicativa ou perturbação multiplicativa
Seja a relação entre H(z, v) e H(z) dada por:
H ( z,v )

H ( z )[ 1  ' M ( z , v )]

onde ' M ( z ,v ) é estável e é conhecido como perturbação ou incerteza multiplicativa da planta.
No caso de uma perturbação multiplicativa na planta ' M ( z ,v ) deve satisfazer um limite superior
no domínio da freqüência, ou:
' M ( Z , v ) d G M ( Z ) , ( Z )

por alguma razão conhecida G M ( Z ) pode ser obtido através de experimentos de resposta em
freqüência. Das equações (5) e (6), uma família de plantas pode ser descrita por:
M

°
½°
H ( Z ,v )  H ( Z )
d G M ( Z )¾
®H /
H(Z )
°̄
°¿

A figura 3 mostra o diagrama de blocos que representa o modelo da planta com incerteza
multiplicativa.

Figura 3 – Representação em diagrama de bloco do modelo da planta com incerteza multiplicativa

3.2.3 Exemplo de representação de incerteza aditiva
A planta utilizada na representação da incerteza é de segunda ordem, descrita da seguinte forma
no tempo contínuo:
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H( s )

1
2

s  s 1

[Eq. 08]

As análises foram realizadas no tempo discreto. Logo, foram utilizados os métodos de
transformação descritos a seguir: Retangular em avanço, Retangular em atraso, Trapezoidal e ZOH
(segurador de ordem zero, do inglês “Zero-Order Hold ”). A figura 3 mostra a comparação dos diagramas
de Bode das funções de transferência obtidas utilizando estes métodos e a função original em tempo
contínuo, considerando um intervalo de amostragem de 0.1s. Observa-se que todos os métodos
seguiram a curva de magnitude da função de transferência original, em relação às curvas de fase, os
métodos apresentaram uma boa aproximação em baixas freqüências.

Figura 4 – Diagrama de Bode com as curvas de comparação dos métodos de transformação para tempo discreto

Neste exemplo, utilizaremos o método de transformação Retangular em avanço, pois o mesmo
apresentou curvas de magnitude e fase do diagrama de Bode satisfatórias em relação à função de
transferência original e para fins de simplificação do modelo. A função de transferência nominal da
planta em tempo discreto é dada por:
H( z )

T2
z 2  ( T  2 )z  1  T  T 2

[Eq. 09]

A função de transferência da planta real, que inclui as incertezas G  , G  e G  , é descrita da seguinte
forma:
H ( z ,G )

( 1  G 1 )T 2
z 2  ( T  G 2 T  2 ) z  1  T  G 2 T  T 2  G 3T 2

Usando a expressão (1), a incerteza aditiva ' A ( z ,G ) , pode ser escrita da seguinte forma:
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[Eq. 10]

' A ( z ,G )

H ( z ,G )  H ( z )

[Eq. 11]

Logo:
' A ( z ,G )

( 1  G 1 )T 2
z 2  ( T  G 2 T  2 ) z  1  T  G 2 T  T 2  G 3T 2

Considerando T



T2
z 2  ( T  2 )z  1  T  T 2

[Eq. 12]

s, G  >@, G  >@e G  >@, temos os seguintes diagramas

de Bode de magnitude e fase, para a função de transferência H ( z ,G ) , respectivamente:

Figura 5 – Diagrama de Bode com região de incerteza

No diagrama de Bode acima, observa-se na curva de magnitude que a faixa compreendida entre 10dB e 10dB representa a região de incerteza dos parâmetros G  , G  e G  . Na curva de fase uma região
que compreende a variação destes parâmetros incertos também pode ser observada. Isto demonstra
que para este tipo de planta, o controlador a ser projetado deve levar em consideração essas incertezas;
logo, um controlador clássico não satisfará os critérios de desempenho. No sentido de garantir a
robustez às incertezas, faz-se necessário a utilização de técnicas de controle, cujo mecanismo de ajuste
dos parâmetros do controlador seja função das incertezas paramétricas. Neste artigo, será proposta
uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo genético, baseada nas especificações
das margens de ganho e fase.

4. MÍNIMOS QUADRADOS RECURSIVOS
Quando os dados de entrada e saída de um determinado sistema são medidos e disponibilizados
sequencialmente é possível utilizar estes dados para atualizar o vetor de parâmetros de um
determinado modelo através de um procedimento conhecido como estimação recursiva. Técnicas
recursivas são úteis por dois motivos: é possível estimar os parâmetros de um determinado modelo à
medida que os dados do processo são disponibilizados, o que torna-se útil quando os parâmetros do
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processo variam lentamente em função de não-linearidades, desgastes, falhas, dentre outros. Além
disso, os algoritmos recursivos são úteis na resolução de problemas numéricos, cuja solução em
batelada seria difícil (AGUIRRE, 2007).
A equação normal da teoria de mínimos quadrados (13) pode ser descrita, com a inclusão de uma
matriz de ponderação W(N), ou (JACQUOTS, 1994):
T
T

T

(

T

(

(

(

) (

)) 1

) (

T

))1

) (

T

(

) (

(

) (

)

[Eq. 13]

) (

)

[Eq. 1 ]

Deve-se estimar o valor (N+1) do vetor de parâmetros:
T(

T

 1)

 1) (

(

 1) (

1

 1)

T

 1) (

(

 1) (

 1)

[Eq. 1 ]

Agora, o produto de matrizes pode ser analisado em forma de somatório, como segue:
T

 1) (

(

 1) (

1

¦

 1)

T

( )

 1)

(

T

( )

[Eq. 1 ]

E escolhe-se uma ponderação exponencial:
T

 1) (

(

 1) (

1

¦ ( )J

 1)

1

T

( )

[Eq. 1 ]

A qual pode ser dividida em dois termos:
T

 1) (

(
T

J

(

 1) (

) (

) (
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¦ ( ) J

 1)
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 1)
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( ) (

T

 1)

 1)
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[Eq. 18]
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(

Define-se a matriz quadrada P(N+1) de ordem 2n:
(

>

 1)

T

 1) (

(

@

 1) (

 1)

1

[Eq. 19]

De (18), temos que:
 1)

(

>J

1

) (

(

T

 1)

@

 1)

(

1

[Eq. 20]

Pelo lema de inversão de matrizes, tem-se:
 1)

(

(

J

)
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 1)
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Da equação 15, devemos ainda examinar o fator
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[Eq. 21]

 1 ) , assim analisando o

mesmo em forma de somatório, temos:
T

J

 1) (

(
T

(

) (

 1) (
) (

 1)
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¦ ( ) J
 1) (

1
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 1) J (

 1)

 1)

Logo, a equação 15 pode ser composta pelos termos das equações 21 e 22:
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[Eq.22]
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[Eq.23]

Pela equação 15, notamos ainda que:
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[Eq.2 ]

Assim:
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[Eq.2 ]
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Inserindo a seguinte identidade (26) entre d(N+1) e a, no segundo termo da equação:
§1
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[Eq. 2 ]

A estimativa do vetor de parâmetros no tempo (N+1)T é:
T(

 1) T(

) (

 1 )( (

 1) 

T

 1 )T (

(
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[Eq.2 ]

onde k(N+1) é o vetor de ganho definido por:
(

 1)

(

J
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[Eq.28]

Pode ser observado na equação (28), que o estimador paramétrico é recursivo e é governado pelo
erro na previsão da saída do sistema no tempo (N+1)T.

5. ALGORITMO DE AGRUPAMENTO NEBULOSO
Uma efetiva aproximação para a identificação de sistemas não-lineares complexos pode ser
realizada através da divisão dos dados obtidos, levando em conta similaridades entre os dados e
organizando-os em subconjuntos, a fim de aproximar cada subconjunto a um modelo simples. Os
agrupamentos nebulosos podem ser usados como uma ferramenta para obter esta divisão de dados,
com transições graduais entre os subconjuntos. As técnicas de agrupamento são métodos não
supervisionados (ou de aprendizado), uma vez que não há identificadores de classe a priori.
Muitos algoritmos de agrupamento não utilizam métodos estatísticos convencionais, devido a isto
são muito utilizados em situações onde há pouco conhecimento a priori. Sendo assim, o potencial dos
algoritmos de agrupamento revelam estruturas de dados que podem ser exploradas, não somente na
classificação e reconhecimento, como também para redução da complexidade na modelagem e
otimização do sistema.
Dependendo do objetivo várias definições de agrupamento podem ser formuladas. Um
agrupamento pode ser entendido como um grupo de objetos no qual cada objeto é mais similar a
objetos dentro do agrupamento do que qualquer objeto fora do agrupamento. Tal similaridade pode ser
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entendida em termos matemáticos: em espaços métricos, por exemplo, é geralmente definida como a
norma da distância (BABUSKA,1998).
A distância pode ser medida entre os vetores de dados ou entre um vetor de dados e um objeto
prototipado de um agrupamento. Os protótipos geralmente não são conhecidos e são obtidos através
dos algoritmos de agrupamento à medida que a divisão de dados ocorre; além disso, podem ser vetores
de mesma dimensão dos objetos de dados, mas também podem ser definidos como objetos
geométricos, tais como subespaços, funções lineares ou não-lineares.
Existem vários algoritmos de agrupamento nebuloso, um dos mais utilizados é o algoritmo de
Gustafson-Kessel (GK) que utiliza uma norma para medida de distância adaptativa, a fim de detectar
agrupamentos de diferentes formas geométricas em cada conjunto de dados. Cada agrupamento
apresenta sua própria matriz de norma induzida A i , a qual abrange a seguinte norma de produto interno
(KRISHNAPURAM; KIM,1999):
2

z1 , z 2 , , z

onde

)T A ( z 

(z 

A

um conjunto finito de dados e

[Eq. 29]
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corresponde aos protótipos de agrupamento
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1
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¦( P
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1d d
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[Eq. 30]
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A

,

1

A A

0 ,

1d z
1d d

0  A  ,

d ,

[Eq. 31]

As matrizes A são usadas como variáveis de otimização, assim cada agrupamento se adapta a
norma da distância para a estrutura topológica local dos dados. Sendo A a -tupla das matrizes de
norma induzida: A (A ,A ,
).,AO objetivo funcional do algoritmo GK é definido por:
(

¦ ¦( P )

, ,A)

1

onde





2

1

A

[Eq. 32]

! 1 . As soluções
( , ,A)

(

, ,A)

[Eq. 33]



São pontos estacionários de , onde
representam um espaço de matrizes
definidas
positivas. A fim de obter uma solução, A deve possuir alguma restrição, uma das formas de obter esta
restrição é através do determinante de A . Com a variação de A , com o determinante fixo corresponde a
otimização da forma dos agrupamentos enquanto os volumes dos mesmos permanecem constantes:
A

U

, U ! 0,

[Eq. 3 ]

Usando o método do multiplicador de Lagrange, a seguinte expressão para A i pode ser obtida por:
A

>U

(

)@1

1

[Eq. 3 ]
0577

onde

é a matriz de covariância nebulosa do agrupamento

definido por:

¦ ( P ) ( z  )( z  )T
1

¦( P )
1

[Eq. 3 ]

O algoritmo GK é realizado através das seguintes etapas:
Dado um conjunto de dados , escolhe-se o número de agrupamentos
, o expoente de
ponderação
e a tolerância terminal H ! 0 . Deve-se inicializar com uma matriz de partição aleatória,
, então:
tal que ( 0 ) 
1-Calculam-se os protótipos dos agrupamentos, através de (30);
2-Calculam-se as matrizes de covariância nebulosa dos agrupamentos, por (36);
3-Calculam-se as distâncias, de acordo com (29);
4-Atualizam-se as matrizes de partição:
Se
P(

A

! 0 para 1 d d ,

1d

d

,

1

)

¦(
1

A

A

)2

( 1 )

Caso contrário,
P(

até

)

0
( )

A



( 1 )
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)

1

1
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6. PROJETO DO CONTROLADOR PID NEBULOSO POR MARGENS DE GANHO E FASE
A função de transferência do controlador PID digital, na j-ésima regra do controlador PID nebuloso,
é descrita da seguinte forma (TZAFESTAS, 1985):
(z)

§ z 1 ·
§ z ·
T¨
¸
¸
¨
1
z

T
¹
© z ¹
©



[Eq. 3 ]

onde K P , K I e K D são os ganhos proporcional, integral e derivativo do controlador, respectivamente. A
função de transferência definida para a j-ésima regra do modelo nebuloso do processo incerto, é dada
por:
s

(s)

2

s 

s

[Eq. 38]

onde
são os seus parâmetros, a serem obtidos via mínimos quadrados recursivo. O atraso de
tempo representado pelo termo s pode ser representado por uma razão de polinômio em s, utilizando
a seguinte aproximação de Padé de segunda ordem:
s

#

2( s )

( s )2 
2

( s) 

onde L é o atraso de tempo.
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s  12
s  12

[Eq. 39]

Aplicando a transformação Trapezoidal em (38), temos a seguinte função de transferência discreta
equivalente de (38):
T 2 ( z 2  2z 1)

(z)
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[Eq. 0]

z)

.

A seguinte transformação bilinear é aplicada nas equações em z, para a obtenção de equações no
domínio da freqüência:
T
2
T
1 Z
2

1 Z
z

[Eq. 1]

No projeto do controlador PID, as seguintes especificações de margem de ganho e fase devem ser
satisfeitas (HO; HANG; CAO, 1995):
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[Eq. 2]
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[Eq.

]

onde a margem de ganho é dada pelas equações (42) e (43) e a margem de fase pelas equações (44) e
(45). A frequência Z é a frequência de cruzamento da fase, na qual a fase do sistema em malha-aberta
é igual a -180°. A frequência Z é a frequência de cruzamento do ganho, na qual o módulo do sistema
em malha-aberta é igual a 0dB. Substituindo as equações (37) e (40) em (42)-(45), utilizando a
transformação bilinear de (41), encontra-se para o cálculo das margens de ganho e fase as seguintes
equações:
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onde:
1

2

TZ 2 ( T 2 Z 2  12T  12 ) 
TZ 2 (



2

2

T 2 Z  12T 2 Z 2  2

TZ 2 

2

Z2  8)

[Eq. 0]

Z 2  12 )

TZ ( 3 T Z 2 

2

3

2

T(

Z T ( 12 

2

2

Z 2  12 )  2

Z 2 T  12T ) 

TZ( 3 T 2 Z 2  2 2 TZ 2  2 T  12 )  2

Z 2T (

2

Z 2  12  3 Z 2 T )  2 Z 2 T ( 12 

Z 3T (  2 Z 2  12  3 Z 2 T )  2 Z 3T ( 12 

2

Z 2 T  12T ) 

TZ 2 [Eq. 1]
2

Z 2 T  12T )

[Eq. 2]

ZT (  2 Z 2  12  3 Z 2 T )

[Eq. 3]

Estas equações serão utilizadas para a sintonia do controlador PID digital nebuloso, com os ganhos K P ,
K D e K I sendo especificados através das margens e ganho e fase desejadas. As equações (46) e (48)
determinam as freqüências de cruzamento das margens de ganho e fase, as quais serão aplicadas nas
equações (47) e (49), a fim de determinar os valores das margens de ganho e fase, garantindo a
estabilidade do sistema e com fácil realização. Contudo, devido à complexidade das equações (46)-(49),
métodos analíticos não são praticáveis, sendo necessária a utilização de um algoritmo genético
multiobjetivo.

7. ALGORITMO GENÉTICO MULTIOBJETIVO
Os princípios básicos do Algoritmo Genético (AG) foram propostos por Holland, inspirados pelo
mecanismo de seleção natural de um processo biológico, onde os indivíduos mais fortes (ou seja, com
determinadas características requeridas) são os sobreviventes do meio onde estão inseridos. Esta
analogia com a evolução natural torna-se útil na solução de problemas complexos que envolvam
otimização global: entende-se que a solução potencial de um problema é um individuo que pode ser
representado por um conjunto de parâmetros, estes, por sua vez, são considerados genes de um
cromossomo e são estruturados através de valores concatenados (PEREIRA; PINTO, 2005) (HAUPT;
HAUPT, 2004). O fluxograma da Fig.6 descreve a implementação de um AG.
As funções de custo consideradas neste trabalho são descritas de (46)-(49) e definem, através das
especificações das margens de ganho e fase, os custos associados aos ganhos K P , K D e K I do controlador
PID digital.
Definidas as funções de custo, uma população inicial de cromossomos é gerada, com valores
possíveis para os ganhos do controlador. A partir daí, os valores iniciais dos cromossomos são avaliados
através das funções de custo e, baseados nestes resultados, são selecionados os cromossomos que
farão parte da próxima geração, ou seja, gerarão novos descendentes. Esta seleção dos indivíduos mais
aptos é feita de acordo com a estratégia de seleção proposta. Através dos cruzamentos entre os
melhores cromossomos obtidos obtêm-se a próxima geração, os pontos de cruzamento são escolhidos
aleatoriamente (HAUPT; HAUPT, 2004).
A introdução de operadores genéticos ( mutação e crossover) é realizada a fim de melhorar as
soluções da próxima geração, ou seja, tem como objetivo prevenir a convergência prematura para
ótimos locais, através da introdução de novos pontos no espaço de busca (PEREIRA; PINTO, 2005).
A mutação introduz variações nos cromossomos, ocasionalmente, apresentando uma pequena
probabilidade e alterando aleatoriamente o valor do cromossomo. Através do operador de mutação, o
espaço de busca é explorado buscando melhores pontos.
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O crossover é um operador de recombinação que toma subpartes de dois cromossomos para
produzir descendentes, extraindo características comuns destes cromossomos, a fim de melhorar as
soluções na próxima geração.
O algoritmo continua até que a solução convirja para o “ótimo global”.

Figura 6 – Fluxograma para implementação de um AG

8. CONCLUSÃO
Uma formulação matemática foi apresentada para fins de projeto de controle adaptativo robusto
em sistemas dinâmicos incertos no domínio do tempo. Os sistemas incertos apresentam uma faixa de
variação, a qual deve ser observada a fim de garantir a estabilidade, além disso, o esquema de controle
adaptativo proposto mostra-se eficiente em relação à integração de técnicas de inteligência
computacional garantindo que as especificações do projeto de controle sejam obedecidas.
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/DW>DEdKWZK:dKdEK>K'/^^/^d/s͗&//E/s/^h>
K^dhKDj^/
ϭ

Ϯ

ϯ

ƐƚĞůĂ͘EƵŶĞƐ ͕dĂŬĂŶŶŝ,͘͘<ĂŶŐ ĞZĂǇĂŶĞ͘Z͘ĚĂ^ŝůǀĞŝƌĂ
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽͲĂŵƉƵƐZĞĐŝĨĞ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽʹĂŵƉƵƐZĞĐŝĨĞĞ
ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽʹĂŵƉƵƐZĞĐŝĨĞ
ĞƐƚĞůĂĚŶϭϯΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹƚĂŬĂŶŶŝŚΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹƌĂǇͺŶĂŶĞϭϰΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
WĂƌĂƵŵĞƐƚƵĚĂŶƚĞĚĞŵƷƐŝĐĂƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵŝĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͕ĞǆĞĐƵƚĂƌƵŵĂŵƷƐŝĐĂĐŽŵŽĂƵǆşůŝŽ
ĚĂ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂ Ġ ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ ĐŽŵƵŵ͕ ƉŽƌĠŵ ƉĂƌĂ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ĞƐƐĂ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ Ɛſ ƌĞƐƚĂ Ă
ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶŽƚĂƐ͘ EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŶŽƐƐŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĐƵũŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĠĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵĂŶŽǀĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƐƐŝƐƚŝǀĂ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
Ă ůĞŝƚƵƌĂ Ğ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƵůƚąŶĞĂ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ͕ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĚĞŵƷƐŝĐĂƉŽƌĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĂŝƐ͘WĂƌĂĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ
ĨŽƌĂŵ ĂůŝĂĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăƐĄƌĞĂƐĚĞ ůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕WĞƌĐĞƉĕĆŽ ƚĄƚŝů͕ DƷƐŝĐĂĞ ĚƵĐĂĕĆŽ
/ŶĐůƵƐŝǀĂ͘WƌŽĐƵƌŽƵͲƐĞĚŝƌĞĐŝŽŶĂƌƉĂƌĂƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĂƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ƐŝŵƉůĞƐĞĚŝĚĄƚŝĐĂ͕ŵĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ğ ŽƚŝŵŝǌĂĚĂ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ Ğ Ă ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐǀŽůƚĂĚĂƐĂŽƵŶŝǀĞƌƐŽŵƵƐŝĐĂů͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕ĞĚƵĐĂĕĆŽŵƵƐŝĐĂů͕ƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ
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ϭ͘/EdZKhK
 dĞĐŶŽůŽŐŝĂ ƐƐŝƐƚŝǀĂ Ġ Ƶŵ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ Ğ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ DĞůůŽ ;ϭϵϵϳ͕ ĂƉƵĚ
ZK,͖ ^d/'>/KE/͕ ϮϬϬϱͿ͕ ͞Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ġ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ƐƐŝƐƚŝǀĂ ƋƵĂŶĚŽ Ġ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂǀŝĚĂ
ĚŝĄƌŝĂĞĚĂǀŝĚĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐĚŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ͘͟
EŽ ĚŝĂͲĂͲĚŝĂ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ǀĄƌŝŽƐ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ Ă ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ
ƌĂŵƉĂƐ͕ƀŶŝďƵƐĂĚĂƉƚĂĚŽƐ͕ƐŝŶĂŝƐĚĞƚƌąŶƐŝƚŽƐŽŶŽƌŽƐ͕ĞŵďĂůĂŐĞŶƐĞŵƌĂŝůůĞ͕ĂůĠŵĚŽƉƌſƉƌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂ
ƌĂŝůůĞ ĚĞ ƐĐƌŝƚĂ Ğ >ĞŝƚƵƌĂ͕ ƚĞŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ĞƐƐĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ Ğ
ŝŶĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘
/ŶĐůƵƐĆŽ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ ŝƐĐŚŽĨĨ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϲͿ͕ ͞ŶĂĚĂ ŵĂŝƐ Ġ ĚŽ ƋƵĞ Ƶŵ ŵĞŝŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ŵĂŝŽƌ
ĞƋƺŝĚĂĚĞ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŶŽ ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽǀĂůŽƌĞƐ ĞĂƚŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞ͕ƌĞƐƉĞŝƚŽ Ğ ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͕
ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽ͕ĂƐƐŝŵ͕ăƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƐĞ ĂůĐĂŶĕĂƌ ƵŵĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ŵĂŝƐ ũƵƐƚĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ Ğ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘͟
ŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƐĞĨŽĐŽŶĂĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĞƐƵĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ĞĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵŽŝŶŐƌĞƐƐŽĚĂ
ƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĂŽĐŽŶǀşǀŝŽƐŽĐŝĂů͕ĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĞůĞŝƐƋƵĞŽďũĞƚŝǀĂŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĂ
ŝŶĐůƵƐĆŽĞŵƌĞĂůŝĚĂĚĞ͘WƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵŽŽ/ŶĐůƵŝƌ͕ƋƵĞ͞ƉƌŽƉƁĞĂĕƁĞƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞŵŽĂĐĞƐƐŽƉůĞŶŽĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ăƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ;/ĨĞƐͿ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ă
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ă ǀŝĚĂ ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ ďĂƌƌĞŝƌĂƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ĂƌƋƵŝƚĞƚƀŶŝĐĂƐĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͟;D͕ϮϬϭϭ͕ŽŶͲůŝŶĞͿ͘
dĞŶĚŽĐŽŵŽƉƌŽƉŽƐƚĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůĞŝƚƵƌĂĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƵůƚąŶĞĂ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ͕ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ĚĞ
ŵƷƐŝĐĂƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͕ĚĞƐĐƌĞǀĞŵŽƐŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƵŵĂŶŽǀĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƐƐŝƐƚŝǀĂ͗Ă͞ƚĂďĞůĂĚĞĞƐĐƌŝƚĂŵƵƐŝĐĂů͘͟
WƌŽĐƵƌĂŵŽƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂƌŶŽƐƐŽƉƌŽũĞƚŽƉĂƌĂƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĂƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ƐŝŵƉůĞƐĞĚŝĚĄƚŝĐĂ͕ŵĂƐƋƵĞ
ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ğ ŽƚŝŵŝǌĂĚĂ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ Ğ Ă ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐǀŽůƚĂĚĂƐĂŽƵŶŝǀĞƌƐŽŵƵƐŝĐĂů͘

Ϯ͘&hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭdĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƐŝƐƚŝǀĂĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂsŝƐƵĂů
ĞƐĚĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ yy ĂƚĠ ŽƐ ĚŝĂƐ ĂƚƵĂŝƐ͕ ŵŽĚĞƌŶŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ůŝŐĂĚŽƐ ă dĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ƐƐŝƐƚŝǀĂƚġŵƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐĚĞŵŽĚŽĂƵƚŝůŝǌĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĂƌĂƐƵƉƌŝƌĂƐŶŽǀĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ŐĞƌĂĚĂƐ ƉĞůĂ ZĞǀŽůƵĕĆŽ dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘ ^ƵƌŐŝƌĂŵ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĐŽŵŽ Ž K^sKy͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĞůŽEƷĐůĞŽĚĞŽŵƉƵƚĂĕĆŽůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;h&Z:Ϳ
ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ǀŝƐƵĂů ƉŽƐƐĂŵ ƵƚŝůŝǌĂƌƵŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉĞƐƐŽĂů
ĐŽŵŵĂŝŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘KƵƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵƵŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚĂĚŽ
ƵƐƵĄƌŝŽƐĆŽŽƐůĞŝƚŽƌĞƐĚĞƚĞůĂ͕ĐŽŵŽŽKƌĐĂ͕ƋƵĞ͕ ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ&ŝůŚŽ;ϮϬϭϬͿ͕͞ƚƌĂƚĂĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĞŶǀŝĂŶĚŽ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐŽŶƐ ƉĂƌĂ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ͕ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ Ă ƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĂŝƐ͕͟ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƚĂŵďĠŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
WŽĚĞͲƐĞ ƚĂŵďĠŵ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ŽƵƚƌĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĐŽŵŽ ŽƐ ƐĞŵĄĨŽƌŽƐ ƐŽŶŽƌŽƐ ƋƵĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐŽŵ͕
ĂůĞƌƚĂŵŽƐĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĂŝƐƐĞĠŽƵŶĆŽƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƚƌĂǀĞƐƐŝĂ͖ĞĂƐďĞŶŐĂůĂƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ͕ƋƵĞĂůĠŵĚĞ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞŵŶŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĞŵůŽĐĂŝƐĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞŵĂŝŶĚĂĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĐŽƌĞƐ;s:D͕
ϮϬϬϵ͕ ŽŶͲůŝŶĞͿ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ 'ĞƌŵƉĞƌůĞ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϭͿ͕ Ğŵ ƐĞƵ ƚƌĂďĂůŚŽ ƐŽďƌĞ ŝƐƉůĂǇƐ ƚĄƚĞŝƐ͕ ĞƐƐĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ  ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ƐĞŶƐŽƌŝĂů ƉŽƌƚĞƌ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŽďũĞƚŝǀŽŽĂƵǆşůŝŽĂƉĞƐƐŽĂƐƐƵƌĚĂƐŽƵĐĞŐĂƐŶĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽŵƵŶĚŽĂƐƵĂǀŽůƚĂ͘
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>ŽƵŝƐ ƌĂŝůůĞ Ͳ ĐƵũĂ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ǀŝƐƵĂů ĨŽŝ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĂŽƐ ƚƌġƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ŝĚĂĚĞ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂ ĚĞ Ƶŵ ŐƌĂǀĞ
ĂĐŝĚĞŶƚĞĚŽŵĠƐƚŝĐŽͲĐƌŝŽƵĞŵϭϵϮϱ͕ŽƵƚƌŽĞǆĞŵƉůŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƐƐŝƐƚŝǀĂ͗Ž^ŝƐƚĞŵĂƌĂŝůůĞĚĞĞƐĐƌŝƚĂĞ
ůĞŝƚƵƌĂ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƚĠŚŽũĞƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌϲϯ;ƐĞƐƐĞŶƚĂĞƚƌġƐͿƐşŵďŽůŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĂ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ϲ ;ƐĞŝƐͿ ƉŽŶƚŽƐ Ğŵ ĂůƚŽ ƌĞůĞǀŽ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĚĞƐĚĞ ůĞƚƌĂƐ ĚŽ ĂůĨĂďĞƚŽ ĂƚĠ
ŶŽƚĂƐŵƵƐŝĐĂŝƐ͘EĂ&ŝŐ͘ϬϭƉŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐşŵďŽůŽƐĚĞůĞŝƚƵƌĂĚŽ^ŝƐƚĞŵĂƌĂŝůůĞ͘



&ŝŐ͘Ϭϭʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ>ĞŝƚƵƌĂƌĂŝůůĞ


WĂƌĂ ŽŶŝůŚĂ ;ϮϬϭϬͿ ŶŽ ͞ƉĞƌşŽĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ĐſĚŝŐŽ ƌĂŝůůĞ͕ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐĞŐĂƐ ĞƌĂŵ
ĞǆĐůƵşĚĂƐĚŽĂĐĞƐƐŽĂƵŵĂǀĂƌŝĂĚĂŐĂŵĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ƉŽŝƐŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞƌĂƉŽƐƐşǀĞů
ĂƉĞŶĂƐ ƉĞůĂ ǀŝĂ ĚĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘͟ ŶƚĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĂŝůůĞ͕ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƚĂƚŽ Ɛſ ĞƌĂ
ƉŽƐƐşǀĞůĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŵƉůĞǆŽƐŵĠƚŽĚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚŝĂŵŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐůĞƚƌĂƐĞŵĂůƚŽƌĞůĞǀŽ͘
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EŽĐĂŵƉŽĚĂŵƷƐŝĐĂ͕ƌĂŝůůĞĐƌŝŽƵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽDƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂƌĂŝůůĞ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂ
ůĞŝƚƵƌĂĞĞƐĐƌŝƚĂĚĞƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĐĞŐĂƐ͘ƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐŽĨƌĞƵĚŝǀĞƌƐĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƐ
ĂŶŽƐĚĞŵŽĚŽĂĂƉƌŝŵŽƌĂƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐŵƵƐŝĐĂŝƐ͘EĂ&ŝŐ͘ϬϮĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞƵŵĞƐƋƵĞŵĂƌĞƐƵŵŝĚŽ
ĚĂŶŽƚĂĕĆŽDƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂƌĂŝůůĞ͘





&ŝŐ͘ϬϮʹYƵĂĚƌŽĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚĂDƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂƌĂŝůůĞ;K,E͕ϮϬϬϴͿ


ƉĞƐĂƌ ĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽ͕ ŽƐ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ǀŝƐƵĂŝƐ ĂŝŶĚĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵ ŵƵŝƚĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ŶŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ĚĂ
ŵƷƐŝĐĂ͘WĂƌĂĂŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĨŽŝĐƌŝĂĚŽŽƉƌŽũĞƚŽDƵƐŝƌĂŝůůĞ͕ĐƵũĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶŐůŽďĂĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞŵƷƐŝĐĂŶŽĞŶƐŝŶŽĂƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂůĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚĂ
DƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂ ƌĂŝůůĞ͖  Ğ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽ DƵƐŝƌĂŝůůĞ͕ Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ƋƵĞ ĂůĠŵ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ă
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐ Ğŵ ƚŝŶƚĂ ƉĂƌĂ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĂŝůůĞ͕  ƉĞƌŵŝƚĞ ƚĂŵďĠŵ Ă ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞŵƷƐŝĐĂƐ ŶĞƐƐĂ
ŶŽƚĂĕĆŽ͕ ͞ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ Ğ ĞůĞǀĂĚŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚŽ
ĐĞŐŽŵƷƐŝĐŽ͟;WZK:dKDh^/Z/>>͕ϮϬϭϭ͕ŽŶͲůŝŶĞͿ͘

Ϯ͘ϮŝƐƉůĂǇdĄƚŝůĚĞ>ĞŝƚƵƌĂĚĞWĂƌƚŝƚƵƌĂƐ
WĂƌĂƵŵĞƐƚƵĚĂŶƚĞĚĞŵƷƐŝĐĂƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵŝĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͕ĞǆĞĐƵƚĂƌƵŵĂŵƷƐŝĐĂĐŽŵŽĂƵǆşůŝŽ
ĚĂ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂ Ġ ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ ĐŽŵƵŵ͕ ƉŽƌĠŵ ƉĂƌĂ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ĞƐƐĂ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ Ɛſ ƌĞƐƚĂ Ă
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ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐŶŽƚĂƐ͘ŽŵŽĂĨŝƌŵĂŽŶŝůŚĂ;ϮϬϭϬͿ͕͞ƵŵĂůƵŶŽǀŝĚĞŶƚĞϭ͕ŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉŽĚĞƌĞƋƵĞƌĞƌ͕
ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƋƵĞ ĞůĞ ƌĞĂůŝǌĞ͕ ĚĞ ƵŵĂ ĂƵůĂ ƉĂƌĂ ŽƵƚƌĂ͕ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĚĞ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉĞĕĂ͘ EĂ ĂƵůĂ
ƐĞŐƵŝŶƚĞŽĂůƵŶŽŶĆŽŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƌĂǌĞƌĂƉĞĕĂĚĞĐŽƌ͕ŵĂƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƚŽĐĂƌĂŵƷƐŝĐĂŽƵƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĂƉĂƌƚŝƚƵƌĂ͘ŵĞƐŵĂƚĂƌĞĨĂŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚĂĂƵŵĂůƵŶŽĐĞŐŽ͘ŽƌĞƋƵĞƌĞƌĂ
ůĞŝƚƵƌĂ ĚĞ ƵŵĂ ƉĞĕĂ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĞǀĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞ Ž ĂůƵŶŽ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞǀĞƌĄ
ŵĞŵŽƌŝǌĂƌŽƚƌĞĐŚŽůŝĚŽ͘͟
ŝĂŶƚĞ ĚŽ ƋƵĞ ĨŽŝ ĞǆƉŽƐƚŽ͕ ƐƵŐĞƌŝŵŽƐ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ƚĄƚŝů ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐ Ğ Ă ƐƵĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƵůƚąŶĞĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲŽ
ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĚŝĚĄƚŝĐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĚĞŵƷƐŝĐĂƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͘
EĂ&ŝŐ͘ϬϯĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵŵŽĚĞůŽĚĂ͞ƚĂďĞůĂĚĞĞƐĐƌŝƚĂŵƵƐŝĐĂů͟ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂƐŶŽƚĂƐĞĨŝŐƵƌĂƐ
ŵƵƐŝĐĂŝƐ͘ ĂĚĂ ƐşŵďŽůŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŵĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͕ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ĞƐƚĆŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ǀŝďƌĄƚĞŝƐ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂŶŽƚĂŽƵƉĂƵƐĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉŽƌƐƵĂĚƵƌĂĕĆŽ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂ ƉĞůŽ ĂůƵŶŽ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ƉŽĚĞƌĄ ĂƐƐŽĐŝĂƌ Ă ǀŝďƌĂĕĆŽ ă ŶŽƚĂ ŽƵ ƉĂƵƐĂ Ă ƐĞƌ
ĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͘
ƚĂďĞůĂĚĞĞƐĐƌŝƚĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĂũƵƐƚĂĚĂăƐĐŽƐƚĂƐĚŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞ͘ĞƐĐŽůŚĂĚĞƐƐĂƉĂƌƚĞĚŽĐŽƌƉŽĚĞǀĞͲ
ƐĞĂŽĨĂƚŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌƵŵĂŵĂŝŽƌĄƌĞĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐƚĄƚĞŝƐ͕ĂůĠŵĚĞŵĂŝŽƌĐŽŶĨŽƌƚŽ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƚĞƌŵĞůŚŽƌŵŽďŝůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐŵƷƐŝĐĂƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲƐĞ
ƚĂŵďĠŵ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ƚĄƚĞŝƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽƐ ;ϭϱͿ Ğ Ă ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ůŽĐĂů͕ ĐƵũĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĚŝƐƚŝŶĕĆŽĞŶƚƌĞĚŽŝƐƉŽŶƚŽƐĠĚĞϰϬŵŵĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ;,ŽŶŐdĂŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘
WĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ǀŝďƌĂĕĆŽ ƐĞũĂŵ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ƶŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ůĞŝƚƵƌĂ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĞŶǀŝĂĚŽƉĞůŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚŽ,ǇƉĞƌdĞƌŵŝŶĂů͕ƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞƐĞƌĄĚĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐŶŽƐ
ƉƌſǆŝŵŽƐƚſƉŝĐŽƐ͘
WĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞĂƚĂďĞůĂĚĞĞƐĐƌŝƚĂŵƵƐŝĐĂů͕ĨŽŝĐƌŝĂĚŽƵŵ
ĐſĚŝŐŽƚĄƚŝůďĂƐĞĂĚŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞDƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂƌĂŝůůĞ͕ĂĚĂƉƚĂŶĚŽͲŽăĞƐƚƌƵƚƵƌĂǀŝƐƚĂŶĂ&ŝŐ͘Ϭϯ͘WĂƌĂĂ
ƚƌĂĚƵĕĆŽDƵƐŝĐŽŐƌĂĨŝĂƌĂŝůůĞͬſĚŝŐŽĚĂƚĂďĞůĂ͕ƐĞƌĄĐƌŝĂĚŽƵŵƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌůĞƌŽĂƌƋƵŝǀŽ
ĞŵĨŽƌŵĂƚŽƚĞǆƚŽ;͘ƚǆƚͿ͕ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƉĞůŽƐŽĨƚǁĂƌĞDƵƐŝƌĂŝůůĞ͕ĐŽŵĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞĂĚĂƉƚĄͲůŽĂŽ
ĐſĚŝŐŽƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĂƚĂďĞůĂŵƵƐŝĐĂů͘ŝĚĠŝĂĠƵƚŝůŝǌĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐũĄĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĞŵŽĚŽĂƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͘


&ŝŐ͘ϬϯʹDŽĚĞůŽĚĞdĂďĞůĂĚĞĞƐĐƌŝƚĂ


1

ZĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽĂůƵŶŽƋƵĞƚĞŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞƌƵŵĂƉĂƌƚŝƚƵƌĂĞŵƚŝŶƚĂ͕ƚĞŶĚŽĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĨĂǌĞƌ
ƵŵĂůĞŝƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĂůĞŝƚƵƌĂĚĞƵŵĂƉĂƌƚŝƚƵƌĂĞŵƌĂŝůůĞƋƵĞĠŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůŝŶĞĂƌ͘
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ϯ͘DdKK>K'/
K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĂ ƚĂďĞůĂ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚĂ ŵƵƐŝĐĂů ƚĞŵ Ƶŵ ŵŽĚŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝŵƉůĞƐ͕ Ğŵ ƋƵĞ Ž
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĞŶǀŝĂ ƐŝŶĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ƐĂşĚĂ͘ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐǀŝďƌĄƚĞŝƐ͕ĞƐƐĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĚĞƐĂşĚĂĠĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂĞŵƐŝŶĂůƚĄƚŝůĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ǀŝďƌĄƚĞŝƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ Ž ĨŽŶĞ ĚĞ ŽƵǀŝĚŽ ĨŽŝ Ž ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ƉĂƌĂ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͕ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƚĂĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞŽĐƵƐƚŽ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͘ K ǀĂůŽƌ ĚĞ ƐƵĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ǀŝďƌĂĕĆŽ ĨŽŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĂƉſƐ ƚĞƐƚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵ
ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ Ă ƐĞŶƐĂĕĆŽ ƚĄƚŝů ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ĐĂĚĂ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ
ǀŝďƌĂĕĆŽ͘
ƚƌĂǀĠƐĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞ/^WƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌϭ͘Ϯ͘Ϭ͘ϱϱĞĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ<ŝƚ:ĞĚŝĞů͕Ŭŝƚ
ĚŝĚĄƚŝĐŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ŶŽ /&W͕ ƌĞĂůŝǌŽƵͲƐĞ Ă ŐƌĂǀĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƚĞƐƚĞ ŶĂ ŵĞŵſƌŝĂ ĚŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ϴϬϱϭ͕ Ž dϴϵ^ϴϮϱϮ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĂş͕ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂů ĞŶƚƌĞ Ž
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ Ğ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ,ǇƉĞƌdĞƌŵŝŶĂů ĨŽŝ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ Ƶŵ ĐĂďŽ ĐŽŵ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚŽƚŝƉŽϵ͕ůŝŐĂĚŽƐăƉŽƌƚĂKDϭ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽĞƐƋƵĞŵĂƚŝǌĂĚŽŶĂ&ŝŐ͘Ϭϰ͘



&ŝŐ͘ϬϰʹŝƌĐƵŝƚŽĚĞŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵ,ǇƉĞƌƚĞƌŵŝŶĂů


ƉſƐ Ă ŐƌĂǀĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŶŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĨŽŝ ĨĞŝƚĂ ƉĞůĂ ƉŽƌƚĂ ƐĞƌŝĂů Ğ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽ,ǇƉĞƌdĞƌŵŝŶĂů͕ĨŽƌĂŵĞŶǀŝĂĚŽƐŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƐŶŽƚĂƐŵƵƐŝĐĂŝƐĞŵĐſĚŝŐŽ
^//͘ EĂ &ŝŐ͘Ϭϱ ƉŽĚĞͲƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ž ĞƐƋƵĞŵĂ ĚŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͗ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ
,ǇƉĞƌdĞƌŵŝŶĂůĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐĂŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐƉĞůŽĐĂďŽ
ϵ Ğ ŝŶƚĞƌĐĞƉƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ Z^ͲϮϯϮͬdd>͕ Ž Dy ϮϯϮ͘ KƐ ĨŽŶĞƐ ĚĞ ŽƵǀŝĚŽ͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ĞƐƚĆŽ
ůŝŐĂĚŽƐăƐƐĂşĚĂƐĚĂƐƉŽƌƚĂƐĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
EŽƉƌŽŐƌĂŵĂƚĞƐƚĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂŽĚŝŐŝƚĂƌĂůĞƚƌĂ͚Ě͛ƉĞůŽƚĞĐůĂĚŽĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ŽƉƌŽŐƌĂŵĂůġŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌĞĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂŶŽƚĂſĐŽůĐŚĞŝĂ͕ŵĂŶĚĂŶĚŽ ŽƐŝŶĂůƉĂƌĂĂƐƐĂşĚĂƐĚĂƐƉŽƌƚĂƐWϮ͘ϬĞWϭ͘Ϭ͘K
ŵĞƐŵŽĂĐŽŶƚĞĐĞƋƵĂŶĚŽƐĞĚŝŐŝƚĂĂůĞƚƌĂ͚Ğ͕͛ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăŶŽƚĂZĠĐŽůĐŚĞŝĂĞăƐƉŽƌƚĂƐWϮ͘ϭĞWϭ͘Ϭ͘
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&ŝŐ͘ϬϱʹƐƋƵĞŵĂĚĞdĞƐƚĞ


 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĂůŝĞŶƚĂƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĨĞŝƚŽƐ ŶŽ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ;ǀŝƐƚŽ ŶĂ &ŝŐ͘ϬϲͿ͕ Ž ĞŶǀŝŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞůŽ,ǇƉĞƌƚĞƌŵŝŶĂůĨŽŝĨĞŝƚŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂŵĂŶƵĂů͕ĐŽŵĐſĚŝŐŽũĄƚƌĂĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂŽĐſĚŝŐŽƚĄƚŝů
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ ƉĞůŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ EĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ͕ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƚƌĂĚƵĕĆŽĞĞŶǀŝŽĚŽĐſĚŝŐŽƉƌŽĚƵǌŝĚŽƉĞůŽƐŽĨƚǁĂƌĞDƵƐŝďƌĂŝůůĞŶĆŽĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕
ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶǀŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƐĞƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂƋƵĞŚĂũĂƵŵŵĞůŚŽƌĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽ͘



&ŝŐ͘ϬϲʹWƌŽƚſƚŝƉŽ

0589
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ϰ͘KE^/ZO^&/E/^
 ƚĂďĞůĂ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚĂ ŵƵƐŝĐĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ůĞŝƚƵƌĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝƚƵƌĂƐ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂĂƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞŵďŽƌĂƐŝŵƉůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂ
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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho é apresentar a implementação de um algoritmo LMS
normalizado para equalização digital de um canal de comunicação. Inicialmente é apresentada uma
fundamentação teórica dos conceitos envolvidos nas simulações. Também é apresentada uma revisão
bibliográfica sobre algoritmos do tipo LMS de passo variável. Foi usada uma imagem digital para ilustrar
o desempenho do equalizador usando o algoritmo LMS normalizado. A imagem é transmitida por um
canal de comunicação, sofre distorção e esta distorção é compensada pelo equalizador.

Palavras-chave: comunicação digital, equalização adaptativa, LMS normalizado
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1. INTRODUÇÃO
Os sistemas de comunicação digital lidam com um conjunto de mensagens compostas de um
conjunto de símbolos que são transmitidos através do canal. No entanto, quanto maior o volume de
mensagens transmita através do canal, mais distorcida chega à informação no receptor. Isto porque
entre o transmissor e o receptor existe um canal com características físicas próprias independentes do
sinal transmitido. Este canal pode ser um link de microondas, o ar (sistemas wireless) ou um par de fios
metálicos.
As distorções que o canal provoca no sinal alteram os símbolos emitidos pelo transmissor através do
canal podendo causar interferência entre símbolos emitidos, também chamada de interferência intersimbólica (ISI) (PROAKIS, 1995). Para compensar os efeitos do canal de comunicação pode ser usado um
equalizador (PIMENTEL, 2007). A função do equalizador é, portanto, remover ou minimizar a ISI
trazendo a TEB (Taxa de Erro de Bit) a valores aceitáveis. Como, em geral, o canal de comunicação é
variante no tempo, o equalizador precisa ser adaptativo, isto é, seus coeficientes devem ser ajustados
automaticamente de acordo com as mudanças no canal. Entretanto, em várias aplicações, podemos
considerar o canal aproximadamente constante durante a transmissão de um bloco de símbolos
(TAROKH et al., 1998).
Este artigo visa apresentar a implementação de um algoritmo LMS (Least Mean Square) normalizado
para equalização de canal. Inicialmente é apresentada uma fundamentação teórica dos conceitos
envolvidos nas simulações. Os resultados são expostos através de simulações. Todas as simulações
foram realizadas usando o software SCILAB.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Antes de apresentar o simulador proposto, é imprescindível apresentar os conceitos teóricos
envolvidos neste trabalho, tais como: sistema de comunicação digital, filtragem adaptativa, algoritmo
LMS, algoritmo LMS de passo variável e equalização.

2.1 Sistema de Comunicação Digital
Uma mensagem digital pode ser definida como sendo uma sequência de símbolos selecionados a
partir de um conjunto finito de elementos discretos (“alfabeto”). A informação de uma mensagem
digital esta concentrada em símbolos discretos, um sistema digital de comunicação deveria entregar
esses símbolos, com um grau especificado de precisão, no receptor em um intervalo de tempo definido
(CARLSON, 1986). A Figura 1 ilustra um modelo de sistema de comunicação digital (PROAKIS, 1995).
Num sistema digital, as mensagens produzidas pela fonte de informação, sejam elas analógicas ou
digitais, necessitam ser convertidas em uma sequência de dígitos binários. Essa sequência binária deve
conter o menor número possível de dígitos. Sendo assim, a característica do codificador de fonte é
representar eficientemente a informação original em uma sequência binária com pouca ou nenhuma
redundância. Outras informações sobre um sistema de comunicação digital podem ser encontradas em
(COUTINHO et al., 2010) e (SKLAR, 1983).
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Figura 1 - Modelo de um Sistema de Comunicação Digital

2.2 Filtragem Adaptativa
Em situações que se deseja processar sinais resultantes de ambientes com características
estatísticas desconhecidas, utilizam-se filtros adaptativos com o intuito de solucionar este tipo de
problema.
Os filtros adaptativos baseiam-se num algoritmo recursivo para ajuste dos seus parâmetros, mais
especificamente, de seus coeficientes, com intuito de minimizar o erro. Tais filtros variam seus
coeficientes com o tempo e adaptam-se automaticamente a alterações nos sinais de entrada. A Figura 2
ilustra o diagrama de um filtro adaptativo.

Figura 2 - Diagrama de um filtro adaptativo
O diagrama representado na Figura 2 ilustra o esquema geral de filtragem adaptativa. O sinal y[n] é
o sinal de entrada que será filtrado, enquanto o sinal r(n) é o ruído aditivo ao sinal s(n), formando assim
o sinal y[n], que é o sinal de entrada contaminado com o ruído aditivo. O algoritmo adaptativo tem a
ĨƵŶĕĆŽĚĞĂƚƵĂůŝǌĂƌŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ&/Z͘KƐŝŶĂůƐȅn] é subtraído ao s(n) e a saída desta operação resulta
em e(n), que é o erro. Para que isso ocorra, o sistema deve conhecer a priori alguma informação do sinal
de entrada (por exemplo, as n primeiras amostras), no caso, s(n).
A utilização do filtro FIR não é “obrigatória”, mas na prática, a maioria dos filtros adaptativos não
utiliza estruturas IIR. Uma das principais (talvez a principal) razão para escolha de um filtro FIR diz
respeito a sua estabilidade, pois estes são estáveis por natureza. Isto não impede que um filtro
adaptativo seja implementado utilizando uma estrutura IIR, mas para isso, o algoritmo adaptativo deve
ser especialmente robusto, e com isso, mais complexo.

2.3 Algoritmo LMS
É dita solução ótima de Wiener a solução da equação que minimiza o erro médio quadrático, tal
solução é expressa por:
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[Eq.01]
onde:
ͻ

w é a vetor de coeficientes do filtro adaptativo;

ͻ

R é a matriz de autocorrelação do vetor de entrada;

ͻ

p é a vetor de correlação cruzada entre o vetor de entrada e o sinal desejado.

A solução ótima de Wiener apresenta algumas limitações, como a determinação de p e R, que na
maioria das vezes não conhecemos a priori. Outro fator agravante é a inversão de matriz, fator que
requer um custo computacional elevado.
O algoritmo LMS fornece uma solução menos complexa no ponto de vista computacional e
suficiente para acompanhar possíveis mudanças do sistema, pois ele é adaptativo. Com isso, temos a
solução para o algoritmo LMS dada por:
[Eq.02]
onde:
x
x
x

é o vetor de coeficientes do filtro no instante k+1;
é o vetor com as amostras da entrada atual e suas n versões atrasas, onde n é a ordem do
filtro;
é o erro no instante k.

A estimativa do erro e[k] exige que esteja disponível uma sequência de treinamento no receptor. O
μ é o passo de adaptação, ele determina a rapidez que o algoritmo LMS converge para a solução ótima
de Wiener. Ele pode ser escolhido de acordo com:
[Eq.03]
em que N é o número de coeficientes do filtro adaptativo (ordem do filtro).
Para cada iteração é feito:
x
x
x

[Eq.04]
[Eq.05]
[Eq.06]

Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:

2.4 LMS de passo variável
Para reduzir o tempo de convergência do algoritmo LMS podem ser usados algoritmos de passo
variável. Alguns desses algoritmos são relativamente simples, apresentando uma complexidade
computacional baixa e já são bem conhecidos na literatura (SAYED, 2003). São elas: VSS LMS (KWONG E
JOHNSTON, 1992), RVS LMS (ABOULNASR E MAYYAS, 1997) e VS NLMS (SHIN et al., 2004).
No algoritmo VSS LMS o valor do passo é ajustado de acordo com o quadrado do erro instantâneo.
Já no algoritmo RVS LMS usa a correlação entre os erros em instantes adjacentes de tempo para ajustar
o passo. Este algoritmo foi desenvolvido para melhorar o desempenho do algoritmo VSS LMS em estado
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permanente. No algoritmo VS NLMS o foco é maximizar o decrescimento da energia do vetor de erro.
No tradicional algoritmo LMS normalizado (NLMS), o passo é normalizado com relação à norma ao
quadrado do vetor contendo o sinal recebido x[k]. Neste artigo, foi usado o algoritmo LMS normalizado,
com isso, a equação 06 passa a ser:
x Passo 3: Passo 3:
onde ɸĠƵŵǀĂůŽƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉĞƋƵĞŶĂĞŽŶŽǀŽђĚĞǀĞƐĞƌŵĂŝŽƌƋƵĞϬĞŵĞŶŽƌƋƵĞϭ͘

[Eq.07]

2.5 Equalização
Um canal de comunicação possui características físicas próprias, independentes das do sinal
transmitido. Tal aspecto pode originar algumas distorções na informação do sinal que trafega pelo canal.
Este fenômeno pode provocar alterações do sinal transmitido no receptor. As alterações provocadas no
sinal de informação devem ser compensadas no receptor, com objetivo de compensar o efeito
introduzido pelo canal de comunicação. Para tanto, faz-se necessário o uso de equalizadores nos
receptores. A Figura 3 ilustra um equalizador introduzido no receptor.

Figura 3 - Esquema ilustrando a utilização do equalizador
É possível observar a partir da Figura 3, que a saída do equalizador não é exatamente igual ao sinal
de informação a[k] na entrada do canal de comunicação. Tal fato é obtido apenas em realizações idéias
(não obtidas fisicamente), contudo, o papel do equalizador é estimar o sinal da entrada do canal de
modo que o erro e = a – ã seja o menor possível. Uma forma prática de realizar um equalizador é
através de um filtro adaptativo utilizando o algoritmo LMS, tal enunciado é ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Equalizador utilizando algoritmo LMS.

Os equalizadores adaptativos são implementados usando algoritmos que têm condições de verificar
periodicamente características do canal de transmissão e compensar ou equalizar, dentro de sua
capacidade e de sua limitação física, variações produzidas por este sobre os símbolos emitidos pela
fonte.
Em relação à maneira de implementar o tratamento dos símbolos recebidos nesses equalizadores,
diz-se que os algoritmos adaptativos podem ser de processamento de blocos de dados ou de
processamento em tempo real. Por algoritmo de tempo real entenda como aquele cuja velocidade de
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cálculo de correções dos coeficientes do filtro é pelo menos igual à velocidade de recepção de símbolos
pelo mesmo.
Nos algoritmos adaptativos que tratam blocos de dados, os símbolos recebidos são previamente
armazenados até que forme um conjunto ou bloco de tamanho preestabelecido. Somente então o
algoritmo do equalizador processa esse bloco de dados para obter as condições de ajuste necessárias
dos coeficientes do equalizador, a fim de compensar os efeitos do canal de comunicação sobre os
símbolos recebidos. Esse processo pode ser repetido consecutiva e iterativamente, com o objetivo de
manter os coeficientes do equalizador atualizados em relação às alterações de características que
possam ocorrer com o canal de comunicação, de interesse em diversas situações reais nãoestacionárias.
Nos algoritmos adaptativos de tempo real, a cada recepção de novo símbolo do canal é promovido o
cálculo recursivo dos coeficientes do mesmo, buscando o ponto ótimo de operação do equalizador. Por
ponto ótimo entenda como o conjunto de coeficientes que melhor compensam os efeitos do canal de
comunicação naquele momento, dentro do critério de equalização preestabelecido (HAYKIN, 1996;
WIDROW; STEARNS, 1985). De uma maneira geral, pode-se dizer que é possível executar cálculos
matemáticos mais elaborados nos algoritmos de equalização em bloco, enquanto nos algoritmos de
tempo real tende-se a buscar uma maior simplicidade computacional nos cálculos, para que os mesmos
possam ser processados em tempo real com a recepção simbólica pelo sistema equalizador.

3. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
A fim de apresentar uma simulação de um sistema de comunicação digital, utilizou-se uma imagem
para transmiti-la através de um canal de comunicação com diferentes tipos de modulações. Neste
contexto, foram realizadas duas simulações, são elas: canal plano e canal com ISI com o equalizador
LMS.
Uma visão geral da simulação pode ser entendida pelo fluxograma da Figura 5.

Figura 5 - Fluxograma geral da simulação
A simulação inicialmente requer uma imagem digital em tons de cinza. Transformando os pixels
dessa em um vetor de bits, que representa a informação a ser transmitida, são modulados em uma das
duas modulações, BPSK ou 4QAM.
É possível, antes de simular a transmissão, configurar a relação sinal do ruído (do inglês, Signal Noise
Ratio - SNR), neste caso, o ruído que será adicionado ao sinal de informação será um ruído aditivo
Gaussiano branco (do inglês, Additive white Gaussian noise - AWGN). Após o SNR, caberá ao usuário
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decidir se irá simular com um canal plano ou não. Caso seja escolhido simular com o canal não-plano, o
sinal será convoluído com um canal específico (seção 3.2). Nesta situação se faz necessário utilizar
equalização. No equalizador, é utilizado o algoritmo LMS que processa em bloco de dados, utilizando
10% dos símbolos para realizar o treinamento.
Após a estrutura condicional, a informação recebida passará por uma estrutura de decisão, que
através de um limiar comparativo decidirá a qual constelação o símbolo recebido pertence. Finalizando
a simulação, o processo inverso é realizado, primeiro a demodulação e em seguida, a reconstrução da
imagem.

3.1 Canal plano
As Figuras 6 (a) e 6 (b) ilustram o resultados das simulações através das curvas SNR x TEB de um
canal AWGN. A primeira utilizou a modulação BPSK (Binary Phase Shifting Keying) e a segunda 4-QAM
(Quadrature Amplitude Modulation).

Figura 6 - Curva SNR x SER de um canal AWGN, modulação 2-PAM (BPSK) e 4-QAM.

Figura 7 - a) Imagem original b) Ruído aditivo sobre a imagem transmitida

A Figura 7(a) ilustra a imagem utilizada para a transmissão em um canal plano AWGN com SNR de
10dB utilizando modulação BPSK. A Figura 7(b) mostra a imagem recebida com TEB de ᇾ10ᇿ^(-3). É
possível perceber que a imagem recebida ver na Figura 7(b) apresenta alguns pixels errados. Isso ocorre,
pois para um pixel sair errado, basta um bit desses está incorreto.
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3.2 Canal não plano
Para realizar esta simulação, utilizou-se um canal cuja sua resposta em frequência é ilustrada na
Figura 8 e seus coeficientes são: h = [-0.01 + j0.1, 0.85 - j0.4, 0.94 + j0.48, 0.14 + j0.1, 0.1 + j0.1]. A Figura
9(a) ilustra a imagem transmitida, enquanto a Figura 9(b) ilustra a imagem recebida após o efeito do
canal sobre ela. Para esta simulação, foi utilizada uma SNR de 24 dB.
Observa-se que mesmo com uma SNR maior que a simulação com canal plano, a imagem recebida
ficou nitidamente pior, tornando-se, até, irreconhecível. Para contornar o problema, utilizou-se um
equalizador LMS normalizado de passo variável com 10 coeficientes e atraso de 3 amostras. Os
coeficientes do equalizador são: c = [-0.0064 + 0.0355j, 0.1862 - 0.1104j, 0.9917 + 0.5013j, -0.2456 1.0664j, -0.6864 + 0.5899j, 0.6948 + 0.1596j, -0.2200 - 0.4484j, -0.1659 + 0.3196j, 0.2365 - 0.0399j, 0.0875 - 0.0824j] com ɸ = 0.001 e ʅ = 0.01.
A Figura 9(c) ilustra a informação equalizada (neste caso, uma imagem). É possível perceber que
nesta imagem (as primeiras colunas) alguns pixels o equalizador não conseguiu equalizar corretamente,
pois estava na fase de treinamento. No total, obteve-se uma TEB de 0.1%.

Figura 8 - Características do canal utilizado

Figura 9 - a) Figura original b) Efeito do canal na imagem c) Imagem equalizada

4. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentado o algoritmo LMS normalizado sendo usado para compensar um
canal de comunicação digital. Antes, porém, foi realizada uma detalhada pesquisa bibliográfica
abordando algoritmos LMS de passo variável. Para ilustrar o equalizador adaptativo usando o algoritmo
LMS normalizado, foi transmitida uma imagem por canal de comunicação digital. A imagem chega
distorcida no receptor, necessitando sofre algum processo de equalização. A imagem equalizada é
praticamente igual à imagem original, pois o a taxa de convergência do algoritmo LMS normalizado é
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alta e são necessários apenas uma dezena de pixels (cerca de uma centena de bits) para a sua
convergência.
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RESUMO
No presente artigo são levantadas as informações sobre o quarto elemento passivo da teoria de
circuitos, o memristor (abreviatura de memory resistor) e sobre sua aplicação na área de redes neurais.
A princípio, são apresentados os conceitos teóricos e alguns tipos de memristores. Em seguida, são
abordadas algumas características sobre as redes neurais, como uma possível aplicação para os
memristores. É tratado, ainda, das aplicações de memristores para a eletrônica e para a inteligência
computacional. Ao final, é demonstrado, teoricamente, como o memristor funcionaria, visto que o
mesmo encontra-se em processo de desenvolvimento, como uma sinapse para uma possível utilização
em um neurônio artificial.

Palavras-chave: Memristor, Redes Neurais, Inteligência Computacional.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, nos livros de circuitos elétricos são apresentados três componentes básicos passivos,
ou seja, aqueles que não podem gerar energia ou ganho, tais como: o resistor, o capacitor e o indutor.
Porém, as pesquisa iniciadas décadas atrás, propunham um acréscimo nestes elementos, a partir de um
estudo sobre um novo fator, o Memristor. Este, por sua vez, causaria a renovação das teorias até então
apresentadas, devido a sua aplicação em áreas da eletrônica e informática.
Em 1971, o engenheiro Leon Chua, professor da universidade de Berkeley, em sua teoria de circuitos
não-lineares, escrito no seu artigo Memristor-The missingcircuitelement, examinou a relação entre
cargas elétricas e fluxo magnético em resistores, capacitores e indutores e postulou a existência de um
quarto elemento elétrico passivo que chamou de memory resistor (CHUA, L. 1971).
O Memristor, como ficou conhecido, possuía a capacidade de memória resistiva e essa propriedade
não poderia ser duplicada por nenhuma combinação dos três outros elementos. Contudo, foi somente
no ano de 2008, nos laboratórios da Hewlett-Packard (HP), que o primeiro memristor foi produzido em
escala nanoscópica em uma placa de dióxido de titânio. A Figura 1 mostra um circuito composto por
memristores (ADEE, S. 2011).

Figura 1 – Circuito em escala nanóscópica composto por 17 memristores conectados por um fio. Disponível em:
<http://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/the-mysterious-memristor>.

Os memristores possuem várias aplicações dentro da área da eletrônica, na área de inteligência
computacional e, mais especificamente, na área das redes neurais, pois suas propriedades elétricas se
distinguem dos outros elementos no desenvolvimento de projetos.
Neste artigo, será feita uma abordagem geral sobre o memristor, serão comentadas algumas
características sobre as RNAs (abreviatura de Redes Neurais Artificiais) e no final, serão mostradas
algumas possíveis aplicações de memristores na área das RNAs.
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2. MEMRISTORES
Os estudos de Chua, em 1971, analisaram as relações entre os elementos básicos de circuitos
elétricos, e com isso, ficou evidente que faltava um elemento que completasse essa teoria. Mas foi
somente em 2008, nos laboratórios da HP, que cientistas conseguiram provar a existência do Memristor
e assim, completar o quadro abaixo,mostrado na Figura 2, que demonstra as relações entre as
quantidades básicas de circuitos elétricos.

Figura 2 – Relações matemáticas entre as quatro quantidades básicas de circuitos elétricos. Disponível em:
<http://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/the-mysterious-memristor>.

Memristor é um elemento eletrônico passivo de dois terminais. Possui uma função não-linear entre
fluxo magnético M e a carga elétrica q que passa através do dispositivo, sendo esta chamada de
memristência ( M ),demonstrada na Equação 1.

dM

M  dq

[Eq. 01]

Utilizando as leis de Faraday na Equação 1, é possível escrever a memristência em função da
corrente e da tensão, como mostra a Equação 2.

M(q) =

dM / dt V
=
dq / dt I

[Eq. 02]

Assim, como a resistência, a unidade de medida da memristência é o ȍ (Ohm), mas na
memristência, a resistência é função da carga q (LI, H.; HU, M).
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Os memristores são nanofios com 50 nanômetros de largura, o que envolve aproximadamente 150
átomos. Podem ser compostos por dióxido de titânio envolvido por dois eletrodos de metal, e
funcionam como chaves eletrônicas através de um processo de memória resistiva, ou seja, a resistência
é proporcional à quantidade de carga transmitida por meio do circuito. A resistência aumenta quando a
corrente flui em uma direção através do dispositivo e diminui quando a corrente é transmitida na
direção inversa.
Caso ocorra alguma obstrução na passagem da corrente, o memristor armazena a última resistência
registrada para quando o fluxo voltar a passar normalmente, assim a resistência passa a ser a mesma de
antes da interrupção, ou seja, o memristor é um tipo de resistor analógico variável, onde sua resistência
pode ser ajustada na medida que sua direção e duração da tensão ou corrente aplicada é alterada. Na
prática, o memristor é uma memória resistiva que não perde suas informações caso a fonte seja
desligada (CHUA, L. 1971).
Atualmente, não existem muitos dados técnicos disponíveissobre os memristores, pois o
desenvolvimento desse tipo de material é muito recente e está em fase experimental. A Hewlett
Packard (HP) conseguiu desenvolver um memristor de substrato de dióxido de titânio, mas existem
outros tipos de sistemas com comportamento memristivo, que despertam interesse de outras indústrias
e estão começando a serem pesquisados para construção, prototipagem e futura comercialização.
Os memristores estão divididos em três subcategorias quando se analisam os seus tipos. Estes são
divididos por apresentarem diferenças nas suas propriedades.
O primeiro é o sistema memristivo de película fina, molecular e iônica, esse tipo é baseado nas
diferentes propriedades dos materiais atômicos, que dependem da aplicação de uma carga. Entre eles
estão os memristores de dióxido de titânio, produzidos inicialmente pela HP; os poliméricos, utilizam
propriedades de vários estados sólidos iônicos; já os sistemas memristivos de manganita, apresentam
uma bicamada de óxido com base na manganita; e, por fim, temos o diodo-túnel memristivo.
O segundo é o sistema memristivo spin-based que apresentam a propriedade do grau de liberdade
devido ao spin do elétron e é subdividido em dois tipos: memristor spintrônico, usa magnetização para
mudar o estado de resistência desse tipo de memristor e alterar a direção do spin do elétron; e o STT
MRAM (abreviatura de Spin Torque TransferMagnetoresistiveRandom Access Memory), que controla sua
resistência pelo torque do spin, induzido através de uma corrente que flui na junção magnética.
O terceiro tipo é o memristor terminal utilizado em 1960, por Bernard Widrow, em Standford, para
demonstrar a viabilidade de um estado não sólido.

3. REDES NEURAIS
Uma rede neural é um processador maciçamente paralelo distribuído constituído de unidades de
processamento simples, que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e
torna-lo disponível para uso. Ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos (HAYKIN, S. 2001):
1

O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de
aprendizagem.

2

Forças de conexão entre neurônio, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para
armazenar o conhecimento adquirido.

O aprendizado, o raciocínio indutivo e o tratamento de dados ruidosos são tarefas difíceis para uma
máquina de Von Neumann (computador eletrônico atual). Entretanto, são menos complicadas para um
neurocomputador ou uma máquina de processamento sequencial que utilize um algoritmo que simule
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uma rede neural, cujo processamento se dá em paralelo. Os elementos fundamentais de um sistema
inteligente são: a representação do conhecimento, o raciocínio e a aprendizagem (LUDWIG, O.;
MONTGOMERY, E).
De um modo geral, uma rede neural artificial é uma máquina que tenta imitar a maneira como o
cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse. Normalmente, esta rede é implementada
com componentes eletrônicos ou simuladas em computadores digitais.
O primeiro modelo artificial de um neurônio biológico foi fruto do trabalho pioneiro de Warren
McCulloch e Walter Pitts, em 1943, e foi batizado de Perceptron. Este modelo é uma simplificação do
que já se sabia na época a respeito do neurônio biológico. Sua descrição matemática resultou em um
modelo com n terminais de entrada (dendritos) que recebem os valores x1 , x2 ,..., xn (que
representam as ativações dos neurônios anteriores) e apenas um terminal de saída y (representando o
axônio). Para representar o comportamento das sinapses, os terminais de entrada do neurônio têm
pesos acoplados w1 , w2 ,..., wn , cujos valores podem ser positivos ou negativos, dependendo de as
sinapses correspondentes serem inibitórias ou excitatórias. O efeito de uma sinapse particular i no
neurônio pós-sináptico é dado pela Equação 3. A função de ativação f( . ) é responsável por gerar a
saída y do neurônio a partir dos valores dos pesos e das entradas. Os pesos determinam “em que grau”
o neurônio deve considerar sinais de disparo que ocorrem naquela conexão (BRAGA, A.; CARVALHO, A.;
LUDERMIR, T.).
A Figura 3 ilustra um neurônio biológico, no qual são representados o corpo, o axônio, os dendritos
e as sinapses, enquanto que na Figura 4, é ilustrada uma representação do neurônio artificial.

i = x(i)  w(i)

Figura 3 – Representação de um neurônio biológico. Disponível em:
<http://www.eps.ufsc.br/disserta96/mueller/figuras/fig41.gif>

0604

[Eq. 03]

Figura 4 – Representação matemática de um neurônio artificial.

No modelo de neurônio matemático, a memória e o conhecimento obtido pela RNA durante sua
época de treinamento se encontram nos pesos sinápticos.
Existem diferentes arquiteturas e estratégias de aprendizado (algoritmos treinamento) para o
desenvolvimento de uma RNA.
Atualmente, as redes neurais artificiais são aplicadas em praticamente todos os campos da
Engenharia Elétrica como uma ferramenta numérica de computação eficiente. Por exemplo, no campo
da automação as RNAs são amplamente usadas na identificação e controle de sistemas dinâmicos
(NORGAARD; et al., 2000); nos sistemas de transmissão de energia são usadas, por exemplo, na
estimação de fluxos de potência em redes de distribuição; nos sistemas de telecomunicações as RNAs
são usadas para modelagem de dispositivos de micro-ondas, direcionamento de antenas, (ZHANG;
GUPTA, 2000; SILVA, 2002) ; em processamento de sinais as RNAs são usadas para codificação de sinais,
reconhecimento de padrões (HAYKIN, S. 2008); etc.
Existem diversas configurações de redes neurais artificiais, tais como: redes sem realimentação
(FNN – FeedForward Neural Networks), redes recorrentes, redes de Hopfield, redes ART
(AdaptiveResonanceTheory), redes evolutivas, entre outras (HAYKIN, S. 2008). Associadas a estes tipos
de RNAs existem diversos métodos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado, com reforço,
com algoritmos genéticos, etc.

4. APLICAÇÕES DO MEMRISTOR
A primeira utilização deste tipo de componente – o Memristor, possivelmente será em aplicações de
memória não-volátil de acesso aleatório, ou NVRAM, por já estar sendo fabricado um memristor de 3nm
pela HP. As aplicações digitais requerem dispositivos que combinem períodos longos de retenção com
rápida velocidade de gravação. A capacidade desses dispositivos de manter seu estado sem a
necessidade de polarização externa pode reduzir significativamente o consumo de energia global
(PRODROMAKIS, T.; TOUMAZOU, C.).
Nas áreas de processamento de sinais ou lógica programável, os memristores contribuirão
permitindo a expansão da sua capacidade e esse componente vai permitir uma revolução nas aréas de
informática e eletrônica.
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Outras possíveis aplicações para esse componente são em circuitos analógicos e computação
analógica, pois segundo os laboratórios da HP, é possível utilizar o memristor como porta para realizar
operações lógicas (PRODROMAKIS, T.; TOUMAZOU, C.).
Para a eletrônica, as sinapses são fios programáveis que conectam os neurônios da rede. A partir de
um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e sinapses memristivas de silício, as
quais podem suportar importantes funções sinápticas. Usar memristores como sinapses, ofere alta
conectividade e alta eficiência em computadores neuromôrficos.
As Figuras 5 e 6 mostram a representação destes dispositivos. A partir da característica do
memristor de memorizar uma determinada resistência para uma última corrente que passou, o
dispositivo é capaz de associar pesos para cada conexão entre um neurônio e outro. Por exemplo, se um
neurônio A têm muito influência sobre um neurônio B, com o uso da característica do memristor, a
resistência entre eles tende a diminuir. Caso contrário, a inflência de A em B seja pequena, a resistência
entre eles tenda a aumentar. Isto ocorre por conta de uma camada de dispositivos memristivos que se
encontra entre as conexões dos neurônios. Assim como nas RNAs, o memristor altera os “pesos”
sinápticos entre um neurônio e outro.

Figura 5 – Vista lateral da representação de um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e
sinapses memristivas (Snider, G).
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Figura 6 – Vista superior da representação de um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e
sinapses memristivas (Snider, G).

5. CONCLUSÃO
A partir desse estudo, é possível concluir a importância dos memristores e explanar as suas
características, a partir de uma fundamentação teórica essencial para apresentaçãodo dispositivo e suas
aplicações. É demonstrada, a utilização dos memristores na área de inteligência computacional, mas
especificamente na área das redes neurais, com um exemplo de aplicação através de um dispositivo
capaz de simular as sinapses biológicas. Por meio dessas explanações, nota-se que o memristor é um
componente novo, ainda em fase de pesquisas.Este elemento propõe, ao menos em teoria, melhorias
para as áreas da eletrônica e informática, possibilitando saídas para os problemas da computação
analógica devido, sobretudo, as suas propriedades e características. Não pode-se desconsiderar que
este tipo de memória, encontra-se ainda em fase de desenvolvimento, sendo necessários avanços desde
a tecnologia para sua fabricação até a sua programação em si, para que de fato ele seja materializado
para o mercado.
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MANUTENÇAO CENTRADA EM CONFIABILIDADE APLICADA EM
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
,ƵŐŽůǀĞƐsĞůŽǌŽ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽͲĂŵƉƵƐDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
ŚĂǀĞůŽǌŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Z^hDK
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ƉƌŽũĞƚŽ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ;DͿ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ ^ĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ;^Ϳ͕ĚĞĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĂ DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͘ ƐƐĞƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĐŽŵ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŵŝŐĄǀĞů Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ǀŝƐƵĂů
ĞůƉŚŝ͘ĂƵƚŽŵĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵĠƚŽĚŽŵĞůŚŽƌĂĂƐƵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞǀŝĚŽĂŽĨĄĐŝůĂĐĞƐƐŽĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞ
Ƶŵ ŐƌĂŶĚĞ ŶƵŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘ K ĂƌƚŝŐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉĂƌĐŝĂŝƐ ĚĞƐƐĞ ƉƌŽũĞƚŽ͘ ƐƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĨĂǌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂŵĂŝƐĂŵƉůĂƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵ^͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ;DͿ Ğ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ;^Ϳ
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ϭ͘ /EdZKhK
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĠĨŽƌŵĂĚŽƉĞůĂŐĞƌĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ƚĞŶĚŽ
ĐŽŵŽĨƵŶĕƁĞƐ͕ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĂĨŽŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞŵĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂ
ĐĞŶƚƌĂŝƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉĞůĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚĞĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞƉŽĚĞƐĞƌĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƉŽƌŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĨĂůŚĂƐ͘ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŵƵŶĚŝĂůŵŽƐƚƌĂƋƵĞĂƚĠ
ϴϬй ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕƁĞƐ ŶŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ƐĆŽ ĐĂƵƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĨĂůŚĂƐ Ğŵ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ;WŽƉŽǀĞƚĂů͕ϮϬϬϰͿ͘
ŵƵĚĂŶĕĂŶĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞŵĂŶĚĂ
ƉŽƌƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞŝŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƐĞĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĞƚĂƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƐŝŵƉŽƐƚŽƐƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ ƐƵŐĞƌĞŵ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ƉĂƌĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ă ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ;ZĞŝƐ͕ ϮϬϬϳͿ͘ Ɛ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĨĞŝƚĂƐ ĐŽŵ ŽƐ
ŵĞŶŽƌĞƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞƋƵĞƚƌĂŐĂŵĐŽŵŽƌĞƚŽƌŶŽƵŵĂŵĂŝŽƌĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
DĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŽƵ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĂƉſƐŝŶƐƉĞĕƁĞƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘EĞƐƚĂ
ĂďŽƌĚĂŐĞŵŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŶĆŽŚĄƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ
ZD ;ZĞůŝĂďŝůŝƚǇ ĞŶƚĞƌĞĚ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿ ŽƵ͕ Ğŵ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ͕ D;DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ
ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞͿ͘
K ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĂďŽƌĚĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ ĚĂ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ĚĂ DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ
ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ;DͿĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨŽƌŵĂƵŵĂďĂƐĞƚĞſƌŝĐĂƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƋƵĞĂƉůŝĐĂĞƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂĞŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ ^/^dD/^dZ/h/KEZ'/>dZ/
KƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ;^ͿƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵŶĕƁĞƐ͘KƐĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐƐĆŽĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ƋƵĞƉĂƌƚĞŵĚĂƐƐƵďĞƐƚĂĕƁĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŵĂĞŶĞƌŐŝĂĂƚĠŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘
KƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŵ͗ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶŽďƌĂ͕ƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ
;ƵĞŶŽ͕ϮϬϬϱͿ͘
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĐĂƌŐĂĠĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶŽďƌĂ;ĐŚĂǀĞƐĂſůĞŽĞĐŚĂǀĞƐĨĂĐĂƐͿ͕
ƋƵĞ ĂďƌĞŵ Ğ ĨĞĐŚĂŵ ŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ EĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĨĂůŚĂƐ͕ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ƐĆŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌŐĂƌĂŶƚŝƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽƐĚĞƐƚĞƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƚġŵĚŝƐũƵŶƚŽƌĞƐ͕
ĐŚĂǀĞƐͲĨƵƐşǀĞŝƐ͕ ƌĞůŝŐĂĚŽƌĞƐ Ğ ƉĄƌĂͲƌĂŝŽƐ͘ ƐƚĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƐĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ĐŽƌƌŝŐŝƌ ŐƌĂŶĚĞǌĂƐ
ĐŽŵ ŶşǀĞŝƐ ŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƚĞŶƐƁĞƐ Ğ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ;ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ Ğ ďĂŶĐŽ ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐͿ͘ ǆŝƐƚĞŵ ƚĂŵďĠŵ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ďĂŝǆĂƌ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůĂ
ƐƵďĞƐƚĂĕĆŽƉĂƌĂŶşǀĞŝƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͘
ŽŵŽ ŽƐ ^͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĆŽ ƌĂĚŝĂŝƐ Ğ͕ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌĆŽ͕ ƐƵƐĐĞƚşǀĞŝƐ Ă ŝŶƚĞƌƌƵƉĕƁĞƐ ĚĞǀŝĚŽ Ă Ƶŵ
ƷŶŝĐŽĞǀĞŶƚŽĚĞĨĂůŚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƵŵĂĨĂůŚĂĞƐƐĂƉŽĚĞƐĞƉƌŽƉĂŐĂƌĞĐĂƵƐĂƌŝŶƚĞƌƌƵƉĕƁĞƐ
ŶŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĂƌĞĚĞ;ŝůůŝƚŽŶΘŝůůŝƚŽŶ͕ϭϵϴϵͿ͘WĂƌĂĨĂǌĞƌĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐ
ĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŽ^ĠŵĂƉĞĂĚŽƉŽƌƵŵĚŝĂŐƌĂŵĂƋƵĞŵŽƐƚƌĂŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵ
ŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ĨŝŐƵƌĂϭƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂƌĞĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ;ZĞŝƐ͕ϮϬϬϳͿ͘
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&ŝŐƵƌĂϭͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ

ŽŵĚŽŝƐĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐĞƋƵĂƚƌŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂƌĞĚĞĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚĂŶĂƐƐĞĕƁĞƐ͕͕͕
 Ğ  ;ǀĞƌ ĨŝŐƵƌĂ ϮͿ͘  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ^ Ğŵ ƐĞĕƁĞƐ Ġ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂƐ
ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐŶĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ;^ŝƚƚŝƚŚƵŵǁĂƚ͕ϮϬϬϰͿ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐĞĕƁĞƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƉůĂŶĞũĂƌƵŵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƋƵĞƚƌĂŐĂŵĂŝŽƌŝŵƉĂĐƚŽăĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵŽƚŽĚŽ͕
ĂƐƐŝŵĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŶĚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲZĞĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĂŽĚĂĨŝŐƵƌĂϭƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŵƐĞĕƁĞƐ

ƐƐĞĕƁĞƐĂŐƌƵƉĂŵĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵĂĐŝŽŶĂƌŽŵĞƐŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ͘KĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĐĂƵƐĂƉĞƌĚĂŶŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂƚŽĚĂƵŵĂƐƵďƌĞĚĞ͕
ĐŽŵŽƉŽĚĞƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽƉĞůĂĨŝŐƵƌĂϮ͘

Ϯ͘ϮKE&//>/
A interrupção é a falha no fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Desta forma a
interrupção é o principal parâmetro analítico da confiabilidade dos sistemas de distribuição de energia
elétrica.
O desenvolvimento e o aumento da competitividade no comércio de distribuição de energia elétrica
exigem uma política de confiabilidade na distribuição de energia elétrica mais desenvolvida. A
característica digital da maioria dos componentes elétricos atuais tornou estes mais vulneráveis a falhas
na distribuição de energia elétrica. Os clientes tornaram-se mais exigentes quanto a interrupções na
distribuição, tendo em vista que a atual dependência de energia elétrica é maior. Sendo assim a
confiabilidade na distribuição de energia elétrica é uma questão de grande relevância para uma boa
qualidade de vida para sociedade.
Como métodos indicadores de interrupção têm-se: freqüência equivalente de interrupção por
consumidor (FEC) e duração equivalente por consumidor (DEC) (Billiton e Billiton, 1989). A
confiabilidade do sistema é medida pelo índice FEC (Freqüência Equivalente de Interrupções),
responsável por identificar a média de interrupção do sistema em um determinado período. Para calcular
o FEC os alimentadores da rede são divididos em seções, cada seção corresponde à área de cobertura de
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um equipamento. A divisão em seções é justificada pelo impacto que uma falha em equipamento causa no
sistema (Reis, 2007).
O calculo do valor do FEC é dado através da seguinte equação:

FEC

t

¦
=

s∈S

λts N s

[eq.01]

NT

KŶĚĞ:
• ^ĠŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐƐĞĕƁĞƐ͖
• λts ĠĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽƚŶĂƐĞĕĆŽƐ͖
•

N s ĠŽŶƵŵĞƌŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶĂƐĞĕĆŽƐ͖

•

N T ĠŽŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĚĂƌĞĚĞ.

KĐĂůĐƵůŽĚĂ&ĚĞƉĞŶĚĞĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐƵĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
ƉŽƌĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƋƵĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂŽĐĂůĐƵůŽ
ĚĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͗

λts = λ(et −1)

¦δ

t
ken en

x

[eq.02]

n∈N ke

¦x

t
en

=1

[eq.03]

n∈N ke

λts = λs + ¦ λte

[eq.04]

e∈Es

KŶĚĞ͗
• λte ĠĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞŶŽƉĞƌşŽĚŽƚ͖
•  λ(et −1) ĠĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞŶŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
•  N ke ŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͖

•  δ ken ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌĚĞƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƚŝƉŽŬĞƉĂƌĂĂĕƁĞƐĚĞŶşǀĞů͖
t
t
•  xen
ǀĂƌŝĄǀĞůďŽŽůĞĂŶĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƐĞŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞƐŽĨƌĞƵ; xen
сϭͿŽƵ
t
сϬͿƵŵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞŶşǀĞůŶŽƉĞƌşŽĚŽƚ͘
ŶĆŽ; xen

EĂĞƋƵĂĕĆŽϬϰ͕ λs ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂďĂƐĞĚĂƐĞĕĆŽƐ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂƉĂƌĐĞůĂĚĂƚĂǆĂĚĞĨĂůŚĂ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂĨĂƚŽƌĞƐŶĆŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐŶŽŵŽĚĞůŽ͕ŽƵ ƐĞũĂ͕ƵŵǀĂůŽƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘EĂƐĞƋƵĂĕƁĞƐϬϮĞϬϯ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶşǀĞŝƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĐĂĚĂĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͕ůŽŐŽĞǆŝƐƚŝƌĂƵŵ δ ken ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂ
ĂĕĆŽ͕ Ž ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚĂǆĂ ĚĞ ĨĂůŚĂ ĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ;ĂĐĂůŚĂƵ͕
ϮϬϭϬͿ͘
N ke
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Ϯ͘ϯDEhdEKEdZDKE&//>/
EĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ŵĞƚĂĚĞ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ ϮϬ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ŐƌĂŶĚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘ƐŵĂƋƵŝŶĂƐŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂƐ͕ĞǆŝŐŝƌĂŵŵĂŝŽƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉƌŽĚƵƚŝǀŽŶĆŽ
ĨŽƐƐĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚŽ͘ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƚŽƌŶŽƵͲƐĞĂƐƐŝŵĂůŐŽĚĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƉƌŽĚƵƚŝǀŽŶĆŽŽĐŽƌƌĞƐƐĞĨĂůŚĂƐ͘ƉĞƌĚĂĚĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵŵĞůĞŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĞĞǆĞĐƵƚĂƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐĠĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂĨĂůŚĂ͘ƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĂĨĂůŚĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĠŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĚĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘ƐĨĂůŚĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞǀŝĚŽĂŽ
ƉƌſƉƌŝŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƵ ĚĞ ŽƌŝŐĞŵ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘
ŵďŽƐ ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĨĂůŚĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ĐŽƌƌĞƚŝǀĂƐ ;ZĞŝƐ͕ ϮϬϬϳͿ͘ ŽŵŽ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ĂƐĨĂůŚĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂƐĐŽŵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͘
KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŵĂƐĨĂůŚĂƐŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƐĆŽ
ŝĚĂĚĞĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƵƐŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĂƌǀŽƌĞƐ
ƉƌſǆŝŵĂƐăƌĞĚĞ;ZĞŝƐ͕ϮϬϬϳͿ͘
 ZD ;ZĞůŝĂďŝůŝƚǇ ĞŶƚĞƌĞĚ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿ ŽƵ͕ Ğŵ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ͕ D ;DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ
ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞͿ Ġ ƵŵĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵǌŝƌ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ğ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ;ZĂƵƐĂŶĚ͕ ϭϵϵϴͿ͘ K ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞƐƐĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ Ġ ĂƚŝŶŐŝĚŽ ƉŽƌ ŽƚŝŵŝǌĂƌ ŽƵ
ƌĞŵŽǀĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕
ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂĂƵŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐŽďũĞƚŝǀĂĞĞĨĞƚŝǀĂ͘
DĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘

ƐƚƵĚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐ͖
ĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵƚŽŵĂĚĂƐ͖
ĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĞŶƚƌĞŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ͘

KƉƌŝŵĞŝƌŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ
Ğ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ K ƐĞŐƵŶĚŽ ĂŶĂůŝƐĂ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂƐ
ƉŽƐƐşǀĞŝƐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽĂĚŽƚĂĚĂƐ͘KƵůƚŝŵŽƉĂƐƐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĂƐ
ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŶŽƉĂƐƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
 ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ Ă ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ĨĂǌĞŵĂůŝŐĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞ Ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ğ Ă ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ŶĂƐ ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
;ŶĚƌĞŶǇŝ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϭͿ͘ƐƐĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƚƌĂƚĂƌ Ž ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ƉƌŽďůĞŵĂĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ͘
ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂ ŶĂ D͕ ƉƌŽĐƵƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽƌƌĞƚĂ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĞƌŐƵŶƚĂƐ͗
ϭ͘ YƵĂŝƐ ƐĆŽ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ Ğ ƉĂĚƌƁĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ĂƚŝǀŽ ĨşƐŝĐŽ ŶŽ ƐĞƵ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͍
Ϯ͘ĞƋƵĞŵŽĚŽĞƐƐĞĂƚŝǀŽĨşƐŝĐŽĨĂůŚĂĞŵĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͍
ϯ͘KƋƵĞĐĂƵƐĂĐĂĚĂĨĂůŚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͍
ϰ͘KƋƵĞĂĐŽŶƚĞĐĞƋƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞĐĂĚĂĨĂůŚĂ͍
ϱ͘ĞƋƵĞĨŽƌŵĂĐĂĚĂĨĂůŚĂŝŵƉŽƌƚĂ͍
ϲ͘KƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌĐĂĚĂĨĂůŚĂ͍
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ϳ͘KƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚŽƐĞŶĆŽĨŽƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƵŵĂƚĂƌĞĨĂƉƌŽĂƚŝǀĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ͍

Ϯ͘ϯ͘ϭDdKK>K'/
ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĂDĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌƵŵĂƐĞƋƺġŶĐŝĂĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͗

Seleção do sistema e coleta de informações


Análise de modosde falhas e efeitos


Seleção das funções significantes



Seleção das atividades
aplicáveis



Avaliação de efetividade
das atividades


Seleção de tarefas aplicáveis e efetivas



Definição da periodicidade das atividades
&ŝŐƵƌĂϯͲƐĞƋƺġŶĐŝĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ

^ĞůĞĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ĐŽůĞƚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ŶĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ƉƌŽĐƵƌĂͲƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƵ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞƐĞƌĄĂŶĂůŝƐĂĚŽ͘EĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐŵŽĚŽƐĚĞĨĂůŚĂĞĚĞĨĞŝƚŽƐŽĐŽƌƌĞĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐĞƐĞƵƐŵŽĚŽƐĚĞĨĂůŚĂĞƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐ͘^ĞůĞĕĆŽĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĂŶĂůŝƐĂĐĂĚĂ
ĨƵŶĕĆŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ ŶĂ ĞƚĂƉĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƐĞ ƐƵĂ ĨĂůŚĂ ƚĞŵ ĞĨĞŝƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ
ĐŽŶƚĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚŽD͗ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŽƉĞƌĂĕĆŽĞĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ƐĞůĞĕĆŽ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ ǀĂůŝĂĕĆŽ
ĞĨĞƚŝǀĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƵŵĂƚĂƌĞĨĂĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĠĞĨĞƚŝǀĂƉĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌĂƐ
ĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂƵŵĂĨĂůŚĂ͘^ĞůĞĕĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞĞĨĞƚŝǀĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂŵĞůŚŽƌ
ƚĂƌĞĨĂ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ͗ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĨşƐŝĐĂ Ğ ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘
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ϯ͘WZ^EdKKWZK>D
ƐĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĐŽƌƌĞƚŝǀĂƐĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌƵŵĂƉĂƌƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚŽ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƐĞ ŵĂů ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƉŽĚĞŵ ŐĞƌĂƌ ƉĞƌĚĂƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐ͘ ƚĠ
ŵĞƐŵŽ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ĐŽŵ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ D ƉŽĚĞŵ ƚƌĂǌĞƌ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ƵŵĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƋƵĂŶĚŽ ŵĂů ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ;ŽǁůĞƌ Ğƚ Ăů͕ ϭϵϵϱͿ͘ Ăŝ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ D͘  ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ D ƉŽƐƐƵŝ
ďŽŶƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽĂƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĨĄĐŝů͕ƉŽƌŝƐƐŽĞŵŵƵŝƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂDĂŝŶĚĂĠǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝĨşĐŝůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘
KƵƚƌŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ŶĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ġ Ă ƋƵĞƐƚĆŽ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵĞƐŵĂ͘  ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ ƉĂƌĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ĨĂůŚĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ͕ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŵŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ĨĂůŚĂƐ ĚŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĂŶĄůŝƐĞ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƚŽƌŶĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ ŽŶĚĞ ŐĂƌĂŶƚĂ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ Ž ĨĄĐŝů ĂĐĞƐƐŽ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĂůĞŵ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂD͘

ϰ͘ W>/K
EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽĠ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƵŵƐŽĨƚǁĂƌĞ Ğŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞǀŝƐĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ƉĂƌĂ
ƵŵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĂ D͘ K ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ŶĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ǀŝƐƵĂů
ĞůƉŚŝ͕ƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĂŵƉůĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐƌŝĂƌĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐŶŽtŝŶĚŽǁƐ͘
 ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉůĂŶĞũĂĚĂ ǀŝƐĂ Ž ĐĂĚĂƐƚƌŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ĨƵŶĕƁĞƐ͕ ĨĂůŚĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ŵŽĚŽĚĞĨĂůŚĂĞĞĨĞŝƚŽĚĞĨĂůŚĂ͘EĂĨŝŐƵƌĂϰĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƵŵĐſĚŝŐŽ͕ŶŽŵĞĞƉŽƐƐşǀĞŝƐŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞĠ
ďĂƐƚĂŶƚĞĂŵŝŐĄǀĞůĞƐĞƵƵƐŽĠďĂƐƚĂŶƚĞŝŶƚƵŝƚŝǀŽ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲĂĚĂƐƚƌŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
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&ŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞŵŽĚŽĚĞĨĂůŚĂĞĨĂůŚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ĨŝŐƵƌĂϱ
ŵŽƐƚƌĂ Ž ŶŽŵĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ͕ Ă ĨƵŶĕĆŽ͕ ĨĂůŚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ŵŽĚŽ ĚĞ ĨĂůŚĂ Ğ
ĞĨĞŝƚŽĚĞĨĂůŚĂ͘

&ŝŐƵƌĂϱͲŶĄůŝƐĞĚĞŵŽĚŽƐĞĞĨĞŝƚŽƐĚĞĨĂůŚĂ

K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐĞŐƵĞ ŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ĚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ D ǀŝƐƚŽ ŶĂ
ĨŝŐƵƌĂϯ͘ĐŽůĞƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĠƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƐƐŽŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂD͕ĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
Ğ Ž ĨĄĐŝů ĂĐĞƐƐŽ ĂƐ ŵĞƐŵĂ Ġ Ƶŵ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ D͘ K ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƋƵĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞŽŐĞƌĞŶƚĞĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽ^ƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ K ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂ Ž ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ŶŽ ^ ƉŽƌ ĨĂůŚĂ Ğŵ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞƐƚĂƐ ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ ĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ğ ĞĨĞƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ğ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ͘
KĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĞĂƉĂƌƚĞĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĞŵŽĚŽĚĞĨĂůŚĂĞĞĨĞŝƚŽƐĚĞĨĂůŚĂũĄĨŽƌĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŽƐ
ŝƚĞŶƐĨƵŶĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞƐ͕ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ƚĂƌĞĨĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞĞƐƚĆŽĞŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘

ϱ͘ KE^/ZO^&/E/^
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂDƉĂƌĂŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞŶƚƌŽĚĞƉĂĚƌƁĞƐĚĞ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌĂŽŵĄǆŝŵŽŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘ &Žŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ƋƵĞ Ă D ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂƐƐŝŵŽĐŝĐůŽ
ĚĞǀŝĚĂĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘
KďƐĞƌǀĂƌĂŵͲƐĞ ĂƐ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĚĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ
ŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌŝĂ ŶĂ ƐƵĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ğŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ
ƐĞŐƵĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĂDƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽ^͘
KƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĂD ũƵŶƚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐĆŽĚĞ
ŐƌĂĚĞ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ Ğ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ ŽƐ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƵƐƵĄƌŝŽƐ͘ĂŝĂŐƌĂŶĚĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƚĞŵĂƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽũĞƚŽƐũƵŶƚŽĐŽŵĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
ŵ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ ƚĞƌ ƵŵĂ ƉĂƌĐĞƌŝĂ ĐŽŵ Ă ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ ůŽĐĂů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂƚĞƌĂĐĞƐƐŽĂŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂƉŽĚĞƌŵŽƐĂƉůŝĐĂƌŽƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵ
ĚĂĚŽƐƌĞĂŝƐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĨĂƌĞŵŽƐŵĞůŚŽƌŝĂƐŶŽƐŽĨƚǁĂƌĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĚĞŵĂŶĚĂƐƌĞĂŝƐ͘ůĞŵĚŝƐƐŽ
ĞƐƚĄĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽƉĂƌĂŽƚŝŵŝǌĂƌĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĞĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŽƚŝŵŝǌĂĚĂƐƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂƐƉŽƌƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

Z&ZE/^
[1] >,h͕d͘͘DĠƚŽĚŽƐŚĞƵƌşƐƚŝĐŽƐƉĂƌĂĂůŽĐĂĕĆŽſƚŝŵĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞŵƌĞĚĞƐĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ ŽƵƚŽƌĂĚŽ͕ &ĂĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ Ğ ŽŵƉƵƚĂĕĆŽͲ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĂŵƉŝŶĂƐ͕ĂŵƉŝŶĂƐ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϭϬ͘
Ϯ/>>/EdKE͕Z͖͘/>>/EdKE͕:͘^ĞůĞĐƚŝǀĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐĐŚĞĚƵůĞŽĨĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐďĂƐĞĚŽŶƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶWŽǁĞƌĞůŝǀĞƌǇ͕ϱϲϭͲϱϲϴ͕ϭϵϴϵ͘
ϯ Kt>Z͕ ͘:͖͘ WZ/DZK^͘W͘>͖͘ >KEZ͕ Z͖͘ ĐŽŶŽŵŝĐ ĞǀŽůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇͲĐĞŶƚƌĞĚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ;ZDͿ͗ĂŶĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŝŶĚƵƐƚƌǇƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘/WƌŽĐ͘'ĞŶĞƌ͘dƌĂŶƐŵ͘ŝƐƚƌŝď͕͘
ǀŽů͘ϭϰϮ͕EŽϭ͕:ĂŶƵĂƌǇϭϵϵϱ͘
ϰhEK͕͘͘ZĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƐŽďĚĞŵĂŶĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͘WŚĚƚŚĞƐŝƐ͕hE/DW͕ĂŵƉŝŶĂƐͲƌĂǌŝů͘
ϱ EZEz/͕ :͖͘ ůŐŽƌŝƚŚŵƐ ĨŽƌ ƐŽůǀŝŶŐ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ƐǇƐƚĞŵƐ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ Ă ϮͲƐƚĂĚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶZĞůŝĂďŝůŝƚǇ͕sŽů͘ZͲϮϰ͕EK͘ϰ͕KĐƚŽďĞƌϭϵϳϱ͘
ϲ WKWKs͕ s͖͘͘ E,͕ >͘E͖͘ /͕ ͘Z͖͘ ZKZ/'h^͕ D͘'͖͘ ZEZKE͕ ͘W͖͘ <K'/E͕ ͘>͖͘
KD^^dK͕ >͖͘>/,d͕ ͘W͘ ůŐŽƌŝƚŚŵ ŽĨ ƌĞůŝĂďǇůŝƚŝ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͘/WŽǁĞƌΘŶĞƌŐǇDĂŐĂǌŝŶĞ͕ƉƉϱϮϯͲϱϮϴ͕ϮϬϬϰ͘
ϳZh^E͕D͘ZĞůŝĂďŝůŝƚǇĐĞŶƚĞƌĞĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ZĞůŝĂďŝůŝƚǇĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐĂĨĞƚǇ͗ϭϮϭͲϭϯϮ͘
ϴ Z/^͕ ͘W͘ KƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ͕ &ĂĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ Ğ ŽŵƉƵƚĂĕĆŽͲ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĂŵƉŝŶĂƐ͕ĂŵƉŝŶĂƐ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϳ͘
ϵ ^/dd/d,hDtd͕ ͖͘ ^Kh/͕ &͘ Ğ dKD^Ks/͕ <͘ KƉƚŝŵĂů ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ůĞĐƚƌŝĐWŽǁĞƌZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϮϬϴͲϮϮϬ͕ϮϬϬϰ͘
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1

RESUMO
Como meio de racionalização do trabalho, o ar comprimido vem encontrando, cada vez mais,
campos de aplicação na indústria. Este artigo propõe o desenvolvimento de um protótipo de uma
máquina pneumática utilizada para marcar caixas de papelão, utilizando válvulas e cilindros pneumáticos
e chaves de fim-de-curso como sensores. Com isso, tem-se a proposta de diminuir a falha por fadiga, pois
trabalhos humanos que envolvem repetições são vulneráveis a esses erros. Os resultados obtidos neste
trabalho mostram que a tinta da máquina foi capaz de operar durante quase 50 ciclos de trabalho para
ser recarregada e produzindo um carimbo com qualidade satisfatória.

Palavras-chave: pneumática, carimbo, sensores, chaves fim-de-curso
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1. INTRODUÇÃO
O carimbo tem uma história de milhares de anos. A forma que ele tinha e foi ganhando está
diretamente relacionada com o avanço tecnológico. O carimbo/selo serve para o reconhecimento,
prova ou atestado de autenticidade de um documento. Este é o conceito que preside inalterável ao
longo dos séculos. Eram vulgares nos tempos antigos, os reis utilizavam um anel para marcarem em cera
ou lacre a autenticidade da mensagem ou documento, sendo mais ou menos elaboradas, as formas que
estavam gravadas nesse anel. Desde a utilização de uma forma cunhada, em cera, metal ou lacre, até ao
que mais recentemente se entende por selo, a impressão dessa forma através de sinete ou carimbo.
Utilizando estas formas de autenticar os documentos ficaria o receptor, a saber, se o documento era
ou não verdadeiro. Hoje em dia existem várias ciências como a Esfragística, que pode pronunciar-se
acerca da veracidade de um documento, assim como o porquê das figuras nesse carimbo/selo e até a
posição social de quem o utilizava. A Sigilografia estuda os sinetes, selos, bulas, matrizes e carimbos
secos, que existem por todo o mundo e em Portugal podem ser vistos no Museu Histórico Nacional,
onde estão entre outros o carimbo/selo em cera dos séculos XII e XIII da cidade de Hamburgo e duas
bulas Papais dos séculos XIV e XV. (SOFTPLAN, 2008)
Os sistemas pneumáticos constituem-se em uma forma completa de aplicação dos princípios da
mecânica dos fluídos compressível e incompressível a qual embasa o desenvolvimento de componentes
e circuitos. Por outro lado, os conceitos de automação e controle estão intimamente relacionados
com a hidráulica e pneumática, pois esta área da tecnologia possui dispositivos para atuação mecânica
rotacional e translacional para uma vasta gama de forças, torques, velocidades e rotações. O estudo da
automação e controle engloba diversas áreas como lógica booleana, teoria de controle, metrologia e
mecatrônica. (DE NEGRI, 2001).
Essa busca pelo aprimoramento utilizando a área da pneumática é devido às vantagens que o uso
do ar comprimido oferece como incremento da produção com investimento relativamente
pequeno, velocidade dos movimentos pneumáticos, libertação do trabalhador de operações repetitivas,
robustez insensível a vibrações e golpes, facilidade de implantação e a redução do número de acidentes.
A implantação de sistemas pneumáticos reduz a fadiga que é uma dos maiores responsáveis pelos
acidentes. (SARAIVA, 2007)
A aplicação de pneumática e hidráulica em automação tem se dado de forma concreta em função
das inúmeras vantagens que ambas propiciam, com ganhos consideráveis sobre outras tecnologias. É
aplicada em diversos ramos de atividades, sobretudo na indústria, cada uma com um campo de atuação
bem definido. (PEQUENO, 2006)

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As máquinas e processos são projetados e construídos para cumprir determinados objetivos
variados como produção de peças, embalagem de produtos, preparação de substâncias e transporte
entre estações de trabalho. Essencialmente, esses objetivos são alcançados principalmente por meio de
ações mecânicas. (DE NEGRI, 2001).
Com a constante evolução tecnológica e a necessidade de diminuir os tempos de produção para
a obtenção de maiores lucros tem-se no mercado a intensa necessidade de desenvolver novas técnicas
de trabalho que possibilitem ao homem o aprimoramento nos processos de visam a produção e a busca
da qualidade total. (SARAIVA, 2007)
Hoje em dia, o ar comprimido é indispensável dentro de praticamente todos os sistemas
industriais. Quando alguém vai calibrar o pneu em um posto de gasolina ou mesmo quando alguém
embarca no ônibus os sistemas que estão atuando, são os sistemas pneumáticos. (SARAIVA, 2007)
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Essa tecnologia de carimbar caixas de papelão é utilizada em indústrias que necessitam de
velocidade e ampliação do processo de produção. O uso de prensas quentes e do trabalho repetitivo de
operadores humanos está dificultando o processo de carimbagem utilizado atualmente. Seu uso pode
ser substituído pela implantação de sistemas pneumáticos que oferecem uma maior segurança, visto que
envolve sempre pressões moderadas, tornando o sistema segura contra possíveis acidentes tanto nos
operadores como no próprio equipamento. (DOS SANTOS, 2000)

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A simulação foi realizada utilizando o método intuitivo que consiste de métodos de tentativa
e erro e emprega-se para circuitos de pequena ou nenhuma complexidade. Tais métodos têm a
vantagem de empregar um pequeno número de componentes, o que se traduz em economia, mas
deixam a desejar no tocante a confiabilidade de funcionamento do circuito, à medida que cresce o seu
grau de complexidade.
Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma máquina de carimbo/código de barra para
utilizações na indústria. A mesma realiza seu trabalho através de cilindros pneumáticos, válvulas
pneumáticas e sensores de fim-de-curso (chave microswitch).
A Figura 1 mostra como é o ambiente de simulação para esse caso.

Figura 1 – Esquema de montagem

Em um primeiro momento, a carga que vem de uma esteira é parada no momento que atinge o
primeiro fim-de-curso CH1, que está localizado na parte central da esteira como uma saliência. Após CH1
ser acionado, o pistão desce até que encontre o fim-de-curso CH3, que é exatamente na parte superior
da caixa de papelão que será marcada. Após o pistão realizar sua marcação, ele retorna a sua posição
inicial e aciona o fim-de-curso CH2, fazendo a caixa continuar seu percurso na esteira. A
movimentação do pistão será dependente da altura da caixa, portanto CH3 deve está em uma posição
que ao mesmo tempo ele consiga carimbar a caixa e acione o CH3.
O circuito pneumático e elétrico está mostrado nas figuras Figura 2 e Figura 3 abaixo.
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Figura 2 – Esquema do pistão carimbador

Figura 3 – Esquema elétrico do circuito pneumático

Após ser dada a partida pressionando a botoeira de trava S0 e como CH2 (em série com S0) está
acionado, pois na posição inicial o cilindro se encontra na posição recuada, aciona-se a esteira M
que levará a caixa de papelão a ser carimbada pelo atuador A até a chave fim-de-curso CH1. Com
isso, o contato de selo NA de M fechará fazendo a corrente circular por ele. Quando a caixa aciona CH1,
o relé auxiliar K1 é ativado, ao mesmo tempo em que M é desacionado pela chave NF de K1 em série
com o circuito anterior. Quando K1 é ativado, ele fecha o contato NA de K1 selando o circuito e
fecha o segundo contato NA de K1 em série com a bobina Y1. Quando Y1 é acionada, ela coloca a válvula
pneumática para a direita, fazendo avançar o cilindro. Após o término do avanço, o cilindro CARIMBA a
caixa de papelão que está na esteira e aciona CH3. Esta, quando acionada, desaciona K1 e aciona K2,
selando com o contato NA de K2. Quando o segundo contato NA de K2 fecha, ele aciona Y2, fazendo
com que o cilindro recue. Quando o cilindro for totalmente recuado, ele aciona CH2 e se a chave
de partida S0 estiver acionada ele começa um novo ciclo.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Na parte inferior do cilindro pneumático, acoplamos um carimbo para que fossem efetuadas as
marcações. Conseguimos um alcance máximo de 48 marcações. Foi obtida uma média de 41,2
marcações, como mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Número de marcações efetuado antes que o carimbo seja recarregado

CICLOS

MARCAÇÕES

1º CICLO

47

2º CICLO

42

3º CICLO

40

4º CICLO

48

5º CICLO

43

6º CICLO

38

7º CICLO

32

8º CICLO

41

9º CICLO

38

10º CICLO

43

5. CONCLUSÃO
Vemos que cada vez mais a automação de processos está ganhando espaços nas indústrias.
Utilizando o sistema de carimbo mostrado no presente trabalho, tivemos um resultado satisfatório,
pois foi conseguido um alto valor de marcações com uma determinada quantidade de tinta inicialmente
colocada no carimbo. Este fato diminuiu consideravelmente o processo repetitivo humano, evitando
possíveis falhas por fadiga.
Algumas continuações e melhorias neste trabalho podem ser feitas, como um estudo mais
profundo na utilização de carimbos em alta velocidade ou com a inclusão de um controlador lógico
programável ao invés do atual controle por circuitos elétricos e pneumáticos.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre perdas em cabos, considerando as condições não
senoidais na Universidade Federal do Tocantins – Campus Palmas. O desenvolvimento matemático, com
base nas definições clássicas disponíveis na literatura, apóia a proposta de um fator que é adequado
para indicar onde as perdas são significativas e devem ser compensadas. Um estudo de caso também é
apresentado e meticulosamente analisado, a fim de validar os pressupostos teóricos.

Palavras-chave: índice de distorção harmônica, as perdas, harmônicos.
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, houve um aumento significativo do uso de equipamentos eletrônicos
(diodos, mosfets, inversores e outros). Tais componentes apresentam uma característica não linear
devido à existência de fontes chaveadas, presente em diversos equipamentos comerciais,
industriais ou residenciais. Com esse crescimento, houve um aumento dos distúrbios nas grandezas
elétricas, tais como distorção harmônica dos sinais de tensão e corrente.
Correntes harmônicas são indesejáveis, pois podem causar sobrecarregamento de fase e
de condutores de neutro em circuitos de distribuição ramificados, superaquecimento de
transformadores e motores, ou interferência na operação de equipamentos eletrônicos sensíveis
(TOFOLI et all, 2006).
A necessidade de um controle de velocidade dos processos industriais levou ao
desenvolvimento da eletrônica de potência e então novas tecnologias envolvendo materiais
semicondutores de características não-lineares passaram a ser empregadas para o alcance das
soluções nas indústrias. O uso desse tipo de tecnologia não se limitou ao meio industrial, sendo
hoje amplamente utilizada nos setores comerciais e residenciais. Com isso os problemas com
harmônicos vieram a ser acentuados.
A maioria dos equipamentos eletrônicos passou a agregar algum ou vários tipos de
componentes não-lineares. Entre as principais cargas elétricas com características não lineares, que
vem sendo empregadas no sistema elétrico encontram-se (MONTEIRO JÚNIOR et all, 2010):
• Circuitos de iluminação com lâmpada de descarga (ex: lâmpada a vapor de mercúrio);
• Motores de corrente contínua controlada por retificadores;
• Motores de indução controlados por inversores de freqüência;
• Processos de eletrólise através de retificadores não-controlados;
• Motores síncronos controlados por reatores saturados;
• Velocidade dos motores CA controlados por tensão de estator;
• Computadores;
• Fontes chaveadas;
• Eletrodomésticos com fontes chaveadas (ex: TV, DVD, etc).
Dentro desse contexto, o trabalho propõe um estudo nas perdas existentes em cabos sob
condições não senoidais no Campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins – UFT, sendo
demonstrada a metodologia utilizada na realização das medições, com estudo de casos. A partir dos
resultados, devem ser elaboradas propostas de minimização das perdas.

2. CIRCULAÇÃO DE CORRENTES DISTORCIDAS EM CONDUTORES
A modelagem de um condutor pode ser obtida através da estrutura “pi”, amplamente
utilizada no estudo de linhas de transmissão (SVENSSON, 1998). Para este artigo o condutor será

representado como R + jX , tido como o principal elemento responsável pela dissipação de energia.

Se a tensão de alimentação tem característica quase senoidal, enquanto a corrente eficaz
Irms apresenta algum conteúdo significativo de harmônica, a [Eq. 1] resultados, onde é In a
corrente fundamental e n é a corrente da ordem harmônica.
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Irms =

∞

∞

n =1

n= 2

∑ I n2 = I12 ∑ I n2
[Eq. 1]

O valor eficaz pode ser separado em duas partes: fundamental e harmônica.

Irms = I12 + I h2

[Eq. 2]

A corrente harmônica é dada por:
∞

I h2 = ∑ I n2
n=2

[Eq. 3]

De acordo com Dugan et al. (1995), quando a tensão é de aproximadamente senoidal, a
corrente fundamental e do fator de potência de deslocamento "cosϕ" podem ser,
respectivamente, dadas por [Eq. 4] e [Eq. 5]

I1 =

Irms

1 + THDI2

[Eq. 4]

cos φ1 = TPF 1 + THDI2

[Eq. 5]

Onde THDI é a distorção total de harmônicas e TPF é o fator de potência verdadeira,
considerando a presença de componentes harmônicos. Assim, a corrente fundamental pode ser
dividida em duas componentes, ou seja, componente em fase
6].

I1 p

e em quadratura

I&1 = I1| φ1 = I1 (cos φ1 + jsenφ1 ) = I1 p + jI1q

I1q

como na [Eq.

[Eq. 6]

Além disso, a corrente harmônica é dada pela [Eq. 7] (DUGAN et all,1995)

Ih =

Irms
1
1+
THDI2

[Eq. 7]

3. EFEITO PELICULAR E PROXIMIDADE
O efeito Pelicular reduz a capacidade do condutor para transportar corrente, diminuindo o
diâmetro transversal do condutor e, assim, reduz o índice de capacidade corrente. Isso ocorre com
o aumento da frequência da corrente conduzida, ou seja, quanto maior a frequência, menor a área
de condução.
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Devido à proximidade entre os cabos, o campo magnético de um pode interferir no outro,
fazendo com que a resistência dos cabos aumente. Isto é conhecido como efeito de proximidade. Em
cc, este efeito não ocorre e é aproveitada toda a área do condutor.
Tendo em conta ambos os fenômenos entre as resistências em ca e cc do condutor é:

Rac
= 1 + k se + k pe
Rdc

[Eq. 8]

Onde kse é o ganho de resistência devido ao efeito Pelicular, e kpe é o ganho de resistência
devido ao efeito de proximidade (RICE, 1986). A [Eq. 9] define um parâmetro Pelicular como uma
função da frequência é: resistência dc.

f .µ
Rdc

x = 0.027678

[Eq. 9]

Onde é f a freqüência em Hertz, e µ a permeabilidade magnética do condutor (igual a um
para material não magnético), e Rdc é a resistência em cc ohms/km. O ganho de resistência devido
ao efeito pelicular é uma função não-linear e pode ser obtido a partir de um manual de cabo. Para
simplificar o processo de cálculo em termos computacionais, esse parâmetro deve ser aproximado
por um ajuste de curva, e a equação de quinta ordem que se segue é dada, como mostrado na [Eq.
10] na parte inferior da página.
O ganho de resistência devido ao efeito de proximidade é

 1.18

+ 0.312.σ 2 
k pe = k se .σ 2 . 
 kse + 0.27


[Eq. 11]

Onde σ² é a razão do diâmetro do condutor e o espaçamento entre os condutores. As
perdas devido às correntes distorcidas são basicamente proporcionais ao quadrado da corrente
eficaz.

4. PERDAS EM CONDUTORES EM CONDIÇÕES NÃO SENOIDAIS
Se for levado em conta o aumento da resistência com a freqüência devido aos
efeitos pelicular e de proximidade, a seguinte expressão torna-se válida:
∞

∞

n =1

n=2

Pj = ∑ Rn I n2 = R1 I12 + ∑ Rn I n2 = P1 + Ph

[Eq. 12]

Onde Pj é a perda total, P1 é a perda devido à componente fundamental, e Ph é a perda
devido às componentes harmônicas.
Conforme as expressões [8,9,10,11,12], a determinação de aumentar a resistência com o
efeito pelicular e o de proximidade não é muito simples. De acordo com (SVENSSON, 1998), se
apenas a resistência na frequência fundamental é considerada, o aumento da frequência é
desprezado e uma ligeira subestimação nas perdas é verificada. Além disso, o espectro harmônico
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pode ser representado como na [Eq. 7]. Da mesma forma o atual, como as perdas podem ser
separadas nas seguintes partes:
2
1) I R , as perdas devido à corrente ativa fundamental (P1p), que são inerentes à operação
de carga e não podem ser compensadas;
2
2) I R , as perdas devido à corrente reativa fundamental (Ph), que são indesejáveis e podem
ser adequadamente compensadas.

Se as condições propostas acima mencionadas são feitas, pode-se reescrever [Eq. 12]
como:

Pj = P1 p + P1q + Ph = R1 ( I 12p + I 12q + I h2 )

[Eq. 13]

Onde R1está a resistência AC na frequência fundamental.

5. METODOLOGIA EMPREGADA
Para a realização deste trabalho, utilizou-se o analisador de energia trifásico ET 5060 C da
Minipa, o qual possui três canais de tensão e quatro canais de corrente.
O aparelho apresenta oito funções de medição, das quais duas se destacam, a função H que
fornece o percentual de cada componente harmônica bem como a distorção total. A outra função de
destaque é a PQ, que fornece potência, fator de potência verdadeiro e apenas a distorção harmônica
total, não fornecendo as componentes individuais.
Para este trabalho, utilizou-se esta última porque na função H, o fator de potência não é
disponível. Por esta razão não será possível considerar os efeitos pelicular e proximidade, mas de
acordo com o que foi relatado em (JOHNSON et all, 1991), o erro é pequeno, o que também foi
comprovado em (DUGAN et all, 1995), onde os erros não chegaram a 2%.
Fazendo a coleta dos valores eficazes de tensão e de corrente, o programa do analisador
fornece valores de potência, distorção harmônica e fator de potência verdadeiro. As medições aqui
realizadas tiveram duração de cinco dias, sendo que a cada um minuto era feita uma coleta dos
valores eficazes de tensão e corrente pelo analisador.
Para obter as correntes fundamentais e distorcidas, e também do fator de deslocamento,
foi necessário fazer um programa computacional em MATLAB, utilizando as equações descritas nos
itens das Seções 2, 3 e 4.
Os valores de corrente e fator de potência são armazenados em vetores, bem como os
valores de tempo, que neste caso é de minuto em minuto. Este procedimento é mostrado pelo
fluxograma da Figura 1.
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Figura 1 – Fluxograma da medição e obtenção dos dados.

Este procedimento foi repetido para cada ponto de medição.
De posse das correntes e da resistência, a energia dissipada, em kWh é dada por:

E1 p = ∫ R1.I12p dt

[Eq. 14]

E1 p = ∫ R1.I12q dt

[Eq. 15]

E1 p = ∫ R1.I12h dt

[Eq. 16]

Para aplicar a metodologia apresentada foram realizadas medições nas dependências do
Campus da UFT, em função da facilidade de acesso e também por haver várias cargas não lineares.

Figura 2 – Diagrama unifilar da instalação analisada.

Tabela 1 – Dados dos cabos instalados em cada segmento do circuito
Segmento

Seção

Comprimento

R1

Rdc

CCC

(mm²)

(km)

(Ω/km)

(Ω/km)

(A)

1

#3 x 185

0,006

0,04

0,033

424

2

#1 x 185

0,097

0,12

0,099

424
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A potência instalada total é de aproximadamente 450 kVA, distribuída entre
alimentadores trifásicos de 380 V e um alimentador monofásico de 220 V, onde atende blocos
administrativos, salas de aula, auditórios e o Departamento de Tecnologia de Informação (DTI),
onde se encontra a maioria das cargas não lineares do Campus.
O diagrama unifilar da Figura 2 mostra os três pontos de medição.
Como pode ser observado na Figura 2, as medições são realizadas nos alimentadores de
três quadros de distribuição, havendo assim grande diversidade de carga.

6. ESTUDO DE CASOS
Uma subestação que atende sete blocos de sala de aula e laboratórios, um auditório e dois
blocos administrativos, que totalizam 20 circuitos no quadro de distribuição geral, cujo esquema
está apresentado na Figura 2.
Na Tabela 1 são apresentadas as distorções harmônicas de corrente dos segmentos
analisados com o diagnostico de qualidade de energia tendo como referência o Prodist – Módulo 8 e
a IEEE – 519.
Tabela 2 – Distorções harmônicas de corrente dos seguimentos
Segmento do DHTi
Circuito
(%)

Recomendação
IEEE - 519

Diagnóstico da
Qualidade da Energia

PRODIST Módulo 8
(%)

Diagnóstico da
Qualidade da Energia

(%)

1

11

8

Moderado

Não se Aplica

Não se Aplica

2

15

5

Crítico

Não se Aplica

Não se Aplica

Conforme observado na Tabela 2, o diagnóstico para os segmentos é moderado e crítico. E
é observado que o Módulo 8 do Prodist não há critérios para harmônicos de corrente.
Na Tabela 3 são apresentadas as distorções harmônicas de tensão usando os mesmos
critérios da Tabela 2.
Tabela 3 – Distorções harmônicas de tensão dos seguimentos
Diagnóstico PRODIST Diagnóstico
Segmento DHTv Recomendação
- Módulo
da
da
IEE - 519
do
Qualidade 8
Qualidade
Circuito
da Energia
da Energia
(%)
(%)
(%)
1

2

5

Ótimo

10

Ótimo

2

2,5

5

Ótimo

10

Ótimo
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Conforme Tabela 3 a distorção harmônica de tensão o diagnóstico para os segmentos são
ótimo.
Na Tabela 4 é apresentado o fator de potência dos segmentos analisados e realizado o
diagnostico tendo como referencia a Resolução Normativa Nº 414, de 9 de setembro de 2010.
Tabela 4 – Fator de potência dos seguimentos
Segmento Fator de Potência Recomendável pela ANEEL Diagnóstico da Qualidade da Energia
1

0,94

0,92

Ótimo

2

0,5

0,92

Crítico

Conforme Tabela 4 observa-se que no segmento 2 o fator de potência está em nível critico.
No segmento 2 esse valor é baixos, onde a presença dos harmônicos faz com que haja um
atraso no fator de potência.

7. PERDAS DO CABO
A Tabela 1 apresenta os dados dos cabos no segmento do circuito da Figura2 e a Tabela 5
mostra os dados de perda de energia em cada segmento do circuito.
Em Moliterno (2011), fornece a potência dissipada em watts/km que um condutor de uma
dada seção nominal representa, supondo que este seja percorrido por sua máxima capacidade de
condução de corrente ativa. No caso do condutor utilizado no segmento medido é de 11832
watts/km, que representa um valor relativamente alto de perdas.
Essa perda já seria o suficiente para alimentar duas unidades consumidoras monofásicas
tipo M1(baixa renda), ou uma do M2 ou M3 monofásica, considerando a demanda, conforme NTD01, Celtins.
Tabela 5 - Dados de perda de energia em cada segmento do circuito

Segmento

kWh

Ip (%)

E1P

E1Q

Eh

1

4868,7

4,43

49,86

1,1

2

9595,1 4647

200,3

33,57

De posse de todas as perdas, seu valor percentual (Ip) é dado:

Ip =

( Ph + Pq )
Ph + Pq + Pp
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x100%

[Eq. 17]

Conforme Tabela 5, observa-se que as perdas referentes ao Segmento 1 são relativamente
pequenas com valor aproximado de 1%, pois o tamanho do condutor é 6 metros e é utilizado 3
condutores por fase, trabalhando com um carregamento relativamente baixo.
Já no segundo segmento, a perda é relativamente alta, pois 1/3 de toda a energia é
dissipada no transporte de um barramento ao outro devido ao comprimento de noventa e sete
metros.
Dentre as três perdas relacionadas no valor do valor percentual das perdas (Ip) só tem
uma que não há maneira para solucionar, que são as perdas devido à corrente ativa fundamental
(Pp), que são inerentes à operação de carga e não podem ser compensadas.

8. MINIMIZAÇÃO DAS PERDAS
Para minimizá-la as perdas podem ser recomendadas algumas alternativas onde devem
ter uma relação custo/beneficio decorrente de um estudo detalhado, tais como:
1) Substituição dos condutores existente por outro de seção nominal superior, ou, a
utilização de dois condutores por fase que reduz o carregamento dos condutores;
2) Fazer a correção de harmônicos, utilizando filtros ativos, passivos ou utilizar
transformadores de separação para anular as ordens harmônicas mais críticas.
3) Realização de uma substituição dos equipamentos com grande produção de
harmônicos por outros que já possuem filtros.

9. CONCLUSÃO
Foi realizado um levantamento das perdas em condutores em uma instalação comercial,
decorrentes de componentes harmônicas e de reativos. A análise e a interpretação dos resultados
obtidos ressaltam a influência da distorção harmônica no fator de potência, bem como o aspecto
financeiro das perdas, as quais poderiam alimentar três residências de pequeno porte, ou, de uma a
duas casas de médio porte apresentando desta forma o estudo no que se refere a níveis da
qualidade da energia em função das correntes harmônicas em complexos elétricos comerciais.
Diante dos fatos ilustrados, fica evidente a importância de pesquisas voltadas à qualidade
da energia no que se refere às perdas elétricas. Desta forma, reconhece-se também a necessidade de
novas propostas e pesquisas na área, pois a cada dia a consumo de equipamentos que utilizam
componentes não lineares vem crescendo em nosso país devido ao crescimento econômico atual,
gerando cada vez mais harmônicos no sistema elétrico e aumentando as perdas elétricas, sendo
necessários meios de compensação e melhorias.
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RESUMO
Como meio de automatizar os processos industriais, o método de medição de vazão utilizando
componentes eletrônicos vêm sendo, cada vez mais, utilizado na indústria. A medição de vazão é uma
técnica usada em qualquer processo que requer o transporte de um material de um ponto para outro,
como, fornecimento a granel de petróleo a partir de um caminhão cisterna para uma exploração garagem
tanque. Com isso, tem-se a proposta de tornar mais rápida e versátil a medição de vazão. Os resultados
obtidos neste trabalho mostram que utilizando fototransistores e leds infravermelhos pode-se ter um
resultado satisfatório na medição.

Palavras-chave: medidores, instrumentação, vazão, eletrônica
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1. INTRODUÇÃO
Medição de vazão é utilizada para uma taxa de fluido que é fornecido de um ponto a outro.
Sistemas de medição de vazão projetados corretamente são compatíveis com o processo ou material que
estão medindo. Eles, também, devem ser capazes de produzir a precisão e repetibilidade que são mais
adequados para a aplicação. O medidor ideal deve ser de baixo custo, ter absoluta precisão, possuir
repetibilidade infinita e não necessitar de manutenção.
Neste trabalho, será dada importância à medição de vazão utilizando o método de pressão
diferencial.
Dispositivos de pressão diferencial com uma constrição no gasoduto tem sido a técnica mais
comum para medir a vazão de fluidos. Na indústria petroquímica mais de 70% dos dispositivos
utilizados para medir vazão usam o método da pressão diferencial.
Na derivação da equação de Bernoulli, a constrição irá causar um aumento na velocidade do
fluido na região da constrição que, por sua vez irá resultar em uma queda de pressão através da
constrição correspondente. Esta pressão diferencial (PD) é uma função da velocidade do fluxo e da
densidade do fluido e é mostrado para ser uma relação raiz quadrada.
Um medidor de vazão, nesta categoria, normalmente, inclui um elemento principal para
desenvolver uma pressão diferencial e um elemento secundário para medi-la (SERFATY, 1996). O
elemento principal para desenvolver uma pressão diferencial, neste trabalho, será o “encanamento em T”
e os elementos secundários para medir serão fototransistores e fotodiodos.
Os principais tipos de medidores que utilizam o método por diferença de pressão são: placa de
orifício, Venturi, bocal, Dall, rotâmetro, medidor de porta, elemento Gilflo, medidor de alvo e V-Cone.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na história, grandes nomes marcaram suas contribuições. Em 1502 Leonardo da Vinci observou
que a quantidade de água por unidade de tempo que escoava em um rio era a mesma em qualquer parte,
independente da largura, profundidade, inclinação e outros. Mas o desenvolvimento de dispositivos
práticos só foi possível com o surgimento da era industrial e o trabalho de pesquisadores como Bernoulli
e Pitot. (CASSIOLATO, 2008)
A medição de vazão de fluidos sempre esteve presente no nosso dia-a-dia. Por exemplo, o
hidrômetro de uma residência e o marcador de uma bomba de combustível nos veículos.
A vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As aplicações são muitas,
indo desde aplicações simples como medição de vazão de água em estações de tratamento e residências,
até medição de gases industriais e combustíveis, passando por medições mais complexas
(CASSIOLATO, 2008).
A tecnologia de medição de vazão evoluiu rapidamente na última década. Algumas tecnologias
sobreviveram, enquanto outras sumiram ou nunca tiveram um desenvolvimento comercial. Atualmente,
muitos desenvolvimentos tecnológicos de outras áreas tais como eletrônica, sistemas embarcados,
óptica, acústica e eletromagnetismo foram aplicados na melhoria e no projeto dos medidores de vazão. A
evolução e diversificação da tecnologia possibilitaram aos medidores de vazão modernos aplicações
difíceis, que eram descartadas e impossíveis no passado recente, por causa das faixas de medição muito
pequenas ou muito grandes e pela manipulação de fluidos complexos, como pseudoplásticos, sólidos,
gases e corrosivos (RIBEIRO, 2004).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho se divide em duas partes, hardware HW e firmware FW. Na sessão de hardware,
será mostrado a lista de materiais, o esquema elétrico, o layout da placa de circuito impresso e o
protótipo. Já na sessão de firmware, será explicado o código que foi implementado.
A proposta deste artigo é implementar o protótipo mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Montagem do protótipo

Onde no tubo central passará a parte do fluído que será medido. Quando maior a vazão do
fluido, mais alto estará o fluido a ser medido no tubo central. Para fazer essa medição serão colocados
fototransistores e leds infravermelhos.
O esquema elétrico está mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Esquema elétrico
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O PIC 16F877A receberá nível lógico 0 em todas as portas até que uma dela seja obstruída pelo
material opaco que flutuará no cano central do protótipo. Assim que um dos pares TIL32 e TIL78 for
obstruído pelo material opaco, haverá uma medida de vazão e será mostrado no display LCD o valor
medido.
A lista de materiais (BOM – BILL OF MATERIALS) é composta por 1 PIC16F877A, 9
resistores de 1K ohm, 8 resistores de 390 ohm, 1 resistor de 680 ohm, 2 capacitores cerâmicos de 15pF,
1 cristal de 4MHz, 1 display LCD de 16 pinos 16x2, 1 fonte de alimentação de corrente contínua CC de
5V, 8 TIL32 (led infravermelho), 8 TIL78(fototransistores) e 1 conector para a fonte de alimentação.
Para o desenvolvimento posterior do trabalho seria de grande importância a fabricação da placa
de circuito impresso. Dessa forma, segue abaixo, conforme as Figuras de 3 a 6, o layout das placas e
suas respectivas figuras em 3D.

Figura 3 – Layout da placa principal com o PIC e o LCD

Figura 4 – Placa principal com o PIC e o LCD em 3D

Figura 5 – Layout da placa dos leds e fototransistores
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Figura 6 – Placa dos leds e fototransistores em 3D

Na sessão de FW, foi implementado o código conforme a montagem do protótipo. Sempre que
for obstruída a passagem da luz do led infravermelho para o fototransistor, a porta do microcontrolador
recebe um bit 1 de um de seus pinos e o display LCD mostrará o valor correspondente. A linha de
código abaixo mostra essa parte do projeto:
if (portb == 0b10000000) calc = 0.5;
else if (portb == 0b01000000) calc = 1;
else if (portb == 0b00100000) calc = 1.5;
else if (portb == 0b00010000) calc = 2;
else if (portb == 0b00001000) calc = 2.5;
else if (portb == 0b00000100) calc = 3;
else if (portb == 0b00000010) calc = 3.5;
else if (portb == 0b00000001) calc = 4;

Essa variável “calc” foi relacionada, através de testes, com a vazão real que passa pelo tubo
principal do protótipo.
Após a porta B do microcontrolador receber o sinal 1 em um de seus pinos, o LCD mostrará o
real valor de vazão, como mostra a linha de código abaixo:
comando_lcd(0xc2);

//Posiciona o o cursor na linha 1, coluna 2

printf(escreve_lcd, "%1.4f", calc);

//Envia dados para o display de LCD

Antes de ser iniciada a montagem, foi feita a simulação do protótipo como mostra a Figura 7.

Figura 7 – Simulação do protótipo
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Nesse momento, o pino 38 do microcontrolador está em alto (ligado diretamente no VCC),
fazendo com que a medida de vazão seja 1.5 m³/s.
A figura mostra a montagem física do experimento. O fluido passará no cano horizontal, de
maior espessura. Pela diferença de pressão, uma parte do fluido avançará para o encanamento central
vertical. Como os leds e fototransistores estão em pares na parede do cano central, quando o objeto, que
permanecerá dentro do cano central, ficar no meio de um dos pares, fazendo com que não haja
incidência de luz no fototransistor, o PIC lerá um bit 1 em um dos pinos da porta do microcontrolador e
enviará o respectivo valor medido para o display LCD.
A Figura 8 mostra com um maior detalhe a cano central e os respectivos pares.

Figura 8 – Cano central com os pares de transmissores e receptores acoplados

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Os testes foram realizados colocando uma quantidade de água na parte esquerda da tubulação
em T e marcado o tempo de 1s. Do lado direito foi retirado a quantidade de água que foi colocada no
cano esquerdo. Isso foi feito para se ter uma vazão em unidades de volume por segundo. A tabela 1
abaixo mostra os resultados.

Tabela 1 – Valores obtidos com o experimento

VAZÃO REAL

DISPLAY LCD

ERRO MÉDIO

VARIÂNCIA

4L/s

4L/s

0

0

3.9L/s

3.5L/s

-0.4

0.16

3.7L/s

3.5L/s

-0.2

0.04

3.5L/s

3.5L/s

0

0

3.3L/s

3L/s

-0.3

0.09

3.1L/s

3L/s

-0.1

0.01
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3L/s

3L/s

0

0

2.7L/s

2.5L/s

-0.2

0.04

2.5L/s

2.5L/s

0

0

2.2L/s

0L/s

-2.2

4,84

Dessa maneira, o teste foi bem sucedido, pois com apenas 4 pares de fototransistores e led infravermelhos
o erro máximo foi de 0.5L/s.

5. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que com a medição de vazão utilizando o método da pressão diferencial obtêmse ótimos resultados. Esses resultados são diretamente dependentes da quantidade de dispositivos
fototransmissores instalados no cano central e da diferença entre um foto transmissor e outro.
De acordo com o que foi mostrado neste trabalho, alguns pontos podem ser melhorados, como:
- Diminuir ao máximo a distância entre os fototransmissores;
- Aumentar a quantidade de fototransmissores no cano central;
- Fabricar a placa de circuito impresso tanto do circuito principal como do
fototransmissores e
- Fazer uma estrutura de suporte para o cano central.
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RESUMO
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema automatizado utilizando a porta paralela de um
microcomputador para determinar a posição das franjas de intensidade de um experimento de difração
da luz. O sistema foi construído utilizando um fotodiodo como sensor de luminosidade, uma fonte de luz
monocromática, um CD como rede de difração e um mecanismo para deslocar o sensor e obter a
distribuição da intensidade da luz em função da posição. Os resultados indicaram que os primeiros
máximos de intensidade concordam com o esperado, indicando que as variáveis associadas a este
fenômeno podem ser determinadas com uma boa precisão se comparado com o método manual.

Palavras-chave: intensidade da luz, difração, automação, porta paralela
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1. INTRODUÇÃO
A luz visível é uma forma de energia, que pode ser descrita por duas teorias: a teoria ondulatória e a
teoria corpuscular. Nenhuma das duas teorias pode sozinha, descrever completamente todas as
propriedades da luz. Algumas propriedades são mais bem explicadas pela teoria ondulatória, e outras
propriedades são mais bem explicadas pela teoria corpuscular.
A teoria ondulatória mostra que a luz propaga-se através da onda luminosa o que indica vários
fenômenos; tais como: difração, interferência e polarização; são associados a este comportamento e por
ƐƵĂǀĞǌĞƐƚĂƐŽŶĚĂƐƐĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐƉĞůŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŽŶĚĂ͕ʄ͕ĞĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ʆ͕ĂƐƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽ
relacionadas com a velocidade da luz, c = ʄ ʆ
ŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŽǀĂůŽƌĚĞʄƉŽĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĨĂĐŝůŵĞŶƚĞŵŽŶƚĂŶĚŽƵŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐŝŵƉůĞƐĚĞ
difração utilizando uma rede de difração, por exemplo, um CD, desta maneira podemos determinar a
frequência que é uma grandeza que não é alterada quando a luz atravessa diferentes meios. Uma vez
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŽǀĂůŽƌĚĞʄ͕ĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞƐƚĞĨĞŶƀŵĞŶŽĚĞĚŝĨƌĂĕĆŽƚĂŵďĠŵƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽşŶĚŝĐĞ
de refração da água com uma boa precisão.
Neste sentido podemos observar que a medida de intensidade de luz é importante no estudo dos
fenômenos de difração e interferência, devido a que as posições dos máximos de intensidades estão
relacionadas aos parâmetros físicos envolvidos no fenômeno. Mas uma das dificuldades observadas é o
grau de exatidão em encontrar as posições destes máximos e a quantidade de dados tomados, o que
afeta diretamente nos resultados.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é montar um sistema para a automação do experimento
de difração, o que nos permitirá diminuir consideravelmente os erros próprios da manipulação de um
usuário, no relacionado ao grau de exatidão e precisão das medidas. Além disso, o tempo de execução
do experimento diminuirá, o qual nos permitira tomar uma maior quantidade de dados, assim como,
uma maior discussão e interação entre os alunos e o professor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Fenômeno da difração
O fenômeno da difração pode ser entendido como o “espalhamento” sofrido por um feixe luminoso
ao passar por uma fenda estreita ou por um orifício de pequenas dimensões. Este espalhamento gera
interferência entre as partes da onda que não foram eliminadas pelo obstáculo, podendo ocorrer um
processo de interferência construtiva ou destrutiva a depender da diferença entre as distâncias
percorridas por cada onda, considerando cada ponto de uma frente de onda devido ao espalhamento
como uma fonte de onda secundária. (HALLIDAY e RESNICK, 2007), (YOUNG e FREEDMAN, 2004)
A difração pode ser classificada como difração de campo próximo ou difração de Fresnel quando as
distancias entre a fonte de luz, a fenda e a tela são pequenas; e difração de Fraunhofer quando as
distâncias entre a fonte de luz monocromática e o obstáculo, e entre o obstáculo e a tela de observação
são grandes o suficiente para que todos os feixes de luz sejam considerados paralelos. (YOUNG e
FREEDMAN, 2004)
Uma figura de difração de Fraunhofer formada quando um feixe de luz monocromática emerge de
uma fenda estreita pode ser visto na Figura 1. Essa figura de difração é formada por uma franja clara
central que concentra cerca de 85% da potência do feixe transmitido, e em ambos os lados da franja
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central é formada uma sequência de franjas claras e escuras intercaladas. A intensidade destas franjas
diminui à medida que elas se afastam do centro. (YOUNG e FREEDMAN, 2004)

Figura 1- Figura de difração de uma fenda simples

A posição de um mínimo ou franja escura está relacionada com o comprimento de onda do feixe
que emerge da fenda, com a largura da fenda, com a distância da fenda até a tela de observação e com
a ordem do mínimo. A condição para que ocorra uma franja escura está na equação 1.
b sen ɽсŵʄ

(1)

Nesta equação m corresponde à ordem do mínimo que se deseja encontrar, b corresponde à largura
da fenda e ʄ o comprimento de onda do feixe transmitido. O ângulo ɽ é mostrado na Figura 1 e pode ser
determinado utilizando a equação (2). (YOUNG e FREEDMAN, 2004)

senT

y
y z

(2)

2.2 Dispositivos Fotossensíveis
Os dispositivos fotossensíveis se caracterizam pela capacidade de transformar variações de fluxo
luminoso em variações de grandezas elétricas. Dentre os fotosensores destacam-se o LDR (Light
Dependent Resistor) ou sensor do tipo fotocondução por efeito de volume (“bulk”), e o fotodiodo e
fototransistor do tipo fotocondução por junção. (COLANERI, 2006)
O LDR é um sensor que se caracteriza por uma diminuição da resistência elétrica entre seus
terminais devido ao aumento da intensidade luminosa. A diminuição da resistência elétrica ocorre
devido à aquisição pelos elétrons do material sólido da energia dos fótons. O LDR é muito utilizado no
controle de iluminação e no sensoriamento industrial. (COLANERI, 2006)
Nos sensores do tipo fotocondução por junção a resistência entre a junção diminui à medida que a
intensidade de luz aumenta, esses sensores possuem limitação quanto à sensibilidade devido à pequena
dimensão da junção, porém, são muito utilizados devido apresentarem respostas rápidas a variações de
intensidade luminosa. (COLANERI, 2006)

2.3 Filtros Ativos
Um filtro elétrico é um circuito que atenua determinadas frequências do espectro de um sinal
elétrico e pode ser classificado como filtro ativo ou passivo. Os filtros ativos são construídos com
elementos passivos, basicamente resistores e capacitores, e por elementos ativos que normalmente são
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amplificadores operacionais. O filtro ativo tem como vantagens a eliminação de indutores o que reduz o
custo do projeto principalmente em baixas frequências. (JÚNIOR, 2003)

3. METODOLOGIA
Os dispositivos e materiais utilizados neste projeto são constituídos por uma fonte de tensão, um
sensor de intensidade luminosa, uma interface elétrica para a conversão analógico/digital, um
mecanismo para deslocar o sensor, uma fonte de luz monocromática, uma rede de difração e um
microcomputador.
A fonte de tensão foi montada com o uso dos reguladores de tensão da família 78XX e 79XX, no
estágio retificador foi utilizado os diodos retificadores 1N4007 que suportam uma corrente de até 1 A, a
tensão nos terminais de saída são +5 V, +12 V, +15 V e -15V.
O sensor de luminosidade utilizado foi um fotodiodo polarizado reversamente, conectado às
entradas diferenciais de um amplificador operacional LM741 em configuração inversora, esse circuito
integrado deve ser alimentado por uma fonte simétrica, foi utilizado +15 e -15 V. A entrada não
inversora foi ligada ao ponto de massa do circuito e um resistoƌĚĞϭDёĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĂƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
negativa como mostra a Figura 2. Neste circuito a intensidade de luz incidente sobre a junção do
fotodiodo determina a corrente reversa que passa pelo resistor de realimentação e consequentemente
a tensão na saída dŽ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ K ǀĂůŽƌ ĚŽ ƌĞƐŝƐƚŽƌ ĚĞ ϭ Dё ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ž ŐĂŶŚŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ĨŽŝ
encontrado de forma empírica, devido à dificuldade de identificar o fotodiodo utilizado.

Figura 2 - Sensor de intensidade de luz

Para possibilitar a transferência do sinal de intensidade luminosa através da porta paralela para o
microcomputador, foi utilizado um conversor analógico/digital ADC0804 de 8 bits no modo de
conversão contínua. O pulso para iniciar a conversão é gerado por um circuito RC para evitar a utilização
de um pino da porta paralela, e um circuito limitador de tensão de +5 V foi montado para evitar
possíveis danos ao ADC0804, a Figura 3 mostra o circuito utilizado para a transferência de dados.
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Figura 3 - Circuito utilizado para a transferência de dados para o microcomputador através da
porta paralela

Para deslocar o sensor num plano perpendicular ao feixe de luz monocromática, foi montado um
mecanismo com a estrutura de uma impressora inutilizada e um motor de passo. Os sinais de controle
do motor de passo foram enviados por um microcomputador através da porta paralela, para isso foi
montado um circuito elétrico como o de Braga (1999) utilizando o circuito integrado ULN2003, um
driver que suporta até 500 mA. No inicio de curso do sensor de luminosidade foi colocado um sensor
utilizando um Push Button e um resistor de pull down.
Foi elaborado um programa na linguagem C++ para realizar a leitura do sinal de intensidade
luminosa, escrever os sinais de controle do motor de passo, calcular o tempo necessário em cada passo
e exibir em um gráfico a curva de variação da intensidade luminosa em função da posição do sensor em
tempo real. A porta paralela foi configurada no modo de operação EPP (Enhanced Parallel Port), sendo
utilizado um byte do registrador de dados como entrada do sinal de intensidade luminosa, 4 bits do
registrador de controle como saída para controlar o motor de passo e 1 bit do registrador de Status
como entrada para o sinal do sensor de inicio de curso.
O experimento foi montado em uma base de madeira onde foram colocados os suportes para a
fixação da fonte de luz monocromática e da rede de difração. Como fonte de luz monocromática foi
utilizado um apontador laser de baixo custo, já a rede de difração foi construída com um CD e foi
posicionada a 5 cm do plano de observação. O mecanismo construído para deslocar o sensor de
luminosidade foi fixado em um plano perpendicular ao feixe de luz emitido pela fonte monocromática.
Para atenuar o ruído foi montado um filtro ativo do tipo Butterworth com estrutura Sallen-Key de
segunda ordem e ganho unitário projetado como especificado por Júnior (2003) com a frequência de
corte de 40 Hz. Com a utilização deste filtro a constante de tempo em cada passo inicialmente de 10 ms
foi aumentada para que o sinal de intensidade luminosa não fosse atenuado ou distorcido.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 4 mostra os dados experimentais que descrevem o padrão de difração de uma fonte de luz
com comprimento de onda de 630 nm e de um CD como rede de difração. O gráfico abaixo mostra um
pico de luminosidade muito intenso no centro que corresponde ao máximo central e a posição dos
primeiros máximos de intensidade localizados em ambos os lados do máximo central e com menor
intensidade. Observa-se que os picos de intensidade de luz são muito estreitos devido à espessura dos
sulcos do CD ser da ordem de 1,6 μm.

Figura 4 – Gráfico da intensidade de luz versus a posição do sensor

Os picos de intensidade de luz correspondente aos primeiros máximo apresentam amplitudes
diferentes possivelmente devido à utilização de um CD como rede de difração, pois os sulcos possuem
simetria circular; outra possibilidade é que o mecanismo de deslocamento do sensor não esteja
perfeitamente num plano perpendicular ao feixe de luz emitido pelo laser. O pico achatado
correspondente à intensidade de luz da franja clara central é devido a que o valor da tensão de fundo de
escala do sensor de luminosidade foi ultrapassado. Como observado no gráfico, apenas à inserção do
filtro elétrico com uma frequência de corte de 40 Hz não foi o suficiente para atenuar totalmente os
ruídos, no entanto, a relação sinal ruído esteve em um nível satisfatório.
Observando o gráfico da Figura 4, localiza-se a posição dos mínimos que será utilizado para
determinar a distância do primeiro mínimo com relação ao centro, tomamos este valor como sendo
aproximadamente 20 mm. Utilizando as equações (1) e (2) calculou-se o valor do comprimento de onda
da fonte de luz utilizada, o valor encontrado para o comprimento de onda foi 594,22 nm. Segundo o
fabricante do apontador laser o comprimento de onda da luz emitido é próximo de 630 nm. Com isso
obtemos um erro relativo de 5,68%, devido principalmente a dificuldade de localização dos mínimos
decorrente do ruído.
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Lopes e Laburú (2001) desenvolveram um experimento de difração de baixo custo para medir a
espessura de um fio de cabelo e a largura de uma fenda de uma tela de serigrafia, observando espectros
até de segunda ordem. Os autores realizaram o experimento utilizando um apontador laser dentro de
uma sala escura e as medidas foram feitas manualmente utilizando uma trena, uma régua e um
micrometro. No caso da montagem realizada com o fio de cabelo, eles obtiveram um erro experimental
de 3% quando comparado com a medida feita com um micrometro. Devemos salientar que a distância
entre o centro e o primeiro mínimo foi feito tomando a distância entre os máximos de primeira ordem.
A principal vantagem do método utilizado neste trabalho é a possibilidade de visualização em tempo
real através de um gráfico dos dados obtidos através do microcomputador, possibilitando uma análise
qualitativa e quantitativa do fenômeno como mostrado na literatura, assim como, evitar erros
decorrentes da manipulação de um usuário e diminuição considerável do tempo de execução do
experimento.
Um trabalho similar foi desenvolvido por Cubero e Rodrigués (2002), mas utilizando um fototransistor como sensor de luz, uma fonte monocromática de comprimento de onda igual a 633 nm e
como elemento de difração uma fenda de 0,1 mm e outra de 0,2 mm. Pode-se observar que os padrões
de difração são praticamente similares ao obtido neste trabalho. Outro sistema automatizado foi
desenvolvido por Cuenca e Pulzara (2002), mas neste caso utilizaram um fio de cabelo como elemento
de difração, uma fonte de luz laser (512 nm) e um foto-transistor. Os autores obtiveram um padrão de
difração com uma maior quantidade de picos de largura considerável.
Neste trabalho obtemos um erro relativo menor que o erro obtido por Cubero e Rodrigués (2002)
que foi de 11% na determinação do comprimento de onda do feixe de luz monocromática utilizando
uma rede de difração de 0,1 mm. Ao comparar os resultados com o obtido por Solórzano (2008) que
desenvolveu um sistema automatizado utilizando componentes (sensores e atuadores comerciais) da
marca PASCO adaptados para medir o padrão de difração, o erro obtido para uma fenda simples e um
comprimento de onda de 633 nm analisando o máximo de primeira ordem foi de 9,24%, para a medida
da espessura de uma fenda, verifica-se que este erro é maior que o obtido neste trabalho.

5. CONCLUSÃO
O gráfico dos picos de intensidade como função da posição concorda com a literatura, o que indica
que a interface construída funciona como esperado. Também, este sistema pode ser utilizado para
outros tipos de experimentos onde seja necessário medir a intensidade de luz, tais como, a medida de
intensidade da luz como função da distância e intensidade da luz solar. As vantagens desse sistema
automatizado são: o baixo custo, a facilidade de operação, a repetitividade do experimento e o aumento
da precisão das medidas quando comparado com o método manual. A divergência entre o valor medido
e o valor mostrado na literatura deve-se principalmente à incerteza da posição do mínimo de
intensidade devido ao ruído.
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RESUMO
Este trabalho se pauta em medir de forma viável e didática as características elétricas de um
painel fotovoltaico.

Palavras-chave: Energia solar, Medidas, Painel fotovoltaico e osciloscópio virtual.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das principais características de nossa sociedade, ao menos sob um ponto de vista prático e
material, é o aumento cada vez maior da demanda por abastecimento energético. A energia solar é uma
das alternativas mais promissoras do novo milênio, ela é inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto
como fonte de luz e de calor além de ser importante na preservação do meio ambiente, pois tem muitas
vantagens sobre outras fontes de energia, como não ser poluente. Essa fonte usa como mecanismo para
gerar energia a transformação dos fótons solares através dos painéis fotovoltaicos estes que necessitam
conservar ao máximo sua potência evitando as perdas de energia visto que atualmente sua eficiência
ainda é considerada pequena.
Essa fonte de energia assim como todas as outras para que sejam utilizadas de forma eficiente é
necessário que tenhamos o controle sobre seu desempenho e resultado, de forma a certifica-se de que
se está no caminho certo ou se são necessários ajustes para que os objetivos sejam alcançados. Para
isso, precisamos de indicadores que nos forneçam este poder de controle logo tão importante quanto se
fazer um bom planejamento é medir para se ter o controle da situação e saber onde se está.
Ressaltando novamente a importância das medições e da energia solar essa pesquisa se pauta em
medir as características elétricas para pequenas quantidades de painéis fotovoltaicos ao longo do tempo
de forma viável e didática. Visando tais objetivos foram feitas medições de corrente de curto circuito e
tensão em circuito aberto para assim traçar a curva VxI (tensão versus corrente) e encontrar o ponto de
máxima potência para todas as "n" medições feitas em um painel de tecnologia silício monocristalino
para momentos de intensidade de radiação solar diferentes.

2. MEDIDA DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
2.1 Painel Fotovoltaico utilizado
Foi utilizado na pesquisa um painel fotovoltaico de tecnologia silício monocristalino com
dimensões de 45; 3x96; 1x5, 1m sob as condições ambientais de massa atmosférica em torno de
1,6,temperatura do meio ambiente em aproximadamente 27°C( vinte e sete graus Celsius) e sob a
incidência de uma insolação de 1KW/m2.
Segundo o fabricante este painel fotovoltaico para uma massa atmosférica de 1,5 e temperatura
de célula de 25°C sob a incidência de uma insolação de 1kw/m2tem a potencia máxima de 52 w,
corrente de curto circuito de 3.3 A, corrente de máxima potencia de 3 A, tensão de circuito aberto de
21.2 V e tensão de máxima potencia de 17.3 V.
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Figura 1: Painel utilizado na pesquisa.

2.2 Características elétricas
As características elétricas medidas foram a corrente de curto circuito que é produzida em um
circuito fechado medida com um amperímetro, tensão de circuito aberto onde não há passagem para a
corrente, ou seja,produzida em um circuito aberto medida com um voltímetro e a potência máxima que
é o produto da tensão com a corrente.

2.3 Circuito Carga Capacitiva
A curva VxI (tensão versus corrente) foi traçada para uma carga variando do curto circuito ao
circuito aberto com o uso de um circuito de carga capacitiva que é baseado na carga e descarga de
capacitores.
Nesse circuito de carga capacitiva foi utilizado dois capacitores eletrolíticos de 2.200μF, uma
resistência de 10 Ohm, um clock de 2 Hz, um relé, um transistor tipo NPN, uma resistência de 1k Ohm e
uma fonte ajustável de 12 V ligados ao painel fotovoltaico a uma distância de 3,8m por um cabo elétrico
de 0,038 Ohm de resistência.
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Figura 2: Circuito carga capacitiva montado.
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Figura 3: circuito carga capacitiva esquematizado.
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2.4 Aquisição de dados
A aquisição de dados foi feita através do osciloscópio virtual Tie Pie conectado a porta paralela de
um microcomputador e conectado ao circuito carga capacitiva.

Figura 4: microcomputador utilizado e osciloscópio virtual Tie Pie.
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2.5 Resultados e Manipulações
Os valores adquiridos através do osciloscópio virtual foram importados para o arquivo de
extensão “txt” (texto) e em seguida exportados para a planilha eletrônica Excel na qual os valores foram
separados, calculados e nomeados.
Em função de calcular os outros valores necessários para traçar a curva VxI (tensão versus
corrente) foi utilizado a primeira lei de Ohm e a fórmula da potência elétrica.

Figura 5: Carga e descarga dos capacitores (software do osciloscópio virtual)
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Figura 6: valores obtidos importados para o arquivo de extensão “txt”.

Figura 7: Valores do arquivo “txt” expotados para a planilha Excel, nomeados e calculados.
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Após os valores adquiridos estes foram utilizados para traçar a curva VxI (tensão versus corrente) e
encontrar o ponto de máxima potência no painel fotovoltaico.

Figura 8: Curva corrente versus tensão para dois valores de intensidade de radiação solar.

3. CONCLUSÃO
Observou-se em determinados períodos do dia que a potência máxima do painel fotovoltaico
consegue ser igual a indicada pelo fabricante assim como maior entretanto também existem períodos
em que sua potência máxima se mostra muito abaixo da metade daquela indicada pelo fabricante.

REFERÊNCIAS
•
•

•

http://www.ufpa.br/gedae/gedae.htm
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?link=/apresentacoes.htm
http://iicbens.com.br/

•

http://www.scribd.com/doc/37060902/guia-tecnico-manual-energia-fotovoltaica

•

http://www.lepten.ufsc.br/home/solar.html

•

http://www.dge.inpe.br/radon/produtos/radiacao_solar_no_brasil.html

•

http://www.abens.org.br/

•

http://www.fotovoltaica.ufsc.br/ises/

0656

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011


DK>'DEdE^D/ZK&/dhd/>/EK'KDdZ/&Zd>
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

^/>s͕d͘D ͕^EdK^͘͘D ͕Zs>,K͕͘K ĞZK,͕D͘͘D 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚ͘ĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚ͘ĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ͕
ϯ
ϰ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚ͘ĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚ͘ĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ
ͳ̴̷Ǥ ǤʹĞŵĂŝůĂƵƚŽƌϮ̴̷Ǥ 

 ͵̴ʹ͵̷Ǥ ʹĞŵĂŝůĂƵƚŽƌϰŵĂďĞůůĞͺŵĂƌŝŶŚŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
ZĞƉŽƌƚĂͲƐĞ ŶĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƵŵĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĐŽŵ Ž ĞƐĐŽƉŽ ƉĂƌĂ Ă ŵŽĚĞůĂŐĞŵ Ğŵ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ
ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ŵĞƐŵĂƐŶĂƐůŝŶŚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞŵĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŵƉƌĞƐƐŽƐ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝŶĚŽŶŽǀĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞŵĨŝŽƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵŵŽĚŝĨŝĐĂƌƐƵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ͘  ĚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƋƵĞ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ
ƉƌŽŵŽǀĞ Ă ŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĆŽ şŶĨŝŵŽƐ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ƉĂƌĂ Ƶŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘ 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵŶŽǀŽŵŽĚĞůŽŽƵƚŝƉŽĚĞĂŶƚĞŶĂĞŵůŝŶŚĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂĐŽŵƉĂƚĐŚ
ĨƌĂĐƚĂů ĐŽŵƉůĞƚŽ ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĄǀĞů ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽ ĂŶĠŝƐ ƉĂƌĂƐŝƚĂƐ Ğŵ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ƐĞůĞƚŝǀĂ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘ WĂƌĂ ƋƵĞ ŝƐƚŽ ƐĞ ƚŽƌŶĂƐƐĞ ƉŽƐƐşǀĞů ĨŽƌĂŵ ĚĞůŝŶĞĂĚŽƐ ƚĞŵĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ Ğŵ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ŶĂƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ ĂƚƵĂŝƐ͕ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽƐ ŝŶĨŝŶĚĄǀĞŝƐ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ͘ 
ŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂůĐŽŶŐƌĞŐĂĚĂĂŽďŽŵĞǆĞƌĕŽĞĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƉůĂŶĂƌĞƐĨŽŝƵŵĂƉƌŝŵŽƌŽƐĂ
ũƵŶĕĆŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽũĞƚŽƐ Ğ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ şŶĨŝŵĂƐ Ğ ĐŽŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŵƵůƚŝƌĞƐƐŽŶĂŶƚĞƐ Ğ ďĂŶĚĂ
ůĂƌŐĂ͘ WĂƌĂ ĐŽƌƌŽďŽƌĂƌ Ă ĐŽŶĚƵƚĂ ŵƵůƚŝďĂŶĚĂ ĚĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĨŽƌĂŵ ŝŶĚĂŐĂĚĂƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ğ ĐŽůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ŝŶĞƋƵşǀŽĐĂ ĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂ͕ŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂů͕ŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽ
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ϭ͘ /EdZKhK
KƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞŵĨŝŽŵĂŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉŽƌǁŝƌĞůĞƐƐĞƐƚĆŽǀĞƌƐĂŶĚŽƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ
ŶŽƚĄǀĞůŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŶĚŽƵŵƉĂƉĞůĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƌĞƐƉĞŝƚĄǀĞůŶĂǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĞŶŽ
ŵƵŶĚŽŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ͘ƐĂŶƚĞŶĂƐƐĆŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƐĞŵĨŝŽ͕ĞůĂƐƐĆŽŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƋƵĞĐŽŶƐĞŶƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌŽƐŝŶĂůĚĞƵŵŵĞŝŽŐƵŝĂĚŽĞŵŽŶĚĂƐƋƵĞ͕ƉŽƌ
ƐƵĂǀĞǌ͕ƉƌŽƉĂŐĂŵͲƐĞŶŽĞƐƉĂĕŽůŝǀƌĞĞƉŽĚĞŵƐĞƌĂĐŽůŚŝĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌĂĂŶƚĞŶĂ͘ĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂ͕ƵŵĂ
ĂŶƚĞŶĂƚĞŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌƵŵƐŝŶĂůƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĂŶŽĞƐƉĂĕŽůŝǀƌĞĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄͲůŽĞŵƵŵĂ
ŽŶĚĂŐƵŝĂĚĂ͘
/ŶĐŽŶƚĞƐƚĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕ŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƚĞŵƐŝĚŽŽĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽǀĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ğŵ ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ Ă ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͘ WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞ͕
ĂŶĐŽƌĂ Ƶŵ ĂŵƉůŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂŵ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐŝŵƉĞƌŝŽƐŽƐƉĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂƌƚĂůĚĞŵĂŶĚĂ͘ĂƌĞĐŝĚĂƐĂƐƵĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶŐĞůĞǌĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĐŽŵĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŵƉƌĞƐƐŽƐ͕ĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂƐĆŽǀĂƐƚĂŵĞŶƚĞĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐŶĂƐĨĂŝǆĂƐ
ĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĞŵŝĐƌŽͲŽŶĚĂƐ͘
Ɛ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ƐĆŽ ǀŝĐŝƐƐŝƚƵĚĞƐ ĂƚƌĂĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ƉůĂŶĂƌĞƐ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ
ƌĞĚƵǌŝĚŽĞƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂŵƵůƚŝďĂŶĚĂ͘ƐƐĞƚŝƉŽĚĞŐĞŽŵĞƚƌŝĂĚĞůŝŶĞŝĂĚƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůŽ ƚĂŵĂŶŚŽ ƌĞĚƵǌŝĚŽ͕ Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŵƵůƚŝďĂŶĚĂ Ğ ďĂŶĚĂ ůĂƌŐĂ
ĞŶǀŽůƚŽƐŶĂƐƐƵĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͕ƐĆŽĞůĂƐ͗ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽĞƐƉĂĕŽĞĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞ
ĂƵƚŽƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞ͘
 ǀĞĞŵġŶĐŝĂ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ůĞǀĞƐ͕ ĐŽŵƉĂĐƚŽƐ Ğ ĐŽŵ ĐƵƐƚŽ
ƌĞĚƵǌŝĚŽ͕ ƚĞŵ ĐŚĂŵĂĚŽ ă ĂƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ŐƌĂĚƵĂŶĚŽƐ͕ ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ Ğ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ĄƌĞĂ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͘WŽƌŝƐƐŽŶĆŽŚĄŝŵƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƋƵĞĂŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽĞŵǀĄƌŝĂƐĨĂŝǆĂƐ
ĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŵƵůƚŝďĂŶĚĂƐĆŽĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂŶƐŝĄǀĞŝƐĂŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽŵŽĚĞƌŶŽƐ͘



Ϯ͘ :h^d/&/d/s
K ƵƐŽ ĚĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ƵŶŝĨŝĐĂĚŽ ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƉůĂŶĂƌ ƉĂƌĂ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŵ
ƉĂƚĐŚĨƌĂĐƚĂůƚĞŵƉŽƌĚĞƐĂĨŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐƌŝĂƌĂŶƚĞŶĂƐĐŽŵƉĂĐƚĂƐ͕ŵƵůƚŝďĂŶĚĂĞĐŽŵďŽĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
Ğ ƌĂĚŝĂĕĆŽ͘ /ƐƐŽ ĞŶŐĞŶĚƌĂ Ƶŵ ĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ ŶĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƵŵĂ
ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŝƌĞƚĂƋƵĞƐĞŽďƚġŵŶĂƌĞĚƵĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚĂĄƌĞĂĚĂĂŶƚĞŶĂ͘ƐƚĠĐŶŝĐĂƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
Ğŵ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŵ ƉĂƚĐŚ ƋƵĂĚƌĂĚŽ ĞǆƉƵƐĞƌĂŵ ƵŵĂ ƉĞƋƵĞŶĂ ŵĞůŚŽƌĂ ŶĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĂĕĆŽĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂŵĂƚĠƌŝĂƉƌŝŵĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘
WŽƌƚĂŶƚŽƚŽƌŶŽƵͲƐĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞůƵŵĂŶŽǀĂŵŽĚĞůĂŐĞŵŶĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂ͘EĂĚĂŽďƐƚĂŶƚĞ͕
ĞƐƉĞƌĂͲƐĞ ƋƵĞ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵƌǀĂƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ăƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ŶĆŽ ƐƵƐĐŝƚĞ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ
ŝŶĚĞƐĞũĄǀĞůĚĞƐƵĂƐůĂƌŐƵƌĂƐĚĞďĂŶĚĂ͘


ϯ͘ 'KDdZ/&Zd>K^DK>K^D/^hd/>/K^
&ƌĂĐƚĂůĠƵŵŽďũĞƚŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵƉĂƌƚĞƐ͕ĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐƋƵĂŝƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ
ĂŽŽďũĞƚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘^ĞŐƵŶĚŽĞŶŽŝƚDĂŶĚĞůďƌŽƚ;DĂŶĚĞůďƌŽƚ͕ϭϵϴϮͿ͕ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽĨƌĂŶĐġƐ͕ƋƵĞĚĞƐĐŽďƌŝƵ
ĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂůŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞϳϬ͕ŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐƚġŵŝŶĨŝŶŝƚŽƐĚĞƚĂůŚĞƐ͕ƐĆŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĞ
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ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŵ ĚĞ ĞƐĐĂůĂ͘ ŵ ŵƵŝƚŽƐ ĐĂƐŽƐ Ƶŵ ĨƌĂĐƚĂů ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŐĞƌĂĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ƌĞƉĞƚŝĚŽ͕
ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞŽƵŝƚĞƌĂƚŝǀŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ ƐĠĐƵůŽƐ͕ ŽƐ ŽďũĞƚŽƐ Ğ ŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŽƐ
ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌ ĚĞƐĐƌĞǀŝĂŵ Ž ŵƵŶĚŽ Ğŵ ƋƵĞ ǀŝǀĞŵŽƐ͘  ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ ĚĞ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂƐ ŶĆŽ ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂƐ
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵ ŶŽǀŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĐĞƌƚŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ĚŽ hŶŝǀĞƌƐŽ͕ ƌĞƚƌĂƚĂŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ Ğ
ĨĞŶƀŵĞŶŽƐĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͘ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐƐĆŽĂĂƵƚŽƐĞŵĞůŚĂŶĕĂĞ
ĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŝŶĨŝŶŝƚĂ͘
ĂƵƚŽƐĞŵĞůŚĂŶĕĂĠĂƐŝŵĞƚƌŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĞƐĐĂůĂƐƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĞŵĐĂĚĂƉĞƋƵĞŶĂƉŽƌĕĆŽĚŽ
ĨƌĂĐƚĂůƉŽĚĞƐĞƌǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵĂƌĠƉůŝĐĂĚĞƚŽĚŽŽĨƌĂĐƚĂůŶƵŵĂĞƐĐĂůĂŵĞŶŽƌ͘ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŝŶĨŝŶŝƚĂ
ƉƌĞŶĚĞͲƐĞĐŽŵŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽŐĞƌĂĚŽƌĚŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐĠƌĞĐƵƌƐŝǀŽ͕ƚĞŶĚŽƵŵŶƷŵĞƌŽŝŶĨŝŶŝƚŽĚĞ
ŝƚĞƌĂĕƁĞƐ͘ KƐ ĨƌĂĐƚĂŝƐ ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĆŽ Ž ŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ <ŽĐŚ͕ ƐƉŽŶũĂ ĚĞ DĞŶŐĞƌ͕ ŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
DĂŶĚĞůďƌŽƚ͕dƌŝąŶŐƵůŽĚĞ^ŝĞƌƉŝŶƐŬŝĞƵƌǀĂƐĚĞWĞĂŶŽ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐ&ŝŐƵƌĂƐϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ
Ğϱ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲŽŶũƵŶƚŽĚĞ<ŽĐŚ͘



&ŝŐƵƌĂϮͲƐƉŽŶũĂĚĞDĞŶŐĞƌ͘


&ŝŐƵƌĂϯͲŽŶũƵŶƚŽĚĞDĂŶĚĞůďƌŽƚ͘
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&ŝŐƵƌĂϰͲdƌŝąŶŐƵůŽĚĞ^ŝĞƌƉŝŶƐŬŝ͘


&ŝŐƵƌĂϱͲƵƌǀĂƐĚĞWĞĂŶŽ͘



ϰ͘ EdE^D/ZK&/d
,ŽǁĞůů;,ŽǁĞůů͕ϭϵϳϮͿĞDƵŶƐŽŶ;DƵŶƐŽŶ͕ϭϵϳϰͿĨŽƌĂŵŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂƉƌŽƉŽƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽƉĂƌĂ
ĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂ͕ĐŽŵŽĠĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƐĚŝĂƐĂƚƵĂŝƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƉƌŝŵĞŝƌŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŵĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞĂŶƚĞŶĂƐĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƌĞƐĐŚĂŵƉƐ;ĞƐĐŚĂŵƉƐ͕ϭϵϱϯͿ͘dĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĐŽŵŽ
ĂŶƚĞŶĂ ŝŵƉƌĞƐƐĂƐ͕ Ğŵ ƐƵĂ ĐŽŶŐƌĂĕĂŵ ŵĂŝƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŵ Ğŵ Ƶŵ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝƌƌĂĚŝĂĚŽƌ ;ƉĂƚĐŚͿ͕
ƐŽďƌĞƵŵĚŽƐůĂĚŽƐĚĞƵŵƐƵďƐƚƌĂƚŽĚŝĞůĠƚƌŝĐŽ͕ĞŶŽŽƵƚƌŽƵŵƉůĂŶŽĚĞƚĞƌƌĂ͕ĐŽŵŽŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂ
ϲ͘



&ŝŐƵƌĂϲͲDŽĚĞůŽĚĞŶƚĞŶĂĚĞDŝĐƌŽĨŝƚĂĐŽŵWĂƚĐŚZĞƚĂŶŐƵůĂƌ͘

KƐ ƉĂƚĐŚ͛Ɛ ƐĆŽ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝƌƌĂĚŝĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĂƐƐƵŵŝƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŽƌŵĂ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ Ă ƐĞƌ
ŝŵƉƌĞƐƐĂƐŽďƌĞƵŵĂĐĂŵĂĚĂŵĞƚĄůŝĐĂ͕ĂƉƌŝŽƌŝƵŵĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͘ƐƐĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐŐĞŽŵĞƚƌŝĂƐ
ƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƐƚĂƐŶĂ&ŝŐƵƌĂϳ͗
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&ŝŐƵƌĂϳͲDŽĚĞůŽƐĚĞWĂƚĐŚ͛Ɛ͘

KƐƉĂƚĐŚ͛ƐŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĆŽĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĞŵĂůƵŵŝŶĂŽƵĞŵĨŝďƌĂƐƚĞǆƚƵƌŝǌĂĚĂƐĐŽŵƚĞĨůŽŶ͘
ƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐĞŵĞĐąŶŝĐĂƐĚŽƐƉĂĐŚ͛ƐƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͘KƐ
ŵŽĚĞůŽƐĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĂƉƌŽǀĂŵĂĐŽŶƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĂĂŶƚĞŶĂ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ
Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ͕ Ž ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ƌĂĚŝĂĕĆŽ Ğ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ͘ ŵďŽƌĂ ƐĞũĂ Ƶŵ ĚŽƐ
ŵĠƚŽĚŽƐŵĂŝƐĐůĄƐƐŝĐŽĞŵĞŶŽƐĞǆĂƚŽ͕ĞƐƐĞŵĠƚŽĚŽŽƌŝŐŝŶĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐĞƵŵĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĞŵ
ƐŝƚƵĂƌŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ďĂƐƚĂŶĚŽƉĂƌĂŝƐƐŽĐŽŶƚƌŽůĂƌŽĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽŝŶƐĞƚͲ
ĨĞĚ͘
YƵĂŶĚŽŽƉĂƚĐŚĠĞǆĐŝƚĂĚŽƉŽƌƵŵĂĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƵŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂĠĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĂƉĂƌƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽƉĂƚĐŚŵĞƚĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵŶŽƉůĂŶŽƚĞƌƌĂ͘ŵƵŵŝŶƐƚĂŶƚĞĚĞƚĞŵƉŽ͕ĂƉĂƌƚĞĚĞďĂŝǆŽ
ĚŽ ƉĂƚĐŚ Ġ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐĂƌƌĞŐĂĚĂ Ğ Ž ƉůĂŶŽ ƚĞƌƌĂ Ġ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐĂƌƌĞŐĂĚŽ͘  ĨŽƌĕĂ ĚĞ ĂƚƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞ ĞƐƐĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ ƚĞŶĚĞ Ă ŵĂŶƚĞƌ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĚƵĂƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ͘ŽŶƚƵĚŽĂĨŽƌĕĂƌĞƉƵůƐŝǀĂĞŶƚƌĞĐĂƌŐĂƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐŶŽ ƉĂƚĐŚƉƵǆĂĂůŐƵŵĂƐĚĞƐƐĂƐĐĂƌŐĂƐĞŵ
ĚŝƌĞĕĆŽĂŵĂƌŐĞŵ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƵŵĂŐƌĂŶĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞĐĂƌŐĂŶĂŵĂƌŐĞŵĚŽƉĂƚĐŚŝƌƌĂĚŝĂŶƚĞ͘
WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ƐƵďƐƚƌĂƚŽƐĐŽŵĂůƚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŝĞůĠƚƌŝĐĂƐĆŽĚĞƐĞũĄǀĞŝƐƉĂƌĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ͕
ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĞůĞƐ ƌĞƋƵĞƌĞŵ ŵĞŶŽƌĞƐ ĐĂŵƉŽƐ ŶŽ ĐŽŶƚŽƌŶŽ ƉĂƌĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ƌĂĚŝĂĕƁĞƐ ŝŶĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ Ğ
ĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽ͕ Ğ ƚĂŵďĠŵ ƌĞƋƵĞƌĞŵ Ƶŵ ƉĂƚĐŚ ŵĞŶŽƌ͘ K ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ĂŶƚĞŶĂ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ ĨŝŶŝƚŽ Ġ
ŵĞŶŽƐ ƐĞǀĞƌŽ ŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ƐĆŽ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌĞƐƐŽŶĂŶƚĞĞƐƵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĠƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞůŽƉĂƚĐŚ͘
Ɛ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ Ğ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ŽƵ ĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͕ ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽ ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ă ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĂ͘ EĞƐƐĂ ĂŶĄůŝƐĞ͕ Ž ĞůĞŵĞŶƚŽ ƌĂĚŝĂŶƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵŽĚĞůĂĚŽ ƉŽƌ ĚƵĂƐ ĂďĞƌƚƵƌĂƐ ƉĂƌĂůĞůĂƐ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ĚŝƉŽůŽƐ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ͘ KƐ ĐĂŵƉŽƐ ŶĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĂ
ĐĂǀŝĚĂĚĞ͕ƐĞŶĚŽĞǆƉĂŶĚŝĚŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞŵŽĚŽƐƌĞƐƐŽŶĂŶƚĞƐŶĂĐĂǀŝĚĂĚĞ͕ĐĂĚĂƵŵĐŽŵƐƵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ͘
KƐŵŽĚĞůŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽƐƐĆŽƐĂƚŝƐĨĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞĐŝƐŽƐĂƚĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘
ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĂƵŵĞŶƚĂ͕ĂƉƌĞĐŝƐĆŽĚĞƐƐĞƐŵŽĚĞůŽƐĠƌĞĚƵǌŝĚĂ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞŝŶĂĐĞŝƚĄǀĞůƉĂƌĂ
ĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăƐŽŶĚĂƐŵŝůŝŵĠƚƌŝĐĂƐ͘ƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞŵƉşƌŝĐĂƐƉŽĚĞŵ
ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĂƐŽůƵĕĆŽ ŝŶŝĐŝĂů ƉĂƌĂ Ƶŵ ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽũĞƚŽ͕ ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ ƵŵĂ ŝĚĞŝĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͘
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ϱ͘ DdKK>K'/
 ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ĞƐĐŽůŚŝĚĂ ƉĂƌĂ Ă ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĂ ĂŶƚĞŶĂ ĨŽŝ Ž ŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ <ŽĐŚ͕ ĂƉůŝĐĂĚĂ ĂŽƐ
ƋƵĂƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƵŵĂĂŶƚĞŶĂƉĂƚĐŚƋƵĂĚƌĂĚĂ͘ĐƵƌǀĂĚĞ<ŽĐŚĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌĚŽŝƐĨĂƚŽƌĞƐ͗ŽĨĂƚŽƌ
ĚĞ ŝƚĞƌĂĕĆŽ Ğ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝƚĞƌĂĕƁĞƐ ǀĂůĞ ǌĞƌŽ͕ ŶĞŶŚƵŵĂ
ŝƚĞƌĂĕĆŽ ĨƌĂĐƚĂů ĨŽŝ ĞĨĞƚƵĂĚĂ͕ Ğ Ă ĨŝŐƵƌĂ ŐĞƌĂĚŽƌĂ͕ ŶĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƵŵĂ ĂŶƚĞŶĂ ƉĂƚĐŚ ƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞ ůĂƌŐƵƌĂ ŝŐƵĂŝƐ Ă >͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ă ĂŶƚĞŶĂ ĨƌĂĐƚĂů ĚĞ <ŽĐŚ ĚĞ ŶşǀĞů Ϭ ;yϬͿ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ
&ŝŐƵƌĂϴ;ĂͿ͘
YƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ƶŵ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ŝƚĞƌĂĕĆŽ ĨƌĂĐƚĂů ŝŐƵĂů Ă ϭͬϮ Ğŵ ĐĂĚĂ ůĂĚŽ ĚĂ ĂŶƚĞŶĂ ŐĞƌĂĚŽƌĂ͕ ƐĆŽ
ĐƌŝĂĚĂƐĂƐĂŶƚĞŶĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ<ŽĐŚĚĞŶşǀĞůϭƋƵĂĚƌĂĚĂ;yYϭͿĞƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ;ydϭͿ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐ&ŝŐƵƌĂƐ
ϴ;ďͿĞ;ĚͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
KĨƌĂĐƚĂůĚĞŶşǀĞůϮĠŽďƚŝĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵĞƐŵŽĨĂƚŽƌĚĞŝƚĞƌĂĕĆŽĨƌĂĐƚĂůĞŵĐĂĚĂůĂĚŽ
ĚĂĂŶƚĞŶĂĚĞŶşǀĞůϭ͕ůŽŐŽƐĆŽŐĞƌĂĚĂƐĂƐĂŶƚĞŶĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ<ŽĐŚĚĞŶşǀĞůϮƋƵĂĚƌĂĚĂ;yYϮͿĞƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ
;ydϮͿ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐ&ŝŐƵƌĂƐϴ;ĐͿĞ;ĞͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘


&ŝŐƵƌĂϴʹŝĂŐƌĂŵĂĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐŝŶƐĞƚͲĨĞĚƉĂƚĐŚĐŽŵĐƵƌǀĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ<ŽĐŚ͗;ĂͿyϬ͖;ďͿyYϭ͖;ĐͿyYϮ͖;ĚͿydϭ͖;ĞͿ
ydϮ͘

WĂƌĂĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĚĂĂŶƚĞŶĂĐŽŵƉĂƚĐŚ͛ƐĨƌĂĐƚĂŝƐĐŽŵƉůĞƚŽƐĞŵƉƌĞŐĂƌĂŵͲƐĞŽƐĐŽŶƚŽƌŶŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐ
ũĄ ĐŝƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ ăƐ ŵĂƌŐĞŶƐ ƌĂĚŝĂŶƚĞƐ Ğ ŶĆŽ ƌĂĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ŝŶƐĞƚͲĨĞĚ ƉĂƚĐŚ ĐŽŵ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ƐĞůĞƚŝǀĂƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŝŶŚĂ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ Ğŵ ŵĞŝŽ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ŶĞƵƌĂŝƐ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ ĚŽƐ ŵĂŝƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĨŽƌĂŵ ĨĞŝƚĂƐ Ğŵ ƐƵďƐƚƌĂƚŽƐ
ůĂŵŝŶĂĚŽƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ĚĞ ǀŝĚƌŽ ƌĞĐŽďĞƌƚŽƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ;ƉůĂĐĂ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽͿ͘  hƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂǇŽƵƚƐ
ĚĞƐĞŶŚĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĚĞƐŝǀŽƐ͕ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ƐĆŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĨĂĐĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚŽ
ƐƵďƐƚƌĂƚŽůĂŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽŵŽƐƚƌĂĂ&ŝŐƵƌĂϴ͘



&ŝŐƵƌĂϵͲŝĂŐƌĂŵĂĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂĚĞƐŝǀŽƐŶĂĨĂĐĞĚĞĐŽďƌĞĚŽƐƵďƐƚƌĂƚŽůĂŵŝŶĂĚŽĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐŝŶƐĞƚͲĨĞĚ
ƉĂƚĐŚĐŽŵĐƵƌǀĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ<ŽĐŚ͗;ĂͿyϬ͖;ďͿyYϭ͖;ĐͿyYϮ͖;ĚͿydϭ͖;ĞͿydϮ͘
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 ĞƚĂƉĂ ĨŝŶĂů ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ ĐŽƌƌŽƐĆŽ ĚĂƐ ĨĂĐĞƐ ĞǆƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ğŵ
ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ƉĞƌĐůŽƌĞƚŽ ĚĞ ĨĞƌƌŽ͕ ĐŽƌƚĞ ĚŽƐ ůĂŵŝŶĂĚŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘  ŵĞĚŝĕĆŽ ĚŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĠĞĨĞƚƵĂĚĂĐŽŵƵŵĂŶĂůŝƐĂĚŽƌĚĞƌĞĚĞƐǀĞƚŽƌŝĂů͘ƉſƐĂĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐĨŽƌĂŵĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĚĂĕĆŽĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͘

ϲ͘ Z^h>dK^/^h^^O^
KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽŶƵŵĠƌŝĐĂĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ
ŵŝĐƌŽĨŝƚĂĂďŽƌĚĂĚŽƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵŐƌĄĨŝĐŽƐŐĞƌĂĚŽƐŶŽDd>Π͘
Ɛ&ŝŐƵƌĂƐϭϬ͕ϭϭĞϭϮĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĞĚŝĚŽƐĞƐŝŵƵůĂĚŽƐƉĂƌĂĂ
ƉĞƌĚĂ ĚĞ ƌĞƚŽƌŶŽ ĚĂ ĂŶƚĞŶĂ ŝŶƐĞƚͲĨĞĚ ƉĂƚĐŚ ƋƵĂĚƌĂĚĂ ƋƵĞ Ġ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŐĞƌĂĚŽƌĂ ;yϬͿ ŽƵ ĂŶƚĞŶĂ ĚĞ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ;&ŝŐƵƌĂϭϬͿĞĚŽƐƉĂƚĐŚĞƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ<ŽĐŚƋƵĂĚƌĂĚŽƐ͘


&ŝŐƵƌĂϭϬʹŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĂŶƚĞŶĂyϬ͘


&ŝŐƵƌĂϭϭͲŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐ͗;ĂͿyYϭ͖;ďͿyYϮ͘


&ŝŐƵƌĂϭϮͲŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĂŶƚĞŶĂƐĨƌĂĐƚĂŝƐ͗;ĂͿydϭ͖;ďͿydϮ͘
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WŽĚĞͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĂƌĞũĞŝĕĆŽĨŽƌĂĚĂďĂŶĚĂƉĂƐƐĂŶƚĞĚŽĨŝůƚƌŽĂƵŵĞŶƚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞĂƵŵĞŶƚĂŽ
ŶşǀĞů ĚŽ ĨƌĂĐƚĂů͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ŶşǀĞů ĚŽ ĨƌĂĐƚĂů ƌĞĚƵǌ ĂƐ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ ĚĞ
'ŽƐƉĞƌ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞĂŵĞƐŵĂĄƌĞĂĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉĞƌŝſĚŝĐĂŐĞƌĂĚŽƌĂ͘ƐƚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĠ
ďĂƐƚĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƉĂƌĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĂŶƚĞŶĂƐŵĂŝƐĐŽŵƉĂĐƚĂƐ͘

ϳ͘ KE>h^K
ůĠŵĚĞŐĞƌĂƌƐŽůƵĕƁĞƐŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͕ĨůĞǆşǀĞŝƐĞƌĞŶƚĄǀĞŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽŶŽǀŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ
ĨƌĂĐƚĂŝƐ ƉůĂŶĂƌĞƐ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ ƌĞĚƵǌŝĚŽ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ŐůŽďĂů Ğ
ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͕ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ Ğ ƐŽĐŝĂů͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽďƌĞŽ
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĞĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚƵƌĂŶƚĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘
Žŵ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂŵͲƐĞ ŵĞŶŽƌĞƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ Ă Ƶŵ ƉĂƚĐŚ
ƌĞƚĂŶŐƵůĂƌ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘ K ĞŵƉƌĞŐŽ ĚĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ƉĞƌŵŝƚŝƵ Ƶŵ ĂƌƌĞĨĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ƐƵĂƐ
ĚŝŵĞŶƐƁĞƐĨşƐŝĐĂƐƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂŽŽďƚŝĚŽƉĞůĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĞƵĐůŝĚŝĂŶĂ͘ƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĄǀĞŝƐ
ĨŽŝƵŵĂĞǆĐĞůĞŶƚĞŽƉĕĆŽƉĂƌĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĂŶƚĞŶĂƐƉŽƐƐƵŝŶĚŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĂũƵƐƚĄǀĞŝƐ͘
ŐƌĂŶĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĂŶĄůŝƐĞͬƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚĞĂŶƚĞŶĂƐƉĂƚĐŚ͛ƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŵĂƉĞƌĨĞŝĕĆŽŵƵŝƚŽďŽĂĞƵŵĂƉƌĞĐŝƐĆŽĞǆĐĞůĞŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĂƌĞƐƉŽƐƚĂ͘
ůĠŵ ĚŽ ƋƵĞ ŽƌĚĞŶŽƵ ŶŽǀŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ Ğ ĐŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ŶŽ ƵƐŽ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽŵ ƉĂƚĐŚ
ĨƌĂĐƚĂůĐŽŵƉůĞƚŽ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌĄƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂĞǆƉĂŶƐĆŽƉĂƌĂŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐŵĂŝƐĞǆŝŐĞŶƚĞƐ͘
 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĨƌĂĐƚĂů ƉĂƌĂ Ă ŵŽĚĞůĂŐĞŵ Ğ͕ Ğŵ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂĐŽŵĨƌĂĐƚĂŝƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƚŽƌŶĂͲƐĞǀŝĄǀĞůĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞďĂŝǆŽ
ĐƵƐƚŽ͕ŵĂŝƐůĞǀĞƐĞĐŽŵƉĂĐƚŽƐƋƵĞŽƐĂƚƵĂŝƐĞĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵƵůƚŝďĂŶĚĂ͘ sĞƌŝĨŝĐŽƵͲƐĞ Ž ƵƐŽ ĚĞ
ŝŶƐĞƚͲĨĞĚŶĂůŝŶŚĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂƵŵŵĞůŚŽƌĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉĞĚąŶĐŝĂƐ͘
ŶĂůŝƐĂŶĚŽͲƐĞ Ă ĂŶƚĞŶĂ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ ƉŽĚĞŵͲƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ŵşŶŝŵĂƐ ĚŝƐĐƌĞƉąŶĐŝĂƐ ŶŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ͘ /ƐƐŽ ƐĞ ĚĞǀĞ ĂŽ ĨĂƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ
ĐĂŵƉŽĞůĠƚƌŝĐŽŶĂƐďŽƌĚĂƐĚĂĂŶƚĞŶĂĞĚŽĚŝąŵĞƚƌŽĚŽĐŽŶĚƵƚŽƌĐĞŶƚƌĂůĚŽĐĂďŽĐŽĂǆŝĂůŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌŶŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĂůƚĞƌĂŶĚŽƐƵĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ͘
>ĞǀĂŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ƋƵĞ ŶĞŵ ƐĞŵƉƌĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ Ă ŵĞĚŝĕĆŽ ƐĆŽ ƉƌĞĐŝƐŽƐ͕ ƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ŝĚĞĂŝƐ ƐŝŵƵůĂĚŽƐ͕ Ă ďŽĂ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ŽďƚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ Ğ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ǀĂůŝĚŽƵ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĨƌĂĐƚĂů͘


Z&ZE/^/>/K'Z&/

ZK^͕Z͘D͘ĞƐĐŽďƌŝŶĚŽĂ'ĞŽŵĞƚƌŝĂ&ƌĂĐƚĂůƉĂƌĂĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ƵƚġŶƚŝĐĂ͕ĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϮϬϬϮ͘

s>Ed/͕W͘hŵĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŽĞƐƚƵĚŽĚĞĨŝůƚƌŽƐĞĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐƵƐĂŶĚŽŽƐĨƌĂĐƚĂŝƐĚĞ
^ŝĞƌƉŝŶƐŬŝ͕//ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕:ŽĆŽ
WĞƐƐŽĂ͕ϮϬϬϳ͘

K,E͕E͘dŚĞĨŝƌƐƚĨƌĂĐƚĂůĂŶƚĞŶŶĂ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĂĐƚĞŶŶĂ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗Ϯϰďƌŝů
ϮϬϬϵ͘
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K^d͕ >͘ &͖͘ /E,/͕ ͘'͘ ͘  ŽƵƚƌĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĚĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĨƌĂĐƚĂů͘ ZĞǀŝƐƚĂ ŝġŶĐŝĂ ,ŽũĞ͕ ǀ͘ϯϭ͕ Ŷ͘
ϭϴϯ͕Ɖ͘ϰϬͲϰϳ͕ũƵŶ͘ϮϬϬϮ͘

^,DW^͕'͘͘DŝĐƌŽƐƚƌŝƉDŝĐƌŽǁĂǀĞŶƚĞŶŶĂƐ͕///h^&^ǇŵƉŽƐŝƵŵŽŶŶƚĞŶŶĂƐ͕ϭϵϱϯ͘

^ds^͕>͘͘ŶƚĞŶĂƐ͗dĞŽƌŝĂĄƐŝĐĂĞƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕^ĆŽWĂƵůŽ͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůĚŽƌĂƐŝůϭϵϴϬ͘ϳϱ

,Kt>>͕Y͘DŝĐƌŽƐƚƌŝƉŶƚĞŶŶĂƐ͕ŝŶŝŐ͘/Ŷƚ͘^ǇŵƉ͘ŶƚĞŶŶĂƐWƌŽƉĂŐĂƚ͘^ŽĐ͕͘tŝůůŝĂŵƐďƵƌŐ͕s͕ƉƉ͘ϭϳϳͲ
ϭϴϬ͕ϭϵϳϮ͘

DE>ZKd͕͘͘dŚĞĨƌĂĐƚĂůŐĞŽŵĞƚƌǇŽĨŶĂƚƵƌĞ͘ϯ͘ĞĚ͘EŽǀĂzŽƌŬ͗t͘,͘&ƌĞĞŵĂŶĂŶĚŽ͕͘ϭϵϴϮ͘
ϰϲϴƉ͘

DKZ͕ :͘ ͘ ŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ĐŽŵ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ƌĞĚƵǌŝĚĂƐ͘ dƌĂďĂůŚŽ ĚĞ 'ƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ
dĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĞĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂ͕ϮϬϬϱ͘

DhE^KE͕Z͘͘^ŝŶŐůĞ^ůŽƚĂǀŝƚǇŶƚĞŶŶĂƐƐƐĞŵďůǇ͕h͘^͘WĂƚĞŶƚŶǑϯϳϭϯϭϲϮ͕:ĂŶ͘Ϯϯ͕ϭϵϳϯ͘

ǁǁǁ͘ŝŶĨ͘ƵĨƐĐ͘ďƌͬΕǀŝƐĂŽͬĨƌĂĐƚĂŝƐ͘Śƚŵů͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϳDĂŝŽϮϬϭϬ͘

ǁǁǁ͘ŝŶƐŝƚĞ͘ĐŽŵ͘ďƌͬĨƌĂĐƚĂƌƚĞͬĂƌƚŝŐŽƐͬƐƵƉĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͘ƉŚƉ͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬďƌŝůϮϬϭϬ͘
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DK>'D^/^dD'ZKDK^/K^WZd/ZZ^
WdZ/K>KZ/^
ϭ

Ϯ

ϯ

ĚƐŽŶĂǀĂůĐĂŶƚŝEĞƚŽ 'ƵŝůŚĞƌŵĞŽƐƚĂ,ŽůĂŶĚĂ ZĞŶĂŶĞƐƐĂ 
ϰ
ϱ
ŶĚĞƌƐŽŶWĞƌĞŝƌĂĚĞ^ŽƵƐĂ^ŝůǀĂ ƵǌƵŝƌZŝƉĂƌĚŽĚĞůĞǆĂŶĚƌŝĂ 
ϭ
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ͖ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ϯ
ϰ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ͖ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ϱ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ĞĚƐŽŶĐĂǀĂůĐĂŶƚŝΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌʹŐƵŝůŚĞƌŵϯΛŵƐŶ͘ĐŽŵʹƌĞŶĂŶͺďĞƐƐĂΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
ĂŶĚĞƌƐŽŶͺƉƐƐΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹĂƵǌƵŝƌΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌ

Z^hDK
 hŵ ƌŽďƀ ŵſǀĞů Ġ ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĞůŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͗ ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů Ğŵ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĚĂĚŽƐ ĚŽ
ĞƐƉĂĕŽ ŽŶĚĞ Ž ƌŽďƀ ĞƐƚĄ ƐŝƚƵĂĚŽ͘ ƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ͕ ĂƉſƐ ƐĞƌĞŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ͕ ƐĆŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ
ƐĞƌĞŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŽ ůŽĐĂů ŽŶĚĞ Ž ƌŽďƀ ĞƐƚĄ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐĞƵ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘ĞƉŽƐƐĞĚĞƐƵĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƌŽďƀĠĐĂƉĂǌĚĞŐĞƌĂƌƵŵŵĂƉĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞŽŶĚĞ
ĞƐƚĄ ƐŝƚƵĂĚŽ͘ hŵ ŵŽƐĂŝĐŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĨŽƚŽƐ ĐŽŵ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ă
ŵĞƐŵĂ ĞƐĐĂůĂ͕ Ğŵ ƵŵĂ ƌĞŐŝĆŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ĐŽƌƚĂĚĂƐ Ğ ŵŽŶƚĂĚĂƐ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ
ŵŽĚŽ ƋƵĞ Ěġ Ă ŝŵƉƌĞƐƐĆŽ ƋƵĞ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĨŽƌŵĂ ĂƉĞŶĂƐ ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ ŝŵĂŐĞŵ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂͲƐĞ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĚĞ WĞƚƌŝ
ĐŽůŽƌŝĚĂĂĨŝŵĚĞŵŽĚĞůĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐ͘ŵŽĚĞůĂŐĞŵĞƐŝŵƵůĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƐĆŽ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵĞůŚŽƌĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͘ hŵĂ ĚĂƐ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĚĂĚĂ ƉĞůĂ
ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ Ġ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ Ğ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽƐ Ġ ƵŵĂ ĚĞůĂƐ͕ ƚĞŶƚŽ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵĂƉĂƐ ŽƵ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ƌŽďſƚŝĐĂ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ
ƉĂŶŽƌĂŵĂƐĞŽƵƚƌĂƐ͘ƐƚĞƚƌĂďĂůŚĞƉƌŽƉƁĞĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĚĞ WĞƚƌŝ ĐŽůŽƌŝĚĂƐ͘  ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ŝŶĐůƵŝ ŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽ ƋƵĞ ƐĆŽ͗ ŝŶƐĞƌŝƌ
ŝŵĂŐĞŵ͕ ŽďƚĞƌ ƉŽŶƚŽƐ ĐƌşƚŝĐŽƐ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ Ž ŵŽƐĂŝĐŽ͕ ĐĂƐŽ ĞǆŝƐƚĂŵ͕ ƌĞĂůŝǌĂͲƐĞ ƵŵĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƉŽŶƚŽƐŽďƚŝĚŽƐĞĞŶƚĆŽƐĞĚĞĨŝŶĞŽŶĚĞĂŝŵĂŐĞŵƐĞƌĄŝŶƐĞƌŝĚĂŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͘KŵŽĚĞůŽĠ
ƚĞƐƚĂĚŽŶŽƐŽĨƚǁĂƌĞWEdŽŽůƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĞǆĂƵƐƚŝǀŽĞĂůĞĂƚſƌŝŽŵŽĚŽĚĞĚŝƐƉĂƌŽĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͘EŽ
Ĩŝŵ Ž ŵŽĚĞůŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞƵ ƐĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŵĂƌĐĂĕĆŽ ŵŽƌƚĂ Ğ ƐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ŶĆŽ ǀŝǀĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƐĞŵ Ă
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƌƌĞŝŶŝĐŝĂĚŽ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽƐ͕ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƉĞƚƌŝ ĐŽůŽƌŝĚĂƐ͕ ƌŽďſƚŝĐĂ͕ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ
ŝŵĂŐĞŶƐ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ZŽďſƚŝĐĂƚĞŵƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽďĂƐƚĂŶƚĞŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƌŽďſƚŝĐĂŵſǀĞů͘
ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌŽďſƚŝĐĂ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĞůŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͗ ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘ŶƚƌĞŽƐƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƵŵƌŽďƀŵſǀĞů͕ĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĠƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽƵŵĂ
ĚĂƐ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ ƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŽŶĚĞ Ž ƌŽďƀ
ĂƚƵĂ ;^/'tZd͕ ϮϬϬϰͿ͘ ƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ͕ ĂƉſƐ ƐĞƌĞŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ͕ ƐĆŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƐĞƌĞŵ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽůŽĐĂůŽŶĚĞŽƌŽďƀĞƐƚĄƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐĞƵƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƌŽďƀĠĐĂƉĂǌĚĞĐƌŝĂƌƵŵŵĂƉĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞŽŶĚĞŽƌŽďƀĞƐƚĄ
ŽƉĞƌĂŶĚŽĞĐŽŵƉĂƌĂƌƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĐŽŵƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽŐůŽďĂůĞŵƵŵŵĂƉĂŐůŽďĂůĐƌŝĂĚŽŽƵĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĚŽƌ͘
 ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂƌ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵĂƉĂ͕ ďĂƐĞĂĚŽ ŶĂ ŵŝƐƐĆŽ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ġ
ƚĂŵďĠŵƵŵĂƚĂƌĞĨĂĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĞĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͘/ƐƐŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŽ
ƌŽďƀƐĂďĞƌƋƵĞƚƌĂũĞƚſƌŝĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞĞǆĞĐƵƚĂƌ͘
K ŵŽƐĂŝĐŽ Ġ Ž ŵĂƉĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ğ Ġ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞůĞ ƋƵĞ Ž ƌŽďƀ ŵſǀĞů ƉŽĚĞ ƐĞ
ůŽĐĂůŝǌĂƌ Ğ ŶĂǀĞŐĂƌ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ ĂůŐƵŵĂƐ ĞƚĂƉĂƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ͗
ƉƌŝŵĞŝƌŽ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ă ŝŵĂŐĞŵ ŝŶƐĞƌŝĚĂ Ğ ĞŶƚĆŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ƶŵ ƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ŶĂ ŝŵĂŐĞŵ
ƉĂƌĂƚŽƌŶĄͲůĂƉƌŽŶƚĂĂƐĞƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͖ĂƐĞŐƵŶĚĂĞƚĂƉĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞŽŵŽƐĂŝĐŽ͖ŶĂƚĞƌĐĞŝƌĂĞƚĂƉĂŽƐƉŽŶƚŽƐŽďƚŝĚŽƐƐĆŽĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂŵĞŶŽƌĚŝƐƚąŶĐŝĂĞƵĐůŝĚŝĂŶĂŽƐƉĂƌĞƐĚĞƉŽŶƚŽƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͖ŽƋƵĂƌƚŽ
ƉĂƐƐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞ ŽŶĚĞ Ă ŝŵĂŐĞŵ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƐĞƌĄ ŝŶƐĞƌŝĚĂ͖ Ž ƋƵŝŶƚŽ ƉĂƐƐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ
ĂĚŝĕĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͘
ZĞĚĞƐ ĚĞ WĞƚƌŝ ƐĆŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ Ğ ŐƌĄĨŝĐĂ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ă ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ĂƐƌĞĚĞƐĚĞWĞƚƌŝƉŽĚĞŵƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽǀŝƐƵĂů͕
ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĨůƵǆŽŐƌĂŵĂƐ͕ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ďůŽĐŽƐ Ğ ƌĞĚĞƐ͘ Ɛ ƌĞĚĞƐ ĚĞ WĞƚƌŝ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĄƌĞĂŽƵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌĚĞƐĐƌŝƚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĨůƵǆŽŐƌĂŵĂƐĞ
ƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂĚĞĂůŐƵŵŵĞŝŽƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĞůĂƐŽƵĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐ;DhZd͕ϭϵϴϵͿ͘
 ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĂůŐƵŶƐ ĞƌƌŽƐ ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌŝĂŵƉĞƌƚƵƌďĂƌĂƐƵĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚŽƐĞĐŽƌƌŝŐŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽ͘ƌĞĚĞ
ĚĞ WĞƚƌŝ ĐŽůŽƌŝĚĂ Ġ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ƚĞƐƚĞƐ ĞǀŝƚĞŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĨƵƚƵƌŽƐŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽƐ͘
KŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽĠŵŽĚĞůĂƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝ
ĐŽůŽƌŝĚĂĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐĞŽďƚĞŶŚĂĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĂƌĞĂŝƐ͘
 ƐĞĕĆŽ Ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂǀŝƐĆŽ ŐĞƌĂů ƐŽďƌĞ ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ WĞƚƌŝ ĐŽůŽƌŝĚĂƐ͘  ƐĞĕĆŽ ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂ ǀŝƐĆŽ ŐĞƌĂů ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ Ğ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽƐ͘  ƐĞĕĆŽ ϰ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž
ŵŽĚĞůŽĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐĞĕĆŽϱ͘ƐĞĕĆŽϲĐŽŶƚĠŵĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĂƌƚŝŐŽ͘


Ϯ͘ s/^K'Z>^KZZ^WdZ/K>KZ/^
Ɛ ƌĞĚĞƐ ĚĞ WĞƚƌŝ ĨŽƌĂŵ ĐƌŝĂĚĂƐ ƉŽƌ Ăƌů ĚĂŵ WĞƚƌŝ Ğŵ ƐƵĂ ƚĞƐĞ ĚĞ ĚŽƵƚŽƌĂĚŽ Ğŵ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂƵƚƀŵĂƚŽĞŵϭϵϲϮ͕ƋƵĞĨŽŝƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌƌĞůĂĕƁĞƐĐĂƐƵĂŝƐĞŶƚƌĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĞǀĞŶƚŽƐĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů
;WdZ^KE͕ϭϵϴϭ͖DhZd͕ϭϵϴϵͿ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝĠƵŵĐĂƐŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚŽƐŐƌĂĨŽƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞƵƐŶŽŵĞƐĚĞ
ĞƐƚĂĚŽ ŝŶŝĐŝĂů ĐŽŵŽ ŵĂƌĐĂĕĆŽ ŝŶŝĐŝĂů ͘ K ŐƌĄĨŝĐŽ ƐƵďũĂĐĞŶƚĞ E ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĚĞ WĞƚƌŝ Ġ Ƶŵ ŐƌĄĨŝĐŽ
ĚŝƌŝŐŝĚŽ͕ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ Ğ ďŝƉĂƌĚŝĚŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ĚŽŝƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŶſƐ͕ ĐŚĂŵĂĚŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ Ğ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ͘ KƐ
ůƵŐĂƌĞƐƐĆŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌĐŝƌĐƵŶĨĞƌġŶĐŝĂƐŽƵĞůŝƉƐĞƐ͕ĞĂƐƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƌĞƚĂ͕ƌĞƚąŶŐƵůŽƐŽƵďĂƌƌĂƐ͘KƐůƵŐĂƌĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞůŝŐĂĚŽƐăƐƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ͕ĞĞƐƚĂƐĂŽƐůƵŐĂƌĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ĂƌĐŽƐ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ ;DhZd͕ ϭϵϴϵͿ͘  ŵĂƌĐĂĕĆŽ ŝŶŝĐŝĂů Ġ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ǀĞƚŽƌ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ Ŭ͕
ƌĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞůƵŐĂƌĞƐŶĂƌĞĚĞ͕ĞĞŵĐĂĚĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽǀĞƚŽƌĠŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
ĨŝĐŚĂƐƋƵĞĐĂĚĂůƵŐĂƌƚĞŵŶŽĞƐƚĂĚŽŝŶŝĐŝĂůĚĂƌĞĚĞ͘
ŶƚĆŽ͕DƵƌĂƚĂ;ϭϵϴϵͿĚĞĮŶĞƵŵĂƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝ;WEͿĐŽŵŽƵŵĂϱͲƚƵƉůĂ͕ZWс;W͕d͕͕t͕

Ϳ͕

ŽŶĚĞ͗
•

WсƉϭ͕ƉϮ͕͕͘͘͘ƉŵĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĨŝŶŝƚŽĚĞůƵŐĂƌĞƐ͖

•

dсƚϭ͕ƚϮ͕͕͘͘͘ƚŶĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĨŝŶŝƚŽĚĞƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ͖

•

& ;WǆdͿ ;dǆWͿĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂƌĐŽƐ;ƌĞůĂĕĆŽĚĞĨůƵǆŽͿ͖

•

t͗&їϭ͕Ϯ͕ϯ͕͘͘͘ĠĂĨƵŶĕĆŽƉĞƐŽ͖

•
•

͗WїϬ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕͘͘͘ĠĂŵĂƌĐĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͖
W dсTĞW dсT͘

ƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝŽĐŽƌƌĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐƵĂƐƌĞŐƌĂƐ͕ĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƐƵŵĞƐƚĂĚŽ
ŽƵƵŵĂŵĂƌĐĂĕĆŽŶĂƌĞĚĞĠĂůƚĞƌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƌĞŐƌĂĚĞĚŝƐƉĂƌŽ͘ƚƌĂŶƐŝĕĆŽƚĠĚŝƚĂŚĂďŝůŝƚĂĚĂ
ƋƵĂŶĚŽĞŵĐĂĚĂůƵŐĂƌĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉƚĞŵĂŵĞƐŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŽƵŵĂŝƐĨŝĐŚĂƐĚŽƋƵĞǁ;Ɖ͕ƚͿ͕ŽƉĞƐŽĚŽ
ĂƌĐŽ ĚĞ Ɖ ƉĂƌĂ ƚ͘  ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ŚĂďŝůŝƚĂĚĂ ƉŽĚĞ ŽƵ ŶĆŽ ƐĞƌ ĚŝƐƉĂƌĂĚĂ͕ ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽ ĚĞ ŽŶĚĞ ŽĐŽƌƌĞ Ž
ĞǀĞŶƚŽĂƚƵĂů͘KĚŝƐƉĂƌŽĚĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽŚĂďŝůŝƚĂĚĂ ƚƌĞŵŽǀĞĂƐĨŝĐŚĂƐǁ;Ɖ͕ƚͿĚĞĐĂĚĂůƵŐĂƌĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞ
ĂĚŝĐŝŽŶĂĂƐĨŝĐŚĂƐǁ;ƚ͕ƉͿŶŽůƵŐĂƌĚĞƐĂşĚĂ;DhZd͕ϭϵϴϵͿ͘

ϯ͘ WZK^^K'ZKDK^/K^
KƐŵŽƐĂŝĐŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚŽƐĐŽŵŽƵŵĐŽŶũƵŐĂĚŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĐŽŵĞƐĐĂůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͕ĚĞ
ƵŵĂŵĞƐŵĂƌĞŐŝĆŽ͕ĐŽƌƚĂĚŽƐĞŵŽŶƚĂĚŽƐ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŽƵƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĚĄĂŝĚĞŝĂ
ĚĞ ƋƵĞ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ Ġ ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ ŝŵĂŐĞŵ ;tK>&͕ ϭϵϴϯͿ͘ K ŵŽƐĂŝĐŽ Ġ Ž ŵĂƉĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞĠĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞƋƵĞŽƌŽďƀŵſǀĞůƉŽĚĞƐĞůŽĐĂůŝǌĂƌĞŶĂǀĞŐĂƌ͘
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůŚĞŝƌŽƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ͕ŵŽƐĂŝĐŽƐƐĆŽŝŵĂŐĞŶƐŐĞƌĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞŵƵŝƚĂƐŽƵƚƌĂƐ
ŝŵĂŐĞŶƐƉĂƌĐŝĂŝƐĚĂŵĞƐŵĂĐĞŶĂ͘ƐƐĂƐŝŵĂŐĞŶƐƉŽĚĞŵƐĞƌŽďƚŝĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞǀşĚĞŽĞŵ
ƋƵĞŵƵŝƚĂƐŝŵĂŐĞŶƐƐĆŽƵŵĂƐĞƋƵġŶĐŝĂŽƵŶĆŽ͘
 ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽƐĂŝĐŽ ƚŽƌŶŽƵͲƐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƚĞŵƉŽ͕ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ
ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ ƐĂƚĠůŝƚĞƐ ĐŽŵĞĕĂƌĂŵ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚĂ dĞƌƌĂ͘ ƐƚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ƚĞŵ Ă
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂƌƵŵŵĂƉĂƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽĚŽƉůĂŶĞƚĂ͕ŵĂƐĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵƵŵĂŝŵĂŐĞŵŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĂ
ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğ ƚŽƌŶŽƵͲƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ŝŵĂŐĞŵ ŵĂŝŽƌ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ǀĄƌŝĂƐŽƵƚƌĂƐ͕ŽŵŽƐĂŝĐŽ͕ƋƵĞĨŽŝƵƐĂĚŽƉĂƌĂĐƌŝĂƌĞƐƚĞŵĂƉĂ;>h^͕ϮϬϬϵͿ͘
EĂ ƌŽďſƚŝĐĂ͕ Ž ŵŽƐĂŝĐŽ Ġ ƵƐĂĚŽ ƉĂƌĂ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ Ğ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƌŽďƀ ŵſǀĞů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ
ŝŵĂŐĞŶƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉŽƌƵŵĂĐąŵĞƌĂŝŶƐƚĂůĂĚĂŶŽƌŽďƀ͘KŵŽĚƵůŽĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ĚĞƉŽƐƐĞĚŽŵĂƉĂĚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĂĚŽƉĞůŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽŐůŽďĂůĚŽƌŽďƀŶĞƐƚĞŵĂƉĂĞĂŵŝƐƐĆŽĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŝŶĞĂ
ƚƌĂũĞƚſƌŝĂƋƵĞŽƌŽďƀĚĞǀĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘
KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚŽŵŽƐĂŝĐŽƚĞŵƋƵĂƚƌŽĞƚĂƉĂƐ͕ĞŵƋƵĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĠŽĚĞĐĂƉƚƵƌĂĚĞ
ŝŵĂŐĞŶƐ͘  ƐĞŐƵŶĚĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ ƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͘ EĂ ƚĞƌĐĞŝƌĂ ĞƚĂƉĂ Ġ
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŵ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ
ƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞŶĂƐŝŵĂŐĞŶƐ͘KƷůƚŝŵŽƉĂƐƐŽĠĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽŵŽƐĂŝĐŽ;sZ'^ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ͘
•

EŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽ͕ŶĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞŝŵĂŐĞŵĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂůŐƵŵĐƵŝĚĂĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚŽ
ŵŽĚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽĞƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐąŵĞƌĂŽŵŽƐĂŝĐŽƐĞƌĄĐƌŝĂĚŽŝŵƉĞƌĨĞŝƚŽ͖

•

EŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ƉĂƐƐŽ͕ Ġ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĚĞ
ŚŝƐƚŽŐƌĂŵĂ Ğ Ƶŵ ĨŝůƚƌŽ ^ŽďĞů ƉĂƐƐĂ ĂůƚĂ ƉĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ž ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƉĂƐƐŽ Ğŵ ƋƵĞ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ;'KE>͕ϮϬϬϴͿ͖

•

EŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽƉĂƐƐŽ͕ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŵ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŶĂ ŝŵĂŐĞŵĐŽŵŽĂůŐŽƌŝƚŵŽ^ĐĂůĞͲŝŶǀĂƌŝĂŶƚ
ĨĞĂƚƵƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵ;^/&dͿƋƵĞƚĞŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞŽďƚĞƌƉŽŶƚŽƐͲĐŚĂǀĞƐĞĚĞƐĐƌĞǀġͲůŽƐ;'KD
ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘

•

EŽƋƵĂƌƚŽƉĂƐƐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽŵŽƐĂŝĐŽ͕ŽŶĚĞƐĆŽƵƐĂĚĂƐĂƐŝŵĂŐĞŶƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ
ŽŵŽƐĂŝĐŽĞŽǀĞƚŽƌĐŽŵĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞĐĂĚĂŝŵĂŐĞŵ͘WƌŝŵĞŝƌŽĠ
ƵƐĂĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŚŽŵŽŐƌĂĨŝĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŽďƚĞƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĂ
ŝŵĂŐĞŵ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĂƌĞůĂĕĆŽ͕ŽƉƌŽŐƌĂŵĂũƵŶƚĂĂƐŝŵĂŐĞŶƐĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽƵŵĂŝŵĂŐĞŵŵĂŝŽƌ͕
ƋƵĞĠŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐĐŽŵƵŶƐ;D,K͕ϮϬϬϰͿ͘

ƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐŽ͕ ŵƵŝƚŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƉŽĚĞŵ ĂƉĂƌĞĐĞƌ͘ ƐƚĞƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƐĆŽ͗ ŶĆŽ ƚĞƌ ĐŽŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ŶĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ Ğ Ă ƌŽƚĂĕĆŽ ĂŶŐƵůĂƌ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ůŝŶŚĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͘ƐƚĞƐƉŽĚĞŵĐƌŝĂƌĂůŐƵŵĂƉƌĞũƵŝǌŽŶĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂĞŶĂǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵŽďƚŝĚĂ͘

ϰ͘ DdKK>K'/
 ƌĞĚĞ ĚĞ WĞƚƌŝ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ğ ƚĞƐƚĂĚĂ ŶŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ WE dŽŽůƐ Ϯ͘Ϯ͘ K
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐĨŽŝĚŝǀŝĚŝĚŽƐŽďƌĞŽŵŽĚĞůŽĞŵƐĞŝƐƐƵďͲƌĞĚĞƐ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͘

&ŝŐƵƌĂϭʹ^ƵďƉĄŐŝŶĂƐ

ϰ͘ϭƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂZĞĚĞ
ƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝĐŽůŽƌŝĚĂƌĞĚƵǌŽƚĂŵĂŶŚŽĚŽŵŽĚĞůŽĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵĂƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝĐŽŵ
ĨŝĐŚĂƐ ƉƌĞƚĂƐ͕ ƉŽŝƐ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƌĞƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ǀĂƌŝĄǀĞů ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͘&ŽƌĂŵĐƌŝĂĚŽƐƐĞƚĞĐŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƌĞĚĞĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
•
•
•
•
•
•

Žƌ /D'͗ ĞƐƚĂ ĐŽƌ Ġ Ă ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂŶƚƌŽ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ ƵŵĂ ƐƚƌŝŶŐ͕ ŶĂ ƋƵĂů ŽƐ ŝŶƚĞŝƌŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă ůĂƌŐƵĂ͕ ĂůƚƵƌĂ͕ ĐĂŶĂŝƐ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ Ğ Ƶŵ ĐſĚŝŐŽ ƉĂƌĂ Ă ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ Ğ Ă
ƐƚƌŝŶŐĞǆƉƌĞƐƐĂƐĞĂŝŵĂŐĞŵĠĐŽůŽƌŝĚĂŽƵĞƐƚĄĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ͖
Žƌ ZEKDWK/Ed^͗ ĞƐƚĂ ĐŽƌ ƚĞŵ Ž ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĐƌŝĂƌ ĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ŝŶƚĞŝƌŽ ƋƵĞ ŶŽ
ŵŽĚĞůŽƋƵĞƌĚŝǌĞƌŽǀĂůŽƌĚŽƉŽŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
ŽƌZEEhDZ͗ĞƐƚĂĐŽƌƚĞŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂƌƵŵŝŶƚĞŝƌŽĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌŽ
ƚŽƚĂůĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƌĞĚĞ͖
ŽƌZ>dWK/Ed͗ĞƐƚĂĐŽƌĠƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞƋƵĂƚƌŽŶƷŵĞƌŽƐŝŶƚĞŝƌŽƐ͕ŝƐƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞĂ
ƉŽƐŝĕĆŽǆĞǇĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽŵŽƐĂŝĐŽĞŶĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
Žƌ DK^/͗ ĞƐƚĂ ĐŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŝŵĂŐĞŵ ĚŽ ŵŽƐĂŝĐŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŶĂ ƌĞĚĞ͕ ĞůĂ Ġ ƵŵĂ
ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞƚƌġƐŶƷŵĞƌŽƐŝŶƚĞŝƌŽƐ͕ŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĂůƚƵƌĂĞůĂƌŐƵƌĂĚŽŵŽƐĂŝĐŽ͕ĞĂƷůƚŝŵĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƚŽƚĂůĚĞŝŵĂŐĞŶƐŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͖
ŽƌWK/Ed^͗ĞƐƚĂĐŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂŝŵĂŐĞŵ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽǆĞ
Ǉ͖


0669
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•

Žƌ DdZ/y͗ ĞƐƚĂ ĐŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ŵĄƐĐĂƌĂ ƋƵĞ Ġ ƵƐĂĚĂ ŶĂ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͘

ϰ͘ϮDŽĚĞůŽ
KŵŽĚĞůŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŶĞƐƚĂƌĞĚĞĨŽŝĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵƐĞŝƐƐƵďͲƌĞĚĞƐ͘ƐŝŵĂŐĞŶƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĆŽ
ĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐ Ğŵ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĐŝŶǌĂ͕ ƐĞ ĨŽƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ Ž ŵŽƐĂŝĐŽ Ġ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ƐĞ ĞƐƚĄ ǀĂǌŝŽ ŽƵ ŶĆŽ͕ Ğŵ
ƐĞŐƵŝĚĂ͕ĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂĠĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂĂŽŵŽƐĂŝĐŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘
 ƉƌſǆŝŵĂ ƐƵďͲƌĞĚĞ Ġ Ă ΗĚĚ /ŵĂŐĞ ƚŽ DŽƐĂŝĐΗ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϱͿ͘  ƌĞĚĞ ŶĞƐƚĂ ƐƵďƉĄŐŝŶĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŵŽĚĞůŽĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂƌĂŝŵĂŐĞŵŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͗ƉƌŝŵĞŝƌŽŽŵŽƐĂŝĐŽĞĂƐŝŵĂŐĞŶƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ƐĆŽ ĞŶǀŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŽƵƚƌĂƐ ƐƵďƉĄŐŝŶĂƐ ŽŶĚĞ ŝƌĆŽ ŽďƚĞƌ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽƐ
ƉŽŶƚŽƐ͘ ŶƚĆŽ͕ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ ŽďƚĞƌ ŽƐ ƉŽŶƚŽƐ͕ ĞƐƚĞƐ ƐĆŽ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƵƚƌĂ ƐƵďƉĄŐŝŶĂ͕ ŶŽŵĞĂĚĂ ĚĞ
ΗĂůĐƵůĂƚĞWŽŝŶƚƐĚŝƐƚĂŶĐĞΗ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϲͿ͘EĞƐƚĂƐƵďͲƌĞĚĞŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉĂƌƚŝƌĚŽŵŽƐĂŝĐŽĞ
ĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĆŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ͕ƵŵĂƵŵĐŽŵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞƵĐůŝĚŝĂŶĂ͕ĞŶƚĆŽĞůĞƐƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐ
ƉĂƌĂŽƵƚƌĂƐƵďͲƌĞĚĞ͕ΗĞĨŝŶĞǁŚĞƌĞĂĚĚĨƌĂŵĞΗ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϰͿ͘KƐƉŽŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐŶĞƐƚĂƐƵďƉĄŐŝŶĂ
ƐĆŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐĞĚĞƉŽŝƐĚĞƐĞŽďƚĞƌŽƐĚŽŝƐƉĂƌĞƐĚĞƉŽŶƚŽƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĂƐĚƵĂƐŵĞŶŽƌĞƐĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŵĠĚŝĂĞŶƚƌĞŽƐƉŽŶƚŽƐĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĠĚĞĨŝŶŝĚŽŽŶĚĞĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂǀĂŝ
ƐĞƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂŶŽŵŽƐĂŝĐŽ͘

ϱ͘ Z^h>dK^/^h^^K
ƌĞĚĞĨŽŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĞƚĞƐƚĂĚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽWEdŽŽůƐsĞƌƐĆŽϮ͘ϮŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůtŝŶĚŽǁƐϳ͘KƚĞƐƚĞĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽĚŝƐƉĂƌĂŶĚŽĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞĚŝƐƉĂƌŽĚŽWEdŽŽůƐ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞ ŶŽƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂůŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůƐĞ
ƌĞƚŽƌŶĂƌĂŵĂƌĐĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͕ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞŶŽŵŽĚĞůŽƚĂŵďĠŵŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞů͕ĂƌĞĚĞĠ
ǀŝǀĂ͕ŶĆŽƉŽƐƐƵŝŶĞŶŚƵŵĚĞĂĚůŽĐŬŽƵůŝǀĞůŽĐŬ͘




&ŝŐƵƌĂϮʹ^ƵďƉĄŐŝŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽ


0670



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚĞǌ ƚĞƐƚĞƐ ŶŽ ƋƵĂů ŶŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƚĞƐƚĞ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚƵĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ͕ ƵŵĂĞŵ
ƉĂĚƌĆŽZ'ĐŽŵƵŵƚĂŵĂŶŚŽĚĞϲϰϬǆϰϴϬƉŝǆĞůƐĞĂƐĞŐƵŶĚĂƵŵĂŝŵĂŐĞŵĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂĐŽŵƵŵ
ƚĂŵĂŶŚŽĚĞϯϮϬǆϮϰϬƉŝǆĞůƐ͘WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞĂŝŵĂŐĞŵZ'ĠĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƉĂƌĂƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽ
ĚŝƐƉĂƌŽ ĚĂ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ͞ŽŶǀĞƌƚ Z' ƚŽ 'ƌĂǇ͘͟ ƉſƐ Ž Ĩŝŵ ĚĂ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͕ ĂƐ ĚƵĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ƐĆŽ ĨŝůƚƌĂĚĂƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĚŝƐƉĂƌŽĚĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͞&ŝůƚĞƌ/ŵĂŐĞ͘͟ŵƐĞŐƵŝĚĂĠŽďƚŝĚŽĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŽŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞ
ƉŽŶƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽĚŝƐƉĂƌŽĚĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͞'ĞŶĞƌĂƚĞZĂŶĚŽŵWŽŝŶƚƐĂŶĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ͟ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĂŝŵĂŐĞŵ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂŽŵŽƐĂŝĐŽ͘&ŽƌĂŵŽďƚŝĚŽƐĐŝŶĐŽƉŽŶƚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚŽŵŽƐĂŝĐŽĞƋƵĂƚƌŽƉŽŶƚŽƐĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͘KƐƉŽŶƚŽƐŽďƚŝĚŽƐĚĂƐĚƵĂƐŝŵĂŐĞŶƐĨŽƌĂŵĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂ
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂ Ğ ĨŽƌĂŵ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ĚŽŝƐ ƉĂƌĞƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ ĞƐƚĞƐ ƐĆŽ ŽƐ ƉĂƌĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ĂƐ ĚƵĂƐ
ŵĞŶŽƌĞƐ ĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝƐƉĂƌŽ ĚĂƐ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ ΗĂůĐƵůĂƚĞ WŽŝŶƚƐ
ĚŝƐƚĂŶĐĞΗ Ğ ΗĞĨŝŶĞ ǁŚĞƌĞ ĂĚĚ ĨƌĂŵĞΗ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ ĞƉŽŝƐ ĚĞ ŽďƚŝĚŽ ŽƐ ĚŽŝƐ ƉĂƌĞƐ͕ Ž ƉŽŶƚŽ
ŵĠĚŝŽŶŽĞŝǆŽǆĞǇĠŽďƚŝĚŽĞĠĚĞĨŝŶŝĚŽŽŶĚĞĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚĞǀĞƐĞƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂ͘KŵŽƐĂŝĐŽ
ĨŝŶĂůĚĂŝŵĂŐĞŵƉŽƐƐƵŝŽƚĂŵĂŶŚŽĚĞϴϬϬǆϰϴϬ ƉŝǆĞůƐĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ͘WĂƌĂĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĨŝŶĂů ƐĆŽ ĚŝƐƉĂƌĂĚĂƐ ϭϭϴ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ ĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘ ^ĆŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ ŵĂŝƐ ŶŽǀĞ ƚĞƐƚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ;ǀĞƌ
dĂďĞůĂϭͿ͘
dĂďĞůĂϭʹZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐƚĞƐƚĞƐ͘

dŽƚĂůĚĞŝŵĂŐĞŶƐĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ

dŝƉŽĚĞ/ŵĂŐĞŵ

dŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ
ĚŝƐƉĂƌĂĚĂƐ


DŽƐĂŝĐŽ&ŝŶĂů

Ϯ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϭϴ

ϴϬϬǆϰϴϬ

ϯ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϴϬ

ϵϲϬǆϰϴϬ

ϱ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϯϳϯ

ϭϳϬϬǆϰϴϬ

ϭϬ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϳϱϳ

ϮϴϴϬǆϰϴϬ

ϭϱ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϯϮϭ

ϰϬϬϬǆϰϴϬ

ϮϬ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϲϮϯ

ϱϰϰϬǆϰϴϬ

Ϯϱ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϴϯϯ

ϲϱϲϬǆϰϴϬ

ϱϬ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϰϬϭϱ

ϭϮϴϬϬǆϰϴϬ

ϭϬϬ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϴϭϬϱ

ϮϱϮϴϬǆϰϴϬ

ϮϬϬ

/ŵĂŐĞŵZ'ĞĞŵƚŽŶƐĚĞĐŝŶǌĂ

ϭϲϵϵϯ

ϱϬϮϰϬǆϰϴϬ


KŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞŝŵĂŐĞŶƐǀĂƌŝĂĞŵĐĂĚĂƚĞƐƚĞĚĞĚƵĂƐĂĚƵǌĞŶƚĂƐŝŵĂŐĞŶƐĞŽŵŽƐĂŝĐŽĨŝŶĂůǀĂƌŝĂĚŽ
ƚĂŵĂŶŚŽ ϴϬϬǆϰϴϬ ĂϱϬϮϰϬǆϰϴϬ͘  ƌĞĚĞ Ġ ƉƌŽũĞƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂƌ ŝŵĂŐĞŶƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ŶĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘
ƉĂƌƚŝƌ ĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ƉŽĚĞ ƐĞ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂƌ ƵŵĂ ŝŵĂŐĞŵ ĂŽ ŵŽƐĂŝĐŽ ƐĆŽ ĚŝƐƉĂƌĂĚĂƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϳϴƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐĐŽŵƵŵĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞƋƵĂƚƌŽƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ͘hŵŐƌĄĨŝĐŽŝůƵƐƚƌĂŽƚŽƚĂů
ĚĞŝŵĂŐĞŶƐŶŽĞŝǆŽǆ͕ŽƚŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐĚŝƐƉĂƌĂĚĂƐŶŽĞŝǆŽǇĞĂůĞŐĞŶĚĂĚŽƚĂŵĂŶŚŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂ
ŵŽƐĂŝĐŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϯͿ͘



0671



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





&ŝŐƵƌĂϯʹ'ƌĄĨŝĐŽĚŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘



&ŝŐƵƌĂϰʹ^ƵďƉĄŐŝŶĂ͞ĞĨŝŶĞǁŚĞƌĞĂĚĚĨƌĂŵĞ͟


0672



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϱʹ^ƵďƉĄŐŝŶĂ͞ĚĚ/ŵĂŐĞƚŽDŽƐĂŝĐ͟


0673



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϲʹ^ƵďƉĄŐŝŶĂ͞ĂůĐƵůĂƚĞWŽŝŶƚƐŝƐƚĂŶĐĞ͟


0674



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


K ŵŽĚĞůŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĚĂ ƌĞĚĞ ĚĞ WĞƚƌŝ ĐŽůŽƌŝĚĂ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƐŝŵƵůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƌĞĂů͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƉŽƐƐƵŝŽƐŵĞƐŵŽƐ
ƉĂƐƐŽƐ ƋƵĞ Ž ŵŽĚĞůŽ͕ ĂĚŝĐŝŽŶĂƌ ŝŵĂŐĞŵ͕ ŽďƚĞƌ ŽƐ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ƉŽŶƚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞƵĐůŝĚŝĂŶĂ͕ Ğ ŽďƚĞƌ Ž ƉŽŶƚŽ ŵĠĚŝŽ Ğ ĚĞĨŝŶŝƌ ŽŶĚĞ Ă ŝŵĂŐĞŵ ƐĞƌĄ ĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ŶŽ
ŵŽƐĂŝĐŽ͘EŽŵŽĚĞůŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƵŵĂŝŵĂŐĞŵƉŽĚĞƐĞƌŝŶƐĞƌŝĚĂƉŽƌǀĞǌĞŽƐƉĂƐƐŽƐŽĐŽƌƌĞŵĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂů͘

ϲ͘ KE>h^K
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ
ŵŽƐĂŝĐŽƐĞƌĞĚĞĚĞWĞƚƌŝĐŽůŽƌŝĚĂ͘ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐƌŝĂƌŽŵŽĚĞůŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽĨŽŝ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĂƉſƐ Ă ƌĞǀŝƐĆŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ Ğ ŶŽ Ĩŝŵ ĨŽƌĂŵ ĞǆŝďŝĚŽƐ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ͘ K ŵŽĚĞůŽ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞĂĚŝĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĂŽŵŽƐĂŝĐŽĞŽďƚĠŵƵŵŵŽƐĂŝĐŽĨŝŶĂůĐŽŵŽƚĂŵĂŶŚŽĞŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐƋƵĞŽĐŽŵƉƁĞŵ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƐĆŽďĂƐƚĂŶƚĞƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞƐĞĐŽĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵ
ŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞĂůĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽ͘
ŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽĨƵƚƵƌŽĠƐƵŐĞƌŝĚĂĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂƌĞĚĞƉĂƌĂƵŵŵŽƐĂŝĐŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞĂĚŝĕĆŽŶĂ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů Ğ ŶĂ ǀĞƌƚŝĐĂů͕ ƉŽŝƐ ŶĞƐƚĞ Ă ĂĚŝĕĆŽ Ġ ƐŽŵĞŶƚĞ ŶĂ ĚŝƌĞŝƚĂ ŽƵ ŶĂ ĞƐƋƵĞƌĚĂ͘ KƵƚƌŽ ƚƌĂďĂůŚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞƌŝĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐĞŵůŝŶŐƵĂŐĞŵнн͘

Z&ZE/^

>,/ZK^͕Z͘E͖͘WZ/Z͕:͘D͖͘^EdK^͕Z͘W͖͘&/>,K͕E͘>͘͘hŵƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƉĂĚƌƁĞƐĞŵŝŵĂŐĞŶƐĚŝŐŝƚĂŝƐƐƵďĂƋƵĄƚŝĐĂƐ͘ys///ŽŶŐƌĞƐƐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ/ŶŝĐŝĂĕĆŽŝĞŶƚşĨŝĐĂĞ
dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ϮϬϭϬ͘

'KD͕d͖͘Ehdd/E͕D͖͘dhzd>Z^͕d͖͘'KK>͕>͘s͘KŵŶŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůǀŝƐŝŽŶďĂƐĞĚƚŽƉŽůŽŐŝĐĂů
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŵƉƵƚĞƌsŝƐŝŽŶ͕ƉƉ͘ϮϭϵʹϮϯϲ͕ϮϬϬϳ͘

'KE>͕Z͖͘͘tKK^͕Z͕͘͘WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŝŐŝƚĂůĚĞ/ŵĂŐĞŶƐ͕'ĂƚĞƐŵĂƌŬWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ϮϬϬϴ͘

>h^͕͘͘^͘DĂƉĞĂŵĞŶƚŽĞ>ŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĂƐĞĂĚŽƐĞŵDŽƐĂŝĐŽƐsŝƐƵĂŝƐ͘dĞƐĞĚĞŵĞƐƚƌĂĚŽ͕ϮϬϬϵ͘

D,K͕͘>͖͘&Z/d^͕Z͘͘͘^͘,͘͘ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐĚĞŝŵĂŐĞŶƐĞŵƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐƌŽďſƚŝĐĂƐ
ĐŽŵĂƵǆşůŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĞŶƐŽƌŝĂŝƐ͘ŽŶŐƌĞƐƐŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞƵƚŽŵĄƚŝĐĂ;Ϳ͕ϮϬϬϰ͘

DhZd͕d͘WĞƚƌŝŶĞƚƐ͗WƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ/͕sŽů͘ϳϳ͕EŽ͘ϰ͕ƉƉ͘
ϱϰϭʹϱϴϬ͘/^^EϬϬϭϴϵϮϭϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϵͬϱ͘Ϯϰϭϰϯ͕ϭϵϴϵ͘

WdZ^KE͕:͘>͘WĞƚƌŝEĞƚdŚĞŽƌǇĂŶĚƚŚĞDŽĚĞůŝŶŐŽĨ^ǇƐƚĞŵƐ͘WƌĞŶƚŝĐĞ,ĂůůWdZ͕hƉƉĞƌ^ĂĚĚůĞ͕ϭϵϴϭ͘

^/'tZd͕Z͖͘EKhZ<,^,͕/͘Z͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽƵƚŽŶŽŵŽƵƐDŽďŝůĞZŽďŽƚƐ͘ƌĂĚĨŽƌĚŽŽŬ͕ϮϬϬϰ͘

sZ'^͕͘W͖͘D^E͕͘͘͘͘t͖͘Kd>,K͕^͘^͘͘EĂǀŝƐŝŽŶ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀŝƐĆŽƐƵďĂƋƵĄƚŝĐĂƉĂƌĂ
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽĞŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞŵŽƐĂŝĐŽƐĞŵĂƵǀƐ͘^ĞŵŝŶĄƌŝŽĞtŽƌŬƐŚŽƉĞŵŶŐĞŶŚĂƌŝĂKĐĞąŶŝĐĂ
;^DE'KͿ͕ϮϬϬϰ͘

tK>&͕W͘Z͘ůĞŵĞŶƚƐŽĨWŚŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌǇ͘DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůŽŽŬŽŵƉĂŶǇ͕ϭϵϴϯ͘
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MODIFICAÇÕES NAS FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA A
ANÁLISE DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA – UM ESTUDO DE CASO
ϭ

Ϯ

ĠƐĂƌƵŐƵƐƚŽ^ĂŶƚĂŶĂĂƐƚĞůŽƌĂŶĐŽƵƚŽƌ Ğ,ĞůƚŽŶĚŽEĂƐĐŝŵĞŶƚŽůǀĞƐƵƚŽƌ 
ϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽͲĂŵƉƵƐ^ĆŽ>ƵşƐͲDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽDĂƌĂŶŚĆŽͲĂŵƉƵƐ^ĆŽ>ƵşƐͲDŽŶƚĞĂƐƚĞůŽ
ϭ
Ϯ
ƐĂŶƚĂŶĂͺĐĂƐƚĞůŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹ ŚĞůƚŽŶΛŝĨŵĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

RESUMO
Neste tra al o são a resentadas as rinci ais i licaç es e tend ncias na an lise dos siste as de
distri uição considerando a inserção da geração distri u da Es eci ica ente o seu o etivo de ilustrar
as udanças e a ri ora entos que são i ostos s erra entas destinadas ao c lculo do lu o de
ot ncia e redes de distri uição convencionais quando a geração distri u da est conectada
ós a
e osição e o detal a ento de duas etodologias ada tadas ara a resença dos geradores distri u dos
reali ada u a an lise co arativa do dese en o das es as a licadas a siste as de distri uição reais
Palavras-chave: rede de distri uição geração distri u da lu o de ot ncia
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1. INTRODUÇÃO
O rápido crescimento da demanda energética mundial e a recente preocupação com a questão
ambiental têm contribuído para o desenvolvimento de formas alternativas e menos poluentes de produção
de energia elétrica. Essas novas tecnologias podem ser entendidas como um complemento à geração
centralizada, além de fazerem uso de fontes primárias renováveis e de possuírem suas instalações
próximas aos centros consumidores. Com capacidades de geração relativamente inferiores se comparadas
com as tradicionais usinas de grande porte, as unidades de Geração Distribuída (GD) - como têm sido
denominadas - representam um avanço no que diz respeito à diversificação do parque produtor energético
mundial e à eficiência energética ou uso racional da energia (OCHOA PIZZALI, 2006).
A inserção de Geradores distribuídos (GDs) em sistemas de distribuição proporciona algumas
vantagens técnicas para a operação (FALAGHI & HAGHHIFAM, 2005) e (ZHU & TOMOSOVIC,
2007), dentre as quais podemos citar a redução das perdas de potência, o aumento na confiabilidade e a
melhora no perfil de tensão da rede. Contudo, com a aparição de fluxos contrários ao convencional,
surgem alguns problemas como a perda da seletividade do sistema de proteção e o aumento do nível das
correntes de curto-circuito (GATTA, ILICETO, LAURI, & MASATO, 2003). Considerando as
características adquiridas pelas atuais redes de distribuição com a presença de GDs, torna-se evidente a
necessidade de realização de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de ferramentas computacionais
eficientes e robustas para análise e planejamento dessas redes.
O cálculo do fluxo de potência (FP) em sistemas de energia é um instrumento fundamental para o
planejamento e operação da rede e consiste na obtenção dos valores de potencia ativa e reativa e das
tensões e correntes em todos os pontos do mesmo. É utilizado nas fases de projeto, planejamento da
expansão, planejamento da operação e operação propriamente dita, podendo servir apenas como um
objeto para análise da rede ou mesmo como parte integrante de estudos mais complexos, como os de
otimização, estabilidade, controle e supervisão. A maioria dos estudos de FP para sistemas de distribuição
têm direcionado especial atenção para a técnica chamada de varredura à montante e à jusante
(SHIRMOHAMMADI, HONG, SEMLYEN & LUO, 1988) dada à robustez e eficiência computacional
deste método, além da facilidade para modelar novos elementos a serem conectados na rede. As equações
empregadas beneficiam-se da configuração radial predominante na grande maioria dos sistemas de
distribuição a qual propicia um cálculo ordenado e eficiente.
Entretanto, a grande maioria dos sistemas de distribuição existentes não foi concebida para
suportar a inserção de GDs. O aparecimento de fluxos de potência contrários ao convencional, no sentido
da carga para a geração, pode prejudicar o funcionamento das redes passivas tradicionais, projetadas para
um fluxo unidirecional desde a subestação até os consumidores finais. Isto pode resultar em uma
complexidade maior no planejamento, operação e manutenção da rede, sem contar os altos custos das
tecnologias empregadas (PAIVA, VILLA & ZÜRN, 2009). Daí a necessidade de aprimorar as
ferramentas existentes destinadas à análise do sistema de distribuição, de forma a garantir o bom
funcionamento do mesmo e proporcionar um uso eficiente da energia produzida pelas fontes
descentralizadas.
Neste trabalho é abordada a inserção da GD em sistemas de distribuição e suas implicações no
planejamento e operação da rede. Serão apresentadas duas metodologias de cálculo de FP voltadas para a
resolução de redes puramente radiais, levemente malhadas e com a presença da GD, ilustrando suas
particularidades e aprimoramentos em relação aos métodos tradicionais. Após a exposição, será realizada
uma análise comparativa do desempenho computacional das mesmas quando aplicadas a sistemas de
distribuição com diferentes parâmetros e configurações.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para redes de distribuição radiais e fracamente malhadas o método mais indicado para o cálculo
do FP é o de varredura Backward/Forward devido à sua robustez e convergência. Este modelo realiza
diversas iterações a jusante e a montante fazendo a realocação de valores de tensão ou corrente através da
aplicação direta das leis de irchhoff de forma que, enquanto uma das variáveis está sendo corrigida, a
outra se mantém fixa. Entretanto, os sistemas de distribuição de energia têm adquirido maior dinamismo e
complexidade em função de equipamentos que têm sido inseridos na rede como reguladores de tensão,
bancos de capacitores e GDs. Portanto tornam-se evidentes as necessidades de uma modelagem eficiente
destes elementos e de modificações no algoritmo do FP para garantir a eficiência computacional do
método.
Na aplicação da varredura Backward/Forward a rede de distribuição radial pode ser entendida
como uma árvore orientada que tem por raiz a barra da subestação e, portanto, necessita de uma
reordenação prévia das barras de conforme a proximidade com a barra raiz. As varreduras Backward
fazem as correções de corrente nos ramos, enquanto que as Forward retificam as tensões nas barras.
Conhecendo-se o valor da tensão da barra raiz e assumindo-se que todas as barras da rede possuem
inicialmente o mesmo perfil de tensão da subestação, o algoritmo de solução iterativo consiste
basicamente em três passos seq enciais
a. Cálculo das correntes injetadas nas barras na iteração k, a corrente injetada na barra i,

, da

rede é dada por

Eq. 01
Onde

é a potência injetada na barra i,

é a tensão na barra i obtida na iteração k-1, e n é o

n mero total de barras da rede.
b.

Varredura Backward na iteração k, partindo-se da barra mais periférica em direção à subestação
(SE), a corrente no ramo i,

, é calculada através da aplicação direta da L C (Lei de irchhoff

das Correntes), como segue
Eq. 02
Onde

é a corrente no ramo l (l≠i) adjacente e à jusante do ramo i, e m é o n mero total de

ramos adjacentes e à jusante do ramo i.
c. Varredura Forward na iteração k, partindo-se da SE em direção a mais periférica, a tensão na
barra i,

, é calculada a partir da aplicação L T (Lei de irchhoff das Tensões), subtraindo-se

da tensão da barra adjacente à montante da barra i,

, a queda de tensão do ramo i
Eq. 03

Onde

é a impedância série do ramo i.
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A convergência do algoritmo de solução pode ser avaliada comparando-se os valores das
grandezas obtidos nas duas ltimas iterações, tendo como critério uma tolerância especificada. Podem-se
considerar o erro máximo entre os valores especificados e os calculados na iteração k das potências ativa
e reativa nas barras como foi adotado por
rmo
i
ammadi
al 1
, ou de acordo com i
an o ani
1 , da corrente fornecida pela SE calculada nas duas ltimas iterações.
. M TODO A ORDADO
. . M TODO A EADO NA COM EN AÇÃO ITERATI A
O método proposto por irmo ammadi
al 1
combina o algoritmo de solução de um
sistema radial com a metodologia da compensação de inn 1
e pode ser utilizado na resolução de
redes puramente radiais e fracamente malhados. Para sistemas com GD é auxiliado por um modelo
simplificado do gerador, ou das barras PV (SHIRMOHAMMADI & CHENG, 1995), composto por um
conjunto de fontes de tensão balanceadas fornecendo correntes igualmente balanceadas.
Primeiramente os elementos que fecham malhas precisam ser localizados para que a rede original
seja convertida em uma puramente radial onde as barras terminais são criadas para identificação dos
pontos de quebra, ou seja, lugares onde se considera a presença da GD ou de um elemento fechando
malhas. Depois é realizado um processo de numeração dos ramos em camadas conforme a proximidade
da barra raiz. Então o algoritmo de solução para o sistema radial é aplicado utilizando as equações 01, 02
e 03, juntamente com a avaliação da convergência. NA iteração k, corrente no ponto de quebra , , será
representada pela injeção de correntes de mesmo módulo e de sentidos opostos nas barras terminais do
ponto de quebra, ou seja
Eq. 0
Onde

e

representam as duas barras terminais do ponto de quebra ,

e

são as injeções

de corrente nessas barras e é o n mero total de pontos de quebra.
O processo de compensação iterativo é utilizado para corrigir os valores das correntes nos pontos
de quebra incrementando-as e, portanto, para garantir a convergência do algoritmo na resolução de
sistemas fracamente malhados. Após a abertura do circuito, a rede radial multi-porta criada pode ser
representada pelo equivalente Thevenin observado do ponto de vista das portas criadas pelos pontos de
quebra, o qual é resolvido pela seguinte equação
Eq. 05
Onde
sensibilidade e

é o vetor ( x1) das tensões,
é a matriz ( x ) das impedâncias ou matriz de
é o vetor ( x1) das correntes dos pontos de quebra. Expandindo esta equação temos

ª 1 º ª 11 
« » «
«  » « 
« »=« 1 
« » «
«  » « 
« » «

¬ ¼ ¬ 1

1








º ª 1º
» « »
 » «  »
»⋅« »
» « »
 » «  »
» « »
¼ ¬ ¼
1

Eq. 06

aseado no equivalente Thevenin da equação (06), o processo da compensação iterativa pode ser
resumido em cinco passos, como segue
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Cálculo da matriz de sensibilidade
com a fonte de tensão da barra raiz removida, uma fonte
de corrente de 1 p.u. é inserida nos terminais do ponto de quebra (ou injetam-se correntes de 1
p.u. e de sentidos opostos nas duas barras terminais de ), mantendo os demais pontos abertos.
Então o algoritmo de solução para o sistema radial (Eq. 01, 02 e 03) é aplicado em apenas uma
iteração para encontrar as tensões nas barras. Cada uma das tensões nos pontos de quebra pode
ser calculada pela subtração entre as tensões das duas barras terminais. A coluna de
será
igual a
para
1 p.u. e
0, para i 1, 2,..., com i≠ . Este procedimento deve ser
repetido para todas as colunas da matriz de sensibilidade, que se manterá constante em todo o
processo de compensação.

II.

III.

Cálculo do vetor das tensões nos pontos de quebra
utilizando o algoritmo de resolução para a
rede radial e os valores para as correntes nos pontos de quebra calculadas na iteração anterior do
processo de compensação. O valor inicial das correntes nos pontos de quebra é zero.
na iteração m do processo de

Cálculo do incremento das correntes nos pontos de quebra
compensação

Eq. 07
Onde
IV.

é a inversa da matriz de sensibilidade.

Cálculo das novas correntes nos pontos de quebra na iteração m do processo de compensação
Eq. 08

V.

Os passos II, III, e IV deverão ser repetidos até que os valores das tensões nos pontos de quebra
estejam dentro dos limites desejados.

.2. M TODO A EADO NA TEN

E NODAI E DE RAMO

Este método trabalha baseado na modelo linear do circuito da rede, modelado com base nas Leis
de irchhoff das Correntes e das Tensões, e na Lei dos ipolos em suas formas matriciais, como segue
Eq. 09
Eq. 10
Eq. 11
Onde

é a matriz de incidência reduzida,

e

são respectivamente os vetores das

é a matriz diagonal que contém as impedâncias dos
quedas de tensão e das correntes nos ramos,
ramos, n e nr representam respectivamente o n mero de barras e ramos da rede. Para o caso radial aplicase um processo iterativo onde na iteração k as correntes nas barras são calculadas a partir da (Eq. 01),
e
são atualizadas seq encialmente mediante (Eq. 10) e (Eq. 11) respectivamente, até que a
convergência seja alcançada. No caso de redes fracamente malhadas, a (Eq. 10) não envolve os elementos
fechando malha, portanto, equações independentes de tensões ao longo dos percursos fechados
correspondentes às malhas presentes devem completar a representação da LT para a rede. Desta forma,
as equações lineares para um circuito contendo malhas, expressas por meio das magnitudes das tensões de
ramos, são
Eq. 12
Eq. 13
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é denominada de matriz de malhas e é usada para descrever a LT

aplicada nos

percursos fechados que contém os ramos componentes das malhas do sistema, o qual possui (nr-n)
malhas, e é construída de forma que as colunas referentes aos ramos que fecham malhas formem uma
é chamado de matriz
matriz identidade. A (Eq. 12) é formada a partir de (09) e (11) e o termo
dos coeficientes e pode ser montado a partir dos dados do sistema.
A solução para uma rede fracamente malhada pode ser obtida a partir da partição e manipulação
direta das matrizes envolvidas nas equações (10), (12) e (13). Cada uma das matrizes
,
,
e
deve ser particionada em duas sub-matrizes, uma representando a árvore principal (ou os elementos da
parte radial) e outra representando os ramos de fecho, ou seja, elementos que definem percursos fechados
ou malhas da rede. Portanto, as equações (12) e (13) podem ser reescritas e agrupadas da seguinte forma
Eq. 1
Onde os sobrescritos (árv) e (fecho) representam respectivamente a árvore principal e os
elementos fechando malhas da rede. Como
é na verdade uma matriz identidade, realizando

as devidas operações tem-se que
Eq. 15
Então, substituindo (15) em (1 ), e de (10), obtém-se
Eq. 16
Eq. 17
O termo

é obtido a partir da topologia e dos parâmetros dos ramos de

fechamento de malhas e é denominado matriz de efeito das malhas, pois informa qual a perturbação que a
malha impõe à árvore. Desta forma, para a resolução de uma rede fracamente malhada basta aplicar o
e
mesmo processo iterativo utilizado no caso radial, atualizado seq encialmente os valores de
pelas equações (16) e (17), respectivamente. Isto mostra que o cálculo do FP para um sistema puramente
radial torna-se apenas um caso particular do cálculo para redes fracamente malhadas.
O critério de convergência adotado nos dois métodos foi o da máxima diferença entre as
potências calculadas na iteração k e as pré-estabelecidas para cada barra i do sistema. Então, de acordo
, então a solução foi encontrada e o algoritmo

com uma tolerância İ especificada, se
é encerrado.
. TE TE E RE U TADO

Para a realização da análise comparativa, as metodologias abordadas foram testadas em sistemas
de distribuição com grau crescente de complexidade, de modo a avaliar o seu desempenho computacional
em diferentes configurações. Para cada sistema empregado foi proposta uma versão radial, com uma e
três malhas. Os respectivos algoritmos foram implementados em linguagem MATLA e executados em
um computador com processador Intel Pentium® com um cloc de 3,06 GHz e memória RAM de
.
1,00G . A tolerância İ adotada foi de
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Os testes foram aplicados em dois sistemas de distribuição originalmente radiais, um com 1 e
outro com 32 barras, conforme a Figura 01. Os ramos de linhas cheias indicam a parte radial original
enquanto que os ramos de linhas tracejadas indicam os ramos fechando malhas que foram inseridos. Os
resultados das simulações estão ilustrados abaixo na Tabela 01. O método da compensação iterativa, em
geral, mostrou ser mais eficiente computacionalmente, embora o das tensões nodais e nos ramos necessite
de um n mero menor de iterações para atingir a convergência. Em ambos os casos, o aumento no n mero
de malhas do alimentador resultou em um maior tempo de processamento, o que torna os dois métodos
abordados menos eficientes para a resolução de sistemas com um n mero maior de malhas.
T

CONFIGURA
DA REDE

1
N S

33
N S

O

RADIAL
COM 1
MALHA
COM 3
MALHAS
RADIAL
COM 1
MALHA
COM 3
MALHAS

R

MÉTODO DA COMPENSA O
ITERATIVA
N MERO DE
TEMPO DE CPU
ITERA ES
(em segundos)
1
0,0 69

MÉTODO DAS TENS ES NODAIS
E DE RAMOS
N MERO DE
TEMPO DE CPU
ITERA ES
(em segundos)
2
0,0625

2

0,0782

2

0,1 07

2

0,0782

2

0,1870

0,0625

0,0781

6

0,0938

0,1875

7

0,109

0,2032

F

A

. CONC U ÃO
Neste trabalho foram mostradas algumas das modificações que são impostas às ferramentas
computacionais destinadas à análise e planejamento de redes de distribuição quando a GD está inserida.
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Além disso, foi verificado que a presença de GD promove o aumento da complexidade para a análise,
planejamento, operação e manutenção da rede, e isto acaba exigindo um caráter mais abrangente e
eficiente dos instrumentos responsáveis pelo bom funcionamento do sistema de distribuição. As
metodologias clássicas de cálculo de FP desenvolvidas para a resolução de sistemas tradicionalmente
passivos precisam sofrer modificações nos seus algoritmos originais para que consigam acompanhar a
nova dinâmica das redes com GD.
Os métodos abordados neste trabalho demonstraram ter uma boa convergência e desempenho
computacional quando aplicados às mais variadas configurações de sistemas de distribuição. A resolução
dos sistemas com uma e três malhas demandaram mais tempo e um n mero maior de iterações para
atingirem a convergência do que os sistemas radiais devido a sua maior complexidade. Isto demonstra
que os programas destinados ao cálculo de FP de redes com GD precisam ser aprimorados de tal forma a
garantir que a solução seja encontrada em tempo hábil.
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Ϯ
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ϯ

ZĞŶĂƚŽ&ƌĂŶŬůŝŶZE'> ͖ŐŝŽ&ĞůŝƉĞ'ŽŶĕĂůǀĞƐĚĞDKZ/^ ͖^ĂŵƵĞůůǀĞƐĚĂ^/>s ͖DĂƌĐŽƐ'KD^ 
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐĂũĂǌĞŝƌĂƐ͖ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ:ƵĂǌĞŝƌŽĚŽEŽƌƚĞ͖
ϯ
ϰ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐĂũĂǌĞŝƌĂƐ͖ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐĂũĂǌĞŝƌĂƐ͖
ƌĞŶĂƚŽͺĨƌĂŶŬůŝŶ͘ĐĞĨΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵʹĂŐŝŽĨĞůŝƉĞΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹƐĂŵƵĞůΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ĐŽŵͲ
ŵĂƌĐŽƐĐǌϭϵΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 K ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉƌŽƉƁĞ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘ ĂƐĞĂĚŽ ŶŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
W/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ ;ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ Ğŵ  ǀŝĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ϭϴ ĚĂ DŝĐƌŽĐŚŝƉΠͿ͕ ĞƐƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĐŽŵŽŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽĂŽƵƐƵĄƌŝŽǀĞƌƐĂƚŝůŝĚĂĚĞĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ͘KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐ
ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐſĚŝŐŽƐ Ğŵ ,dD>͕ ^^͕ yD>͕ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ :ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ Ğ ũĂǆ͘ ŽŵŽ
ĞǆĞŵƉůŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ Ž ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ
ŵſĚƵůŽ ĐŽŵ ŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵďĂƌĐĂĚĂ͕ Ž ƋƵĂů ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ ĂŽ ƵƐƵĄƌŝŽ ƚŽƚĂů ĐŽŶƚƌŽůĞ ƐŽď Ă ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂƉĂŐŝŶĂǁĞď͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵďĂƌĐĂĚĂ͕ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŝŶƷŵĞƌŽƐ ƉŽŶƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĞƐƚƵĚĂĚŽƐ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ĞƐƚĄ Ž
ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŽƵŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵ
ĂĂŐŝůŝĚĂĚĞĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂĨĄďƌŝĐĂŽƵĂĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƵƐĂĚŽƐŶŽŶŽƐƐŽĚŝĂͲĂͲ
ĚŝĂĐŽŵŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƌĞƐĚĞĂƌ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐĞŵŐĞƌĂůĞ
ĞƚĐ͘ ^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ Ž ĞƐƚƵĚŽ Ğ ǀŝĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƐĆŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞŝƐ ŶĆŽ Ɛſ ƉĂƌĂ ŽƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵŶĂƐĄƌĞĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐƉĂƌĂŽďĞŵĞƐƚĂƌŚƵŵĂŶŽ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ĂůŐƵŶƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐŽƵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ>ſŐŝĐŽƐWƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ;>WƐͿƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͘ƐƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
ƉŽĚĞĂĐŝŽŶĂƌŵĄƋƵŝŶĂƐƉŽƌŵĠƚŽĚŽƐƉƌĠͲĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞƚĂŵďĠŵŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂƐŵĞƐŵĂƐ͘KƉƌŽďůĞŵĂĚĞƐƚĞ
ƚŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĂĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽĠƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚŽ͕ŽƋƵĞ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞ ƚŽƌŶĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶǀŝĄǀĞů Ğ͕ ĂŝŶĚĂ ŚĄ Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ Ƶŵ ŽƉĞƌĂĚŽƌ ŶŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƐĂďĞƌĞŵƋƵĞĞƐƚĂĚŽĞůĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĞͬŽƵƉĂƌĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
ĚĂĚŽƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͘
KƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂůĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ǀĞŵ ƐĞ ƚŽƌŶĂŶĚŽ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ĐĂĚĂǀĞǌŵĂƐĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂŽŚŽŵĞŵŵŽĚĞƌŶŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƋƵĞůĞƐ
ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵƐĞƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐ;DK<Z>͕ϮϬϬϰͿ͘
 ĞŶŽƌŵĞ ƉƌĂƚŝĐŝĚĂĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ ƉĞůŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĂƚƵĂů ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ Ğ ĚĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĚĞ Ğŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌůƵŐĂƌƋƵĞƐĞƚĞŶŚĂĂĐĞƐƐŽĂƵŵŶĂǀĞŐĂĚŽƌǁĞď͕ƐĞũĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ƵŵůĂƉƚŽƉ͕
ƵŵWŽƵŵĞƐŵŽƉĞůŽƚĞůĞĨŽŶĞĐĞůƵůĂƌ͕ƉŽĚĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽĞƐƚĂĚŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂŽƵƵŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ
ƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚĂŶƚĞĞ͕ĚĂůŝŵĞƐŵŽƚĞƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞǆĞĐƵƚĂƌƐƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĠƵŵĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĞ ƐĞƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ͕ ŐƌĂĕĂƐ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ ĞƚŚĞƌŶĞƚƐ ŶŽƐ ŵĂŝƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨĂǌĞƌ ĐŽŵ ƋƵĞ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƉŽƌ Ƶŵ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ĞƐƚĞũĂŵ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ Ž
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƚĞƌ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĞƚŚĞƌŶĞƚ ĞŵďĂƌĐĂĚŽ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽͲŽ ĂůĞŵ ĚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ƉŝůŚĂ ĚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ dWͬ/W ;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶƚƌŽů WƌŽƚŽĐŽů ͬ /ŶƚĞƌŶĞƚ WƌŽƚŽĐŽů Ϳ Ă
ĐŽŶĞǆĆŽĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐŶĂƌĞĚĞ͘WŽĚĞŶĚŽĂƐƐŝŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌǁĞď͘
EĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͕ƐĞƌĄĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽƉƌĄƚŝĐŽ͕ŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͕ŶŽ
ƋƵĂůŽƵƐƵĄƌŝŽƚĞƌĄƚŽƚĂůĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďŽŵĞƐŵŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂĐĞƐƐŽĂƉĄŐŝŶĂǁĞď͕ĚĞƐĚĞƐĂďĞƌĐŽŵŽƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĚĂƐ ůƵǌĞƐ ĚĞ ƚĂů ƐĂůĂ ;ĂĐĞƐĂƐ ŽƵ ĂƉĂŐĂĚĂƐͿ͕ ŽƵ ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŽ ƚĂů ĞƐƚĂĚŽ
;ĂĐĞŶĚĞŶĚŽͬĂƉĂŐĂŶĚŽͿ͕ƚĞŶĚŽĂŝŶĚĂĂŽƉĕĆŽĚĞůŝďĞƌĂƌŽƵŶĆŽŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƐĞƌŽƉĞƌĂĚŽŶŽƉƌſƉƌŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ͘


Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŝŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞŵĐŽŶƚŝŶƵŽĂǀĂŶĕŽŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐŵĞŝŽƐĚĞ͕ŽďƚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚŝǀƵůŐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂƋƵĂůĂƐƉĞƐƐŽĂƐĞƐƚĆŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĚĂƐ͕ ĐŽŵ ŝƐƐŽ͕ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ ƉƌŽĨƵŶĚŽ ŶĂ ƐƵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Ġ ĨĄĐŝů ƉĞƌĐĞďĞƌ ƋƵĞ Ă
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƌĞĚĞƐ Ğ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ă ĞůĂƐ ǀĞŵ ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽ͘ WŽŝƐ͕ ŚĄ Ƶŵ ŶƷŵĞƌŽ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞĚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ŽƵ
ƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ĞďƵƐĐĂͲƐĞĐŽŶƚĂƌĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĂŝƐĐŽŵŽĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐƉĂĚƌƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƚŽƉŽůŽŐŝĂƐĚĞƌĞĚĞƐĂƚƵĂŝƐ͕ƚŽƌŶĂĚŽͲ
ŽƐĐŽŵƉĂĐƚŽƐĞĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƚĞŶƚŽƐ Ă ĞƐƐĂƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͕ ŵƵŝƚŽƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ ƚĞŵ ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞŵďƵƚŝĚŽƐĐŽŵƐƵƉŽƌƚĞĂƌĞĚĞ͕ĄƌĞĂƋƵĞĞƐƚĄĞŵĨƌĂŶĐĂĞǆƉĂŶƐĆŽ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŵƵŝƚŽƐĚĞůĞƐ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵ ƐƵĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞŵďƵƚŝĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂůŐƵŶƐ ĚĞůĞƐ ĐŽŵ
ƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƌĞĚĞ;^/>s͕ϮϬϬϮͿ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŵďĂƌĐĂĚĂ͕ ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĐŽŵ ĞƚŚĞƌŶĞƚ ĞŵďƵƚŝĚĂ͕ ĞǆƚŝŶŐƵŝͲƐĞ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƐĂƌƵŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĐŽŵŽ
ƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ŽƐĞƌǀŝĚŽƌǁĞď͕ĂƐƉĄŐŝŶĂƐǁĞďĞŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĞƐƚĆŽĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐŶŽ
ƉƌſƉƌŝŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽĠŵĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘
ƐƐĞŵŽĚĞůŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƋƵĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉŽƐƐĂŵƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĂƌĞĚĞ
ůŽĐĂůŽƵĚĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞĚŝĐĂĚŽĞĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ;^EdK^͕ϮϬϬϵͿ͘
ǆŝƐƚĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŵŽ/ŶƚĞůΠ͕DŽƚŽƌŽůĂΠ͕ƚŵĞůΠ͕
DŝĐƌŽĐŚŝƉΠ Ğ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŽƵƚƌŽƐ͘ ƐƚĂ ƷůƚŝŵĂ ƚĞŵ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ ĐŽŵ ƐƵĂ ůŝŶŚĂ W/͕ ƋƵĞ ĂďƌĂŶŐĞ ĚĞƐĚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞƋƵĞŶŽƐĐŽŵϲƉŝŶŽƐĞƉĂůĂǀƌĂƐĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞϭϮďŝƚƐĂƚĠŽƐĚĞϭϬϬƉŝŶŽƐĐŽŵƉĂůĂǀƌĂƐ
ĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞϭϲďŝƚƐ͘DŝĐƌŽĐŚŝƉΠĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌŽƵĞŵƐƵĂůŝŶŚĂW/ϭϴ͕ƵŵĂĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐŵĂŝƐǀĞƌƐĄƚĞŝƐ
ĐŽŵĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐͬŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ;^/>s͕ϮϬϬϳͿ͘
ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĨĂŵşůŝĂ W/ϭϴ& ĞƐƚĄ ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶĞǆĆŽ Ă
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƐƐĂůŝŶŚĂĚĞŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĠƋƵĞĂůŐƵŶƐŵŽĚĞůŽƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
Ž W/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ͕ ƉŽƐƐƵĞŵ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌͲƐĞ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă ƌĞĚĞ ĞƚŚĞƌŶĞƚ͕ ŵŽƚŝǀŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƋƵĞ ůĞǀŽƵ Ă ĞƐĐŽůŚĂ ĚĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƉĂƌĂ Ž ƉƌŽũĞƚŽ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĂƉĞƐĂƌ ĚĞ ƐĞƌĞŵ
ĐĂƉĂǌĞƐĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂƉŝůŚĂĚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽdWͬ/W͕ŶĆŽƚĞŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶĞǆĆŽĚŝƌĞƚĂĂĐĂŵĂĚĂ
ĨşƐŝĐĂ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ƐĞŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĞƚŚĞƌŶĞƚ ĞǆƚĞƌŶŽ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ž EϮϴ:ϲϬ͕
ƚĂŵďĠŵĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůĂDŝĐƌŽĐŚŝƉΠ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝŵƉůŝĐĂƚĂŵďĠŵŶĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂ
ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞǀŝĚŽ Ă ƵŵĂ ƉƌŽǀĄǀĞů ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚĞŶƐƁĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ
ĞŶƚƌĞŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞŽƉŝĐ͕Ğ͕ĂŝŶĚĂŽƵƐŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƌĞĚĞ͕ŝƐƐŽƉĂƌĂŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĂƐŝŵƉĞĚąŶĐŝĂƐĞĂƉƌŽƚĞĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƚŚĞƌŶĞƚ͘
KW/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬĠĐŽŶƐƚƌƵşĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ,ĂƌǀĂƌĚ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝďĂƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽ
ĞĚĂĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕ĞĐŽŵŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĚŽƚŝƉŽZ/^;ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŵŽŶũƵŶƚŽZĞĚƵǌŝĚŽĚĞ/ŶƐƚƌƵĕƁĞƐͿ͘
WŽƐƐƵŝƵŵĂWhĚĞϴďŝƚƐ͕ĚŽƚĂĚŽĚĞϭϮϴ<ďǇƚĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĞϯϴϬϴďǇƚĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂ
ZD͘WŽĚĞƐĞƌĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵƚĞŶƐƁĞƐĞŶƚƌĞϮ͕ϱsĞϯ͕ϲs͘ƐƐĞŵŽĚĞůŽƉŽƐƐƵŝϴϬƉŝŶŽƐ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐϱϱ
ƉŽĚĞŵƐĞƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽƐĐŽŵŽ/ͬK͕ŵſĚƵůŽWĐŽŵĂƚĠƋƵĂƚƌŽƐĂşĚĂƐWtD͕ƋƵŝŶǌĞĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐͬĚĞ
ϭϬ ďŝƚƐ ĚĞ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ŵſĚƵůŽ ^W/ Ğ /ϸ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ h^Zd͕Ğŵ Ĩŝŵ͕  ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ Ă
ĨĂŵşůŝĂ ϭϴ& ŽĨĞƌĞĐĞ ĂůĞŵ͕ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƚŚĞƌŶĞƚ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĚĞ ƐĞƵƐ ďůŽĐŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ͘ ƐƐĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ Ġ ŝĚĞĂů ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĐŽŵ Ă ƉŝůŚĂ dWͬ/W ƉĂƌĂ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĚĂ DŝĐƌŽĐŚŝƉ͕ ũĄ ƋƵĞ
ƚĂŶƚŽĂƉŝůŚĂƋƵĂŶƚŽĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĆŽƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂŵĞƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŵŝŶŝŵŝǌĂŶĚŽĂƐƐŝŵƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞ͘
dWͬ/WĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽƐƐŽďƌĞƉŽƐƚŽƐŶĂƋƵĂůĂ/ŶƚĞƌŶĞƚĠďĂƐĞĂĚĂ;EZE/͕ϮϬϬϳͿ͘
^ĞƵŶŽŵĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ũĄĨĂǌƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂĚŽŝƐĚŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞŶƚƌŽĚŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͗KdWͲdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽŶƚƌŽůWƌŽƚŽĐŽů;WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽͿĞŽ/WͲ
/ŶƚĞƌŶĞƚWƌŽƚŽĐŽů;WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͘ƐƐĞƐĚŽŝƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐĨŽƌĂŵŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͘
ǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂƉŝůŚĂdWͬ/W͕ĐŽŵŽŽ&dW͕Ž,ddW͕Ž^DdW͕ĞŽhW
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ;KZ/E͕ϮϬϬϴͿ͘
ƉŝůŚĂdWͬ/WƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĠĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĞĨŽƌŶĞĐŝĚĂŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂDŝĐƌŽĐŚŝƉΠĞ
ĠƐŝŵŝůĂƌĂƵŵĂƉŝůŚĂdWͬ/WƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘KŽďũĞƚŝǀŽĚĂŵĞƐŵĂĠƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞƵŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƐĞ
ĐŽŶĞĐƚĞĂŝŶƚĞƌŶĞƚĐŽŵŽƐĞĨŽƐƐĞƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĂŵĞƐŵĂĠĞŵďĂƌĐĂĚĂŶĂŵĞŵſƌŝĂŶĆŽͲǀŽůĄƚŝů;&ůĂƐŚͿ
ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ ůſŐŝĐĂ ĐŽŵ ƵŵĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƌĞŵŽƚĂ Ğŵ Ƶŵ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞƌĞĚĞ͘K,ddWʹ,ǇƉĞƌƚĞǆƚdƌĂŶƐĨĞƌWƌŽƚŽĐŽů;WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞ
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ŚŝƉĞƌƚĞǆƚŽͿ͕ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĐĞĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉŝůŚĂdWͬ/W͕ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞ
ĚĂĚŽƐ;ƚĞǆƚŽ͕ŝŵĂŐĞŶƐŽƵƐŽŶƐͿŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ƵŵŶĂǀĞŐĂĚŽƌ;/ŶƚĞƌŶĞƚǆƉůŽƌĞƌ͕&ŝƌĞĨŽǆ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕
ƐĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ĐůŝĞŶƚĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂ Ž ,ddW ƉĂƌĂ ƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌ ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď Ă Ƶŵ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ;ŵſĚƵůŽ
ĞŵďĂƌĐĂĚŽͿĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂƵŵĂƌĞĚĞůŽĐĂůŽƵĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ŽŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŶŽ ƚĞǆƚŽ͕ ŶŽƐƐĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŵſĚƵůŽ
ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽĞŵďĂƌĐĂĚŽ͕ƋƵĞƋƵĂŶĚŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂƌĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĄĂĨƵŶĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌǁĞď͘
ƉĄŐŝŶĂĐŽŶƚŝĚĂŶĞƐƚĞŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌƉƌĞĐŝƐĂƌĄŵŽƐƚƌĂƌĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚŝŶąŵŝĐŽƐƋƵĂŶĚŽĂĐĞƐƐĂĚĂ͕ĞŝŶƚĞƌĂŐŝƌ
ĐŽŵ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƋƵĂŶĚŽ ĞůĞ ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƉƌſƉƌŝĂ ƉĄŐŝŶĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ ĞŶǀŝĂƌĄ ƵŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉĂƌĂŽŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌŽƋƵĂůƌĞƚŽƌŶĂƌĄŶŽǀŽƐĚĂĚŽƐƋƵĞĚĞǀĞƌĂŵƐĞƌŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂƉĄŐŝŶĂ͘
ƐƐĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞĚĂĚŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽ:y;ƐƐǇŶĐƌŽŶŽƵƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚŶĚyD>ͿƋƵĞ
ĠƵŵĂƚĠĐŶŝĐĂƌĞĐĞŶƚĞƋƵĞƵƐĂƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƉĂĚƌƁĞƐĐŽŵŽŽyD>ĞŽ,dD>ĚŝŶąŵŝĐŽ
ƋƵĞƵƐĂ,dD>͕^^Ğ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚũƵŶƚŽƐ͘
K:yĞůŝŵŝŶĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĂƚƵĂůŝǌĂƌĂƉĄŐŝŶĂŝŶƚĞŝƌĂĂĐĂĚĂƌĞƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽ;ĐŽŵŽ
ĂĐŽŶƚĞĐĞ ŶŽ ŵŽĚĞůŽ ǁĞď ĐůĄƐƐŝĐŽͿ͘ Žŵ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĂƐƐşŶĐƌŽŶĂ͕ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ Ġ ŵĂŝƐ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ƉŽŝƐ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ Ġ ĨĞŝƚĂ ƐŽŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘ ĞƐƐĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ŚĄ ŵĂŝƐ
ŝŶƚĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞƌĂƉŝĚĞǌ;^/>s͕ϮϬϬϵͿ͘


ϯ͘ ZYh/ddhZWZKWK^d
K ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĨŝŶĂů ĚĞƐƐĞ ƉƌŽũĞƚŽ Ġ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚƵůŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƐĞ
ĐŽŶĞĐƚĂƌĂŝŶƚĞƌŶĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐǀŝĂǁĞď͘ŽŵŽŵŽƐƚƌĂĂ
ĨŝŐƵƌĂϭ͘sŝĂďŝůŝǌĂŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕ŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͘


&ŝŐƵƌĂϭʹƐƋƵĞŵĂĚĞĐĞƐƐŽĚĞĂĚŽƐZĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ

ϯ͘ϭ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ,ĂƌĚǁĂƌĞ
KW/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞƐĐŽůŚŝĚŽƉĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽũĞƚŽĚĞǀŝĚŽƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐũĄĐŝƚĂĚĂƐŶŽ
ƚĞǆƚŽ͕ ƉŽƐƐƵŝ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ;ϭϮǆϭϮǆϭ ŵŵͿ Ğ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ƉŝŶŽƐ ĚĞ Ϭ͘ϱ ŵŵ͘ ^ĞŶĚŽ͕
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ĐŽŵƉĂĐƚŽ ĂŽ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ Ž ƐĞƵ ŵĂŶƵƐĞŝŽ Ğ ŵŽŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ğŵ ƵŵĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ
ĐŽŶƚĂƚŽƐŽƵŵĞƐŵŽĞŵƵŵĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘
^ƵƌŐŝĂ Ăş Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ Ğ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ĨĄĐŝů
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ğ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵşƐƐĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĞŵďĂƌĐĂĚŽ͘ ^ĞŐƵŝŶĚŽ ĞƐƐĞƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĨŽƌĂŵ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐ ĂůŐƵŵĂƐ ŽƉĕƁĞƐ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌŝĂŵ
ƐĞƌǀŝƌĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĞĨŽŝƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂĞŶƚƌĞĞůĞƐĂƉůĂĐĂWDϭKĚĂϮ/͕ĨŝŐƵƌĂϮ͕ƉŽƌƚĞƌƵŵ
ĐƵƐƚŽĂĐĞƐƐşǀĞůĞƉŽƐƐƵŝƌĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƌĞĚĞƋƵĞĠĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘


&ŝŐƵƌĂϮʹ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƚŚĞƌŶĞƚWDϭϬĚĞϭϬDďƉƐ

KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂWDͲϭϬƐĆŽ͗
•

ϭͲŽŶĞĐƚŽƌ/^W;/ŶŝƌĐƵŝƚ^ĞƌŝĂůWƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐͿ͗WĞƌŵŝƚĞĂƉůĂĐĂWDͲϭϬƐĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂƵŵĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƉĂƌĂŐƌĂǀĂĕĆŽĚĂŵĞŵſƌŝĂ&ůĂƐŚĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘

•

ϮͲŽŶĞĐƚŽƌZ:ϰϱ;ϭϬĂƐĞdͿ͕ůĞĚƐĚĞŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͗ŵĂƌĞůŽ͗/ŶĚŝĐĂƋƵĞĂĐŽŶĞǆĆŽƚŚĞƌŶĞƚĞƐƚĄ
ĂƚŝǀĂ͘sĞƌĚĞ͗ŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂƉůĂĐĂĞƐƚĄƚƌĂŶƐŵŝƚŝŶĚŽŽƵƌĞĐĞďĞŶĚŽƵŵƉĂĐŽƚĞĚĞĚĂĚŽƐ͘

•

ϯͲ ŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ǆƉĂŶƐĆŽ͗ WƌŽǀġ ĂĐĞƐƐŽ Ă ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉŝŶŽƐ ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
W/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ͘WDͲϭϬƉŽĚĞƐĞƌĂůŝŵĞŶƚĂĚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞƐƚĞĐŽŶĞĐƚŽƌ;нϯ͕ϯsŶŽƉŝŶŽϮϴ
ĚĞ:ϭĞ'EŶŽƉŝŶŽϭĚĞ:ϭͿ͘

•

ϰ Ͳ DŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͗ W/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ ĐŽŵ ĐƌŝƐƚĂů ĚĞ Ϯϱ D,ǌ͕ ϭϮϴ< ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ &ůĂƐŚ͕ D
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽĞW,zϭϬĂƐĞͲd͕ϯϴϬϴďǇƚĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂZDĞϱϱƉŽƌƚĂƐĚĞ/ͬKƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞŝƐ͘

•

ϱͲDĞŵſƌŝĂ^W/WZKDϮϱ>ϭϲϬĚĞϮ<ďǇƚĞƐ͘WĂƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞƌĞĚĞ͘

•

ϲͲ͘/DyϯϮϯϮƉĂƌĂh^ZdZ^ϮϯϮ͘

•

ϳ Ͳ ŽŶĞĐƚŽƌ ^ĞƌŝĂů Z^ϮϯϮ͗ WƌŽǀġ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ dǆ͕ Zǆ Ğ 'E ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ƐĞƌŝĂů ĂƐƐşŶĐƌŽŶĂ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽDyϯϮϯϮ͘

ĞǀŝĚŽ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽ W/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ ƐĞƌ ĚĞ ϯ͕ϯs͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŵƵŝƚŽƐ ĚŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ƵƐĂĚŽƐĞŵĐŝƌĐƵŝƚŽƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐŽƉĞƌĂŵĐŽŵϱŽƵϭϮs͕ĨŽŝŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŵŽŶƚĂƌƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƋƵĞŝŶŝĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĂƐŝŵƉůĞƐĨŽŶƚĞƉŽƌƚĄƚŝůƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞϭϮsƉĂƌĂŽŵſĚƵůŽ͕
ĞƐƚĂƚĞŶƐĆŽĠĞŶƚĆŽƌĞďĂŝǆĂĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂϱs͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽ>ϳϴϬϱ͕ĞĞŵ
ƐĞŐƵŝĚĂƉĂƌĂϯ͕ϯs͕ĐŽŵŽƌĞŐƵůĂĚŽƌ>Dϭϭϭϳ͕ĚĂşƐĞŐƵĞͲƐĞĂĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂWDϭϬ;ϯ͕ϯsͿ͘ϱsĞ
ϭϮsƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƋƵĞŽŵſĚƵůŽƉŽĚĞƌĄǀŝƌĐŽŶƚĞƌ͘
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ϰ͘ /DW>DEdKKWZK:dK
WĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͕ĨŽŝŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂŵŽŶƚĂŐĞŵũƵŶƚŽĂŽŵſĚƵůŽĚĞ
ƚƌġƐƌĞůĞƐ͕ĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌġƐŽƉƚŽĂĐŽƉůĂĚŽƌĞƐ;ϰEϮϱͿ͕ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂ
ĂĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞƌĞĚĞ;ϮϮϬsͿ͕ƵŵĐŽŶĞĐƚŽƌZ:ϭϮůŝŐĂĚŽĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ/^WĚĂWDϭϬ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ͘  ƐĞŐƵŝƌ Ă ĨŝŐƵƌĂ ϯ ŵŽƐƚƌĂ Ž ŵſĚƵůŽ ŵŽŶƚĂĚŽ Ğ
ƉƌŽŶƚŽƉĂƌĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹDſĚƵůŽhƚŝůŝǌĂĚŽWĂƌĂŽŽŶƚƌŽůĞĚĞ/ůƵŵŝŶĂĕĆŽǀŝĂtĞď

KƐƌĞůĞƐƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌůŝďĞƌĂƌŽƵŶĆŽĂƚĞŶƐĆŽĚĞƌĞƚŽƌŶŽƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͘KƐ
ĞƐƚĂĚŽƐ ;ŽŶͬŽĨĨͿ ĚŽƐ ƌĞůĞƐ  ƐĆŽ ĐŽŵĂŶĚĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚŽ
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
YƵĂŶĚŽĂŝůƵŵŝŶĂĕĆŽŶĆŽĠĂĐŝŽŶĂĚĂƉĞůĂƉĄŐŝŶĂĞƐŝŵůŽĐĂůŵĞŶƚĞ͕ŽŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂĐŝŽŶĂĚŽĞŶǀŝĂĂ
ƚĞŶƐĆŽĚĞƌĞĚĞƉĂƌĂŽŵſĚƵůŽ͕ŶĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽĞŶƚƌĂĞŵƐĞŶĂŽŽƉƚŽĂĐŽƉůĂĚŽƌƋƵĞŝƐŽůĂĞƐƐĂƚĞŶƐĆŽ
ƌĞĐĞďŝĚĂ͕ůŝďĞƌĂŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵƐŝŶĂůůſŐŝĐŽƉĂƌĂŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ƋƵĞĞŶǆĞƌŐĂĐŽŵŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ĞĨĂǌŽƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽŐĞƌĂŶĚŽƵŵƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂƉĂƌĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚŽƌĞůĞƋƵĞƉŽƌƐƵĂǀĞǌ
ůŝďĞƌĂĂƚĞŶƐĆŽĚĞƌĞƚŽƌŶŽĚĂƌĞĚĞƉĂƌĂĂƐůƵǌĞƐ͘EĞƐƐĞŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽĂƉĂŐŝŶĂĠĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞ
ĂŝůƵŵŝŶĂĕĆŽĞƐƚĂĂĐŝŽŶĂĚĂŐƌĂĕĂƐĂƐƌĞƋƵŝƐŝĕƁĞƐĂƐƐşŶĐƌŽŶĂƐǀŝĂũĂǆĂŽŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͘
ϰ͘ϭ&ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽDſĚƵůŽ:ƵŶƚŽĂWĄŐŝŶĂtĞď
hŵĂǀĞǌƋƵĞŽŵſĚƵůŽĞƐƚĞũĂŵŽŶƚĂĚŽ͕ĂƉŝůŚĂdWͬ/WŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĂƉĄŐŝŶĂǁĞď
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ğ ĂŵďĂƐ ŐƌĂǀĂĚĂƐ ;ŶĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ŶĂ ŵĞŵſƌŝĂ ĨůĂƐŚ ĚŽ W/ϭϴ&:ϲϬͿ ŶŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ Ġ ĞŶƚĆŽ
ĐŚĞŐĂĚŽ Ž ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĄͲůĂ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ Ğ Ă ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ůŽĐĂů ŽƵ Ă
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ŽŵŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĂĨŝŐƵƌĂϰ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



&ŝŐƵƌĂϰʹƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽDſĚƵůŽŽŶĞĐƚĂĚŽĂZĞĚĞĞĂŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ůƵŵŝŶĂĕĆŽ

ĨŝŐƵƌĂϰĞƐƋƵĞŵĂƚŝǌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĞŵďĂƌĐĂĚŽĞŵĂĕĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵĂůąŵƉĂĚĂ;>ϭͿ͘
EĞƐƚĞĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ĂĐŚĂǀĞ;,Ϳ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĞŵƐĞƵĞƐƚĂĚŽĨĞĐŚĂĚŽĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ͕ĞƐƚĄ
ůŝŐĂĚĂĂĨĂƐĞĚĂƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂĞĂƵŵĂĚĂƐƚƌġƐĞŶƚƌĂĚĂƐĚŽŵſĚƵůŽ͕ũĄĂůąŵƉĂĚĂ͕ĂŽŶĞƵƚƌŽĚĂƌĞĚĞĞĂ
ƵŵĂ ĚĂƐ ƚƌġƐ ƐĂşĚĂƐ ĚŽ ŵſĚƵůŽ͘ Ɛ ůŝŶŚĂƐ ǀĞƌŵĞůŚĂƐ ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĞƐƚĆŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐ ƉĞůĂ
ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ĨĂƐĞ͕ Ă ĂǌƵů ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ƌĞƚŽƌŶŽ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚŽ ŵſĚƵůŽ͕ Ğ ĂƐ
ůŝŶŚĂƐ ƉƌĞƚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ž ŶĞƵƚƌŽ͘ EŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ž ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ɛſ ƉŽƐƐƵŝ ƚƌġƐ ĞŶƚƌĂĚĂƐ Ğ ƚƌġƐ ƐĂşĚĂƐ͕
ůĞŵďƌĂŶĚŽƋƵĞĂWDϭϬĐŽŶƚŝĚĂŶŽŵĞƐŵŽ͕ĞƋƵĞƉŽƌƉŽƐƐƵŝƌŽW/ϭϴ&ϴϳ:ϲϬ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂϱϱƉŽƌƚĂƐ
ĚĞ /ͬK ;ĞŶƚƌĂĚĂͬƐĂşĚĂͿ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŵĂŝƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶŽ ŵſĚƵůŽ ƐĞ ĂƐƐŝŵ ĨŽƌ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘
DĞƐŵŽ ĐŽŵ Ă ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ŵſĚƵůŽ ĞŵďĂƌĐĂĚŽ͕ Ă ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉŽĚĞ ƚĂŵďĠŵ ƐĞƌ
ĂĐŝŽŶĂĚĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚŽŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ͕ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϰ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽŽƉĞƌĂĚŽƌ
ĚĂƉĄŐŝŶĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŶƚŝĚĂŶŽŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĚŽƌƉĞƌŵŝƚĂ͘ĨŝŐƵƌĂϱ͕ƚƌĂǌĂƉĄŐŝŶĂĚĞĂĐĞƐƐŽĂŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ǀŝĂǁĞďƋƵĞĞƐƚĂĞŵďĂƌĐĂĚĂŶŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘hŵĂǀĞǌƋƵĞƉƌŽƚſƚŝƉŽĞƐƚĞũĂĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͕Ă
ƉĂŐŝŶĂ ĐŽŶƚŝĚĂ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĂĐĞƐƐĂĚĂ Ͳ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐĞƵ ĞŶĚĞƌĞĕŽ /W ;WƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĂ
/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͕ŽƵĂŝŶĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐĞƵŚŽƐƚŶĂŵĞ;ŶŽŵĞĚĂĚŽĂƉĄŐŝŶĂͿƋƵĞĠĚĞĨŝŶŝĚŽĚĞŶƚƌŽĚŽĂƌƋƵŝǀŽ
dW/WŽŶĨŝŐ͘ŚĚĂƉŝůŚĂdWͬ/WͲĚĞƋƵĂůƋƵĞƌůƵŐĂƌĚŽŵƵŶĚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƋƵĞŽĨĞƌĞĕĂĂĐĞƐƐŽ
ĂŝŶƚĞƌŶĞƚĞƵƚŝůŝǌĂƵŵŶĂǀĞŐĂĚŽƌǁĞď͘
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&ŝŐƵƌĂϱʹWĄŐŝŶĂĚĞĐĞƐƐŽĂŽŽŶƚƌŽůĞĚĞ/ůƵŵŝŶĂĕĆŽǀŝĂtĞď

ĞǀŝĚŽ Ă ƚĂŶƚĂƐ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ ƚĂŶƚŽƐ ŵĞŝŽƐ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƐƐŽĂ ƉŽĚĞ ƚĞƌ ĂĐĞƐƐŽ Ă ƉĄŐŝŶĂ͘ WŽƌ ŝƐƐŽ
ŵĞƐŵŽƐĞƚŽƌŶĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐĞƐƐŽƐĞŐƵƌŽŽƋƵĂůƉĞƌŵŝƚĞŽĂůĐĂŶĐĞĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƐŽŵĞŶƚĞ Ă ƉĞƐƐŽĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ ĂƉſƐ ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚĞ ůŽŐŝŶ Ğ ƐĞŶŚĂ͕ ĐŽŵŽ ŵŽƐƚƌĂ Ă
ĨŝŐƵƌĂϱ͘ƉſƐƚĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŽƵƐƵĄƌŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĐůŝƋƵĞĞƐĐŽůŚĞƌĄŽďůŽĐŽĐƵũŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵĂƐ
ƐĂůĂƐƋƵĞĚĞƐĞũĂƚĞƌĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŶĞƐƐĞŝŶƐƚĂŶƚĞĞůĞƚĞƌĄĂƉĄŐŝŶĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽďůŽĐŽĞƐĐŽůŚŝĚŽŽŶĚĞĂŐŽƌĂ
ŝƌĄĚĞĐŝĚŝƌƋƵĂůƐĂůĂƐĞƌĄŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ĐŽŵŽƚƌĂǌĂĨŝŐƵƌĂϲ͘


&ŝŐƵƌĂϲʹWĄŐŝŶĂZĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽůŽĐŽϭ

ƉſƐĂĞƐĐŽůŚĂĚŽďůŽĐŽĞĚĂƐĂůĂ͕ŽƵƐƵĄƌŝŽĞƐƚĂƌĄŶĂƉĄŐŝŶĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƐĂůĂĚĞĨŝŶŝĚĂ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƐĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƐĂďĞƌ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĂƚƵĂů ĚĂ ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ ;ůƵǌĞƐ ĂĐĞƐĂƐ ŽƵ ĂƉĂŐĂĚĂƐͿ͕ Ğ
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ĚĞĨŝŶŝͲůŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͘ĨŝŐƵƌĂϳƚƌĂǌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚĂĚŽĚĂƐĂůĂϭĚŽďůŽĐŽϭ͕ŶĞƐƐĞŝŶƐƚĂŶƚĞŽ
ŽƉĞƌĂĚŽƌ ƉĞƌĐĞďĞ ƋƵĞ Ă ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞƐƐĂ ƐĂůĂ ĞƐƚĄ ĂƚŝǀĂĚĂ͕ ƉŽŝƐ ǀġ Ă ĨŝŐƵƌĂ ĚĞ ƵŵĂ ůąŵƉĂĚĂ ĂĐĞƐĂ͘
WĞƌĐĞďĞƚĂŵďĠŵƋƵĞŽďŽƚĆŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŶŽĞƐƚĂĚŽůŝďĞƌĂĚŽŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ
ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĂĐŝŽŶĂĚŽ ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƐƐŽĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ͘ EĞƐƐĞ ĐĂƐŽ Ă ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ
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RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema eletrônico de acesso remoto de
baixo custo usando o protocolo TCP/IP. O hardware é constituído pelo microcontrolador PIC18F4620 e
pelo controlador ethernet ENC28J60. O firmware foi desenvolvido com o uso da linguagem C, utilizando
o compilador C18 e a pilha TCP/IP. A aplicação de acesso remoto permite acionamento de dispositivos
utilizando a rede mundial de computadores. Dessa forma, o usuário poderá monitorar e controlar o
sistema a qualquer momento e em qualquer lugar, necessitando somente de conexão com a Internet e
um navegador web para acessá-lo.

Palavras-chave: microcontroladores, microservidor, acionamento remoto.
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1. INTRODUÇÃO
Desde a criação do primeiro microprocessador, em 1971 pela Intel, o avanço da tecnologia tem sido
crescente. Com o advento dos microcontroladores, a tecnologia obteve um forte impulso. Dotados de,
no mínimo, um microprocessador, memória de programa, memória de dados e pinos de entrada e
saída, os microcontroladores estão presentes em uma vasta gama de equipamentos para uso comercial
como, microcomputadores, smartphones, vídeo games, ou para uso industrial (MIYADAIRA, 2009). O uso
dos microcontroladores na indústria ocorre no acionamento, monitoramento e controle de máquinas ou
sistemas. O objetivo de seu uso está relacionado com a qualidade do produto final e com a velocidade
que serão produzidos.
O acesso, monitoramento ou controle de um sistema industrial pode ser realizado por meio de
equipamentos como Controlador Lógico Programável (CLP), com a presença física de funcionários em
cada setor da indústria, ou por meio de uma aplicação web acessada através de um sistema embarcado.
A implantação de um módulo com internet embarcada permite a obtenção, armazenamento,
controle de dados e oferece benefícios como economia de recursos e tempo. Sendo assim, a partir de
diversos dispositivos como celulares, smartphones, tablets e computadores, abre-se a possibilidade de
consultar e alterar os dados recebidos pelo microcontrolador, remotamente e de várias formas. Verificar
o estado dos periféricos, mudanças de estado, alteração de sinal, leitura de dados externos, gravação na
memória e ocorrência de interrupções podem ser realizados por meio de uma página web. Nesse
contexto, este artigo apresenta um sistema de baixo custo controlado remotamente através de um
navegador e conexão com a internet.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Atualmente, a família de microcontroladores PIC são um dos mais populares do mercado. Sua
construção é com base na arquitetura Harvard com conjunto de instrução Reduced Instruction Set
Computer (RISC). O objetivo ao desenvolver este servidor web embarcado consiste em encontrar
dispositivos de baixo custo e que atendam aos requisitos do projeto. O PIC18F4620 foi o modelo
escolhido pelas suas especificações mínimas, pois este microcontrolador possui 64kbytes de memória de
programa, 3.986bytes de memória de dados (RAM), 36 pinos de entrada e saída, memória EEPROM de
1024bytes, um módulo CCP e ECCP, um módulo SPI e I²C, treze conversores A/D de 10bits de resolução,
dois comparadores analógicos, uma comunicação EUSART, um TIMER de 8bits e três de 16bits
(PIC18F4620, 2011). O controlador ethernet utilizado foi o ENC28J60, constituído de 28 pinos, com as
camadas MAC e PHY integradas, 8kbytes de memória RAM e um canal SPI por onde o PIC18F4620 se
comunica.
A pilha TCP/IP, desenvolvida pela Microchip Tecnology, é disponibilizada de forma gratuita e
economiza muito tempo de desenvolvimento. Além de oferecer suporte a diversos microcontroladores
e compiladores, ela suporta vários protocolos de rede como TCP, IP, UDP, SNMP, DHCP, FTP e HTTP. A
pilha TCP/IP implementa as camadas superiores, configura e monitora o controlador ENC28J60.
O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é utilizado em toda rede mundial de computadores como
protocolo de transferência. Ele especifica as mensagens que os clientes podem enviar aos servidores e
que respostas eles receberão (TANEMBAUM, 2003). No projeto apresentado por este artigo, o cliente é
o navegador web e o servidor é o sistema embarcado o qual recebe requisições de dados como arquivos
HTML, imagens, vídeo ou qualquer outro dado que tenha uma URL, ou por meio de variáveis dinâmicas
que guardam as informações que o microcontrolador monitora ou altera.
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Técnicas como o uso de CGI tornam possível que uma página estática contenha dados gerados
dinamicamente. Todavia, existe o problema da sincronia dos dados na página, pois para ter as
informações atualizadas o usuário necessita reenviar todos os dados da página. O Asynchronous
Javascript And XML (AJAX) é uma tecnologia que permite chamadas ao servidor via JavaScript e
requisição dos dados necessários, atualizando partes da página sem ter que carrega-la novamente por
inteiro, possibilitando ao usuário utilizar todos os recursos da página ao mesmo tempo que o cliente e
servidor se comunicam (MCLAUGHLIN, 2006).

3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE
A Figura 1 ilustra o funcionamento geral do sistema, a idéia inicial é permitir que cargas sejam
acionadas a partir de uma página armazenada no microcontrolador PIC. Os componentes do sistema são
detalhados nas linhas que se seguem.

Figura 1 – Funcionamento do Sistema

O PIC18F4620 é o dispositivo central do sistema, ele armazena a pilha TCP/IP da Microchip
juntamente com as alterações necessárias ao projeto e a página de acesso, responsável pela interface
com usuário.
A pilha TCP/IP da Microchip é disponibilizada gratuitamente em sua página (MICROCHIP, 2011),
atualmente na versão 5.36, ela é composta de algumas dezenas de arquivos responsáveis pela execução
do conjunto de protocolos que compõem a pilha TCP/IP. Dentre essas dezenas de arquivos, alguns
merecem atenção especial, são eles:
ͻ HardwareProfile.h, neste arquivo estão definidas as configurações do hardware que irá executar
a pilha, como por exemplo o modelo de microcontrolador, a freqüência de clock, quais linhas de I/O
serão utilizadas, configuração da EEPROM e do controlador ethernet ENC28J60.
ͻ MainDemo.c, este arquivo é responsável por inicializar o hardware, a porta SPI para
comunicação com a EEPROM e o controlador ethernet, e os protocolos de rede ARP, UDP, TCP e HTTP. É
também responsável pela execução do programa principal o qual realiza o gerenciamento dos processos
que compõem a pilha.
ͻ CustomHTTPApp.c, as requisições realizadas através da página são tratadas neste arquivo, nele é
possível determinar a resposta do microcontrolador as requisições via os métodos GET e POST. Neste

0696

arquivo também se determina o estado das variáveis dinâmicas utilizadas, por exemplo, para mostrar na
página o estado atual de algum dispositivo conectado as linhas de I/O do microcontrolador.
ͻ TCPIPConfig.h, este arquivo define quais protocolos serão utilizados, como o HTTP, ICMP, DHCP,
SMTP, etc. Nele também são determinadas as configurações de rede, como o nome do host, MAC, IP,
máscara de rede, gateway e DNS.
O ENC29J60, mostrado na Figura 2, é um controlador ethernet 10BaseT desenvolvido pela Microchip
para uso em sistemas embarcados, fornecendo as camadas MAC e PHY segundo a norma IEEE 802.3
(ENC28J60, 2011).

Figura 2 – ENC28J60

Uma das características mais relevantes do ENC28J60 é a sua interface de comunicação com o
microcontrolador, a comunicação serial SPI requer somente quatro linhas para transferência
bidirecional de dados, permitindo assim que poucas linhas de I/O do microcontrolador sejam utilizadas
exclusivamente para a comunicação com ENC28J60.
Devido a incompatibilidade das tensões de trabalho do PIC18F4620 e o ENC28J60 são utilizados dois
circuito de alimentação, um para fornecer 5V ao PIC18F4620 e outro para fornecer 3,3V ao ENC28J60.
Um terceiro circuito é utilizado para a conversão de níveis lógicos na comunicação entre o ENC28J60 e o
PIC18F4620. Para que o controlador ethernet possa ser conectado a rede existe a necessidade de utilizar
um transformador isolador compatível com o padrão 802.3, para isso foi utilizado o conector RJ45 HALO
HFJ11 – 101 por já possuir transformador interno. O conector RJ45 juntamente com o transformador
podem também serem aproveitados de placas de rede antigas.
Os circuitos que realizam o acionamento dos dispositivos externos como também demais circuitos
auxiliares já são bastante discutidos na literatura especializada, não necessitando explicações sobre
estes.

4. RESULTADOS
O hardware do sistema foi desenvolvido em matriz de contatos ou protoboard como também é
conhecido pelo fato de estarmos na etapa de testes, assim os componentes utilizados podem ser
colocados e retirados facilmente. Todos os componentes foram obtidos com facilidade no mercado
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nacional sem necessidade de importação como mencionado em trabalhos mais antigos como em
SANTANA (2008).
Os circuitos que compõem o microcontrolador, os LEDs e os relés são mostrados na Figura 3.

Figura 3 – Circuito do Microcontrolador, LEDs e Relés

Em relação ao controlador ethernet é necessária uma atenção especial aos componentes externos
auxiliares, os resistores utilizados para a configuração correta dos circuitos analógicos que constituem o
PHY do controlador de reĚĞEϮϴ:ϲϬƐĆŽƚŽĚŽƐĚĞƉƌĞĐŝƐĆŽ͘^ĆŽƋƵĂƚƌŽƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĚĞϰϵ͕ϵёĐŽŵϭйĚĞ
ĞƌƌŽĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌĚĞϮ͕ϯϮ<ёĐŽŵϭйĚĞĞƌƌŽ͘ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƐƐĞƐƉŽƌŽƵƚƌŽƐĚĞǀĂůŽƌĞƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽƐ
causaria o mau funcionamento do controlador de rede. Este circuito é mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Circuito do Controlador de Rede

O circuito real é mostrado na Figura 5, nela podem ser vistos o microcontrolador PIC18F4620, o
controlador ENC28J60, os LEDs e relés que podem ser acionados através da página. Devido à
incompatibilidade dos terminais do conector RJ45 com os furos do protoboard, uma placa de circuito foi
utilizada como adaptador.

Figura 5 – Circuito Real
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A página de acesso ao sistema é mostrada na Figura 6. Clicando no desenho das lâmpadas é possível
acionar os LEDs no protoboard e clicando no desenho das chaves os relés são acionados, as figuras das
lâmpadas e das chaves estão associadas a variáveis dinâmicas, de forma que quando os dispositivos são
acionados as figuras mudam para representar os estado dos dispositivos associados, a lâmpada acende
e a chave muda de posição.
A página foi desenvolvida em HTML, CSS e utiliza AJAX para o envio de solicitações assíncronas ao
servidor, de forma que quando as figuras mudam de estado não é necessário um carregamento total da
página, é simplesmente feita a alteração na figura.

Figura 6 – Página

Na Tabela 1 é mostrado o custo com os componentes do projeto.
Tabela 1 – Custo com os Componentes

C

U

IC F 2
ENC2
C
D

R

C

1

R 16,00

R 16,00

1

R 12,50

R 12,50

1

R 19,90

R 19,90

-

RS 15,00

RS 15,00

T

R

0700

5. CONCLUSÃO
Este trabalho mostrou que é possível de forma simples e barata verificar o estado de determinado
equipamento e executar sua operação a partir de qualquer lugar que se tenha acesso a um navegador
web, seja um computador, tablet ou até mesmo um aparelho celular.
A não dependência de um computador para armazenamento da página e comunicação com a rede é
também uma contribuição importante do trabalho.
O controle apresentado, de apenas 4 dispositivos, pode ser perfeitamente ampliado para um
número maior de dispositivos sem que ocorram perdas de desempenho do sistema, bastando para isso
apenas a criação de novas variáveis de controle na página e no código C.
Quanto ao funcionamento, o protótipo construído mostrou-se bastante estável mesmo sob
condições onde havia presença de elementos geradores de interferência e mesmo funcionando durante
muitas horas seguidas.
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RESUMO
O cenário mundial necessita, constantemente, aumentar sua oferta energética já que o
crescimento populacional é de ordem exponencial. Porém, é necessário limitar a utilização de
combustíveis fósseis já que não atendem as necessidades por energia e oferecem danos a humanidade.
Dessa forma, foi preciso para os dias atuais pensar na produção de energia considerada limpa. As
energias renováveis, principalmente as proveniente da radiação solar, surgem como possibilidade para
inúmeras maneiras para a geração sustentável de energia. Este artigo propõe como objetivo conhecer
as características da região, que compreende o Sertão Central Cearense, oferece para a energia solar
fotovoltaica por meio de comparações com a principal matriz energética do país, usinas hidrelétricas de
Itaipu e de Sobradinho. A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica de artigos
científicos. Diante das comparações e considerações realizadas, foi-se concluído que a região do sertão
central cearense dispõe de condições favoráveis para o emprego de painéis fotovoltaicos para a geração
de energia, como: média de insolação de 8 horas diárias, radiação solar de 6 KW/m².dia, possuindo
maior eficiência na geração por km² do que as Usinas hidroelétricas de Itaipu e Sobradinho.

Palavras-chave: Energia solar, painéis fotovoltaicos, Sertão Central Cearense.
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1. INTRODUÇÃO
A energia é o ingrediente indispensável no processo de desenvolvimento para as ações antrópicas.
Diante disso, a grande busca do homem ao longo dos tempos foi promover fontes energéticas que
dinamizassem as relações de exploração e de transformação dos recursos naturais. O impacto dessa
atividade sobre o meio ambiente tornou-se bastante significativo, principalmente a partir da Revolução
Industrial com o crescimento populacional, quando sua demanda foi intensificada, devido ao aumento
do consumo que proporcionou problemas ambientais inerentes à queima dos combustíveis fósseis,
como também de não suprir as necessidades por energia para a população. Além disso, trata-se de
recursos naturais não renováveis.
Neste cenário, pode-se destacar a energia solar como uma fonte de energia abundante,
principalmente nas localidades próximas à linha Equador. No Brasil, esse tipo de processo é privilegiado
nas regiões Norte e Nordeste, devido ao número relativamente reduzido de variações climáticas e por
obter os maiores índices de radiação, sendo usados como alvos dessa nova tecnologia.
Recentemente, algumas pesquisas voltadas à área de energias alternativas citam o Brasil como um
grande empreendedor, visando ao atendimento de comunidades isoladas da rede de energia elétrica e
ao desenvolvimento regional tornando-o cada dia mais favorável à medida que a elevação dos custos e
as dependências dos combustíveis fósseis evoluem de forma perigosa no cenário mundial, tornando-se
uma alternativa que substitui estas fontes que já mostram seus sinais de esgotamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O estado do Ceará é caracterizado por dimensões estruturais favoráveis para o emprego das mais
diversificadas fontes de energias alternativas, pois tem em seu litoral o maior potencial para a geração
de energia eólica, em nível nacional; o interior possui a usina de biodiesel da PETROBRAS que converte
óleos vegetais e gorduras animais em combustível (HOLANDA, 2007), isso são razões essenciais para um
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o Sertão Central Cearense que abrange uma área de
15.678,40 Km², sendo subdividida em 12 municípios e inserida na região semiárida nordestina,
usufruindo de um clima tropical quente semiárido com temperatura média variando entre 26º e 28ºC
(Perfil Básico Municipal 2002/03), dispõe de características fundamentais para fomentar o emprego da
energia solar, uma vez que a oferta de energia considerada limpa deve buscar formas de suprimento
energético compatíveis com as potencialidades e necessidades socioeconômicas de cada região.
O sol é fonte de energia renovável e o aproveitamento desta energia tanto como fonte de calor
quanto de luz, é uma das alternativas energéticas mais promissoras para a substituição total ou parcial
dos combustíveis fósseis, sendo um dos grandes desafios do novo milênio. A radiação solar propicia a
conversão direta da energia solar em energia elétrica sobre determinados materiais, uma vez que o
calor transmitido ainda pode ser usado como fonte térmica, aproveitando para aquecimento de água
em diversas regiões, bem como viabilizar o uso de chuveiros elétricos, por exemplo, (ABRAVA, 2000).

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
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3.1. Justificativa
Pesquisas realizadas na área de bioenergia visam contribuir de forma significativa para o
desenvolvimento da região do semiárido nordestino, abordando as potencialidades que se destacam no
cenário e sensibilizando a ideologia de desenvolvimento sustentável.

3.2. Objetivo geral
Conhecer as características da região do Sertão Central Cearense, percebendo a viabilização da
atividade com o objetivo de empregar tecnologias voltadas para o uso de energia solar fotovoltaica.

4. METODOLOGIA
O método utilizado na realização desta pesquisa foi um levantamento bibliográfico de caráter
qualitativo realizado por meio de sites, artigos científicos e Atlas que possibilitaram a descrição do
cenário panorâmico da região do Sertão Central Cearense, como: temperatura, clima, latitude. Visando
assim as condições que favorecessem o emprego da tecnologia de painéis fotovoltaicos.

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A energia solar é abundante, permanente e renovável, não polui e nem prejudica o ecossistema.
É ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas. O Sertão Central Cearense tem o território
localizado em uma latitude média aproximada de 5º41’23” S ( Perfil Básico Municipal 2002/03),
excelente para o armazenamento de radiação solar, uma vez que na região Nordeste a média anual de
radiação solar é de aproximadamente de 6 kw/m².dia (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 1997), além
de está introduzida em uma localidade relativamente próxima a linha do Equador, onde observa-se na
Figura 1 uma insolação média anual de 8 horas diárias.

Figura 1- Média anual da insolação média diária em horas de energia solar que pode ser aproveitada para gerar eletricidade.
Fonte: ATLAS Solarimétrico do Brasil. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2000.

Segundo Menezes Neto (2007), o período de maior incidência da radiação solar no Ceará
coincide com o período de escassez de água, agravando-se no interior do Estado, o mesmo indica a
utilização de painéis fotovoltaicos para o uso de sistemas de bombardeamento de água que atendessem
as comunidades de baixa renda.
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Para o desenvolvimento de eletricidade em escala comercial, o grande obstáculo tem sido o
custo das células solares, analisado na Tabela 1.

Tabela1- Eficiência de conversão e custo de células solares
Tipo de célula

Eficiência

Custo

Teórica

Laboratório

Comercial

(US$/Wp)

Silício de cristal simples

30,0

24,7

12 a 14

4a7

Silício concentrado

27,0

28,2

13 a 15

5a8

Silício policristalino

25,0

19,8

11 a 13

Silício amorfo 17,0

13,0

4a7

3a5

4a7

Fonte: Green et al, 2000.

Atualmente, os custos de capital divergem entre 5 e 15 vezes os custos unitários de uma usina a gás
natural (BAJAY ET AL; 2000). Nota-se que ao decorrer dos anos houve uma redução de 40% e estima-se
que o mesmo aconteça nos próximos anos (IEA, 1999). Nesse contexto, os valores estão em uma faixa
de US$ 200 a US$ 300 por megawatt-hora e entre US$ 3 e US$ 7 mil quilowatt instalado.
No Brasil, a principal matriz energética que geram cerca de 90% da eletricidade no país é a energia
hidráulica (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 1997). Apesar de não promover emissão de poluentes
para a atmosfera, as usinas produzem um impacto ambiental durante seu processo de construção e
instalação, sendo uma das consequências observadas o alagamento de grandes áreas cultiváveis.
Visando o comparativo de eficiência entre o potencial da tecnologia proposta bem como a principal
forma de geração de energia no País, tomou-se como referencial comparativo a usina de Itaipu, a maior
usina hidrelétrica do mundo, com uma área superficial de 1.350 km² e com uma produção anual
entorno de 85,9 bilhões kWh/ano (ITAIPU, 2010) e a usina hidrelétrica de Sobradinho, localizado na
região Nordeste, no estado da Bahia, possui um extenso reservatório de água para a região, sendo
considerado o segundo maior lago artificial do mundo que apresenta uma superfície de espelho d’água
de 4.214 km² e com a capacidade de 1.050.300 KW/ mês (CHESF, 2011) para o emprego da relação entre
área utilizada para produção de energia e capacidade geradora. Observado na Tabela 2.

Tabela2- Comparação de fornecimento de energia (potência/área) entre Itaipu e Sobradinho
Potência (KWh/mês)
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Área (Km²)

Relação (MW/mês)
(Km²)

ITAIPU

85,9 x 109

1.350

5.302,470

SOBRADINHO

10,403 x 108

4.214

249,2406

Fonte: CHESP, 2011; ITAIPU, 2010.

Tabela 3- Eficiência média dos materiais utilizados na construção dos painéis fotovoltaicos

Tipo de célula

Eficiência comercial (média)

Simulação de geração de energia
em MW/Km²

Silício de cristal simples

13%

780

Silício concentrado

14%

840

Silício policristalino

12%

720

Silício amorfo 17,0

4%

240

Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil, 1997.

Na Tabela 3 observa-se uma simulação, sob a ótica da geração de energia solar fotovoltaica, em
1 km2 na região do Sertão Central Cearense,correspondo a 0,06% do território total da região. De acordo
com o Atlas Solarimétrico do Brasil (1997), 1 Km² de uma área na região central do Ceará produz por dia
uma potência de aproximadamente 6 x 106 KW/Km2.dia, considerando a eficiências média dos principais
matérias utilizados na construção das células fotovoltaicas como por exemplo, a célula de Silício
concentrado com um rendimento comercial médio de 14% produziria energia em torno de 21.600
MW/Km² .mês, superando a eficiência média em Km2 de área ocupada em até quatro vezes a de Itaipu e
oitenta seis vezes a usina de Sobradinho, estes números expressivos podem contribuir para a
recuperação de grandes áreas do território cearense que tem tido seu valor social, econômico e
ambiental depreciado por conta do avanço da degradação como áreas desertificadas e salinizadas em
vários pontos do território do Sertão Central Cearense.
Porém, um dos grandes desafios para o avanço da energia solar fotovoltaica continua sendo o
valor elevado de construção e manutenção das células solares, inviabilizando boa parte dos projetos por
conta da necessidade de uma grande quantidade de baterias para o armazenamento e distribuição da
energia.
Os resultados animadores para o incremento e o fomento a pesquisa fazem-se necessários para que
seja superada esta barreira e que se possa garantir a autossuficiência de energia limpa e renovável para
a região do Sertão Central Cearense, quesito primordial para o alcance do desenvolvimento sustentável.
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6. CONCLUSÃO
Com base nos resultados desta pesquisa foi possível concluir que:
ͻ A região do Sertão Central Cearense, localizada a uma latitude 5º41’23” S, possui uma das
maiores tempos de insolação do país com uma média de 8 horas diárias e uma radiação em torno de
6kw/m2.dia, a proximidade com a linha do equador pode garantir uma maior uniformidade nos
períodos de radiação.
ͻ Em comparação com a principal modalidade de geração de energia elétrica no Brasil a
hidroelétrica como Itaipu e a hidroelétrica de Sobradinho em termos de produção de energia por km2
de área ocupada, a utilização de energia solar fotovoltaica mostrou-se mais eficiente em até quatro
vezes a usina de Itaipu e oitenta e seis vezes a usina de Sobradinho, com a possibilidade de geração de
aproximadamente 21.600MW/Km².mês, utilizando um painel de silício concentrado e assumindo uma
eficiência de 14%, já que com a usina de Itaipu é gerado 5.302,40 MW/Km².mês e a usina de Sobradinho
é de 249,2406 MW/Km².mês.
ͻ O custo da produção e da manutenção dos painéis fotovoltaicos continua sendo um dos grandes
fatores limitantes a uma maior massificação desta modalidade de produção de energia, necessitando
ainda de aumento da tecnologia nas fases de armazenamento e distribuição da energia como também
em suas eficiências que em escala comercial na ultrapassam os 15%.
ͻ Esta modalidade pode representar o retorno à valorização de grandes áreas que sofrem com o
avanço da desertificação reinserindo as mesmas mais uma vez nos processos produtivos, desta vez, com
a produção de energia solar fotovoltaica.
ͻ O avanço desta modalidade associado aos avanços tecnológicos pode representar o início de
novos tempos a regiões como o Sertão Central Cearense a um futuro promissor na produção de energia
limpa e renovável, fator primordial para o alcance do desenvolvimento regional das localidades.
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&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ^ŽďƌĂů
ƌŽŐĞƌŝŽ͘ĚŝŽŐĞŶĞƐ͘ĨΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƉƌǇƐĐŝůůĂƐŽƵƐĂΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌͲƌĞũĂŶĞĐƐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ǀŝƐĂ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ƋƵĞ ĨŽŝ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƵŵĂƌƋƵŝǀŽĚĞĄƵĚŝŽ͘ƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƵŵĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽƚĞſƌŝĐĂĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƐƵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ŐƌĄĨŝĐŽƐĞĞƋƵĂĕƁĞƐ͘ĚŝĂŶƚĞ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽƉƌŽďůĞŵĂ͕ŝůƵƐƚƌĂŶĚŽŽĞƐƉĞĐƚƌŽĚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞĚŽĄƵĚŝŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ƐĆŽ ŝůƵƐƚƌĂĚŽƐ ĂƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕƁĞƐ ƋƵĞ Ž ĄƵĚŝŽ ƉŽƐƐƵŝ͕ Ž ĞĐŽ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ ƵŵĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚĞĚĞϲϬ,ǌ͘WŽƌĨŝŵƐĆŽŝůƵƐƚƌĂĚŽƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉſƐĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĞĄƵĚŝŽ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĞĄƵĚŝŽ͕ĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚ͕ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĞĐŽ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĄƵĚŝŽĠƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽƋƵĞŐĞƌĂďĂƐƚĂŶƚĞ ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͘ůŐƵŶƐĂĨŝƌŵĂŵƋƵĞĠƵŵĂ
ƋƵĞƐƚĆŽĚĞŐŽƐƚŽƉĞƐƐŽĂůĞĂƐŶŽƐƐĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐŽŵƐĆŽƚĆŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĂŶƚŽŽƐŶŽƐƐŽƐ
ŐŽƐƚŽƐĞŵǀŝŶŚŽ͕ƉĞƐƐŽĂƐŽƵŵƷƐŝĐĂ;dKK>͕ϭϵϵϵͿ͘
^ĆŽĚŝǀĞƌƐŽƐŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŽŵĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞƉƌŽĚƵĕƁĞƐ
ƐŽŶŽƌĂƐ͕ ĚĞŶƚƌĞ ĞůĞƐ ƚĞŵŽƐ͗ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ Ğŵ ďŝƚƐ ƉĂƌĂ ĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ƚĂǆĂ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ĨŝůƚƌĂŐĞŵ͕ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞĞĐŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ƐƐĞƐĨĂƚŽƌĞƐƐĆŽĞŵŐĞƌĂŝƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ƉŽŝƐĂŵĂŝŽƌŝĂ
ĚŽƐĄƵĚŝŽƐƉƌŽǀĠŵĚĞŵşĚŝĂƐĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂŝƐ͘
hŵ ƐŽŵ ŐƌĂǀĂĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝŐŝƚĂů Ġ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ƉĂƌĂ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŝƐĐƌĞƚŽƐ͕ ũĄ Ă ŐƌĂǀĂĕĆŽ ƉŽƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂŶĂůſŐŝĐŽ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚşŶƵŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ Ġ ĐůĂƌŽ ƉĞƌĐĞďĞƌ ƋƵĞ ŶŽ ŵĞŝŽ ĚŝŐŝƚĂů ĞǆŝƐƚĞŵ ĂƉƌŽǆŝŵĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂƐ
ĂŵŽƐƚƌĂƐŽďƚŝĚĂƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶŽŵĞŝŽĂŶĂůſŐŝĐŽƐĆŽƵƐĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĂŝƐũĄƋƵĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƵůƐŽĞůĠƚƌŝĐŽ
ŐĞƌĂĚŽƉĞůŽƐŝŶĂůĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉŽĚĞƐĞƌĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶĂŵşĚŝĂĚĞĚĞƐƚŝŶŽ;^/>s͕ϮϬϬϳͿ͘ƐƚĂƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĕƁĞƐƐĆŽĚĞǀŝĚŽĂƋƵĂŶƚŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐ͘KĞƌƌŽĐĂƵƐĂĚŽƉĞůĂƋƵĂŶƚŝǌĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌƚƌĂƚĂĚŽ
ĐŽŵŽƵŵĂĞƐƉĠĐŝĞĚĞƌƵşĚŽ;,z</E͕ϮϬϬϭͿ͘
^ĆŽŝŶƷŵĞƌĂƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽĚĞĄƵĚŝŽƐ͘ĂƉůŝĐĂĕĆŽĨŝŶĂů
ĠƚĂůǀĞǌŽĂƐƉĞĐƚŽŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂ
;Z/EZ͖ ^,&Z͕ ϭϵϳϴ͕ Ɖ͘ ϲͿ͘ EĂ &ŝŐƵƌĂ Ϭϭ ƐĆŽ ŝůƵƐƚƌĂĚĂƐ ĂůŐƵŵĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ
ĚŝŐŝƚĂůĚĞĄƵĚŝŽ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲůŐƵŵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƚşƉŝĐĂƐĚĞWƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŝŐŝƚĂůĚĞƵĚŝŽ͘

EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞŵŽǀĞƌƌƵşĚŽƐĞ
ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐ ĚĞ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĚĞ ǀŽǌ͘ K ƚĞǆƚŽ ĞƐƚĄ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͘ EĂ ^ĞĕĆŽ ĚŽŝƐ Ġ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƵŵĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ Ğ ŶĂ
^ĞĕĆŽ ƚƌġƐ͕ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽƐ ŶĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞ Ă
ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚŽ ĄƵĚŝŽ ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ůŽŐŽ ĂƉſƐ Ğ ŝůƵƐƚƌĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚŝĚŽƐ͘

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ &ŝůƚƌŽEŽƚĐŚ
 ƉŽƐƐşǀĞů ĨĂǌĞƌ ƵƐŽ ĚĂ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂƐ ƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞ ƉſůŽƐ Ğ ǌĞƌŽƐ ƉĂƌĂ
ŽďƚĞƌƵŵƚŝƉŽĞƐƉĞĐŝĂůĚĞĨŝůƚƌŽ͕ŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚ͘ƐƐĞĠƵŵĐĂƐŽĞƐƉĞĐŝĂůĚŽƐĨŝůƚƌŽƐƌĞũĞŝƚĂͲĨĂŝǆĂƐ͕ĐŽŵƵŵĂ
ƉĞƋƵĞŶĂĚŝƐƚŝŶĕĆŽ͕ĂůĂƌŐƵƌĂĚĞĨĂŝǆĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞũĞŝƚĂƌĠŝĚĞĂůŵĞŶƚĞŶƵůĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƌĞũĞŝƚĂĂƉĞŶĂƐ
ƵŵĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘ K ŐĂŶŚŽ Ġ ǌĞƌŽ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ƉĞƋƵĞŶĂ ĨĂŝǆĂ ĐĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ ĂůŐƵŵĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĞƵŶŝƚĄƌŝŽƉĂƌĂĂƐĚĞŵĂŝƐ;>d,/͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϰϬϱͿ͘KƵƚƌĂhŵĂďŽĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĞŵĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐƚĞĨŝůƚƌŽĠŝůƵƐƚƌĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϬϮ͘
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EĂ&ŝŐƵƌĂϬϮĠƉŽƐƐşǀĞůƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ĞĐŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉƌſǆŝŵĂƐĂĞƐƐĂ͕ƚĂŵďĠŵ͘

ĨŽŝƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƌĞũĞŝƚĂĚĂ͕

&ŝŐƵƌĂϭͲZĞƐƉŽƐƚĂĞŵĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƵŵĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚ͘

WĂƌĂ ƐĞ ŽďƚĞƌ ƵŵĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ƋƵĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚŽ ĨŝůƚƌŽ
ŶŽƚĐŚ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĨĂǌĞƌĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ͗

ϭ͘ZĞũĞŝƚĂƌĂƉĞŶĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐŝŶĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ͘
Ϯ͘'ĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐƐŽĨƌĂŵƉĞƋƵĞŶĂƐĂƚĞŶƵĂĕƁĞƐ͘

WĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞƉŽƌƚĂƌͲƐĞĂŽĐŽŶĐĞŝƚŽƐŽďƌĞĂŝŶĨůƵġŶĐŝĂ
ƋƵĞ Ƶŵ ǌĞƌŽ ĚĞƚĠŵ ƐŽďƌĞ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ͘ ^Ğ Ƶŵ ǌĞƌŽ ĨŽƌ ƉŽƐƚŽ ƉƌſǆŝŵŽ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŝŶĚĞƐĞũĄǀĞů

͕ŚĂǀĞƌĄƵŵĂĂƚĞŶƵĂĕĆŽƐŽďƌĞĞƐƚĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƵĚŽ͕ƐĞŽǌĞƌŽƉŽƌƉŽƐƚŽĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ

ƐŽďƌĞ ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ƶŵ ǌĞƌŽ ŝŐƵĂů Ă
ƚŽƌŶĂŶĚŽͲĂŶƵůĂ͘

 ŽĐŽƌƌĞƌĄ ƵŵĂ ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ ŝŶĨŝŶŝƚĂ ƐŽďƌĞ ĞƐƐĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕


ƋƵĂĕĆŽϬϭ͘

ĞƐĞƵĐŽŶũƵŐĂĚŽ

WŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽŽƐǌĞƌŽƐ

͕ĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞŵĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĠĚĂĚĂƉĞůĂ
[Eq.

01]
ĂƐŽĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚĨŽƐƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞůĂƋƵĂĕĆŽϬϭ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞƐƚĂƌŝĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚĂ͕ĐŽŶƚƵĚŽ͕ĂƐĞŐƵŶĚĂŶĆŽ͘ĨŝŵĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂƐĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐƉƌſǆŝŵĂƐĂ
ŶĆŽƐŽĨƌĂŵŐƌĂŶĚĞƐĂƚĞŶƵĂĕƁĞƐ͕ĨĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞĞƐƚĂƐƌĞĐĞďĂŵƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŐĂŶŚŽ͘/ƐƚŽĠ
ƉŽƐƐşǀĞů ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽ Ƶŵ ƉſůŽ ƉƌſǆŝŵŽ ĂŽ ĐşƌĐƵůŽ ƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ž ƐĞƵ ƌĂŝŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂŐĂŶŚŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͘
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WŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽ ŽƐ ƉſůŽƐ ƌ
ƋƵĂĕĆŽϬϮ͘

 Ğ ƐĞƵ ĐŽŶũƵŐĂĚŽ ƌ

͕ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ Ġ ĚĂĚĂ ƉĞůĂ
[Eq. 0 ]

ƋƵĂĕĆŽϬϭƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŶƵŵĞƌĂĚŽƌĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚĂŽƉĂƐƐŽƋƵĞ
Ž ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌ Ġ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ ƋƵĂĕĆŽ ϬϮ͕ ĐŽŵ ŝƐƐŽ͕ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ Ġ ĚĂĚĂ ƉĞůĂ
ƋƵĂĕĆŽϬϯ͘

[Eq. 0 ]
KĂũƵƐƚĞĚĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĂƐĞƌƌĞũĞŝƚĂĚĂƉŽĚĞƐĞƌĂũƵƐƚĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƋƵĂĕĆŽϬϰ͘ŵƋƵĞ
 Ġ Ă ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ Ğŵ ŚĞƌƚǌ Ğ  Ă ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ͘  &ŝŐƵƌĂ Ϭϯ ŝůƵƐƚƌĂ Ž
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉſůŽƐ Ğ ǌĞƌŽƐ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĂ ƋƵĂĕĆŽ Ϭϯ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ă &ŝŐƵƌĂ Ϭϰ
ŝůƵƐƚƌĂĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞŵĂŵƉůŝƚƵĚĞƉĂƌĂĚŝǀĞƌƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌ͘

[Eq. 0 ]

&ŝŐƵƌĂϮͲŝĂŐƌĂŵĂĚĞƉſůŽƐĞǌĞƌŽƐ͘

Ϯ͘Ϯ ƋƵĂůŝǌĂĕĆŽ
hŵ ĐĂŶĂů ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƉŽƐƐƵŝ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĚŽ ƐŝŶĂů
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽ͘dĂůĂƐƉĞĐƚŽƉŽĚĞĂĐĂƌƌĞƚĂƌĂůŐƵŵĂƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŶŽƐŝŶĂůŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĞƚƌĂĨĞŐĂƉĞůŽĐĂŶĂů͘
ƐƚĞĨĞŶƀŵĞŶŽƉŽĚĞƉƌŽǀŽĐĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽƐŝŶĂůƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĂŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
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Ɛ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐŶŽ ƐŝŶĂů ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƐ ŶŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͕ ĐŽŵ
ŝŶƚƵŝƚŽĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŽĞĨĞŝƚŽŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽƉĞůŽĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ĨĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽ
ƵƐŽĚĞĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌĞƐŶŽƐƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͘&ŝŐƵƌĂϬϱŝůƵƐƚƌĂƵŵĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽŶŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘

&ŝŐƵƌĂϯͲZĞƐƉŽƐƚĂĞŵĂŵƉůŝƚƵĚĞĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚƉĂƌĂǀĄƌŝŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲƐƋƵĞŵĂŝůƵƐƚƌĂŶĚŽĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ͘

WŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĂƉĂƌƚŝƌĚĂ&ŝŐƵƌĂϬϱ͕ƋƵĞĂƐĂşĚĂĚŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌŶĆŽĠĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŝŐƵĂůĂŽ
ƐŝŶĂůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĂŬŶĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘dĂůĨĂƚŽĠŽďƚŝĚŽĂƉĞŶĂƐĞŵƌĞĂůŝǌĂĕƁĞƐ
ŝĚĞĂŝƐ;ŶĆŽŽďƚŝĚĂƐĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞͿ͕ĐŽŶƚƵĚŽ͕ŽƉĂƉĞůĚŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌĠĞƐƚŝŵĂƌŽƐŝŶĂůĚĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽĐĂŶĂů
ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĞƌƌŽĞсĂʹĆƐĞũĂŽŵĞŶŽƌƉŽƐƐşǀĞů͘

Ϯ͘ϯ ĐŽƐŝŵƉůĞƐ
hŵĞǆĞŵƉůŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽĠĂƌĞŵŽĕĆŽĚĞĞĐŽĚĞƵŵƐŝŶĂůĚĞĨĂůĂ͘KĞĨĞŝƚŽ
ĐĂƵƐĂĚŽĚŽĞĐŽƉŽĚĞƐĞƌŝůƵƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϬϲ͘
Ɛ ƉĞƐƐŽĂƐ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂŵ ŶĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĞĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ ƌĞĨůĞǆƁĞƐ
ĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀŽǌŶŽƐŽďũĞƚŽƐ͕ƉĂƌĞĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĂƚƌĂƐŽĞŶƚƌĞŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĞŽƐ
ƐŝŶĂŝƐĚĞĞĐŽĠƉĞƋƵĞŶŽ͕ŽƋƵĞĨĂǌĐŽŵƋƵĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞĐŽŶĆŽƐĞũĂƉĞƌĐĞďŝĚĂ;/^WK͕ϮϬϬϴͿ͘
&ŝŐƵƌĂϬϲŝůƵƐƚƌĂĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƵŵĞĐŽƐŝŵƉůĞƐ͘ĨŽŶƚĞĠĚĞŽŶĚĞƉƌŽǀĠŵŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌ͕Ğ
ĂŽƉĂƐƐĂƌƉŽƌƵŵĐĂŶĂůŽƐŝŶĂůĚĞǀŽǌƐŽĨƌĞĂůŐƵŵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞĚŝĨĞƌĞĚŽƐŝŶĂůƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂĨŽŶƚĞ͘
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&ŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽĞĐŽƉŽĚĞƐĞƌǀŝƐƚŽĐŽŵŽƵŵĞǆĞŵƉůŽĚĞƌĞĨůĞǆĆŽ͕ŽŶĚĞŽƐŝŶĂůŽƌŝŐŝŶĂůĠƌĞĨůĞƚŝĚŽĞĐŚĞŐĂ
ƵŵĂǀĞƌƐĆŽĂƚƌĂƐĂĚĂŶŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘YƵĂŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂ ǀĞƌƐĆŽĂƚƌĂƐĂĚĂĚŽƐŝŶĂůĐŚĞŐĂĂŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͕Ž
ĞĐŽĠĚŝƚŽƐŝŵƉůĞƐ͘

&ŝŐƵƌĂϱͲƐƋƵĞŵĂŝůƵƐƚƌĂŶĚŽĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ͘

WĂƌĂ Ž ĐĂŶĂů ƉƌŽǀŽĐĂƌ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ĞĐŽ͕ Ă ĐŚĞŐĂĚĂ ŶŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ Ġ Ž ƉƌſƉƌŝŽ ƐŝŶĂů ĐŽŵ ƵŵĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƚƌĂƐĂĚĂĚĞ ƐĞŐƵŶĚŽƐĞĂƚĞŶƵĂĚĂƉŽƌƵŵĨĂƚŽƌ ͘ƋƵĂĐŝŽŶĂŶĚŽ͕ĠŽďƚŝĚŽ;ƋƵĂĕĆŽϬϱͿ͗

[Eq.0 ]
EŽĚŽŵşŶŝŽĚĞƚĞŵƉŽĚŝƐĐƌĞƚŽ;ƋƵĂĕƁĞƐϬϲĞϬϳͿ͗

[Eq.0 ]
[Eq.0 ]
ƉůŝĐĂŶĚŽĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂǌŶĂƋƵĂĕĆŽϬϳ͕ƌĞƐƵůƚĂĞŵ;ƋƵĂĕĆŽϬϴͿ͗

[Eq.0 ]
 ƋƵĂĕĆŽ Ϭϳ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ĞĐŽ ĐŽŵ ĂƚƌĂƐŽ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ĂƉĞŶĂƐƵŵĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƚƌĂƐĂĚĂĚŽƐŝŶĂůŽƌŝŐŝŶĂůĠŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƉĞůŽƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
ĨŝŵĚĞƌĞŵŽǀĞƌŽĞĨĞŝƚŽĚŽĞĐŽƉƌŽǀŽĐĂĚŽƉĞůŽĐĂŶĂů͕ƵƚŝůŝǌĂͲƐĞƵŵĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌƉĂƌĂƚĂůĨŝŵ͘
KĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌĠƉŽƐƚŽĞŵĐĂƐĐĂƚĂĐŽŵŽĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐƵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĠĚĂĚĂ
ƉĞůĂƋƵĂĕĆŽϬϵ͘&ŝŐƵƌĂϬϳŝůƵƐƚƌĂĞƐƐĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ͘

[Eq.0 ]
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WĂƌĂ

ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ

ĚŽ

͕

ďĂƐƚĂ

ŝƐŽůĄͲůŽ

ŶĂ

ƋƵĂĕĆŽ

ϲ

Ğ

ĨĂǌĞƌ

Ŷ

с

͕ƌĞƐƵůƚŽƋƵĞĠĞǆƉƌĞƐƐŽŶĂƋƵĂĕĆŽϭϬ͗

[Eq.10]

&ŝŐƵƌĂϲͲǆĞŵƉůŽĚŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌƉĂƌĂŽĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĞĐŽ͘

ϯ Z^h>dK^WZd/K^
Žŵ ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĨŝůƚƌŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ĄƵĚŝŽ͕ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ƶŵ
ĄƵĚŝŽĐŽŵŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƵŵĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞĐŽŵĞĐŽƐŝŵƉůĞƐ͘KĞƐƉĞĐƚƌŽ
ĞŵĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞƐƚĞĄƵĚŝŽĠŝůƵƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϬϴ͘
ĨŝŵĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽĄƵĚŝŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞĂůŐƵŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƋƵĞƐĞƌĆŽĚĞƚĂůŚĂĚĂƐŶĂƐƐĞĕƁĞƐϯ͘ϭĞϯ͘Ϯ͘


0715

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





&ŝŐƵƌĂϳͲƐƉĞĐƚƌŽĞŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽĄƵĚŝŽŽƌŝŐŝŶĂů͘

ϯ͘ϭ ĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĞĐŽƐŝŵƉůĞƐ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƵƐŽĚĞƵŵĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌƉĂƌĂĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĞĐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ^ĞĕĆŽϮ͘ϯ͕
ĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĐŽŵŝŶƚƵŝƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƋƵĞƉƌŽĚƵǌŝƵŽĞĐŽĞ
ŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĐĂŶĐĞůĂƌŽĞĨĞŝƚŽĚĞƐƚĞ͘
EŽĂƌƋƵŝǀŽĚĞĄƵĚŝŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƉĞŶĂƐƵŵĂƚƌĂƐŽ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽŽĞĐŽƐŝŵƉůĞƐ͘K
ƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽĠĚĞƐĐŽďƌŝƌŽĂƚƌĂƐŽ

ĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐŝŶĂůĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƉĞůŽĞĐŽ͕ůŽŐŽĂƉſƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂ

ĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĞŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ͕ƉŽŝƐĂŵďŽƐĚĞƉĞŶĚĞŵĚŽĂƚƌĂƐŽ;
;ƋƵĞƚĂŵďĠŵĚĞƉĞŶĚĞĚĞ

ͿĞĚŽĨĂƚŽƌĚĞĞƐĐĂůĂɲ

Ϳ͘

WĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ͕ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ ĚĞ Ƶŵ ĂƌƚŝĨşĐŝŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ ĞůĞŐĂŶƚĞ͘ &Žŝ ĐĂůĐƵůĂĚĂ Ă
ĂƵƚŽĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽ ƉĞůŽ ĞĐŽ͕ ƉŽŝƐ͕ ĐŽŵ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ͕ Ă
ĂƵƚŽĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄƵŵƉŝĐŽĚĞƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂĂŵŽƐƚƌĂĞŵƋƵĞŽƐƐŝŶĂŝƐƐĆŽŝŐƵĂŝƐ͘
&ŝŐƵƌĂϬϵŝůƵƐƚƌĂƚĂůĞŶƵŶĐŝĂĚŽ͘
WĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽĂƚƌĂƐŽ͕ĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌŽŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞĂƐ
ĂŵŽƐƚƌĂƐ͕ ĚĞƐƉƌĞǌĂŶĚŽ ĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ͕ ƉŽŝƐ ƐĞ ƌĞĐŽƌƌĞƌŵŽƐ Ă ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĂƵƚŽĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŚĂǀĞƌĄ Ƶŵ ƉŝĐŽ ŶŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ͘ K ĂƚƌĂƐŽ  Ġ ϮϱϬϬ͕ ĞŶƚĆŽ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă
ƋƵĂĕĆŽϭϬĨŽŝŽďƚŝĚŽŽƐĞŐƵŝŶƚĞǀĂůŽƌ͕ɲсϬ͘ϵϬϬϭ͘dĞŶĚŽĞŵŵĆŽƐŽĂƚƌĂƐŽĞŽĨĂƚŽƌĚĞĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚŽ
ĞĐŽ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚŽ ĐĂŶĂů ;ƋƵĂĕĆŽ ϭϭͿ Ğ ĚŽ ĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ ;ƋƵĂĕĆŽ ϭϮͿ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐĆŽ͗

[Eq.11]
[Eq.1 ]
ƉſƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ĞƋƵĂĕĆŽ ĚŽ ĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ͕ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ Ž ĞĐŽ ĚŽ ĄƵĚŝŽ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͕ Ž
ƉƌſǆŝŵŽƉĂƐƐŽĠƌĞĂůŝǌĂƌĂĐŽŶǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽĞƋƵĂůŝǌĂĚŽƌ͘
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&ŝŐƵƌĂϴʹ&ƵŶĕĆŽĚĞĂƵƚŽĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞŶŽƉŝĐŽĚĞƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞ͘

3.2 Cancelamento da componente interferente
KƐŝŶĂůĚĞĄƵĚŝŽĞŵĞƐƚƵĚŽ͕ƚĂŵďĠŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚĞĞŵϲϬ,ǌ͕ǀĞũĂĂ
&ŝŐƵƌĂϭϬ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ŽƵƐŽĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚƐĞĞŶĐĂŝǆĂƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐŽůƵĕĆŽĚĞƐƐĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŝŶĚĞƐĞũĂĚĂ͕ ďĂƐƚĂ ƐŝŶƚŽŶŝǌĄͲůŽ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ  с ϲϬ ,ǌ͕ ŶĂ ƋƵĂĕĆŽ Ϭϰ Ğ ƐƵďƐƚŝƚƵŝŶĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ
ƋƵĂĕĆŽϬϯ͕ŽďƚġŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͘

 ŶĂ

ƐŽďƌĞƉŽƐŝĕĆŽĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚŶŽĞƐƉĞĐƚƌŽĚĞĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚŽĄƵĚŝŽĂŶĂůŝƐĂĚŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂ
&ŝŐƵƌĂϭϭ͘ƉſƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂĞƋƵĂĕĆŽĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚƉĂƌĂĞůŝŵŝŶĂƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚĞĞŵϲϬ,ǌ͕
ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞĂůŝǌĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚ͘

&ŝŐƵƌĂϵͲƐƉĞĐƚƌŽĞŵĨƌĞƋƵĞŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĐŽŵŝŶƚĞƌĨĞƌġŶŶĐŝĂĞŵϲϬ,ǌ͘
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&ŝŐƵƌĂϭϬʹƚƵĂĕĆŽĚŽĨŝůƚƌŽŶŽƚĐŚŶŽĞƐƉĞĐƚƌŽĚĞĄƵĚŝŽ͘

ϰ KE>h^K
dŽĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂŶĄůŝƐĞĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶĂů͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞĨŽŝĨĞŝƚŽ
ƵƐĂŶĚŽŽƐŽĨƚǁĂƌĞDd>͘
ŽŶĐůƵşŵŽƐĞŶƚĆŽƋƵĞƉĂƌĂĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞĞĐŽƐŝŵƉůĞƐ͕ŽŶĚĞŽƐŝŶĂůĠƌĞĨůĞƚŝĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂǀĞǌ͕
ŽƵƐŽĚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂŝŶǀĞƌƐĂƉĂƌĂĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĂĚŝƐƚŽƌĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĐĂƵƐĂĚŽƉĞůŽĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ĨŽŝĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ŽďƚĞŶĚŽƵŵƐŝŶĂůĚĞǀŽǌĐŽŵŵĂŝƐƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
EĂ ƌĞŵŽĕĆŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ϲϬ ,ǌ͕ ƋƵĞ Ġ ŵƵŝƚŽ ĐŽŵƵŵ ĚĞǀŝĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ŵĄ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌŽƐŝŶĂůĚĞƐŽŵ͕ĨŽŝƵƐĂĚĂĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ĚŽ ĨŝůƚƌŽ EŽƚĐŚ͘ K ĨŝůƚƌŽ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ ƐĂƚŝƐĨĞǌ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ũĄ ƐĂďşĂŵŽƐ Ă ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĂ
ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ƌĞƚŝƌĂŶĚŽ ƉŽƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĞƐƚĂ͘ ƐƐŝŵ͕ ŽďƚĞŵŽƐ Ž ƐŝŶĂů ĚĞ ŽƌŝŐĞŵ ĐŽŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƐƵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƐĞŵĞĐŽĞŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ͘

C
,z</E͕^͘ZZz͕s͘s͘^ŝŶĂŝƐĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ͘ϭ͘Ě͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ŽŽŬŵĂŶ͕ϮϬϬϭ͘ϲϲϴƉ͘
>d,/͕͘W͘^ŝŶĂŝƐĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ>ŝŶĞĂƌĞƐ͘Ϯ͘ĞĚ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ŽŽŬŵĂŶ͕ϮϬϬϳ͕ϴϱϲƉ͘
Z/EZ͕ >͘Z͖ ^,&Z͕ Z͘ t͘ ŝŐŝƚĂů WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽĨ ^ƉĞĞĐŚ ^ŝŐŶĂůƐ͘ ϭ͘ ĞĚ͘ EĞǁ :ĞƌƐĞǇ͗ WƌĞŶƚŝĐĞ ,Ăůů͘
ϭϵϳϴ͘ϱϭϮƉ͘
^/>s͕D͘͘'͘&ŝůƚƌŽƐŝŐŝƚĂŝƐƉůŝĐĂĚŽƐĞŵ^ŝŶĂŝƐĚĞƵĚŝŽ͘ϮϬϬϳ͘DŽŶŽŐƌĂĨŝĂ;ĂĐŚĂƌĞůĞŵŝġŶĐŝĂĚĂ
ŽŵƉƵƚĂĕĆŽͿʹ/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŝġŶĐŝĂƐǆĂƚĂƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞ:ƵŝǌĚĞ&ŽƌĂ͕:ƵŝǌĚĞ&ŽƌĂ͕ϮϬϬϳ͘
dKK>͕ &͘͘ ƵĚŝŽ ʹ ^ĐŝĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ŽĨ ƌƚ͘  ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂƌŵĂŶĂƵĚŝŽ͘ĐŽŵͬĂůůͺĂďŽƵƚͺĂƵĚŝŽͬĂƵĚŝŽͺĂƌƚͺƐĐŝĞŶĐĞ͘ƉĚĨхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱƐĞƚϮϬϭϭ͘
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/^WK͕ ͘ ͘ ĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞĐŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ Ğŵ ƌĞĚĞƐ ƚĞůĞĨƀŶŝĐĂƐ Ğ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘ ϮϬϬϴ͘ ϭϬϳ͘ ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ ;DĞƐƚƌĂĚŽͿ ʹ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ &ĞĚĞƌĂů ĚŽ ZŝŽ ĚĞ :ĂŶĞŝƌŽ͘ ZŝŽ ĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͕ϮϬϬϴ͘
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2.2.

oft are YourView

YourView é um software de interface gráfica do usuário para visualização em tempo real de dados
transmitidos pela EMS tipo MAWS 301 tipo A1. Os dados podem ser registrados no disco rígido do
computador - PC.
Tela do programa YourView onde se pode observar os dados meteorológicos coletados pela Estação
Meteorológica de Superfície em tempo real (ver figura 08).

Figura 08 – Tela de visualização do software YourView
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3. METODOLOGIA
3.1 Local para a Implantação da EMS
A estação MAWS301 tipo A1 foi escol ida para aplicação neste pro eto por ue possui fácil instalação
bai a consumo operação automática interfaceamento de fácil entendimento com atualização de dados
coletados em tempo real e opç es modernas de telecomunicação tais como o uso de cabeamento
telef nico ou uso de antenas SAT para a transmissão de dados. A operação da estação pode ser
facilmente modificada pelo usuário com Menu de A uda em programa em formato Windows (software
YourView).
A EMS MAWS 301 tipo A1 foi montada com apenas tr s metros de altura no C -M
para mel or entendimento de seu funcionamento conforme ilustra a figura 0 .

para fins de testes

Figura 0 – Montagem da EMS para testes no C -M .

Os meteorologistas da
MET do C -M foram consultados para escol er o local ade uado para
implantação da EMS. O local escol ido atende as determinaç es da OMM conforme é mostrado na
figura 10.
Segue algumas características para escol a do local ade uado para instalação da EMS conforme
e ig ncias da OMM
a) A estação deve ficar e posta aos ventos gerais da região devendo-se para isso não instalar em fundo de
vale
b) O local deve apresentar orizontes amplos ou se a não pode aver barreiras ue impeçam a incid ncia
da radiação solar ou modificação do vento
c) A estação deve ficar distante de cursos de água pois isto modifica o seu balanço de energia
d) O solo deve ser representativo da região e plano
minimizar os efeitos das diferentes te turas

ue não acumule água e deve ser gramado a fim de

e) A área ue os sensores da estação devem ocupar deve evitar o sombreamento ou interfer ncia de um
e uipamento sobre outro
f) A estação deve ser cercada a fim de evitar animais na área. A tela deve ser de arame galvanizado com
mal a de furos uadrados de
cm e 1 m de altura.

Figura 10 – ocal escol ido para instalação da EMS.

0726

Congresso de Pes uisa e novação da ede orte e ordeste de Educação Tecnológica
atal- 011

3. M todo para a mplantação da EMS no

M

Foram selecionados dois métodos para a transmissão de dados a serem coletados pela EMS um
utilizando cabo telef nico e o outro utilizando o sistema de antenas SAT. Em ambos os métodos a
estação deve ter cerca de proteção base de concreto para a torre e o aterramento elétrico deve ser
interligado ao aterramento elétrico á e istente do C -M .

3. .1

a oT l

n co

Esse método consiste em instalar a EMS no local indicado e fazer duas cai as de passagens de cabos de
sinais de dados (cabo telef nico CT-AP de 0 pares) conectando-as com as á e istentes no C -M . O
cabo telef nico será lançado até o
da Sala da Coordenação Técnica – COTEC (andar térreo do C M ) e posteriormente seguirá até a Sala da
MET (andar superior do C -M ) aonde será instalado
um terminal para a coleta de dados da EMS conforme ilustra a figura 11.
L

nda do d a rama

in a de dutos com
cabeamento telef nico.
Cai a de passagem de
eletr nica.
Estação meteorológica de
superfície.
Telef nico
Computador.

Figura 11 – iagrama de blocos de transmissão de dados da EMS por cabo telef nico.

este método os dados da EMS deveram transmitidos usando o e telef nicos. Esses dados serão
visualizados no terminal de computador instalado na
MET por meio da tela gráfica do software
YourView.

3. .

Ant na SAT

Este método consiste em transmitir os dados coletados pela EMS através da antena SAT para um
terminal receptor (computador - PC) ue deverá ficar localizado na sala da
MET. Esses dados serão
visualizados por meio do
er er i
do Windows ou o software YourView ocnforme a figura 1 .
A energização da EMS deverá ser de
dc proveniente do painel de energia solar ue alimenta a SAT
eliminando dessa forma a energia proveniente do painel solar original da EMS conforme mostra a
figura 13.
m conversor do tipo Et ernet-Serial deve estar ligado diretamente em uma porta de comunicação
Et ernet da SAT e na porta de comunicação serial da EMS.
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L

nda do d a rama

in a
de
cabeamento coa ial.
Cai a
eletr nica.
Estação
superfície.

de

dutos

com

passagem

de

meteorológica de

Telef nico
Computador.
Estação SAT.
Estação Master (

).

Figura 1 – iagrama de blocos de transmissão de dados da EMS por SAT.

Figura 13 – tilização da SAT para telemetria dos dados da EMS.

3.3 S r ço a

r m

3.3.1 In ra tr t ra c

c tado
l

Compreende todos os serviços necessários construção da base de concreto da estação sendo escavação
armadura com aço CA- 0 de bitolas variadas preparo e lançamento de concreto.

3.3.

In ra tr t ra l tro l tr n ca

Consiste na e ecução de toda a parte eletroeletr nica relativa ao sistema EMS sendo aferição e
instalação dos sensores meteorológicos com suportes e acessórios instalação de dis untores em geral
confecção de sistema de aterramento lançamentos de cabos em geral montagem da torre e configuração
e ativação da estação de trabal o na Sala da ivisão de Meteorologia do C -M .
Todos os procedimentos e ecutivos dos serviços deverão obedecer s normas vigentes relativas a cada
tipo de serviço em especial a
- 10
- 1
- 33 e os manuais dos e uipamentos.
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.

A

LISE E I TE

.1 M todo d tran m

ETA

O DOS DADOS

ão d dado da EMS por m o da ca am nto t l

n co

O cabo telef nico possibilita ue a transmissão dos dados oriundos da EMS se a feita com uma precisão
satisfatória com perda aceitável fator de grande import ncia para ue se a realizada uma previsão do
tempo confiável. Este método é confiável pela boa ualidade da transmissão dos dados e bai o custo de
manutenção e investimento financeiro em infraestrutura civil materiais e e uipamentos.

. M todo d tran m

ão d dado da EMS por m o d ant na SAT

Este método também é confiável para a transmissão de dados. Possui ainda bai o custo de manutenção.
A grande vantagem deste método é o menor investimento financeiro em infra-estrutura civil
e uipamentos e materiais visto ue e iste a possibilidade de utilização de antena SAT armazenada no
Almo arifado do C -M .

.

O SIDE A

ES I AIS

A implantação de estação meteorológica de superfície no S PAM – C M será de suma import ncia
pois possibilitará ue dados meteorológicos se am coletados diretamente do sítio deste Centro egional
subsidiando a confecção de boletins climatológicos alertas climatológicos e previs es meteorológicas
o e fornecidas pela
MET aos órgãos do governo municipal estadual e federal responsáveis pela
proteção ambiental defesa civil meios de comunicação social instituiç es de ensino e pes uisa e
comunidade em geral. notória também a contribuição ue este e uipamento proporcionará s pes uisas
climatológicas e meteorológicas. A implantação de EMS permite também um mel or plane amento do
cultivo por acompan ar essas variaç es do clima e conse uentemente otimizar o mane o da cultura.
Com este e uipamento é possível a obtenção e a formação de um banco de dados com informaç es sobre
precipitação direção e velocidade do vento umidade do solo entre outros diariamente. Este
monitoramento assegura resultados eficientes para os cuidados com a cultura além de possuir sistemas de
alerta sobre vulnerabilidade a doenças e eventos climáticos e tremos como temporais geadas seca e
veranicos. A EMS trabal a no sentido de manter estes istóricos do tempo e evitar os efeitos negativos
das mudanças no clima e da ocorr ncia de seus fen menos. preciso lembrar sempre ue a agricultura é
um grande ogo de azar onde a sorte c amada clima muitas vezes oga contra. Cabe ao agricultor
compreender esse ogo tão presente nesta atividade (uma das profiss es de maior depend ncia da
meteorologia) e aplicar em seu processo produtivo o con ecimento dos dados meteorológicos para uma
produção mais rentável e segura. Para esta implantação optou-se pelo método do uso da cabeação
telef nica para transmissão dos dados pelos seguintes motivos o it da estação á contempla os o e
telef nicos é mais barato e não compromete a confiabilidade dos dados a serem coletados.

E E
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O ETO DE A TOMA O DE M MOI O DE ALTA E E GIA
A A ELA O A O DE MATE IAIS A TI LADOS
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ES MO
O presente trabal o tem por ob etivo o pro eto de automação de um moin o de alta energia para
processamento de materiais particulados. este sentido foram estudados os par metros como velocidade
e tempo de moagem os uais podem ser administrados automaticamente por meio de acessórios de
instrumentação e de medição para controle do sistema. ma vez ue e iste uma grande gama de
mecanismos disponíveis o Controlador ógico Programável (C P) e inversor de fre ncia se destacam
no meio industrial por manter uma boa relação custo-benefício além de ser reprogramável em caso de
mudanças no sistema fornecendo assim maior confiabilidade e flu o de produção. essa forma para
maior versatilidade e avanço no estudo foram utilizados um con unto contendo um motor elétrico de 3cv
um C P um inversor de fre ncia e um painel com botoeiras de acionamento manual. Após a
montagem do con unto dentro do cai a de controle iniciaram os testes com o moin o sem carga. Em cada
botoeira de acionamento foram definidas algumas velocidades constantes. Após vários testes do sistema
pelo acionamento manual foi feito a cone ão de um computador ao C P e inversor de fre ncia. Foi
instalado o programa Clic0 e usado a linguagem
adder foram feitas várias simulaç es de
velocidades de modo a alterar as rotaç es por minuto do motor do moin o e alterar os tempos de parada
para caso de supera uecimento do mesmo. Após o domínio de todos os acessórios e dos par metros
implantados no sistema foram feitos testes no moin o utilizando-se materiais metálicos em pó e em
l minas e argilas em pe uenos pedaços. A efici ncia do e uipamento foi comprovada pelos resultados e
ualidade dos materiais processados. A e ecução desse pro eto gerou um produto de alto valor agregado
sendo ue o moin o foi construído com bai o custo uando comparado aos e uipamentos similares de
empresas fabricantes em outros países.

ala ra c a

Automação

C P Moin o

adder .
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O

Atualmente os moin os de bolas do tipo orizontal são considerados bastante versáteis e muito
utilizados na ind stria de transformação. A ind stria de e uipamentos de moagem normalmente fabrica
moin os orizontais para escala industrial porém não são moin os de alta energia prolongando muito o
tempo de processo (S EE
E
001 COE O 00 ).
Os moin os orizontais permitem cargas bastante elevadas e asseguram o má imo contato entre
os meios de moagem e o material processado independente de trabal ar em alta ou bai a energia. Alguns
materiais da ordem de milímetros podem reduzir a taman os sub-micrométrico ou nanométrico e alterar
suas propriedades físicas ou até sofrer intensas reaç es uímicas. As reaç es uímicas ocorrem
dependendo dos elementos ue estão sendo processados e do moin o trabal ar em alta energia cinética e
potencial (SC
000 COE O 00 ).
Os moin os orizontais acoplado com ei o aletados permitem aumentar essa energia conforme
o volume do enc imento de seu recipiente. Para ocorrer alta energia é necessário ue a velocidade das
esferas se a da ordem de metros por segundo. urante a colisão elástica entre duas esferas com
velocidade relativa a tensão de compressão no ponto de contato é apro imadamente igual a
σc

(ρ E )1

em ue ρ é a densidade e E é o módulo de
deve ser maior ue

E . 01

oung do material. Então para aver deformação plástica

τ (ρ E )1

E .0

sendo τ a tensão de compressão do material em pó. A velocidade das esferas em moin os rotatórios
convencionais é determinada pela altura de ueda livre das esferas. essa forma para um moin o
convencional produzir energia cinética suficiente para desencadear o processo de formação de ligas no
estado sólido é necessário ue o di metro do recipiente se a da ordem de metros (SC WA
1 ).
O C P (Controlador ógico Programável) é um e uipamento composto de componentes
eletr nicos e memória programável ou não programável ue cont m dados e programas com a finalidade
de ler e e ecutar instruç es interagindo com um sistema ue deve ser controlado por dispositivos de
entrada e saída dos tipos digitais e ou analógicas. Para controle de processos industriais os C P s são
capazes de armazenar instruç es se enciais temporizadas aritméticas com contadores de manipulação
de dados e de comunicação (CO T O A O
CO P O AM E
011).
O funcionamento se uencial do C P faz um ciclo de varredura em algumas etapas uando cada
etapa é e ecutada as outras ficam inativas. O tempo total para realizar o ciclo é denominado C OC
essa é a ustificativa para processadores cada vez mais rápidos (S
A 00 ).
Com o avanço da tecnologia a automatização se torna uma tend ncia a criação de novas
formas de produzir e dar segurança obriga a ind stria a retirar do seu funcionário a obrigação de
controlar alguns processos dentro do ambiente de trabal o. Para isso muito se tem desenvolvido
tecnologicamente os C P s surgiram para substituir painéis de controle a relé na década de 0. A
vantagem dos C P s era a possibilidade de reprogramação. á os painéis de controle a relés necessitavam
modificaç es na fiação o ue muitas vezes era inviável tornando-se mais barato substituir todo painel
por um novo. Portanto os C P s permitiram transferir as modificaç es de ardware em modificaç es no
software o ue revolucionou muitos setores dentro da ind stria ( C TE
001).
A programação é de fundamental import ncia para o bom desempen o de todos os
e uipamentos ue dependem de certo controle.
adder significa escada dado ue visualmente o
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es uema lembra uma escada onde cada degrau é c amado rung . Esta linguagem está entre as cinco
mais utilizadas na programação de C P s definidas pela EC 1131-3 é uma linguagem gráfica ue
permite transladar com relativa facilidade os diagramas elétricos baseados em relés para o C P. E iste
uma lin a vertical de energização es uerda e outra lin a direita. Entre estas duas lin as e iste a matriz
de programação formada por
células dispostas em lin as e colunas (CO T O A O
CO
P O AM E
011 C TE
001).
Considerando a import ncia da automação no processo industrial e especificamente o
aprimoramento do seu uso em laboratório delinearam-se os ob etivos deste trabal o. Estes consistiram na
montagem da cai a de controle eletro eletr nica e no entendimento das funç es do programa de interface
com o motor de um moin o de alta energia. este sentido por meio dos acessórios instalados foram
realizadas diversas simulaç es para controle da rpm e do tempo de moagem. Pelos resultados obtidos
c egou-se ao entendimento tanto da instrumentação uanto do controle do sistema.

.

METODOLOGIA

nicialmente foram utilizados programas bases do manual do C P (WE Clic-0 ). Esses
programas serviram para atender a necessidade de automatizar as moagens seguintes. Para a
automatização do moin o foi usado um computador com a plataforma Windows . Foi instalado o
programa Clic0 este está disponibilizado gratuitamente na internet pela empresa WE . sando a
linguagem adder foram feitas simulaç es em vazio com a variação dos par metros de modo a alterar
as rotaç es por minuto (rpm) e tempos de parada do moin o para caso de supera uecimento do mesmo.
Através da linguagem adder foi criado um selo de retenção virtual para au iliar o funcionamento do
programa sendo este procedimento uma das bases dessa linguagem.
Após as simulaç es em vazio e controle dos par metros (tempo e rpm) foram feitos testes do
e uipamento em ligas metálicas em pó materiais recicláveis (laminas de a 10mm) base de alumínio e
argilas in natura .
•

o decorrer do trabal o foram utilizados os seguintes acessórios

• Motor trifásico com 3 0 cv (velocidade 1 0rpm)
• nversor de fre

ncia

• Controlador ógico Programável (C P)
• Moto bomba idráulica para resfriar o mancal e o recipiente do moin o
• Computador PC para operacionalizar a placa C P controlador e inversor
•

oteboo para apresentação do sistema em funcionamento em situaç es e terna

•

omba de vácuo e medidor de pressão e de gás inerte

As peças do moin o foram construídas em aço ino idável sendo acoplado diretamente ao ei o
motor. O funcionamento ocorre de forma manual ou automatizada podendo operar sob vácuo e in eção
de gás inerte. Para o desen o das peças o Autocad ( Computer Aided esign ) foi usado como
principal ferramenta.
A primeira operação real do moin o foi feita utilizando-se como matéria prima latas de
alumínio recicláveis. As latas foram cortadas manualmente com uma tesoura em pe uenos pedaços de
a 10 mm apro imadamente. Amostras destas latas estão apresentadas na Figura 1. As laminas deste
material foram colocadas no recipiente do moin o e processadas sob vácuo durante meia uma e duas
oras
0rpm.
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ra 1. Lata d al m n o cortada

3.

ES LTADOS E DIS

m p daço d

a 1 mm apro madam nt .

SS O

A automação do moin o por meio de C P e inversor de fre ncia passaram pelo
desenvolvimento de uma rotina de programação previamente definida. Foi feito um estudo para escol er a
linguagem de programação mais apropriada para o pro eto. Procurou-se uma linguagem ue permitisse
fácil modificação e de entendimento mais intuitivo. As linguagens estruturadas como C Pascal e ava
apesar de familiar não se mostraram satisfatórias para o rápido entendimento. Então foram pes uisadas
linguagens ue são mais utilizadas na ind stria e no mercado de automação. entre as pes uisadas a
adder e o diagrama de blocos foram as ue mel ores atendiam s necessidades do pro eto. Com isso
estendeu-se o estudo da linguagem adder para ue assim pudesse dar início automação do moin o
via C P. A programação em adder se mostrou a forma mais simples e barata para ser implementada
no C P. m fato ue corroborou ainda mais para essa decisão foi o fato de o fabricante do C P
disponibiliza um software gratuito (C C 0 ) para o uso dessa linguagem.
A cai a de controle foi montada conforme apresentado na Figura . Consiste basicamente de um
C P (Weg Clic0 ) um inversor de fre u ncia (Série CFW-08 Software versão .1 08 . 1 P ) e
para acionamento um con unto de botoeiras e ternas. A cai a de controle foi ligada ao motor elétrico
cu a pot ncia corresponde a 3cv.

ra . a a d control com n r or d
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a Figura 3 apresentam-se as fotografias do motor com o acoplamento direto com o ei o do
moin o de alta energia do tipo atritor orizontal.

ra 3. oto ra a do
a com o r c p nt

pam nto d moa m d
m o r c p nt

c

n ol do no I
ta

A

ral.

O acionamento do motor do moin o pode ser feito através das botoeiras ou de forma online
tendo o programa funcionando em tempo real na tela do computador. Para o acionamento online o
programa Clic0 disp e na tela os bot es virtuais. a Figura apresenta-se um uadro utilizado para
configurar as operaç es de tempo de funcionamento de parada e de velocidade do e uipamento.

ra . ot

rt a o pro rama l c

para

c tar a op raç

.

m es uema do primeiro programa desenvolvido está ilustrado na Figura levou-se em conta
uma variável de entrada uma botoeira pulsante ( 1). Após o acionamento desta o selo de retenção
permite manter a informação com apenas um pulso na botoeira. O sistema aciona dois temporizadores o
primeiro (T1) provoca um retardo inicial ao acionamento do motor por uestão de segurança (se o usuário
dese ar desligar o sistema caso a a algum problema) e o segundo (T ) define por uanto tempo o motor
( 1) ficará ligado. Em seguida uando o tempo (T ) for atingido o motor 1 se desligará. Este
programa usa a ferramenta ESET para desarmar o sistema ferramenta esta ue uando acionada não
permite ue o sistema se a reativado.
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ra . D a rama m Ladd r para ac onam nto do motor com t mpor ador

.

a Figura observa-se uma simulação do motor uando acionada a c ave ou o teclado do
computador pelo usuário. uando ( 1) é acionada (T1) começa a contar até o tempo de 3 segundos por
e emplo uando atinge esse tempo (T1) abilita a saída ( 1) e o temporizador (T ). uando (T ) atinge
1 0 minutos por e emplo a saída 1 é desabilitada sendo assim o motor pára. Como o moin o está
acoplado ao ei o motor conse entemente este será desabilitado. Os tempos de funcionamento do motor
como a uantidade de paradas poderão ser programados conforme os par metros de moagem.

ra . S m lação do

t ma com ac onam nto do motor atra
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As velocidades foram pré-definidas com o uso do inversor de fre u ncia convertendo a tensão
da rede alternada senoidal em tensão contínua e finalmente convertendo esta ltima em uma tensão de
amplitude e fre u ncia variáveis.
esta forma foram pré-definidas algumas velocidades para
automatização da moagem de acordo com e perimentos anteriores. uando a moagem é feita em um só
tempo sem parada a velocidade do motor é controlada no inversor de fre u ncia en uanto ue o tempo
é programado no C P.
Cumprindo outra parte dos ob etivos do trabal o foram processados alguns materiais por
moagem de alta energia. este sentido outro programa (Figura ) foi usado em uma moagem real. Este
programa aciona o moin o durante um tempo predeterminado e desliga o moin o durante o tempo ue for
necessário volta ligar e desligar o moin o uantas vezes for preciso.

ra . D tal

d d a rama

m t co d
nc onam nto da l n
t mpo pr d t rm nado.

a m Ladd r para m

As amostras do alumínio reciclável após a moagem de meia uma e duas oras
0rpm
apresentaram a morfologia conforme observadas na Figura 8. Estes resultados confirmam a efici ncia do
e uipamento sendo este portanto considerado um moin o de alta energia.
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r

. Mor olo a do mat r al ap

a moa m a

1

c

.

Todos os valores do programa Clic0 podem ser facilmente modificados. Como uma medida
de segurança um ed ( ig t Emitting iode) é acionado uando o moin o estiver desligado indicando
ue em breve o moin o voltará a funcionar automaticamente. Programas como este retira a obrigação
umana de controlar tempos logo erros serão minimizados por fal a de operação trazendo assim um
gan o de produtividade e economia de energia além de disponibilizar o usuário para outras tarefas dentro
do ambiente de trabal o ou dentro do aboratório.

.

O

L S O

A partir do desenvolvimento dos programas em adder tornou-se possível compreender como
essa linguagem funciona e uais as possíveis limitaç es de um con unto como o ue foi utilizado. A
evolução do trabal o mostrou a import ncia de obter um e uipamento automatizado pois diminuiu a
obrigação umana em certos controles dentro do laboratório fazendo com ue tempo de operação e
gastos com energia fossem minimizados. A cai a de comando (Figura ) utilizada no controle do moin o
atendeu a proposta inicial do trabal o sua facilidade de transporte permitiu vislumbrar outros orizontes
na área de automação e controle pois ela não está presa a motores o ue diminui o espaço necessário
para o e uipamento evitando possíveis danos por vibraç es. Com o aprofundamento da comunicação do
C P com o PC foi possível refinar os dados oriundos do processo de moagem obtendo-se com isso maior
precisão na pes uisa de materiais particulados.
. AG ADE IME TOS
Os autores agradecem ao C P Fapesb pelo suporte financeiro e ao ab. MAE
apoio ao desenvolvimento do pro eto de pes uisa.
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1

RESUMO
O presente artigo trata da filtragem de uma faixa de áudio com certa quantidade de ruído.
Como componentes do ruído podemos citar interferências de alta frequência e o barulho de um sino no
background do áudio. Para fazer a filtragem dessa faixa de áudio utilizamos como auxílio matemático o
software Matlab. Com esse auxílio realizamos a filtragem do áudio com dois diferentes tipos de filtros
digitais: FIR e IIR. Para encontrarmos os coeficientes de cada filtro IIR e FIR foram utilizados os
comandos butter e fir1 respectivamente. No decorrer do artigo os gráficos correspondentes aos dois
tipos de filtros foram comparados para que ao final pudéssemos ter uma idéia de qual filtro nos traz um
melhor resultado com uma menor ordem de filtro, ou seja, com um menor custo computacional.

Palavras-chave: filtragem, filtro IIR, filtro FIR, sinal de áudio.
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1. INTRODUÇÃO
No meio ambiente, sinais de áudio de diferentes frequências coexistem, muitas vezes
interferindo de maneira significativa uns nos outros. Um sinal de alta frequência, como o de uma sirene,
pode facilmente prejudicar a nitidez de um sinal coexistente de baixa frequência, como a voz, tornandoo inaudível para um humano, ou audível de forma não muito clara.
Na prática, todo e qualquer sinal de áudio captado de um meio está sujeito a ruído
característico em determinada frequência. Na perspectiva de separar o sinal de voz das componentes de
alta frequência, um filtro é necessário. Seu papel é filtrar, total ou parcialmente, as componentes de
frequências relativas ao ruído, gerando um sinal de áudio mais adaptado à audição humana.
O objetivo deste artigo é realizar a filtragem digital de um arquivo de áudio do tipo wav,
composto de voz humana e do som de um sino ao fundo, de modo que as baixas frequências (voz)
sejam parcialmente separadas das componentes de alta frequência relativas à interferência (sino). Para
tal, apresentamos a fundamentação teórica de filtros digitais, assim como a metodologia utilizada neste
projeto. Para a filtragem do arquivo, utilizamos dois filtros digitais distintos, sendo um do tipo FIR, e
outro do tipo IIR, possibilitando assim uma comparação entre os dois tipos de filtros, concluindo com os
pontos positivos e negativos do projeto de cada um.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Sistemas práticos de captação de áudio estão sujeitos a ruídos e perturbações aleatórias
provenientes de diversas fontes, dificultando os procedimentos de análise e de identificação e,
conseqüentemente, comprometendo o bom funcionamento de uma determinada aplicação. Visando
amenizar o efeito negativo dessas interferências, a utilização de filtros é amplamente utilizada, a fim de
se capturar somente os sinais com as dinâmicas de interesse presentes no sistema.
Filtros são sistemas lineares sensíveis à freqüência, permitindo a passagem de sinais em somente
em determinadas faixas de freqüências, de acordo com o seu projeto do filtro. Há quatro tipos básicos
de filtros: passa-baixas, que permite a passagem de todas as freqüências inferiores a um determinado
valor; passa-altos, que permite a passagem de todas as freqüências superiores a um determinado valor;
passa-faixa, que permite a passagem de todas as freqüências intermediárias entre um valor mínimo e
um máximo; e rejeita-faixa, que permite a passagem de todas as freqüências do espectro, exceto
aquelas compreendidas entre um valor mínimo e um máximo (NOCETI FILHO, 1998).
O conteúdo espectral de um sinal ocupa uma faixa de freqüência de largura finita. Para melhor
entendimento, toma-se como exemplo a voz humana, cujo conteúdo espectral ocupa uma faixa que
varia de 300 Hz a 3.100 Hz, sendo essa faixa de freqüência a essência para a comunicação via telefone
(CARLSON, 1986).
A análise de filtros pode ser dividida em duas abordagens básicas quanto ao conceito temporal
utilizado em sua implementação: filtros analógicos, usando conceitos de tempo contínuo; e filtros
digitais, usando conceitos de tempo discreto. Os termos contínuo no tempo e discreto no tempo
qualificam a natureza do sinal ao longo do eixo de tempo e não devem ser confundidos com os termos
analógico e digital (LATHI, 2007). O presente trabalho restringe-se à abordagem de filtros digitais.
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2.1 Filtragem digital
Filtros digitais se caracterizam por utilizar componentes digitais como elementos constitutivos. Para
que um sinal analógico seja filtrado, faz-se necessário um sistema de conversão analógico-digital (ADC)
que execute o processo de discretização e quantização deste sinal (PERTENCE JÚNIOR, 2007).
Neste processo, o sinal de tempo contínuo x(t) é convertido em uma seqüência numérica x[n], onde
os valores binários representativos do sinal de entrada são filtrados por um sistema computacional (por
exemplo, um DSP). Após processar a seqüência x[n], os resultados são convertidos em um sinal
analógico através de um sistema de conversão digital-analógico (DAC), gerando uma nova seqüência,
y[n], que, por sua vez, é convertida em um sinal contínuo y(t) logo após passar por um filtro de
reconstrução; tal processo é ilustrado na Figura 1.
Sinal analógico
não filtrado

Amostra
digitalizada

A C

SP

Sinal
digitalmente
filtratrado

Sinal analógico
filtratrado

AC

Figura 1 - Processo genérico de filtragem digital

Tais filtros são úteis em situações em que muitos canais de transmissão de dados necessitam ser
processados através de um mesmo filtro. Muito embora apresentem ruído de quantização, filtros
digitais são flexíveis, permitindo a alteração de seus parâmetros por hardware e/ou software, como, por
exemplo, o aumento da ordem do filtro, visando uma melhor adequação ao projeto específico
(PERTENCE JÚNIOR, 2007).
Algumas possíveis aplicações destes filtros são filtragem de imagem e de som, remoção de
harmônicos provenientes da rede elétrica, modulação e demodulação em alguns sistemas de
comunicação digital, processamento de sinais biomédicos, dentre outros (NOCETI FILHO, 1998).

2.2 Implementação de filtros digitais
Para se implementar um filtro digital, deve-se escolher, de acordo com a duração da resposta ao
impulso desejada, um dos dois seguintes tipos (HAYKIN, 2001):
1. FIR (Finite Impulse Response), de duração finita, com operação regida por equações lineares de
diferenças com coeficientes constantes de natureza não-recursiva;
2. IIR (Infinite Impulse Response), de duração infinita, com operação regida por equações lineares
de diferenças com coeficientes constantes de natureza recursiva.
Na prática, os filtros FIR são empregados nos problemas de filtragem onde se necessita de fase
linear na banda de passagem. Se não é requerida fase linear, podem-se utilizar os filtros FIR ou IIR. No
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entanto, o filtro IIR tem menos oscilações na banda de rejeição que o filtro FIR com o mesmo número de
parâmetros, por esse motivo, se pequenas distorções de fases são toleráveis, o filtro IIR é preferível pelo
fato de sua implementação envolver menos parâmetros e, assim, necessitando de menos memória e
apresentando um menor custo computacional (PROAKIS, 2007).

2.2.1 Filtros FIR
Um filtro FIR tem resposta ao impulso de duração finita e é regido por equações lineares com
coeficientes constantes, sendo sua função de transferência um polinômio em ି ݖଵ . A Figura 2 ilustra uma
possível implementação de um filtro FIR, onde ܾ , ܾଵ ,..., ܾ são os coeficientes da transformada z da
função de transferência do sistema )ݖ(ܪ, que são os coeficientes das versões atrasadas da entrada ]݊[ݔ
na equação diferença. Esses coeficientes determinam o tipo de filtragem que o sistema irá executar
(passa-baixas, passa-faixa etc.).

Figura 2 - Estrutura da implementação de um filtro FIR

Filtros FIR não possuem pólos e são sempre BIBO estáveis. Tais filtros são capazes de realizar uma
resposta em freqüência com fase linear. Por tal razão, recomenda-se sua utilização para o préprocessamento de sinais de fala, uma vez que nesta aplicação é fundamental manter um alinhamento
de tempo preciso, o que é feito de maneira natural por um filtro FIR. Com o alinhamento de tempo, a
tentativa de aproximação no projeto do filtro se torna simplificada, especialmente por não haver
necessidade de lidar com distorções de retardo.
Entretanto, para se projetar um filtro FIR com uma determinada especificação de filtragem, é
necessária uma ordem relativamente muito elevada, refletindo diretamente na resposta ao impulso,
que será muito longa, resultando em um gasto computacional maior.

. . Filtros II
Tal filtro tem natureza recursiva, o que faz com que a saída em um determinado momento dependa
da entrada neste momento e das saídas de momentos anteriores. A função de transferência de um filtro
IIR é uma razão de polinômios em ି ݖଵ .
Em se tratando de banda de transição, este tipo de filtro permite uma queda bem mais abrupta com
um comprimento de filtro menor que na abordagem com um filtro FIR, o que reflete diretamente na
resposta ao impulso. Uma possível implementação de um filtro IIR é apresentada na Figura 3.
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Figura 3 - Estrutura da implementação de um filtro IIR

O método mais comum para implementação de filtros IIR é pela transformação de filtros analógicos
em digitais. Isto é, a partir da sua Transformada de Laplace, encontra-se sua função de transferência
para ݖ, o que pode ser feito através da transformação bilinear, regida por
)ݏ(ܪ = )ݖ(ܪ

|௦ୀቀ

௭ିଵ
ቁ.
௭ାଵ

[ݍܧ. 01]

Tais filtros podem ser instáveis, pois eles têm pólos e seu projeto deriva de protótipos de filtros
analógicos. Embora controlar a fase em um filtro IIR seja mais difícil, ele é capaz de obter o mesmo
resultado que um filtro FIR utilizando para tal uma ordem muito menor, o que reflete em um menor
custo computacional.

3. METODOLOGIA
Para o mesmo sinal de áudio, este artigo executa a filtragem através de um filtro FIR, e
paralelamente através de um filtro IIR, visando comparar os resultados destes dois distintos modos de
filtragem. Todos os cálculos e gráficos a seguir foram realizados usando-se o software Matlab
(MATHWORKS, 2011).

3.1.1

Sinal de áudio original

Para o presente trabalho, dispõe-se de um arquivo de áudio composto de uma voz masculina
afirmando “The Discrete Fourier Transform of the real-valued signal is congregate symmetric” e de
vários ruídos ao fundo, dentre eles o de um sino. O sinal em questão pode ser visto na Figura 4.
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Figura 4 - Sinal de áudio original

Figura 5 - Espectro de frequência do sinal através de FFT

A taxa de amostragem original deste sinal é de 22,050 kHz, e o número de bits por amostra é de 16.
O espectro de frequência do sinal, obtido através de um algoritmo FFT ({it fast fourier transform}), é
mostrado na Figura 5. Como se pode perceber, o sinal contém muito ruído de alta frequência e, devido a
esta interferência, o áudio é de difícil entendimento pelo ouvido humano.

3.2 Filtragem de áudio utilizando filtro FIR
A ordem do filtro constitui um parâmetro de suma importância em projetos de filtros digitais, visto
que, quanto maior a ordem do filtro, maior será o gasto computacional. Para se chegar a um valor
ótimo, devem-se atender os requisitos do projeto usando-se a menor ordem possível. Pode-se utilizar a
Equação 2 para determinar tal ordem (HAIKIN, 2001).
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ܰ

െ20݈݃ଵ ඥߜ ߜ௦ െ 13
,
14,6(߱ ߱௦ )/2ߨ

[ݍܧ. 02]

onde N é a ordem do filtro FIR, Ɂ୮ é a amplitude da oscilação na banda de passagem, Ɂୱ é a
amplitude na frequência de rejeição, ɘୡ é a frequência de corte do sinal, ɘୱ é a frequência da banda de
rejeição, em que ɘ =

ଶ
,
౩

sendo fୱ a frequência de amostragem do sinal. Para se gerar um efeito

razoável, configurou-se um filtro FIR de ordem 30 e uma frequência de corte de ɘ = ʹɎ  כ10³ rad/s.
Para o cálculo dos coeficientes do filtro FIR foi usado o comando fir1 do Matlab.

3.3 Filtragem de áudio utilizando filtro IIR
Filtros de Butterworth caracterizam-se na melhor aproximação de uma resposta em frequência
plana na banda de passante e não apresenta ondulações, também conhecidas como ripple, nesta e na
banda de rejeição. A função de transferência do filtro de Butterworth normalizado é mostrada na
Equação 3:
||)݆߱(ܪଶ =

1
߱
1 + (߱ )ଶே


[ݍܧ. 03]

Um filtro Butterworth foi utilizado, uma vez que não possui distorção na banda de passagem e nem
na banda de rejeição. Para determinar a ordem de cada filtro basta informamos alguns valores, tais
como:
|H(jɘ)| = Módulo da amplitude em ɘ.
ɘ = Frequência em radianos por segundo
ɘୡ = Frequência de corte
A Equação 4 foi utilizada para calcular a ordem N do nosso filtro IIR que será utilizado na filtragem
do áudio em questão (NOCETI FILHO, 1998).

ܰ=

݈݃ଵ [(10ோ Τଵ െ 1)ൗ(10ೞ Τଵ െ 1)]
,
2݈݃ଵ (ߗ Τߗௌ )

[ݍܧ. 04]

com R ୮ = 1dB (Ripple da banda de passagem), Aୗ = 20dB (Ripple da banda de rejeição, ou
atenuação mínima na banda de rejeição), ȳ = 1000  כ2  כɎ rad/s (Limite da banda de passagem) e
ȳୱ = 2000  כ2  כɎ rad/s (Limite da banda de rejeição). Realizando-se os devidos cálculos e
arredondando o valor de (N + 0,5), a ordem do filtro IIR foi calculada como sendo igual a 5. Para o
cálculo dos coeficientes do filtro IIR foi usado o comando butter do Matlab.

4. RESULTADOS
4.1 Resultado da filtragem com o filtro FIR
Usando filtros digitais para realizar a filtragem do áudio em questão, pudemos notar que
conseguimos com certa facilidade cortar as altas frequências, assim retirando em parte os ruídos. A
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Figura 6 mostra a resposta em frequência deste filtro FIR. A Figura 7 mostra o sinal original filtrado no
domínio do tempo. Ouvindo-se os dois sinais nota-se que o sinal original é áspero e com uma grande
quantidade de ruído de alta frequência, como os sinos citados anteriormente. Já o sinal filtrado é mais
suave, mais uniforme e natural. A Figura 8, mostrando a frequência do sinal filtrado com Filtro FIR

Figura 6 – Resposta em Frequência do filtro FIR

Figura 7 – Sinal original filtrado no domínio do tempo
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.
Figura 8 – Sinal filtrado com filtro FIR

4.2 Resultado da filtragem com o filtro IIR
A Figura 9 mostra a sobreposição da resposta em frequência do filtro na resposta em
frequência do sinal, facilitando uma visualização de faixa do sinal que será filtrada. A Figura 10 mostra o
sinal original filtrado com o filtro IIR no domínio do tempo. Comparando-se o sinal original ao sinal aqui
filtrado, observa-se que o sinal original era áspero com uma grande quantidade de ruído de alta
frequência, como os sinos citados anteriormente. Já o sinal filtrado IIR é mais suave, mais uniforme e
natural bem parecido com o sinal filtrado FIR. A Figura 11 mostra o espectro de frequência do sinal
filtrado com Filtro IIR.

Figura 9 – Sobreposição de respostas em frequência
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Figura 10 – Resposta em frequência

Figura 11 – Espectro de frequência do sinal após filtrado (IIR)

5. CONCLUSÃO
Com ambos os filtros digitais FIR e IIR sendo utilizados para filtragem de áudio, observa-se que
é possível, com certa facilidade, filtrar as altas freqüências, retirando parcialmente os ruídos
inicialmente contidos no áudio. Vale ressaltar algumas diferenças percebidas entre o uso de filtros FIR e
IIR para tal propósito. Para se conseguir um resultado audível semelhante com os diferentes filtros, foi
necessário usar ordens diferentes. Para o filtro FIR, foi utilizada uma ordem de 30, enquanto uma ordem
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de apenas 5 foi utilizada para o filtro IIR, demonstrando que este tipo de filtro consegue o mesmo
resultado com uma ordem muito menor, sendo este, portanto, recomendado em casos em que o custo
computacional é crítico. Outra observação pertinente levando em consideração a resposta em
freqüência dos filtros em questão é que a banda de transição no filtro IIR é bem menor que a banda de
transição no filtro FIR, como se pode observar nas figuras 6 e 9. O uso do Matlab facilitou bastante a
tarefa de calcular os coeficientes dos filtros, pois esse software já possui as rotinas necessárias já
implementadas, além de permitir a geração de gráficos sem qualquer dificuldade.
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


WZK:dKKE^dZhKhD'ZKZ&hEO^D/ZKKEdZK>K
h^EK^1Ed^/'/d>/Zd
:͘>͘DĂƌŝŶĞ:͘Z͘͘<ĂƐĐŚŶǇ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚſƌŝĂĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ
ũƵĂŶ͘ůŝĞďĞƌ͘ŵĂƌŝŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹŬĂƐĐŚŶǇΛŝĨďĂ͘ĞĚƵ͘ďƌ

Z^hDK
 EĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ž ƉƌŽũĞƚŽ Ğ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŐĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ
ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽƐşŶƚĞƐĞĚŝŐŝƚĂůĚŝƌĞƚĂ;^Ϳ͘KƉƌŽƉſƐŝƚŽŐĞƌĂůĠĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵŐĞƌĂĚŽƌĚĞƐŝŶĂŝƐƋƵĞĨŽƐƐĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ğ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝĂ ƵŵĂ ƉŽƌƚĂ h^ ĚĞ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕
ĞŵƉƌĞŐŽƵͲƐĞ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ dŵĞŐĂϴ ŽŶĚĞ ĨŽŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ  Ƶŵ ĨŝƌŵǁĂƌĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ Ƶŵ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ^͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ Ă ƐşŶƚĞƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ ƐĞŶŽŝĚĂů͕ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕ ĚĞŶƚĞͲĚĞͲ
ƐĞƌƌĂĞƌĂŵƉĂ͘EĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠĞĨĞƚƵĂĚĂǀŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂů
ĂƐƐşŶĐƌŽŶĂƵƐĂŶĚŽƵŵĂƉŽƌƚĂh^ĞĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽƵŵĐŽŶǀĞƌƐŽƌ&dϮϯϮZ͘ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŝŐŝƚĂůͲĂŶĂůſŐŝĐĂĠ
ĨĞŝƚĂƉŽƌƵŵĂƌĞĚĞƌĞƐŝƐƚŝǀĂƚŝƉŽZϮZĞĂĨŝůƚƌĂŐĞŵĨŝŶĂůĞĨĞƚƵĂĚĂƉŽƌƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐŝǀŽƚŝƉŽ>͘ŽŵŝƐƐŽ
ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůŐĞƌĂƌĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŝĄǀĞŝƐĐŽŵĂŵƉůŝƚƵĚĞĂũƵƐƚĄǀĞůĚĞĂƚĠϱsƉŝĐŽĂ
ƉŝĐŽĞĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐƋƵĞĐŽďƌĞŵĂĨĂŝǆĂĚĞϭϬ,ǌĂϯϬŬ,ǌ͘WĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŐĞƌĂĚŽƌĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ
ƵŵĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĞĚŝĐĂĚŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽƚĂůĐŽŶƚƌŽůĞƉŽĚĞƚĂŵďĠŵƐĞƌĨĞŝƚŽǀŝĂƵŵƚĞƌŵŝŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƐĞƌŝĂů͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƐşŶƚĞƐĞĚŝŐŝƚĂů͘
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ϭ͘ /EdZKhK
,Ą ĐĞƌĐĂ ĚĞ ǀŝŶƚĞ ĂŶŽƐ ĂƚƌĄƐ͕ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ ĞƌĂ
ĚĞŵĂƐŝĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐŽ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ĂůƚŽ ĐƵƐƚŽ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͕
ŵĞŶĐŝŽŶĂŶĚŽͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞƚĂŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƌĂŵƌĂƌĂŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐůŽĐĂŝƐ͘,ŽũĞ͕
ĐŽŵ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚŽƐ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ Ă ŝŶĐƌşǀĞů ĂŵƉůŝĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŵĞƌĐŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ Ğ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƐĞ ƚŽƌŶŽƵ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞǀŝĄǀĞů͕ƉŽĚĞŶĚŽƚĂůƚĂƌĞĨĂƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂĞŵƉĞƋƵĞŶĂĞƐĐĂůĂƉŽƌƵŵĐƵƐƚŽĐŽŶǀŝĚĂƚŝǀŽ͘ĞƐƐĂ
ĨŽƌŵĂ͕ĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐƚŽƌŶŽƵͲƐĞĂůŐŽƉŽƐƐşǀĞů͕ĂƚƌĂŝŶĚŽĂĂƚĞŶĕĆŽĚĞ
ǀĄƌŝŽƐƉƌŽũĞƚŝƐƚĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐ
ĞŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĠůĂƌŐĂŵĞŶƚĞĚŝĨƵŶĚŝĚĂŶŽƐŵĞŝŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ĂĐĂĚġŵŝĐŽƐĞ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͘EĂƐĄƌĞĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƉĞƐƋƵŝƐĂĞĞŶƐŝŶŽ͕ĞŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŶĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚşƉŝĐĂƐĚĞďĂŶĐĂĚĂ
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽŽƵŶƵŵůĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚŝĚĄƚŝĐŽ͕ƐĞŵƉƌĞĞǆŝƐƚŝƵƵŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂŵĞŶƚŽĚĞ
Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĐŽŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ͘ K ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚŝƐƚŽ Ġ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĐŽŶĨĞƌŝƌ ƵŵĂ
ŵĂŝŽƌ ƉƌĂƚŝĐŝĚĂĚĞ ăƐ ƚĂƌĞĨĂƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ Ğ ĂŶĂůŝƐĞ͘ EŽ ƚŽĐĂŶƚĞ ĂŽ ĞŶƐŝŶŽ͕ Ġ
ĞǀŝĚĞŶƚĞĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞŵĂƵůĂƐĚĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͘^ĞŵƋƵĞƌĞƌƐƵďƐƚŝƚƵŝƌŽĞƐƚƵĚŽ
ŵĂŝƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƵƐƵĂů͕ĠŝŶĞŐĄǀĞůƋƵĞ
Ž ƵƐŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƐ ĐŽŶĨĞƌĞŵ Ƶŵ ŵĂŝŽƌ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ ăƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚŝĚĄƚŝĐĂƐ͕
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂŶĚŽƚĂŶƚŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽƋƵĂŶƚŽĂĂŶĂůŝƐĞĚĞĚĂĚŽƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŵŽƐĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌƋƵĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĠ͕ƉŽƌƐŝŵĞƐŵŽ͕ƵŵĂĞǆĐĞůĞŶƚĞƉƌĄƚŝĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽŽŶĚĞ
ŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞƚĞŵŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƚĂŶƚŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽĨŝƌŵǁĂƌĞƋƵĂŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌŽƉƌŽƚſƚŝƉŽ͘
dĞŶĚŽ Ğŵ ŵĞŶƚĞ ĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ ĂĐŝŵĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ ŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ž ƉƌŽũĞƚŽ Ğ Ă
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵŐĞƌĂĚŽƌĚĞĨƵŶĕƁĞƐĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞƐşŶƚĞƐĞĚŝŐŝƚĂůĚŝƌĞƚĂ͘ŵůŝŶŚĂƐŐĞƌĂŝƐ͕
ĞƐĐƌĞǀĞŵŽƐ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ŐĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ğ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝĂ
ƵŵĂƉŽƌƚĂh^ĚĞƵŵŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĐƵũŽƉƌŽũĞƚŽƉŽĚĞƐĞƌĨĂĐŝůŵĞŶƚĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝĚŽ͘

Ϯ͘ DdKK>K'/'ZK^/E>
WĂƌĂ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ƐşŶƚĞƐĞ ĚŝŐŝƚĂů ĚŝƌĞƚĂ͕ ŽƵ
ƐĞũĂ͕ ŝŐŝƚĂů ŝƌĞĐƚ ^ŝŶƚŚĞƐŝƐ Ͳ ^ ;E>K' s/^͕ ϭϵϵϵͿ͕ ƋƵĞ Ġ ůĂƌŐĂŵĞŶƚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ Ğŵ
ƐŝŶƚĞƚŝǌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ͘ dĂů ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ ĞŶǀŝĂƌ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ĚĞ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĠͲ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽŽƐĞŶĚĞƌĞĕŽƐăƐĂŵŽƐƚƌĂƐĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂƐĞŵƵŵĂƚĂďĞůĂ͘dĂŝƐĞŶĚĞƌĞĕŽƐƐĆŽ
ĂƉŽŶƚĂĚŽƐ ƐĞƋƺĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ƶŵ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƵŵĂ ƌŽĚĂ ĚĞ ĨĂƐĞ͘ K ƉĂƐƐŽ ŶĞƐƐĂ ƌŽĚĂ Ġ
ĚĂĚŽƉĞůĂƉĂůĂǀƌĂĚĞĂũƵƐƚĞD͕ƋƵĞĚĞĨŝŶĞŽƚĂŵĂŶŚŽĚŽƐĂůƚŽĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂů͘ƐƐŝŵ͕
ĐĂĚĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂ ƐĞƌ ĞŶǀŝĂĚĂ͕ ŚĄ Ƶŵ ŶŽǀŽ ƐĂůƚŽ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ D͘
ŶƚĆŽ͕ ĂƉſƐ ǀĄƌŝŽƐ ƐĂůƚŽƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĂƉŽŶƚĂĚŽƌ ǀŽůƚĂƌ ƉĂƌĂ ƐƵĂ ƉŽƐŝĕĆŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ŽďƚĞŵŽƐ Ƶŵ ĐŝĐůŽ
ĐŽŵƉůĞƚŽĚŽƐŝŶĂůĚĞƐĞũĂĚŽ͘dĂůƐŝƚƵĂĕĆŽĠŝůƵƐƚƌĂĚĂŶĂĨŝŐƵƌĂϭŽŶĚĞƚĞŵŽƐƵŵĂĐƵŵƵůĂĚŽƌĚĞϰďŝƚƐ͕


&ŝŐƵƌĂϭͲ/ůƵƐƚƌĂĕĆŽĚĂƌŽĚĂĚĞĨĂƐĞĞƐƵĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞƵŵƐŝŶĂůƐĞŶŽŝĚĂů͘
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ĐŽŵDсϬϬϬϭ͕ĞĂŵŽƐƚƌĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂƵŵƐŝŶĂůĚĞĨŽƌŵĂƐĞŶŽŝĚĂů͘ƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƉĂůĂǀƌĂĚĞ
ĂũƵƐƚĞĞĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂŐĞƌĂĚĂ͕Ĩ͕ĠĚĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽ͗

Ĩс

D × ( ĨĐůŬ ŵ)

ϮŶ

;ϭͿ

ŽŶĚĞĨĐůŬĠĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞĐůŽĐŬ͕ŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐŝĐůŽƐĚĞĐůŽĐŬĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐƉĞůŽůĂĕŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĞŶŽ
ŶƵŵĞƌŽ ĚĞ ďŝƚƐ ĚŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌ͘ ^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ Ă ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞƐĞũĂĚĂ͕ Ă ƉĂůĂǀƌĂ ĚĞ
ĂũƵƐƚĞĠĞŶƚĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂĞŝŶŝĐŝĂͲƐĞŽůĂĕŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͘EĞƐƚĞůĂĕŽŽǀĂůŽƌĚĞDĠƐŽŵĂĚŽĂŽĂĐƵŵƵůĂĚŽƌ
ĚĞĨĂƐĞĚĞŶďŝƚƐ͕ŽŶĚĞŽƐŬďŝƚƐŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉŽƌĆŽŽĂƉŽŶƚĂĚŽƌ͘ŽĂƉŽŶƚĂĚŽƌ͕ĠƐŽŵĂĚŽŽ
ĞŶĚĞƌĞĕŽďĂƐĞĚĂƚĂďĞůĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐĞĞƐƚĞƉĂƐƐĂƌĄĂĂƉŽŶƚĂƌƉĂƌĂŽĞŶĚĞƌĞĕŽŽŶĚĞĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞǆďŝƚƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂ͘dĂůĂŵŽƐƚƌĂĠĞŶƚĆŽŵŽǀŝĚĂƉĂƌĂŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚŝŐŝƚĂůͲĂŶĂůſŐŝĐŽ;ͿĞŽĨůƵǆŽ
ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ž ŝŶŝĐŝŽ ĚŽ ůĂĕŽ͘ dĂů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ġ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ ƌĞƉĞƚŝĚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŐĞƌĂŶĚŽĂƐƐŝŵŽƐŝŶĂůĂŶĂůſŐŝĐŽĚĞƐĞũĂĚŽ͘

ϯ͘ KEWKKWZKdMd/WK
ŽŵŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ă ŝĚĠŝĂ ŐĞƌĂů ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ Ġ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ƶŵ ŐĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ
ƋƵĞ ƐĞũĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ğ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝĂ ƵŵĂ ƉŽƌƚĂ h^ ĚĞ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ WĂƌĂ
ŝƐƐŽ͕ĞŵƉƌĞŐĂŵŽƐƵŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌdŵĞŐĂϴ͕ĚĞϴďŝƚƐ͕ƉŽƐƐƵŝŶĚŽϴŬďǇƚĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂĨůĂƐŚƉĂƌĂ
ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ͳ ĨŝƌŵǁĂƌĞ͕ ϱϭϮ ďǇƚĞƐ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ WZKD ƉĂƌĂ ĚĂĚŽƐ ĞƐƚĄƚŝĐŽƐ Ğ ϭ
ŬďǇƚĞĚĞ^ZDƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐ;dD>͕ϮϬϭϭͿ͘&ƌĞŶƚĞĂƚĂŝƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚĞŵĞŵſƌŝĂ͕
ŽƉƚŽƵͲƐĞƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂƐϱƚĂďĞůĂƐĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐŶŽƉƌſƉƌŝŽĨŝƌŵǁĂƌĞ͘ƐƐĂƐƚĂďĞůĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐ
ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ Ă ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ ƐĞŶŽŝĚĂů͕ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕ ĚĞŶƚĞͲĚĞͲƐĞƌƌĂ Ğ
ƌĂŵƉĂ͘ĂĚĂƚĂďĞůĂĠĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌϮϱϲĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞϴďŝƚƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ϮϱϲďǇƚĞƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĂ
ŽŶĚĂĚĞƐĞũĂĚĂƚŽŵĂĚĂĞŵŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞƚĞŵƉŽƐƵĐĞƐƐŝǀŽƐ͘>ĞŵďƌĂŶĚŽĚŽƚĞŽƌĞŵĂĚĞEǇƋƵŝƐƚͲ^ŚĂŶŶŽŶ
;>d,/͕ϮϬϬϳͿŝƐƐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌŝĂĂƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞƵŵƐŝŶĂůĚĞϭϮϴ,ǌ͕ĐŽŵĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞϱ
s ƉŝĐŽ Ă ƉŝĐŽ Ğ ĐŽŵ Ƶŵ ŽĨĨƐĞƚ ĚĞ Ϯ͘ϱ s͕ ƚŽŵĂĚĂƐ Ă ĐĂĚĂ ϲϭ ђƐ͘ WĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĨŝƌŵǁĂƌĞ
ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĂƐĐŽŵͲsZ;D^>dZKE/͕ϮϬϭϭͿ͕ƐĞŶĚŽŽůĂĕŽĚĞ
ŐĞƌĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚŽĞŵƐƐĞŵďůǇ;^,hE<͕ϮϬϬϭͿ͘KůĂĕŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĐŽŶƐŽŵĞƵŵƚŽƚĂůĚĞϵĐŝĐůŽƐĚĞĐůŽĐŬ͕
ƐĞŶĚŽĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐůŝƐƚĂĚĂƐŶĂƚĂďĞůĂϭ͘ƐůŝŶŚĂƐĚĞϭĂϱĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵƵŵĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĂŽ
ŝŶŝĐŝŽ ĚŽ ůĂĕŽ͕ ůŝŵƉĂŶĚŽ ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ZϮϵ Ğ ZϮϴ͕ Ğ ĐĂƌƌĞŐĂŶĚŽ ŽƐ Ϯϰ ďŝƚƐ ĚĂ ƉĂůĂǀƌĂ ĚĞ ĂũƵƐƚĞĞŵ
ZϮϰ͕ZϮϱĞZϮϲ͘KƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĞƚĂŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƐĆŽƐŽŵĂĚŽƐŶĂƐůŝŶŚĂƐϳ͕ϴĞϵĂZϮϴ͕ZϮϵĞZϯϬ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘dĂŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĐŽŵƉƁĞŵŽĂĐƵŵƵůĂĚŽƌĚĞĨĂƐĞĚĞϮϰďŝƚƐ͘ƐƐŝŵ͕ůĞŵďƌĂŶĚŽƋƵĞŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽƐŝŶĚŝƌĞƚŽĚĞϭϲďŝƚƐ͕͕ĠŝŐƵĂůĂZϯϭ͗ZϯϬ͕ƚĞƌĞŵŽƐƋƵĞZϯϬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŽƐϴ
ďŝƚƐŵĞŶŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽĚĂƚĂďĞůĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐ͕ƐĞŶĚŽŽŽĨĨƐĞƚĚĂĚŽƉŽƌZϯϭƋƵĞƉŽƌƐƵĂ
ǀĞǌ Ġ ĐĂƌƌĞŐĂĚŽ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘ K ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌ  ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŝŵ Ž ĂƉŽŶƚĂĚŽƌ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƐĞŶĚŽ Ž ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĚŽ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ƉŽƌ ĞůĞ ĂƉŽŶƚĂĚŽ ĐĂƌƌĞŐĂĚŽ Ğŵ ZϬ ŶĂ ůŝŶŚĂ ϭϬ͘ K ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĚĞ ZϬ Ġ
ĞŶƚĆŽŵŽǀŝĚŽƉĂƌĂĂƉŽƌƚĂĚĞƐĂşĚĂŶĂůŝŶŚĂϭϭ͕ŽŶĚĞƚĂůƉŽƌƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐƉŝŶŽƐϮ;>^ͿĂϲĞϭϭ
Ăϭϯ;D^ͿĚŽdŵĞŐĂϴ͘KĞƐƚĂĚŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽďŝƚĚĂƉŽƌƚĂ͕ƉŝŶŽϭϱĚŽdŵĞŐĂϴ͕ĠĞŶƚĆŽƚĞƐƚĂĚŽƉĂƌĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌ Ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝŶĂů ;ůŝŶŚĂ ϭϮͿ͘ ĂƐŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ž ĨůƵǆŽ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ Ġ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂŽŝŶŝĐŝŽĚŽůĂĕŽƌĞŝŶŝĐŝĂŶĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘KĚŝĂŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽŐĞƌĂĚŽƌĠŵŽƐƚƌĂĚŽ
ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ Ϯ͘ ŽŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ͕ ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐ ƵŵĂ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ ĐůŽĐŬ ĚĞ ϳ͘ϯϳϮϴ D,ǌ Ğ Ƶŵ
ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ ĚŝŐŝƚĂůͲĂŶĂůſŐŝĐŽ ĚŽ ƚŝƉŽ ZϮZ ĚĞ ϴ ďŝƚƐ͕ ƋƵĞ Ġ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽƐ ƉŝŶŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ Ă  ƉŽƌƚĂ  ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ WĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƉƌĞĐŝƐĆŽ ŽďƚŝĚĂ ŶĞƐƐĂ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͕
ƵƐĂŵŽƐŶĞƐƚĞƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐĐŽŵƚŽůĞƌąŶĐŝĂĚĞϭй͘ŵƐƵĂƐĂşĚĂŽďƚĞŵŽƐƵŵƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽĞŶƚƌĞϬĞ
ϱs͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂŽƐŝŶĂůŐĞƌĂĚŽĐŽŵƵŵŽĨĨƐĞƚĚĞϮ͘ϱs͘dĂůŽĨĨƐĞƚĠďůŽƋƵĞĂĚŽƉĞůŽĐĂƉĂĐŝƚŽƌĚĞ
ĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽ͘ƉſƐŝƐƐŽ͕ŽƐŝŶĂůĠĨŝůƚƌĂĚŽƉŽƌƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂƐƉĂƐƐŝǀŽ͕ĐŽŵƚĂǆĂĚĞĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚĞ
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ϭϴ ĚͬŽŝƚĂǀĂ Ğ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĚĞ ϮϱϬ Ŭ,ǌ͘  ĨƵŶĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĨŝůƚƌŽ Ġ ƐƵƉƌŝŵŝƌ ŚĂƌŵƀŶŝĐĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ
ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽĂůŐƵŵĂůŝƐĂŵĞŶƚŽŶŽƐŝŶĂůƌĞĐŽƌƚĂĚŽ;ĞƐĐĂĚĂͿĨŽƌŶĞĐŝĚŽŶĂƐĂşĚĂĚŽ͘
 ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĚŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ŐĞƌĂĚŽƌ͕ ŽƌŝƵŶĚĂƐ ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ Ġ ĨĞŝƚĂ ǀŝĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂůĂƐƐşŶĐƌŽŶĂƵƐĂŶĚŽƵŵĂƉŽƌƚĂh^͘WĂƌĂŝƐƐŽĞŵƉƌĞŐĂŵŽƐƵŵĐŽŶǀĞƌƐŽƌŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
h^ͬhZd ŵŽĚĞůŽ &dϮϯϮZ ;&d/ ,/W͕ ϮϬϭϭͿ ƋƵĞ Ġ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ ĂŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ǀŝĂƐ ŽƐ ƉŝŶŽƐ ϭϱ
;dyͿ Ğ ϭϲ ;ZyͿ͘ ƐƚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ Ġ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ ƉŽŝƐ ŽƐ ĚƌŝǀĞƌƐ ĞƐƚĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ƐŝƚĞ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ
ƵŵĂƉŽƌƚĂƐĞƌŝĂůĂĚŝĐŝŽŶĂů͘KƵƚƌĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌƚĂůĞƐĐŽůŚĂƌĞƐŝĚĞŶŽĨĂƚŽĚĞƐƚĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
ƐĞƌĨŽƌŶĞĐŝĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞŵŽĚƵůŽƉƌĠͲŵŽŶƚĂĚŽƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂddK;ddK͕ϮϬϭϭͿ͘/ƐƐŽĞǀŝƚĂŽƚƌĂďĂůŚŽ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞƵŵĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽƉĂƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ^DĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŽƵƐŽĚĞ
ƵŵƉƌŽƚŽďŽĂƌĚĚƵƌĂŶƚĞĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
dĂďĞůĂϭͲZŽƚŝŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽŐĞƌĂĚŽƌĚĞƐŝŶĂŝƐ͘KůĂĕŽĐŽŶƐŽŵĞƵŵƚŽƚĂůĚĞϵĐŝĐůŽƐĚĞĐůŽĐŬ͘

ϭ

 

ůĚŝƌϮϵ͕ΨϬϬ

Ϯ

 

ůĚŝƌϮϴ͕ΨϬϬ Ζ>ŝŵƉĂZϮϴ͘

ϯ

 

ůĚƐƌϮϰ͕DнϬ ΖĂƌƌĞŐĂ>^ƐĚĞDĞŵZϮϰ͕

ϰ

 

ůĚƐƌϮϱ͕Dнϭ ΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐĞŵZϮϱ

ϱ

 

ůĚƐƌϮϲ͕DнϮ ΖĞD^ƐĞŵZϮϲ͘

ϲ

 'ĞƌĂƌ͗ 

ϳ

 

ĂĚĚƌϮϴ͕ƌϮϰ

Ζ^ŽŵĂƌϮϰĞŵZϮϴ͘ 

;ϭĐŝĐůŽͿ

ϴ

 

ĂĚĐƌϮϵ͕ƌϮϱ

Ζ^ŽŵĂƌϮϱĐͬĐĂƌƌǇĂZϮϵ͘

;ϭĐŝĐůŽͿ

ϵ

 

ĂĚĐƌϯϬ͕ƌϮϲ

Ζ^ŽŵĂƌϮϲĐͬĐĂƌƌǇĂZϯϬ͘

;ϭĐŝĐůŽͿ

ϭϬ

 

ůĚƌϬ͕ 

ΖĂƌƌĞŐĂĞŵZϬ͘

;ϮĐŝĐůŽƐͿ

ϭϭ

 

ŽƵƚWŽƌƚ͕ƌϬ

ΖDŽǀĞƌϬƉĂƌĂWŽƌƚ͘;ϭĐŝĐůŽͿ

ϭϮ

 

ƐďŝĐWŝŶ͕ϭ

Ζ^ĞWŝŶсϭƐĂůƚĂƉͬůŝŶŚĂϭϰ͘ ;ϭĐŝĐůŽͿ

ϭϯ

 

ƌũŵƉ'ĞƌĂƌ

ΖsŽůƚĂƉĂƌĂ'ĞƌĂƌ͗

ϭϰ

 

ƌũŵƉ/ŶŝĐŝŽ

Ζ&ŝŶĂůŝǌĂůĂĕŽĞǀĂŝƉĂƌĂŽ/ŶŝĐŝŽ͗



Ζ>ŝŵƉĂZϮϵ͘

Ζ/ŶşĐŝŽĚŽůĂĕŽ͘





;ϮĐŝĐůŽƐͿ

WĂƌĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƵƐŽ ĚŽ ŐĞƌĂĚŽƌ ĨŽƌĂŵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ĚƵĂƐ ƐĂşĚĂƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ƋƵĞŽƉĞƌĂŵĞŵƉĂƌĂůĞůŽĐŽŵĂƐĂşĚĂďŝƉŽůĂƌĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘&ŽƌĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚĂƐƵŵĂƐĂşĚĂ
ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ ƉĂĚƌĆŽ dd> ;ϬͬнϱsͿ͕ ǀŝĂ ĐŚĂǀĞĂŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ƶŵ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ ϯϯϴ͕ Ğ ƵŵĂ ƐĂşĚĂ
ƵŶŝƉŽůĂƌĐƵũĂƚĞŶƐĆŽǀĂƌŝĂĚĞϬĂƚĠϱsĐŽŵƵŵŽĨĨƐĞƚĞŶƚƌĞϬĞ Ϯ͘ϱs͘/ƐƐŽĠĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽŶŽ
ĚŝĂŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚĂĨŝŐƵƌĂϮ͘ůĞŵĚŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĞĚĂĞƐĐŽůŚĂĚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂĂƐĞƌ
ŐĞƌĂĚĂ͕ŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƉĞƌĂƚĂŵďĠŵĂĂŵƉůŝƚƵĚĞƋƵĞŽƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂĚĞǀĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͘ƐƐŝŵĂ
ƐĂşĚĂĚĞƐŝŶĂůďŝƉŽůĂƌĞƵŶŝƉŽůĂƌƉŽĚĞǀĂƌŝĂƌĚĞϬĂϭϬϬй͕ŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĨĂŝǆĂĚĞϬĂƚĠϱsƉŝĐŽĂ
ƉŝĐŽ͘ ^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞ ƋƵĞ ĚĞǀŝĚŽ ă ůŝŵŝƚĂĕĆŽ ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĞůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ǀŝĂ Ă ƉŽƌƚĂ h^͕ ŶĆŽ ĨŽŝ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŽĨĨƐĞƚĚŽƐŝŶĂůŐĞƌĂĚŽ͘ůĞŵĚŝƐƐŽ͕ŽƵƚƌĂĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂĚĞƚĂůůŝŵŝƚĂĕĆŽĠ
ƌĞĨůĞƚŝĚĂŶŽŽĨĨƐĞƚƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂƐĂşĚĂƵŶŝƉŽůĂƌ͕ƋƵĞĂƌŝŐŽƌƐĞƚŽƌŶĂƵŵĂĨƵŶĕĆŽĚŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĂŵƉůŝƚƵĚĞ͘
dĂŝƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚŽƌŶĂĚĂƐ ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂŶĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ĐŽŵ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
ƐŝŵĠƚƌŝĐĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĂŽĨĞƌĞĐŝĚĂƉĞůĂƉŽƌƚĂh^͘ŽŶƚƵĚŽŝƐƐŽĨŽŐĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶŝĐŝĂůĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ͘ K ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ŐĞƌĂĚŽƌ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĨĞŝƚŽ ǀŝĂ Ƶŵ  ƐŝŵƉůĞƐ ƚĞƌŵŝŶĂů ƐĞƌŝĂů͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ž
,ǇƉĞƌdĞƌŵŝŶĂůĚŽDŝĐƌŽƐŽĨƚtŝŶĚŽǁƐ͕ŽƵǀŝĂŽĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĞĚŝĐĂĚŽƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵŽƐ͘ŵĂŵďŽƐŽƐ
ĐĂƐŽƐ͕ŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ͕ĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂĞĂŵƉůŝƚƵĚĞƐĆŽ ƉĂƐƐĂĚŽƐƐĞƋƺĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚŽ
ŝŶŝĐŝŽĚŽůĂĕŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͘ƵƌĂŶƚĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƐĞůĂĕŽĞůĞƉŽĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚŽĂŽƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌŵŽƐ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞĐůĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĂŽ ĞŶǀŝĂƌŵŽƐ Ƶŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀŝĂ Ă ƉŽƌƚĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘ ŵ ƚĂů
ƐŝƚƵĂĕĆŽŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ƌĞƚŽƌŶĂ ƉĂƌĂ Ž ŝŶŝĐŝŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ğ Ž ŐĞƌĂĚŽƌ ĨŝĐĂ ĞƐƉĞƌĂŶĚŽ Ƶŵ ŶŽǀŽ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲŝĂŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽŐĞƌĂĚŽƌĚĞĨƵŶĕƁĞƐƵƐĂŶĚŽƐşŶƚĞƐĞĚŝŐŝƚĂůĚŝƌĞƚĂ͘
dŽĚŽƐŽƐƌĞƐŝƐƚŽƌĞƐƐĆŽĚĂĚŽƐĞŵKŚŵƐ;ёͿĞĐĂƉĂĐŝƚŽƌĞƐĚĂĚŽƐĞŵ&ĂƌĂĚƐ;&Ϳ͘

ϰ͘ Z^h>dK^Kd/K^
hŵ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă  ĨŝĚĞůŝĚĂĚĞ ĚĞ Ƶŵ ŐĞƌĂĚŽƌ ĚĞ  ĨƵŶĕƁĞƐ ĚŝŐŝƚĂů Ġ Ž ŶƵŵĞƌŽ ĚĞ
ĂŵŽƐƚƌĂƐƵƐĂĚĂƐƉĂƌĂĂŐĞƌĂĕĆŽĚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽŵĞƐŵŽƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂŽĚŽďƌŽĚĂ
ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚŽƐŝŶĂůĚĞƐĂşĚĂ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞŝƐƐŽĠŽďĞĚĞĐŝĚŽƉĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞŐĞƌĂĚŽƌĂƚĠĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞ
ϭϮϴ,ǌ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĂƐŝŵƉƌĞĐŝƐƁĞƐ͕ƐŝŶĂŝƐĚĞ ĨŽƌŵĂƐĞŶŽŝĚĂůĞƚƌŝĂŶŐƵůĂƌƐĞŵŽƐƚƌĂŵĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ
ƉĂƌĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐďĞŵƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘/ƐƐŽĠŝůƵƐƚƌĂĚŽƉĞůŽƐŽƐĐŝůŽŐƌĂŵĂƐŵŽƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐůŝŶŚĂƐ;ĂͿĞ;ďͿĚĂ
ƚĂďĞůĂϮƉĂƌĂĂƐĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐĚĞϭĞϭϬŬ,ǌ͕ƚĂůĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽ͘dĂŝƐŽƐĐŝůŽŐƌĂŵĂƐĨŽƌĂŵŽďƚŝĚŽƐƵƐĂŶĚŽ
ƵŵŽƐĐŝůŽƐĐſƉŝŽĚŝŐŝƚĂůĐŽŵĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽh^ĞĐŽŵĂŶĚĂĚŽƉŽƌƵŵĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵ
ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘
WĂƌĂ ĂƋƵĞůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂůŐƵŵĂ ĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ ŽƵ ŵĞůŚŽƌ͕ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ
ĂďƌƵƉƚĂƐ͕ƚĂůĐŽŵŽƐŝŶĂŝƐĚĞĨŽƌŵĂĚĞŶƚĞͲĚĞͲƐĞƌƌĂ͕ƌĂŵƉĂĞƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ĂƐŝƚƵĂĕĆŽĠŵĞŶŽƐĂŶŝŵĂĚŽƌĂ͘
ŽŵŽƉŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌŶĂƐůŝŶŚĂƐ;ĐͿ͕;ĚͿĞ;ĞͿĚĂƚĂďĞůĂϮ͕ĂƐĂşĚĂďŝƉŽůĂƌĞŵϭŬ,ǌƐĞŵĂŶƚĠŵĂƉĞŶĂƐ
ƌĂǌŽĄǀĞů͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĞŵϭϬŬ,ǌĞůĂƐũĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĚĞĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ĞŵƉĂƌƚĞĚĞǀŝĚŽĂŽĞĨĞŝƚŽ
ĚŽĐĂƉĂĐŝƚŽƌĚĞĚĞƐĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽĞĚŽĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂďĂŝǆĂƐ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐĂƐĂşĚĂƵŶŝƉŽůĂƌƐĞŵŽƐƚƌĂŵĂŝƐ
ĨŝĞůƉĂƌĂĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂĚĞŶƚĞͲĚĞͲƐĞƌƌĂĞƌĂŵƉĂ͘WĂƌĂŽĐĂƐŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞƐŝŶĂŝƐĚĞŽŶĚĂƋƵĂĚƌĂĚĂĂ
ƐĂşĚĂdd>ĠƐĞŵĚƵǀŝĚĂĂĚĞŵĞůŚŽƌƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
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dĂďĞůĂϮͲŵŽƐƚƌĂĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂŽďƚŝĚĂƐŶĂƐĂşĚĂďŝƉŽůĂƌ͘&ŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂ;ĂͿ^ĞŶŽŝĚĂů͕;ďͿdƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕;ĐͿ
ĞŶƚĞͲĚĞͲƐĞƌƌĂ͕;ĚͿZĂŵƉĂĞ;ĞͿYƵĂĚƌĂĚĂ͕ƉĂƌĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐĚĞϭĞϭϬŬ,ǌ͘



ϭŬ,ǌ

ϭϬŬ,ǌ

Ă













ď

Đ

Ě



Ğ
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ŶĂůŝƐĂŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂŐůŽďĂů͕ƉŽĚĞŵŽƐĚŝǌĞƌƋƵĞĂĨĂŝǆĂƷƚŝůĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞŐĞƌĂĚŽƌ
ƐŝƚƵĂͲƐĞ ĚĞ ϭϬ ,ǌ ĂƚĠ ϯϬ Ŭ,ǌ͘ ĐŝŵĂ ĚĞƐƚĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ƐĞ ŵŽƐƚƌĂŵ
ĚĞŵĂƐŝĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ƉƌĂƚŝĐĂ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ
ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐĂƉƌĞĐŝƐĆŽĚĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂŐĞƌĂĚĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ͕
ƐĞŵŽƐƚƌŽƵďĂƐƚĂŶƚĞĂůƚĂĨŝĐĂŶĚŽŽƐĚĞƐǀŝŽƐĞŵƵŵĂĨĂŝǆĂĚĞŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐϭ,ǌ͘WĂƌĂƵŵĂďŽĂƉĂƌƚĞ
ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƵƐƵĂŝƐ ĚĞ ďĂŝǆĂƐ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂƐ Ž ƵƐŽ ĚĞƐƚĞ ŐĞƌĂĚŽƌ ƐĞ ŵŽƐƚƌĂ ďĞŵ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ͘ ŵ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĄƵĚŝŽŽƐŝŶĂůƐĞŶŽŝĚĂůŐĞƌĂĚŽĠƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŵŽƐ͕
ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ă ĐƵƌǀĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğŵ ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌ͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ ƉĂƌĂ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ
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RESUMO
Baseando-se no desenvolvimento de um modulo de comunicação ethernet de baixo custo,
este trabalho vem descrever o atual estágio da utilização do mesmo para o controle do funcionamento
de uma estação de tratamento de água – ETA, a distância. O modulo de comunicação tem como
principal componente o microcontrolador PIC18F87J60, sendo programado em C pelo uso da
ferramenta C18 da Microchip®; o desenvolvimento da interface – página web, é realizado a partir de
códigos em HTML, CSS, XML, funções de JavaScript e Ajax, concluindo com a utilização da pilha de
protocolos TCP/IP , disponibilizada pela Microchip® para realização da automação. Ressalta-se que este
trabalho ainda esta em fase de implementação, porém já existem resultados para casos mais simples
como

Palavras-chave: Internet Embarcada, ETA´s, acionamento e monitoramento.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre os muitos pontos a serem estudados e/ou desenvolvidos durante a automação de um
processo qualquer, geralmente temos o acionamento de máquinas elétricas (ou mesmo cargas
resistivas, utilizadas em aquecimento ou secagem), sendo estas responsáveis pelo fornecimento de
potência aos conjuntos mecânicos existentes. Dependendo de alguns parâmetros como: forma de
acionamento, necessidade de controle sobre alguma variável da máquina elétrica (tais como: torque,
aceleração), tempo de vida útil, manutenção e custo (aquisição /manutenção); dispõe-se atualmente
tanto de componentes eletromecânicos como até os inversores de freqüência.
Associado ao acionamento – dependendo de sua utilização, têm-se não raramente a
necessidade de monitoramento destas máquinas, o que pode ser realizado através do uso combinado
de sensores e sistemas supervisórios. Porém por razões econômicas (custo de implementação e
aquisição de licenças) a utilização destes recursos nem sempre está disponível a pequenas unidades
produtivas, sendo este – alto custo inicial, um dos inconvenientes da automação industrial.
Pensando em monitoramento, implicitamente estamos tratando da comunicação de dados e
segundo MOKARZEL (2004), a internet vem se tornando uma ferramenta cada vez mais essencial para o
homem moderno, aumentando significativamente a eficiência daqueles que utilizam seus recursos. A
enorme praticidade proporcionada pelo desenvolvimento atual das redes de comunicação e em especial
da internet – onde é bastante que se tenha acesso a um navegador web (seja por meio de um
computador, um laptop ou mesmo pelo telefone celular), e poder verificar o estado de um sistema ou
um equipamento que se encontra geograficamente distante é uma realidade possível graças a
disposição das redes ethernets nos mais variados ambientes.
Neste artigo, será demonstrado como exemplo prático realizado no módulo de acionamento e
monitoramento via web, o controle de um sistema de recuperação de filtro de uma estação de
tratamento de água, no qual o usuário terá controle sob o mesmo através do acesso a página.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – MICROCONTROLADOR PIC18F87J60
A partir de conhecimentos básicos na área de comunicação industrial é fácil perceber que a
diferença entre as redes e os dispositivos conectados a elas vem diminuindo. Pois, há um número
crescente de dispositivos eletrônicos conectados em rede independentemente de um computador ou
servidor, e busca-se contar com características tais como eficiência, economia, confiabilidade, segurança
e compatibilidade com os padrões internacionais de comunicação e topologias de redes atuais, tornadoos compactos e funcionais.
Atentos a essas situações, muitos fabricantes tem direcionado investimentos para a produção
de sistemas embutidos com suporte a rede, área que está em franca expansão, atualmente muitos deles
direcionam suas tecnologias para plataformas de sistemas embutidos, inclusive alguns deles com
suporte para interface de rede (SILVA, 2002).
A partir do momento que se utiliza a tecnologia da internet embarcada, empregando
microcontroladores com ethernet embutida, extingui-se a necessidade de usar um computador como
servidor, uma vez que, o servidor web, as páginas web e o programa de aplicação estão armazenados no
próprio dispositivo, a comunicação com o computador servidor, naturalmente, não é mais necessário.
Esse modelo possibilita que monitoramento e acionamento possam ser realizados a partir de uma rede
local ou da Internet, utilizando um dispositivo dedicado e de baixo custo (SANTOS, 2009). Existem
diversos fabricantes de microcontroladores no mercado, como Intel®, Motorola®, Atmel®, Microchip® e
diversos outros. Esta última tem se destacado com sua linha PIC, que abrange desde componentes
pequenos com 6 pinos e palavras de instrução de 12 bits até os de 100 pinos com palavras de instrução
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de 16 bits. A Microchip® disponibilizou em sua linha PIC18, uma das famílias mais versáteis com diversas
funções adicionais/inovadoras (SILVA, 2007).
O PIC18F87J60 é construído com base na arquitetura Harvard, que possui barramento de
endereço e dados distintos, e com instruções do tipo RISC (Computador com Conjunto Reduzido de
Instruções). Possui uma CPU de 8 bits, dotado de 128 Kbytes de memória de programa e 3808 bytes de
memória RAM. Pode ser alimentado com tensões entre 2,5V e 3,6V. Esse modelo possui 80 pinos, dos
quais 55 podem ser configurados como I/O, módulo CCP com até quatro saídas PWM, quinze
conversores A/D de 10 bits de resolução, módulo SPI e I²C, comunicação Ethernet USART (EUSART) entre
outras funcionalidades. Essa plataforma é ideal para utilização com a pilha TCP/IP para
microcontroladores da Microchip, já que tanto a pilha quanto a plataforma são produzidos pela mesma
empresa, minimizando assim problemas de incompatibilidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – ETA ENGENHEIRO ÁVIDOS
A estação de tratamento de água (ETA) Engenheiro Ávidos, com capacidade total de 400 l/s,
está localizada no município de Cajazeiras (com população estimada em 58.000 habitantes, sertão
paraibano a 500 km da capital do estado) – distrito Engenheiro Ávidos (justificando seu nome). Tem
como manancial de captação o Rio Piranhas (represado pelo açude Boqueirão de Piranhas) e abastece
com água potável, diversos municípios da região, entre eles Sousa, Brejo das Freiras, Bonito de Santa Fé
entre outros.
Fisicamente, a ETA Engenheiro Ávidos pode ser divida em dois blocos, chamados doravante de
E1 e E2, seus componentes são: E1 – parte inicial da estação: divida em floculador, decantador e três
filtros, tendo vazão igual à 150 l/s (sendo 50 l/s cada) e E2 – ampliação da estação: com floculador,
decantador e cinco novos filtros com vazão total de 250 l/s (construídos de maneira similar aos já
existentes). O processo de beneficiamento da água é realizado de forma convencional, através de filtros
descendentes com limpeza por água – vide Figura 1
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Figura 1 – Representação de um dos filtros do bloco E2 da ETA Engenheiro Ávidos em operação normal ( note
que a posição aberta/fechada esta representada por cores)

A manutenção do leito filtrante merece destaque por ser realizado diariamente, com
freqüência determinada em função da concentração de impurezas retidas durante a filtração da água
em tratamento.
Detectado o mau funcionamento do filtro, o operador precisa fazer manobras em cinco válvulas para
efetuar a lavagem completa de cada filtro e em seguida acionar o bombeamento de água para o
reservatório específico de limpeza, onde fica armazenada a água que é usada exclusivamente para lavar
os filtros, conforme a seqüência abaixo:
1o. Inicialmente o operador fecha a válvula V 1 que permite o fluxo de água no sentido: tanque de
decantação – tanque de filtragem. Evitando desperdício de água no decantador durante a
recuperação do leito filtrante;
2o. Em seguida o operador abre a válvula V 2 para que toda a água contida tanto na parte superior
como no dreno do tanque de filtração seja descartada;
3o. Logo após o operador fecha a válvula V 3 que leva água já filtrada da parte inferior do tanque
de filtragem para o reservatório de consumo onde fica depositada a água tratada que será
bombeada para o consumo;
4o. Em seguida o operador abre a válvula V 4 que liga o reservatório R 1 ao filtro, neste momento o
operador fica atento pra ver a quantidade de água que será usada. O operador observa o nível
do reservatório de lavagem em uma régua graduada que mede o nível de água do referido

0760

reservatório e quando atingido a quantidade de água necessária para a limpeza de um filtro
ele fecha a válvula V 4 ;
5o. Depois de efetuada a lavagem completa do filtro o operador faz todo o processo inverso de
manobras para que o processo de tratamento da ETA seja retomado;
6o. Por fim para encher o reservatório de lavagem o operador abre parcialmente a válvula de
gaveta V 5 de um dos seis conjuntos motor-bomba usado no abastecimento da cidade de
Cajazeiras para encher o reservatório de lavagem. Isso ocasiona uma pequena perda no
abastecimento no período em que o reservatório está enchendo.
Para efetuar todas essas manobras (determinadas inclusive pelo esforço físico emprendido para
abertura e fechamento das válvulas V 2 , V 3 e V 4) , o operador gasta em torno de 50 minutos para a
lavagem completa de um filtro (vale mencionar ainda que cada filtro é recuperado individualmente, em
função da capacidade limitada do reservatório de limpeza), sendo que 35 minutos são gastos apenas
para as manobras nas válvulas e apenas 15 minutos para o escoamento da água do reservatório de
lavagem de filtros e descarte pela válvula de esgoto.

4. AUTOMAÇÃO REMOTA – PROPOSTA EM DESENVOLVIMENTO
O propósito final desse projeto (ainda em desenvolvimento, porem já apresentando resultados
parciais) é a implementação de um modulo microcontrolado capaz de se conectar a internet
possibilitando o acionamento e monitoramento de cargas (especificamente em nosso trabalho, os
motores responsáveis pela abertura e fechamento das válvulas hidráulicas e a bomba hidráulica para o
reservatório de limpeza) via web.

4.1 Especificação de Hardware
O PIC18F87J60, dispositivo escolhido pelo presente projeto devido suas características já
citadas no texto, possui pequenas dimensões físicas, apresentando seções de 12x12x1 mm e distância
entre pinos de 0.5 mm. Sendo, compacto ao ponto de impossibilitar o seu manuseio e montagem de
hardware em uma matriz de contatos ou mesmo em uma placa de circuito impresso convencional.
Surgia aí a necessidade da pesquisa e obtenção de uma plataforma de baixo custo, fácil
manutenção e que possuísse as características necessárias para o desenvolvimento do sistema
embarcado. Seguindo esses critérios foram localizadas algumas opções de hardware que poderiam
servir como base para o projeto, e foi selecionada entre eles a placa PME1OA da 2EI demonstrada na
figura 2, por ter um custo acessível e possuir a interface de rede que é essencial para a aplicação.
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Figura 2 – Interface Ethernet PME10A de 10Mbps

Os principais componentes da PME-10A relacionados na figura 2 são:
x

1 - Conector ICSP (In Circuit Serial Programming): Permite a placa PME-10A ser conectada a uma
interface de programação para gravação da memória Flash do microcontrolador.

x

2 - Conector RJ45 (10 Base T), leds de indicação: Amarelo: Indica que a conexão Ethernet está
ativa . Verde: indica que a placa está transmitindo ou recebendo um pacote de dados.

x

3- Conectores de Expansão: Provê acesso a maior parte dos pinos do microcontrolador
PIC18F87J60. A PME-10A pode ser alimentada diretamente por este conector ( + 3,3V no pino
28 de J1 e GND no pino 1 de J1).

x

4 - Microcontrolador: PIC18F87J60 com cristal de 25 MHz, 128K de memória Flash, MAC
integrado e PHY 10Base-T, 3808 bytes de memória RAM e 55 portas de I/O programáveis.

x

5 - Memória SPI EEPROM 25LC160 de 2Kbytes. Para configuração dos parâmetros de rede.

x

6 - C.I MAX3232 para USART RS232.

x

7 - Conector Serial RS232: Provê os sinais Tx, Rx e GND para transmissão serial assíncrona
proveniente do integrado MAX3232.

Concluindo o hardware para a implementação do controle da operação da ETA Engenheiro
Ávidos, será necessário a montagem junto ao módulo, de dispositivos como reles, opto-acopladores e
seus respectivos circuitos de funcionamento, conectores para a entrada e saída da tensão de rede (220V
AC), um conector RJ12 ligado a interface ICSP da PME10A para que o microcontrolador possa ser
programado. Esta etapa (confecção da placa) ainda esta em desenvolvimento.

4.2 Especificação de Software
O microcontrolador armazena a página web e a pilha TCP/IP da microchip em sua memória
flash, com as modificações necessária para o devido hardware e a devida aplicação, neste caso o
controle de iluminação proposto inicialmente. Essa pilha desenvolvida pela microchip é também dividida
em diversas camadas, assim como nas especificações das RFCs (Request for comments), que são
documentos que possuem uma abordagem detalhada para o modelo TCP/IP. A implementação dessas
camadas é realizada em arquivos separados, que devem ser acessados e compatibilizados com a devida
implementação. Os conteúdos dessas camadas são escritos na linguagem C, também utilizada nas
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modificações. O compilador MPLAB® C18 é responsável pela compilação da pilha modificada. A seguir
estão comentados resumidamente alguns dos principais arquivos que formam a pilha da microchip:
x

HardwareProfile.h – Arquivo utilizado para a configuração física do módulo, como: o modelo do
micocontrolador empregado, a freqüência de clock utilizada, em fim o mapeamento do
hardware em relação aos pinos físicos.

x

MainDemo.c – Onde fica alocada a função principal, e onde são configurada as portas já
habilitadas no arquivo Hardwareprofile.h, com relação as condições de I/O, configurado
também os canais analógicos e a inicialização do LCD, se for utilizada na aplicação.

x

CustomHTTPApp.c – Neste arquivo estão contidas as funções de autenticação das páginas,
desenvolvidas as aplicações web, definido os métodos de envio (GET ou POST) e onde são
tratadas as variáveis dinâmicas ou estáticas da página.

x

TCPIPConfig.h - Contem todas as definições das camadas de aplicações da pilha TCP/IP. Definese também se será utilizada ou não a memória EEPROM externa e as configurações do IP, host
neme e outras configurações de rede.

5. RESULTADOS
Uma vez que o módulo esteja montado, a pilha TCP/IP modificada para a aplicação, a página
web desenvolvida e ambas gravadas (neste caso na memória flash do PIC18FJ60) no dispositivo, é então
chegado o momento de conectá-la a ETA e a uma rede de trabalho local ou a internet. O funcionamento
desta aplicação ocorrerá da seguinte maneira:
x

A partir de um sinal de entrada proveniente do usuário junto a página, o navegador web
atuando como cliente enviara requisições ao modulo, que atua como servidor.

x

O servidor por sua vez, de posse das informações de entrada (tanto locais como remotas)
executa então a atualização do estado de seus pinos utilizados como entrada e saída.

x

Simultaneamente, o servidor retorna ao navegador o conjunto de ações executadas junto a
planta sobre controle, em nosso caso a ETA Engenheiro Ávidos.

Tudo isso tendo-se como objetivo maior atualização dinâmica das informações de campo,
permitindo assim o acompanhamento remoto da aplicação. Esta dinâmica de resposta, e conseguida em
função da requisições assíncronas via AJAX.
Na Figura1, temos a representação da planta aguardando o inicio de funcionamento, percebese que associado as válvulas hidráulicas, temos a indicação do estado da mesma, podendo ser
totalmente aberta (representado pela cor verde) como totalmente fechado (indicado pela cor
vermelha). A planta após receber a permissão para funcionamento, comando fornecido pelo operador
via página, apresentara abertura nas válvulas V1 e V3, sendo respectivamente a abertura do decantador
e do flitro descendente – vide Figura 3. Caso o operador tenha a confirmação de que a água após a
etapa de filtração apresente turbidez excessiva , aciona então a operação de regeneração do filtro, que
será executada em 3 etapas, a saber:
x

Etapa 1 – Referente ao fechamento das válvulas V1 e v3 e abertura da válvula V2, fazendo
escoar todo o volume de líquido contido no dreno do filtro. Remotamente após a confirmação
das posições das válvulas citadas, a página e então atualizada, gerando a imagem da Figura 4.
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Figura 3 – Operação Normal da ETA Engenheiro Ávidos

Figura 4 – Primeira etapa do processo de recuperação do leito
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Figura 5 – Segunda etapa do processo de recuperação do leito
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Figura 6 –Terceira etapa do processo de recuperação do leito

x

Etapa 2 – Após confirmação do nível baixo no dreno do reservatorio, abre-se então a válvula V4,
que por gravidade, libera a água contida no reservatório de limpeza, esta remove a cama de
impureza retida na superfície para o dreno do filtro. Novamente, com os sinais de nível baixo no
reservatório de limpeza e do dreno, a página e então atualizada, gerando a imagem da Figura 5.

x

Etapa 3 – Concluindo a etapa de regeneração, temos as válvulas fechadas V2 e V4. Válvulas
abertas V1 e V3. Soma-se a estas ações o acionamento da bomba para restabelecer o nível do
reservatório de limpeza conforme a Figura 6.

Concluindo a manutenção do nível do reservatório a pagina e novamente atualizada para a
imagem referente a operação normal.

6. COMENTÁRIOS FINAIS
Esse artigo mostrou o atual estagio de desenvolvimento da implementação de um módulo de
baixo custo, microcontrolado com ethernet embarcada com possibilidade de acionamento através da
internet. Uma vez conectado a rede mundial, tal sistema possibilita o monitoramento e acionamento de
cargas, conectadas ao mesmo, de qualquer lugar do mundo, desde que se tenha acesso a internet e um
navegador web. Trouxe ainda como exemplo de aplicação, a proposta de automação para a regeneração
e operação de uma estação de tratamaneto de água.
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RESUMO
Os bens e serviços essenciais (água potável, energia elétrica e gás, dentre outros) possuem cálculo de
tarifação realizado mensalmente. Os consumidores de tais serviços no país, em geral, não possuem
mecanismos que forneçam consumo instantâneo para cada bem de consumo. O setor público de
energia elétrica está com projetos de implantação de funcionalidades à infra-estrutura hoje utilizada, o
que irá beneficiar o usuário em um maior controle e acompanhamento do segmento. Há trabalhos
desenvolvidos em que se propõe uma ferramenta de auxílio à gerência de energia elétrica, porém esta
ferramenta se limita a energia elétrica. Analisando-se o contexto onde tal ferramenta poderia atuar,
tem-se outros setores a serem incluídos que ampliariam os benefícios aos consumidores. Este trabalho
apresenta uma proposta de aplicar as funcionalidades do existente projeto chamado SGPCE (Sistema
Gerenciador Pessoal do Consumo de Energia Elétrica) para os setores não abrangidos por tal projeto.
Para tal foi desenvolvido um protótipo inicial para tablets, visto que tais dispositivos portáteis que
recentemente têm ganhado destaque por questões de recursos de software e mobilidade.
Palavras-chave: Smart Grid, automação residencial, dispositivos móveis, medição de água, medição de
gás, telemetria.
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1. INTRODUÇÃO
Os bens e serviços essenciais são providos à população e controlados por empresas estatais
e/ou empresas de capital misto que são responsáveis pelos projetos, pela implantação, manutenção,
tarifação, expansão e demais atividades relacionadas à sua infra-estrutura. No setor elétrico, Smartgrid
tem sido um fator responsável pelo intenso desenvolvimento de tecnologias que provém
funcionalidades em todos os campos do processo de geração e distribuição de energia elétrica.
Há projetos desenvolvidos que provém ferramentas de monitoração do consumo de energia
elétrica. Contudo, seu alvo está limitado ao setor energético. Este artigo mostra uma proposta de
expandir um projeto existente que atua sobre energia elétrica, para abranger demais setores de bens e
serviços básicos como água e gás.
O SGPCE (Sistema Gerenciador Pessoal do Consumo de Energia Elétrica) é uma ferramenta de
software para dispositivos móveis que atua na monitoração do consumo de energia. Como principal
característica do projeto está o acompanhamento do consumo instantaneamente, permitindo ao
usuário saber o quanto consumiu em Quilowatt e em reais (R$) o valor consumido em um período de
tempo (Melo, 2010).
Este artigo mostra uma proposta de uso das funcionalidades do SGPCE em outros setores
como o de água e gás. Sua estrutura está dividida da seguinte forma: introdução na parte 1,
metodologia na parte 2, funcionalidades do sistema na parte 3, arquitetura do sistema na parte 4,
resultados obtidos na parte 5, trabalhos futuros na parte 6, conclusão na parte 7 e bibliografia na parte
8.

2. METODOLOGIA
2.1 Smart Grid
Smartmeters, também conhecidos como medidores “inteligentes” ou medidores digitais, são
medidores que exibem o consumo de forma mais detalhada que os medidores convencionais,
conhecidos como eletro-mecânicos. Smartmeters são dotados de interfaces de comunicação,
permitindo a medição remota de energia, ou telemetria. A substituição de medidores digitais é uma
realidade em muitos países e esse processo já se iniciou no Brasil (redeinteligente, 2011). Uma definição
de Smartgrid referenciada em (MORGAN, 2011) é:
“A expressão Smartgrid pode ser entendida como a sobreposição dos sistemas unificados de
comunicação e controle, à infra-estrutura de energia elétrica existente, para prover a informação
correta para a entidade correta...”
Uma das características do Smartgrid (ou medição inteligente) é o “empoderamento” (do
inglês empowerment), que significa dar poder ao usuário. Esse poder está relacionado à gerência,
tomada de decisões e controle do seu consumo de energia (MORGAN, 2011).
Smartgrid proporciona aos clientes a medição automática e também a possibilidade de
comunicação com medidor digital. Na medição automática: é possível haver obtenção do consumo de
energia utilizando infra-estrutura de rede sem fio. Alguns Smartmeters possuem interface de
comunicação com o cliente que informam a quantidade de Quilowatts consumidos naquele instante
assim como o custo deste Quilowatt neste período de tempo (Djalma, 2009).

3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
O Sistema de Gerenciamento de Pessoal do Consumo de Energia Elétrica é um conjunto de
recursos tecnológicos. Estes recursos irão servir de auxílio para gerência do consumo de energia. Desta
forma o usuário poderá obter informações sobre, tarifa cobrada, histórico de consumo e controle de
metas. (Melo, 2010)
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A funcionalidade básica deste sistema de gerência consiste em se utilizar dispositivos móveis,
dotados de tecnologias de comunicação sem fio, para estabelecer conexão com medidores digitais. Esta
conexão irá coletar informações do consumo aferidas por esse medidor. Em seguida os dados coletados
são enviados para um servidor remoto na internet.
O servidor ao receber estes dados irá armazená-los em um banco de dados que,
posteriormente, possibilitará a análise mais refinada do consumo de energia elétrica por parte dos
clientes.
A figura a seguir ilustra a arquitetura do sistema

Figura 1 – Arquitetura do sistema

Conforme mostrado na figura 1, este projeto é subdividido em dois softwares, que são:
x Coletor de dados móvel: é um software, a ser executado em dispositivos móveis (como
Celulares, Smartphones e Pda’s), que estabelece conexão sem fio Bluetooth com um
medidor digital. Nesta conexão o medidor de energia envia informações ao dispositivo
móvel possibilitando a exibição do consumo instantaneamente e em forma de histórico. Há
também a funcionalidade de controle de meta. Assim usuário estabelece uma tarifa a ser
alcançada em um período de tempo e o sistema informa o cumprimento desta.
x Servidor pessoal de gerenciamento do consumo de energia elétrica: é um software a ser
executado em computadores pessoais ou servidores. A função do servidor pessoal de
gerenciamento é armazenar e manipular os dados recebidos pelo dispositivo móvel através
da internet. Sendo assim, o servidor pessoal é capaz de manipular informação de consumo
e exibir gráficos intuitivos para o cliente. Além disso, é de suma importância fornecer um
grau de detalhamento que permita ao usuário conhecer e gerenciar seu consumo
diariamente, mensalmente ou mesmo anualmente.
Apesar dos benefícios que o SGPCE provê ao consumidor de energia elétrica, há alguns pontos
que podem ser alterados para que ele seja mais eficaz. Tais pontos serão descritos a seguir:
x

Mudança da plataforma de desenvolvimento: o sistema do equipamento portátil foi
desenvolvido em C++ utilizando dispositivos móveis com sistema operacional Palm Os. Tal
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sistema tem caído em desuso visto que outras plataformas móveis estão com um numero
de usuários cada vez maiores, impossibilitando que o sistema seja utilizado por usuários de
aparelhos portáteis.
x

Atuar em outros setores além do setor energético: O sistema se limita a gerenciar apenas
energia elétrica, impossibilitando que outros bens básicos, como água e gás, não sejam
gerenciados. Com uma gerência completa de bens de consumo o efeito de controle de
gastos será ampliado para o usuário, fazendo com que sua satisfação aumente, seu
consumo seja mais racional e seus custos com esses serviços sejam reduzidos.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA
O sistema proposto é baseado na adição de novos módulos de funcionalidade na arquitetura
do sistema de gerenciamento pessoal do consumo de energia elétrica. O sistema a ser modificado foi
desenvolvido pelos autores deste artigo. Sendo assim, todas as modificações que serão propostas são
possíveis de serem realizadas, pois a edição do software é de fácil execução quando os códigos fontes
do programa estão disponíveis. Este trabalho propõe como principais alterações:
x

Adição de medidores de outras naturezas: a mudança mais significativa está em se
expandir o alvo do projeto para além do setor elétrico.

x

Adição de novos meios de transmissão de dados entre o dispositivo móvel e os
medidores: o GPCE utiliza comunicação Bluetooth para estabelecer conexão com o
medidor de energia elétrica, porém este meio de transmissão possui restrições de
alcance. Não é possível, por exemplo, usando o Bluetooth, fazer a comunicações com
distâncias superiores a 10 metros do equipamento móvel e também é inviável transmitir
informação pela internet usando esta tecnologia. Com o uso de redes wi-fi residenciais
conectadas à internet, o usuário não fica limitado a verificar seu consumo perto do
medidor, podendo realizar aferição do uso dos bens básicos em qualquer lugar.

x

Uso de plataformas de dispositivos móveis mais populares: em se tratando de potencial
de usuários, estatisticamente o sistema terá um alcance maior se sua plataforma móvel
for utilizada em larga escala. Plataformas móveis atuais, como iOS e Android, estão
ficando cada vez mais populares, tornando-se um ambiente de desenvolvimento bastante
abrangente.

A figura a seguir ilustra a arquitetura do sistema proposto.
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Figura 2 – Proposta de arquitetura do sistema com a adição de novos elementos

5. RESULTADOS OBTIDOS
Para poder validar a proposta, um protótipo de software para tablets está em fase de
desenvolvimento. Tablets foram escolhidos visto que são dispositivos que estão ganhando mercado
tornando-se aos poucos um equipamento popular. O protótipo em questão foi desenvolvido utilizando a
linguagem de programação Objective-c e é executado em equipamentos com sistema operacional iOS,
do fabricante Apple. As figuras a seguir mostram a interface inicial do programa e a interface onde o
usuário seleciona o bem de consumo que deseja monitorar.

Figura 3 – Tela principal

Figura 4 – Tela de consumo

6. CONCLUSÃO
Este trabalho se propõe a dar uma maior abrangência a um projeto de pesquisa existente. Para
tal, o sistema se propõe a monitorar não apenas energia elétrica, mas sim outros bens de consumo
utilizados pela sociedade como água e gás. Contudo alguns trabalhos devem ser desenvolvidos para a
ampla realização deste. Como trabalho futuros tem-se:
x

Pesquisa por medidores digitais com tecnologia de transmissão sem fio: para possibilitar a
conexão entre o dispositivo portátil e um medidor digital, é necessário o uso de uma
tecnologia de rede sem fio. Caso não exista um medidor para um bem de consumo que
não possua conectividade wireless, este medidor deverá ser adaptado com transmissores
que possibilitem a comunicação.

x

Pesquisar por protocolos de comunicação que permitam trocar informações dos
medidores: a comunicação existente entre o medidor de energia elétrica e o Smartphone
foi possível graças a um protocolo existente regido pelas normas da ABNT, que trata da
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troca de informações entre equipamentos eletrônicos e medidores digitais. Para
equipamentos medidores de outras naturezas faz-se necessário consulta para verificação
da existência de protocolos de comunicação. Caso não exista, um protocolo deverá ser
implementado para tal.
x

Implementar todas as funcionalidades de software: em havendo medidores de água e gás,
com conectividade wireless e protocolos de comunicação estabelecidos, o software para
equipamentos portáteis terá em estado funcional todas as características a que se
propõe.
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RESUMO
Os robôs móveis são dispositivos mecânicos que possuem um sistema de locomoção que age
sob o controle de um sistema computacional, equipado com sensores e atuadores, que os permitem
interagir com seu ambiente de trabalho.
O robô construído é um robô móvel explorador capaz de se desviar de obstáculos a partir de
sensores ópticos. Sua locomoção é feita a partir de motores DC que são motores de corrente contínua
cuja intensidade da corrente elétrica é proporcional ao trabalho que o motor irá realizar. Para que o
motor gire nos sentidos horário e anti-horário é utilizado um circuito eletrônico denominado ponte H,
que nesse caso é composto por quatro transistores que funcionam como chave, onde para cada
configuração das chaves o motor gira em um sentido. Para o controle do robô foi utilizado o
microcontrolador PIC 16F628A, que é um microcontrolador de baixo custo e baixo consumo, com
excelente velocidade de execução e facilidade de programação. O PIC 16F628A possui 2048 x 14 bits de
memória flash, que é a memória de programa que permite ser apagada e reprogramada milhares de
vezes sem ser danificada.

Palavras-chave: Robótica, microcontrolador, sensor óptico.
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1. INTRODUÇÃO
A idéia de se construir robôs começou a tomar força no início do século XX com a necessidade de
aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. É nesta época que o robô industrial
encontrou suas primeiras aplicações, o pai da robótica industrial foi George Devol. Atualmente, devido
aos inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa uma
época de contínuo crescimento que permitirá, em um curto espaço de tempo, o desenvolvimento de
robôs inteligentes fazendo assim a ficção do homem antigo se tornar a realidade do homem atual.
Devido à necessidade de reduzir o tamanho dos primeiros computadores e diminuir seu custo
tornando-os mais acessíveis, no final da década de 50 surgiram os circuitos integrados que são circuitos
eletrônicos miniaturizados, e posteriormente os microprocessadores (CPU’s integradas em um único
chip). À medida que a microeletrônica foi avançando, tornou-se possível colocar no mesmo circuito
integrado o microprocessador e periféricos como memória de programa, memória de dados, dispositivo
de seleção de entrada e saída, temporizadores e contadores, clock e dispositivo controlador de
interrupção, dando origem aos microcontroladores.
Os microcontroladores fazem parte da maioria dos equipamentos automatizados, pois possuem
praticamente todas as características de um computador em um único circuito integrado, reduzindo
tamanho, custo e consumo dos equipamentos, e pode ser programado para realizar funções específicas.
1970 – Shakey, o primeiro robô autônomo móvel e dotado de visão artificial, é
construído pela SRI International, nos Estados Unidos. Para funcionar dependia da
programação feita num computador do tamanho de um quarto. (SHIMIZU, 2006, p.
67).

Hoje em dia, grande parte dos robôs móveis tem seu controle realizado por um microcontrolador.
Nesse trabalho em particular, utilizou-se o microcontrolador PIC 16F628A.

2. METODOLOGIA
Este trabalho se divide em duas partes, parte de hardware e parte de firmware. Será mostrado a
lista de materiais, o esquema elétrico, o layout da placa de circuito impresso, etapas da construção do
protótipo e o código do loop principal programa do robô.
O robô construído é do tipo explorador que possui dois motores DC, sensores ópticos de
infravermelho, três rodas, sendo que uma delas é apenas para equilíbrio do robô, e é controlado pelo
microcontrolador PIC 16F628A, cuja programação foi feita na linguagem assembly.
O loop principal do programa pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1- Loop principal do programa
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Levando em consideração o peso que os motores utilizados poderiam suportar, a base do robô foi
feita de acrílico (Figura 2).

Figura 2 - Base do robô móvel

Os materiais utilizados para confecção do circuito e montagem do robô podem ser conferidos na
Tabela 1:

Tabela 1- Materiais utilizados na confecção do robô móvel

QUANT.
1
2
2
2
4
4
4
1
4
8
4
2
1
2
2
___
___

MATERIAL
Microcontrolador PIC 16F628A
Motores DC
Emissores IR
Receptores IR
Transistores TIP 122
Transistores TIP 127
Transistores BC 548
Trimpot ĚĞϮϮϬ<ɏ
ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐϯϯ<ɏ
ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐϭϬ<ɏ
ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐϰ͘ϳ<ɏ
ZĞƐŝƐƚŽƌĞƐϴϮɏ
Regulador 7805
Baterias 9V
Placas de acrílico branco
Parafusos
Cola adesiva
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Na figura 3 abaixo encontra-se o esquema elétrico do robô móvel, e na figura 4 o layout da placa de
circuito impresso.

Figura 3 - Esquema elétrico do robô móvel
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Figura 4 - Layout da placa de circuito impresso

Na figura 5 apresenta-se o projeto do circuito do robô móvel

Figura 5 - Projeto do circuito do robô móvel

Para fazer com que os motores fossem capazes de girar nos sentidos horário e anti-horário foram
utilizados quatro transistores na configuração ponte H.
Foi colocado um par de emissor e receptor de infravermelho na parte frontal do robô nas
extremidades direita e esquerda. Para verificar o sinal na saída dos sensores foi utilizado os dois
comparadores analógicos internos do PIC, que possui oito configurações. A configuração escolhida foi a
que tem o pino RA0 como entrada de um dos comparadores, o pino RA1 como entrada do outro
comparador e o pino RA2 como entrada dos dois comparadores. Nesta configuração o resultado da
comparação é indicado nos bits 7 e 6 do registrador CMCOM. As saídas dos sensores são ligadas aos
pinos RA0 e RA1 e uma tensão de referência é ligada no pino RA2, esta tensão de referência
determinará a distância que o sensor irá enxergar o obstáculo, que pode ser ajustada por um trimpot.
Um problema que surgiu foi o fato do motor está girando rápido demais e quando o sensor
detectava o obstáculo não dava tempo do robô parar. Como solução, foi utilizada a técnica de PWM
para controle da velocidade, quando o robô vai se mover os pinos RA5 e RA7, pinos responsáveis por
mover o robô para frente, tem na sua saída pulsos em uma frequência de aproximadamente 725Hz, com
um ciclo ativo de aproximadamente 64%, que faz gerar uma tensão de aproximadamente 6V sobre os
motores.

A Figura 6 mostra o robô móvel finalizado.
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Figura 6 – Robô móvel finalizado

3. RESULTADOS E DICUSSÕES
Atualmente, várias pesquisas e projetos vêm sendo desenvolvidos na área da robótica. O LRM
(Laboratório de Robótica Móvel - USP), por exemplo, tem como uma de suas principais linhas de
pesquisa o desenvolvimento de um veículo elétrico capaz de navegar em ruas e estradas de maneira
autônoma.
O robô móvel em questão é capaz de se desviar de obstáculos a partir de sensores ópticos
compostos de emissor e receptor onde o emissor produz um sinal infravermelho direcionado que é
refletido pelos obstáculos que estiverem em sua frente. Essa reflexão é captada pelo receptor, que
através da amplitude do sinal recebido determinará a distância que o obstáculo se encontra.
Na Tabela 1, podem ser observadas algumas especificações técnicas do robô móvel.
Tabela 2- Especificações técnicas do robô móvel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão de alimentação

9V

Tensão no motor

5,15 V

Consumo de corrente

уϮϬϬŵ

Potência dissipada no motor

0,22 W

Velocidade

0,27 m/s

Dimensão

14,8cm x 15,2cm x 8,3 cm

Peso

400 g

Peso suportado

150 g

Custo

у R$ 30,00
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4. CONCLUSÃO
O robô locomove-se com facilidade em terrenos planos e com pequenas falhas, com velocidade de
0,27m/s, suportando uma carga pouco superior a um terço de seu peso, sendo capaz de desviar com
facilidade de obstáculos que por ventura estejam em seu caminho.

REFERÊNCIA
SHIMIZU, Heitor. Robô, o filho pródigo: Seremos seus bichos de estimação? 1. ed. São Paulo: Editora
Terceiro nome: Mostarda Editora, 2006. 99p.
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ϭ͘ /EdZKhK
ϭ͘ϭ͘ :ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
K ĞŶƐŝŶŽ ĚĂ ĨşƐŝĐĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ƌĞĨŽƌŵƵůĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŵ
ƉĂƌĂ Ž ŵĞůŚŽƌ ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ Ğŵ ƚĂů ĐŝġŶĐŝĂ͘ hŵ ĐĂŵŝŶŚŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂ ŶĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂ &şƐŝĐĂ ƋƵĞ ƚĞŵ ŐƌĂŶĚĞ ĂĐĞŝƚĂĕĆŽ ƉĞůŽƐ ĚŝƐĐĞŶƚĞƐ Ġ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵĞƐŵĂ ĂŽ ŶŽƐƐŽ
ĐŽƚŝĚŝĂŶŽ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ͕ ŵĂƋƵĞƚĞƐ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ǀŽůƚĂĚĂƐ Ă ŝƐƐŽ͘ EĞƐƐĞ
ŝŶƚƵŝƚŽ Ġ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ž ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽŵ ƌŽďſƚŝĐĂ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů Ğ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚŝĕĆŽ ƉĂƌĂ ŝůƵƐƚƌĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐĚĂĨşƐŝĐĂĞŵƐƵĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐ͘
ŽŵĞƐƐĂĨŽƌŵĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐƐĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌĆŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽǀĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ĐŽŵ Ă ƌŽďſƚŝĐĂ͕ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ĞŶƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ŶĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂŶĚŽ Ž
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉƌŽũĞƚĂŶĚŽŽƐƌŽďƀƐ͘ƐƐŝŵ͕ĞƐƚŝŵƵůĂŶĚŽŽƐĂůƵŶŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽĂŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵŶĂƐ
ĄƌĞĂƐĚĞĐŝġŶĐŝĂƐĞǆĂƚĂƐĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞƐŽĨƌĞŵĐŽŵĂŐƌĂŶĚĞĞƐĐĂƐƐĞǌĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͘KƋƵĞŐĞƌĂ
ĞƐƐĂ ďĂŝǆĂ ƉƌŽĐƵƌĂ Ġ Ă ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐŝĞŶƚŝƐƚĂ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĚŽŵŝŶĂƌ Ă ĄƌĞĂ ĚĂƐ ĐŝġŶĐŝĂƐ
ĞǆĂƚĂƐ͕ĞŶƚƌĞĞůĂƐĂ&şƐŝĐĂ͕ƚŝĚĂĐŽŵŽƵŵĂĚĂƐŵĂŝƐĚŝĨşĐĞŝƐ͕ĞŶĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ŝƐƐŽƐĞĚĄĚĞǀŝĚŽăĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ
ĚĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐĨĞŶƀŵĞŶŽƐĞƉƌŽďůĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐŶŽŵŽĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĂďŽƌĚĂŐĞŵ͘
ϭ͘Ϯ͘ KďũĞƚŝǀŽƐ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĂƌŽďſƚŝĐĂŶĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽĚĞ&şƐŝĐĂ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ƋƵĞ Ă ƌŽďſƚŝĐĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂͲƐĞ Ğŵ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĞ &şƐŝĐĂ͕ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĞǆƉůŽƌĂĚŽƐ Ă DĞĐąŶŝĐĂ͕ Ž
ůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕ĂdĞƌŵŽůŽŐŝĂ͕ĂMƉƚŝĐĂĞĂ&şƐŝĐĂDŽĚĞƌŶĂ͘WƌŽƉŽŵŽƐĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞͬŽƵŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ
ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƌŽďſƚŝĐŽƐ͕ ĐƌŝĂŶĚŽͲƐĞ ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĐŽŵ ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌŵŽƐ Ƶŵ
ĞŶƐŝŶŽĚĞ&şƐŝĐĂŵĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽŶşǀĞůďĄƐŝĐŽ͘
ϭ͘ϯ͘ KďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ƵŵĞŶƚĂƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƐĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞ&şƐŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƐŝŵƉůĞƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ ĚĞ ƌŽďſƚŝĐĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ĐŽŵ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ŶĂƐ ƐƵĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
WŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽĨŝĐŝŶĂƐ Ğ ŵŝŶŝͲĐƵƌƐŽƐ Ğŵ ƌŽďſƚŝĐĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞ&şƐŝĐĂ͕ƚŝĚĂĐŽŵŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞĂůƚĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŶŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ǀĞƐƚŝďƵůĂƌĞŶŽĞŶƐŝŶŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ƐŝůƵƐƚƌĂĕƁĞƐƋƵĞŽĞƐƚƵĚŽĚĂƌŽďſƚŝĐĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĂĄƌĞĂĚĂ&şƐŝĐĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĆŽƉĂƌĂŵĞůŚŽƌ
ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ĚĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ;ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵ DĞĐąŶŝĐĂ͕ ůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕ DĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕ MƚŝĐĂ͕
KŶĚĂƐ͕&şƐŝĐĂDŽĚĞƌŶĂĞ&şƐŝĐĂĚŽƐDĂƚĞƌŝĂŝƐͿ͘ŶŽƚſƌŝŽŽĂůƚŽşŶĚŝĐĞĚĞƌĞƉƌŽǀĂĕĆŽĞďĂŝǆĂƐŵĠĚŝĂƐĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐƌĞĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽŶŽƉĂşƐŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞ&şƐŝĐĂ͕ƚŝĚĂĐŽŵŽĚĂƐŵĂŝƐĚŝĨşĐĞŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
ŵĠĚŝŽĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŽƋƵĞŐĞƌĂƵŵĂďĂŝǆĂƉƌŽĐƵƌĂĂŽƐĐƵƌƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĂƐĄƌĞĂƐĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐĞǆĂƚĂƐĞ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘
ĞƐƉĞƌƚĂƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐăĐŝġŶĐŝĂĞăĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽũĞƚŽƐƋƵĞ
ƐĞƌĆŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ƉŽƌ ĞůĞƐ ŶŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͘ KƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƐĆŽ
ƉƌŝŵŽƌĚŝĂŝƐƉĂƌĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂşƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ͕ĨşƐŝĐŽƐ͕ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕
ƋƵşŵŝĐŽƐĞƚĐ͘
/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŶŽƉĂƉĞůĚĞĐŝĚĂĚĆŽƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐĐŽŵŽĞĐŽƐƐŝƐƚĞŵĂ͕
ĂŽ ŵŽƐƚƌĂƌ ƋƵĞ Ž ƌĞƵƐŽ Ğ ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ Ġ ǀŝĄǀĞů Ğ ŵŝŶŝŵŝǌĂ Ă
ĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĐĂƵƐĂĚĂŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐƉĞůŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘
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ƐƚŝŵƵůĂƌ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ Ă ĂŐŝƌĞŵ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞƐ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚŽĞƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽEŽƌƚĞ͕ĞŵĞƐƉĞĐşĨŝĐŽŽƉŽǀŽĚŽƐĞƌŝĚſ
ƉŽƚŝŐƵĂƌ͘
WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŵĂŝŽƌĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽăƉĞƐƋƵŝƐĂĞăƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ
ĚŽŶƷĐůĞŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚŽĐƵƌƐŽƚĠĐŶŝĐŽůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂĨĂůƚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞ
ĂƐŵĞƐŵĂƐ͘

Ϯ͘ DdKK>K'/
KŵĞĐĂŶŝƐŵŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŽƉƌŽũĞƚŽĠŽĚĞ͞KĨŝĐŝŶĂƐĚĞ/ŶŝĐŝĂĕĆŽĂZŽďſƚŝĐĂ͕͟
ƚĞŶĚŽĐŽŵŽĂůǀŽŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ
EŽƌƚĞ͕ ĂŵƉƵƐ ĂŝĐſ ;/&ZEͬĂŝĐſͿ͘ KƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ƐĆŽ ĚŽ ƵƌƐŽ dĠĐŶŝĐŽ /ŶƚĞŐƌĂĚŽ ZĞŐƵůĂƌ Ğŵ
ůĞƚƌŽƚĠĐŶŝĐĂĞƐĆŽĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵŐƌƵƉŽƐĚĞĚŽŝƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĐĂĚĂ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽϭϬŐƌƵƉŽƐ͘
ƐŽĨŝĐŝŶĂƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐƉŽƌŶşǀĞůĚĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͗
/ŶŝĐŝĂŶƚĞ͗ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵƌŽďƀĐŽŵƐƵĐĂƚĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĐĂƉĂǌĚĞƐĞůŽĐŽŵŽǀĞƌĐŽŵŽĂƵǆşůŝŽ
ĚĞƵŵĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽĐŽŵĨŝŽ͘
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ͗ŽƌŽďƀĚĞǀĞůŽĐŽŵŽǀĞƌͲƐĞĞĚĞƐǀŝĂƌĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚƀŶŽŵĂ͕ǀĂůĞŶĚŽͲ
ƐĞĂƉĞŶĂƐĚĞƐĞƵƐƐĞŶƐŽƌĞƐĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞŵďĂƌĐĂĚŽƐ͘
ǀĂŶĕĂĚŽ͗ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚĞƐĂĨŝŽƐ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ƌŽďƀƐ ƚĞƌĆŽ ĚĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ĞǆĞĐƵƚĂƌ ƚĂƌĞĨĂƐ ĐŽŵ
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ;ƉƌŽŐƌĂŵĂĞŵďĂƌĐĂĚŽͿƐĞŵŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂ͘
KĚĞƐĞŶƌŽůĂƌĚĞƐƐĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵĞĕĂĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƉƌŽďůĞŵĂĞŵĂďĞƌƚŽĞŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ ĚĞǀĞŵ ƚƌĂďĂůŚĂƌ ŶƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƌŽďſƚŝĐĂ ƉĂƌĂ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƐĞ ƚĞŵĂ ĞƐƉĞƌĂͲƐĞ ƋƵĞ
ƐĞũĂŵĚŝƐĐƵƚŝĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ŽƐŵĞŝŽƐĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌŽƉƌŽďůĞŵĂ
Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͘ :ƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ƌŽďſƚŝĐĂ͕ Ă ǀŝƐĆŽ ĚĂ &şƐŝĐĂ Ġ ĂďŽƌĚĂĚĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵĞŶƚĞƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĞŶƚĞŶĚĞƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞƌŽďſƚŝĐĂĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂDĞĐąŶŝĐĂ͕
ůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͕DĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕MƚŝĐĂ͕KŶĚĂƐ͕&şƐŝĐĂDŽĚĞƌŶĂĞ&şƐŝĐĂĚŽƐDĂƚĞƌŝĂŝƐ͘
K ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ĞĨŝĐĄĐŝĂ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ƐĞ ĚĄ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞŽƉƌŽũĞƚŽ;ƉƌŽƚſƚŝƉŽƐƌŽďſƚŝĐŽƐͿ͘KĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĚŽƐ ƌŽďƀƐ ĚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ Ġ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ ŶĂƐ ĐŽŵƉĞƚŝĕƁĞƐ ĚĂ ͞KůŝŵƉşĂĚĂ ĚĞ ZŽďſƚŝĐĂ͕͟ ŽŶĚĞ ŽƐ
ĂůƵŶŽƐƚġŵĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞŵŽƐƚƌĂƌƚŽĚŽŽƐĞƵĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽĞĐŽŵŽŐƌƵƉŽƋƵĞŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƵ͘KůŝŵƉşĂĚĂĚĞZŽďſƚŝĐĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĚƵĂƐƉƌŽǀĂƐ͗ĐŽƌƌŝĚĂĞƐƵŵŽ͘EĂĐŽƌƌŝĚĂ͕ďƵƐĐĂͲƐĞŽ
ƌŽďƀ ŵĂŝƐ ƌĄƉŝĚŽ͘ :Ą Ž ƐƵŵƀ ĚĞ ƌŽďƀƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂͲƐĞ ƉŽƌ ƐĞƌ ƵŵĂ ĐŽŵƉĞƚŝĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ƌŽďƀƐ ĚĂƐ
ĞƋƵŝƉĞƐĚƵĞůĂŵƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵĂŝƐĨŽƌƚĞ;ĂƋƵĞůĞƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵĞĂƌƌĂƐƚĂƌŽƐĞƵĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞͿ͘

ϯ͘ Z^h>dK^
ŽĨŝĐŝŶĂŶŽŶşǀĞůŝŶŝĐŝĂŶƚĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĐŝŶĐŽƌŽďƀƐƐŝŵƉůĞƐ͕ƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽ͕
ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽůŝŐĂĚŽƐƉŽƌƵŵĂĐŚĂǀĞĞƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞƐĞŵŽǀĞƌƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞĞƉĂƌĂƚƌĄƐ͘&ŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ĚƵĂƐĐŽŵƉĞƚŝĕƁĞƐĚƵƌĂŶƚĞĂyWKdʹǆƉŽƐŝĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŝĞŶƚşĨŝĐĂĚŽĂŵƉƵƐĂŝĐſ͕ĞŵƋƵĞŽƐ
ƌŽďƀƐĐŽŵƉĞƚŝƌĂŵŶĂƐĐŽŵƉĞƚŝĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿĞƐƵŵƀ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϮͿ͘ůŐƵŵĂƐƌĞŐƌĂƐƉĂƌĂ
ĂƐ ĐŽŵƉĞƚŝĕƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĚĞŝǆĂƌ ŽƐ ƌŽďƀƐ ĐŽŵ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ͕ ĐŽŵŽ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ Ğ
ƚĂŵĂŶŚŽƐƉƌĠͲĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽĂĐŽŵƉĞƚŝĕĆŽĂŵĂŝƐũƵƐƚĂƉŽƐƐşǀĞů͘
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&ŝŐƵƌĂϭʹŽƌƌŝĚĂĚĞƌŽďƀƐ


&ŝŐƵƌĂϮʹ^ƵŵƀĚĞƌŽďƀƐ

 ŽĨŝĐŝŶĂ ŶŽ ŶşǀĞů ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ͕ ƋƵĞ ĂŝŶĚĂ ĞƐƚĄ Ğŵ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ ĞǆŝŐĞ ĚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƌŽďƀĐŽŵĂƵƚŽŶŽŵŝĂƉĂƌĂĚĞƐǀŝĂƌĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘&ŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐ
Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞ ƌŽďƀ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ ĐŽŵ Ƶŵ ŵŽƵƐĞ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ ĂĚĂ ŐƌƵƉŽ ƚĞǀĞ ƋƵĞ ďƵƐĐĂƌ ƐĞƵ
ƉƌſƉƌŝŽŵŽƵƐĞƉĂƌĂƵƐĄͲůŽ͘ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƌĞĐŝĐůĂŐĞŵĨŽŝĞŶƚĆŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŵƵŝƚŽƐĚŽƐ
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RESUMO
A disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação tem apresentado um alto índice de
reprovação dos alunos nos cursos em que está inserida. Os estudos sobre o baixo rendimento dos
alunos nesta disciplina dão pistas das dificuldades encontradas por estes na criação de soluções
computacionais dos problemas apresentados, por meio de algoritmos estruturados ou de alguma
linguagem de programação. Este artigo tem por objetivo, mostrar uma ferramenta para auxiliar na
didática dessa disciplina tornando-a mais atrativa, intuitiva e de fácil adaptação. Essa ferramenta é um
ambiente de programação, conhecido como Scratch, que possui toda a estrutura básica e necessária de
controle de fluxo para o aprendizado dessa disciplina.

Palavras-chave: algoritmo, soluções computacionais, scratch, linguagem de programação.
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1. INTRODUÇÃO
O problema central das instituições de ensino superior brasileiras é o alto índice de evasão. Os
cursos na área de Ciências, Matemática e Computação tem uma taxa em torno dos 28% de evasão. Esse
valor é considerado alto, já que a média nacional é de 23%, segundo dados divulgados pelo INEP em
2005. Nota-se que as disciplinas relacionadas a algoritmos ou linguagem de programação são umas das
razões pela qual há evasão e reprovação nas primeiras fases dos cursos de informática (CABRAL, 2007).
O objetivo desta disciplina é fazer o aluno compreender a forma de “raciocínio” do computador
e dominar as técnicas para solucionar problemas propostos. Estas soluções podem ser um programa de
computador ou só um pseudocódigo – o Algoritmo. Um algoritmo é um conjunto finito de comandos
que resolverão um problema proposto (FARRER, 1989).
A dificuldade de adaptação dos alunos em desenvolver raciocínio logico quando estão
acostumados a decorar o conteúdo e a falta de motivação do aluno gerada pelo despreparo, podem ser
citadas como motivos para a desmotivação, reprovação ou evasão do aluno. Neste trabalho, será
apresentado o Scratch, uma nova ferramenta que visa melhorar o ensino da disciplina, tornando mais
atrativa e participativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O aluno que está no ensino de informática tem muitas dificuldades durante a aprendizagem.
Isso porque um aluno de engenharia civil, quando se depara com o primeiro projeto a construir, tem
que formar seus conceitos e significados sobre técnicas de planejamento, cálculos, desenhos e
construção, mas já passou pela experiência de ter entrado, morado e usufruído de uma residência e
possui os principais conceitos sobre o objeto real: sabe o que são portas, janelas, pias, lâmpadas e
paredes. Um aluno de medicina, ao entrar para a faculdade, muito provavelmente, já teve a experiência
de ter entrado em consultórios médicos para se consultar e sabe que é preciso haver uma consulta,
dessa consulta sai um diagnóstico, que pode requisitar um ou mais exames, que podem resultar no uso
de medicamentos e em consultas de retorno. Um aluno de informática, ao entrar para o curso técnico
ou superior, contudo, não tem noção do que seja um sistema, uma linguagem de programação, ou um
banco de dados, a não ser que já trabalhe na área de informática e tenha optado pelo curso para a
obtenção de um certificado.
A disciplina de Lógica de Programação ou Algoritmo é uma das mais importantes para os alunos
que ingressam em diversos tipos e níveis de ensino, tais como os cursos superiores regulares, o
bacharelado, o tecnólogo, cursos técnicos, de extensão. Estes cursos, geralmente, são da área de
Informática. Entretanto, o mesmo conteúdo, ou parte dele, é ministrado em cursos da área de
Engenharia, Ciências Exatas e outras. Essa importância dar-se, pois os conhecimentos adquiridos nela
vão influenciar diretamente no desempenho das demais disciplinas correlatas durante o restante do
curso (RAABE, 2007).
O objetivo geral da disciplina é permitir que o aluno desenvolva o raciocínio lógico aplicado a
solução de problemas em nível computacional, além de introduzir os conceitos básicos de
desenvolvimento de algoritmos, de forma a propiciar aos alunos uma visão crítica e sistemática sobre
resolução de problemas e prepará-los para a atividade de programação.
Foi constatado que nessa disciplina o nível de aprendizagem é muito baixo, conforme diversos
pesquisadores denunciam (SILVA, p.1, SOUTO, p. 1). Há vários fatores que podem levar a essa baixa
aprendizagem, como uma base matemática precária, limitações de ensino do professor, material de
apoio precário, entre outros.
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Tornar o processo ensino-aprendizagem mais interessante é um desafio enfrentado pelo
professor em qualquer nível de ensino. É necessário que os professores que trabalham com as
disciplinas de algoritmos busquem soluções para minimizar o número de reprovações ou abandonos.
Uma das formas de sanar esse problema é usar ferramentas ou ambientes facilitadores que provoquem
um aprendizado substancial das atividades didáticas.
A utilização de novas ferramentas, geralmente, tende a fazer com que as aulas tornem-se mais
atrativas e participativas. Hoje há diversas ferramentas no mercado, que visam facilitar o ensino da
disciplina de algoritmos, como:
x

WEBPORTUGOL : criado pela Universidade do Vale do Itajaí, essa ferramenta, como o próprio nome
sugere, permite construir online programa em português estruturado ou Portugol.

x

VISUALG: criado pela "Apoio Informática Ltda - Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas", o Visualg

x
x

x

x

é um "programa para edição e interpretação de algoritmos" em português estruturado ou portugol.
ASA - Ambiente de Simulação e Animação de Algoritmos: desenvolvido pela equipe do SENAC. O ASA
também conhecido como Construtor, é um software para criar algoritmos usando fluxogramas.
LOGO: desenvolvida por pesquisadores do MIT-USA. É uma linguagem considerada bastante sofisticada,
por possuir características pertencentes a 3 paradigmas computacionais distintos: procedural, orientado
a objetos e funcional.
ALICE: programa desenvolvido pela Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos. Alice é um
ambiente de programação tridimensional de fácil utilização no qual podem ser criadas animações e
interações entre personagens e objetos lembrando muito jogos de vídeo game.
SCRATCH: essa linguagem resulta de uma parceria entre a Portugal Telecom e a universidade MIT de
Boston. Scratch permite a criação de histórias, animações, jogos e outras produções. Tudo pode ser feito
a partir de comandos prontos que devem ser agrupados.
Não há um software ideal, isso vai depender da metodologia do professor e do nível da turma.
Nesse artigo iremos dar ênfase no uso do Scratch, tendo em vista que ele é um software gratuito, de
fácil compreensão num ambiente divertido, intuitivo e de fácil manuseio.

3

SCRATCH – VISÃO GERAL
O Scratch é uma nova linguagem gráfica de programação criada no Media Lab do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, inspirada nas linguagens Logo e Squeak (Etoys), mas que pretende ser
mais simples, fácil de utilizar e mais intuitiva. Ela foi partilhada com o mundo em 15 de maio de 2007. É
um software gratuito, possui uma IDE onde não é preciso digitar funções, endereços, etc.
O termo Scratch provém da técnica de scratching utilizada pelos Disco-Jockeys do Hip-Hop que
giram os discos de vinil com as suas mãos para frente e para trás de modo a fazer misturas musicais de
forma criativa e inesperada. Com o Scratch é possível fazer algo de semelhante, misturando diferentes
tipos de clips de media (gráficos, fotos, músicas, sons) de formas criativas. Veja a tela inicial, na figura 1.
A programação do Scratch é feita através de blocos de comandos que são encaixados uns aos
outros, formando a sequência de comandos que se deseja. Os blocos são concebidos para se encaixar
apenas de uma única forma, fazendo sentido sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros de sintaxe. É
uma maneira de trazer conceitos de informática de alto-nível para seus usuários, pois os comandos
presentes nos blocos são praticamente os mesmos.
O Scratch permite a construção de programas que controlam e misturam gráficos, animação,
texto, música e som. O mesmo pode interagir com objetos exteriores de vários tipos. A página de
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internet do Scratch fornece inspiração e audiência, lá se podem experimentar os projetos de outros,
reutilizar e adaptar as suas imagens e scripts.
É muito simples se criar jogos, animações, histórias interativas, arte e outros, o que aumenta a
interatividade entre o aluno e a linguagem. Apesar de não ser muito robusto, esse software, possui
estruturas básicas, porém importantes, para um programador como estruturas de controle de fluxo.
O software Scratch é dividido em 3 blocos, veja na Figura 1. O primeiro bloco contém os comandos
que serão adicionados ao seu programa. Comandos como: de controle, movimentos, operações,
aparência, sons e outros. No segundo bloco é onde ficará o seu programa, esta tela conterá os blocos de
comandos, os trajes de seus sprites (os desenhos que aparecem na tela) e os sons que acompanham os
sprites. E o terceiro bloco contém a tela de animação, onde o programa é executado.

Figura 1 - Tela inicial software Scratch

4. APLICAÇÃO
Como estamos visando à utilização do Scratch como uma alternativa para o ensino de algoritmo
e linguagem de programação, então iremos mostrar um exemplo típico dessa disciplina, a média
aritmética. Logo, abaixo, será feito a descrição do problema.
O problema é fazer um programa que calcule a média final dos alunos, sendo que os mesmos
fizeram 3 provas. Ao apresentar a media final, o programa deverá mostrar a situação do aluno:
x

Aprovado: media maior ou igual a 7,0.

x

Recuperação: maior ou igual a 5,0 e menor que 7,0.

x

Reprovado: menor que 5,0.
Antes de iniciarmos, precisamos identificar nesse problema quem são os dados de entrada, os dados de
saída e o que será processado. Então, para montar o algoritmo proposto, faremos três perguntas:
a) Quais são os dados de entrada?
R: Os dados de entrada são N1, N2 e N3.
b) Qual será o processamento a ser utilizado?
R: O procedimento será somar todos os dados de entrada e dividi-los por 3 (três).
N1+ N2+ N3

= M

3
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Comparação: M >= 7, aprovado
M < 7 e M >= 5, recuperação
M < 5, reprovado
c) Quais serão os dados de saída?
R: O dado de saída será a média final e a situação do aluno
Algoritmo
Receba a nota 1
Receba a nota 2
Receba a nota 3
Some todas as notas e divida o resultado por 3
Se média >= 7, mostre aprovado
Se média <7 e media >=5, mostre recuperação
Se média <5, mostre reprovado
Depois de todas essas etapas finalizadas podemos iniciar a construção e execução do programa
em Scratch. Na figura 2, temos a inicialização do programa, na caixa laranja é onde todas as variáveis
serão declaradas.

Figura 2 - Inicialização do programa.

Na próxima etapa, é feita a entrada dos dados. É nesse momento, em que, as notas serão
digitadas para em seguida serem processadas. Veja Figura 3.

Figura 3 - Entrada de dados

Após, a entrada de dados é possível calcular a média e fazer o tratamento para saber se o aluno
passou, ficou de recuperação ou se foi reprovado. Veja Figura 4.
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Figura 4 - Processamento de dados.

Na Figura 5 é mostrado o programa por completo, com todas as suas etapas. Logo em seguida,
na Figura 6 e 7, é demonstrado a execução do programa.

Figura 5 - Programa Media
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Figura 6 - Programa Media

Figura 7 - Programa Media

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desse artigo, podemos perceber que o Scratch é uma ferramenta que pode auxiliar os
alunos da disciplina de Linguagem de Programação e Algoritmo que possuem dificuldade em organizar
pensamentos, em construir conceitos matemáticos, ou problemas com informática. Com o Scratch a
programação torna-se mais divertida e simples, a programação é efetuada através da criação de
sequências de comandos simples, que correspondem a blocos de várias categorias, encaixados e
encadeados de forma a produzirem as ações desejadas. Este é um programa inovador, que permite
exercitar a criatividade e o raciocínio cientifico, lógico e matemático, tornando o aluno apto a solucionar
qualquer problema computacional que lhe seja apresentado.
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RESUMO
O furto de energia elétrica no país gera grandes prejuízos às concessionárias brasileiras, uma das
principais causas das perdas de energia está associada ao fato de que os lacres mecânicos dos
medidores de energia instalados nas unidades consumidoras não são suficientes para impedir as ações
de usuários mal intencionados que ainda são capazes de ligar suas residências diretamente na rede
elétrica de postes de distribuição, ou até mesmo próximo a transformadores. Logo, indicar a existência
de furtos de energia elétrica para uma concessionária de energia é uma atividade de interesse
estratégico. Em meio a esse contexto foi desenvolvido um sistema anti-furto de energia, onde é
utilizado um software que faz o gerenciamento deste, o SGAFE. Tal sistema foi implementado para uma
RSSF (Rede de sensores sem fio), onde o mesmo se encarregará de monitorar e medir o consumo
energia e logo após enviar os dados coletados para a rede. O SGAFE baseia-se na comunicação existente
entre os medidores instalados em unidades consumidoras e os medidores instalados nos postes e na
ligação de todos a um concentrador que recebe os dados e os repassa para o servidor por comunicação
socket. O software foi dividido em cinco bases, são elas: Conexão com o sink, recebimento e tratamento
dos dados, Verificação de possível Alarme, persistência de dados na base, exposição de dados para
usuário final via WEB.

Palavras-chave: RSSF, Monitoração, Furto de energia, Comunicação Socket, Exposição via Web.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2009) estima-se que devido ao furto de energia
elétrica no Brasil, há um prejuízo de seis bilhões de reais por ano às concessionárias brasileiras.
Um dos principais fatores que contribuem para o aumento das perdas de energia nas
concessionárias refere-se às fraudes através da violação dos medidores de energia instalados nas
unidades consumidoras, pois, os sistemas de lacres mecânicos nestes equipamentos são insuficientes
para impedir ou, pelo menos, inibir as ações do tipo. O desenvolvimento de um sistema de
monitoramento contra violação de medidores que possibilite à concessionária verificar, de maneira
imediata, numa vasta área de abrangência e sem a necessidade presencial de funcionário a
eventualidade de violação, possibilitará a imediata adoção de estratégias de ação por parte da
concessionária. Fato este que contribuirá significativamente para a redução das perdas comerciais de
energia. Dispositivos de ação contra fraude se encontram comercializados atualmente, bem como
existem patentes relacionadas ao tema, entretanto com tecnologias de custo elevado impedindo sua
comercialização.
Utilizou-se uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) para monitorar e medir o consumo de
energia elétrica de várias unidades consumidoras. Essa monitoração pode, eventual-mente, indicar
algum tipo de problema ou fraude.
Este artigo visa a descrever o Software de Gerenciamento Anti-Furto de Energia (SGAFE) que é
responsável em aquisitar, tratar e alertar ao usuário sobre eventuais fraudes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pode-se dizer que a função de uma rede de sensores sem fio (RSSF) é reportar informações a
respeito de algum fenômeno físico para o observador, que não necessariamente está ciente da
infraestrutura da rede e dos sensores individualmente. Essa rede pode ser formada por dezenas,
centenas ou milhares de sensores. A Figura 1 apresenta uma idéia ilustrativa de como podemos
estabelecer uma RSSF (RUIZ, 2003; LOUREIRO et al., 2003).
Uma RSSF pode ser usada para monitorar e, eventualmente, controlar um ambiente. Em geral,
é formada por elementos computacionais de pequenas dimensões, dotados de sensores, processadores
e dispositivos de comunicação sem fio. Os nós de uma RSSF geralmente executam uma aplicação
comum de maneira cooperativa, o que não é comum nas redes tradicionais ou ad-hoc. A seguir, é
apresentado as principais características de redes de sensores, segundo a taxonomia de (TILAK et
al.,2002).
O sensor é o dispositivo que implementa a monitoração física de um fenômeno ambiental e
gera relatórios de medidas (através de comunicação sem fio). Um sensor produz uma resposta
mensurável a mudanças em condições físicas, tais como temperatura, campo magnético e luz. Um
sensor, tipicamente, consiste de cinco componentes: detector de hardware, memória, bateria,
processador embutido e transmissor-receptor. Podemos ver um esquema mais detalhado para o sensor
em (AKYILDIZ et al., 2002).
O observador é o usuário final interessado em obter as informações disseminadas pela rede de
sensores em relação a um fenômeno. Ele pode indicar interesses (ou consultas) para a rede e receber
respostas destas consultas. Além disso, podem existir, simultaneamente, múltiplos observadores numa
rede de sensores.
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Figura 1 - Fases da criação de uma rede de sensores sem fio, adaptado de (RUIZ, 2003).

O fenômeno é a entidade de interesse do observador, que está sendo monitorada e cuja
informação potencialmente será analisada e/ou filtrada pela rede de sensores. Além disso, múltiplos
fenômenos podem ser observados concorrentemente numa rede.
Este trabalho visa a apresentar o tema de RSSF de uma maneira mais abrangente, expondo
alguns conceitos que sirvam para criação de plataformas de hardware para aplicações em RSSF (nó
sensores). No decorrer do artigo, é descrita a metodologia criada e em seguida é apresentado um
exemplo que faz uso desta.

3. DESCRIÇÃO DA RSSF
Devido à sua versatilidade, é possível utilizar uma RSSF para monitorar e medir o consumo de
energia elétrica de vários equipamentos ou unidades consumidoras. Essa monitoração pode,
eventualmente, indicar algum tipo de problema ou fraude. A Figura 02 ilustra essa ideia.
De acordo com a Figura 3, em cada unidade consumidora existe um par de sensores medindo a energia
consumida por esta. O valor dessa energia consumida é informado ao concentrador diretamente pelo
nó sensor, caso este nó se encontre suficientemente próximo, ou através da rede. Ao concentrador cabe
a tarefa de armazenar os dados e informar ao usuário final o consumo de cada unidade e o consumo
geral do sistema. Os termos MP e MCU apresentados na Figura 03 significam Medidor do Poste e
Medidor da Unidade Consumidora, respectivamente.
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Figura 2 - Representação da RSSF desenvolvida.

4. DESCRIÇÃO DO SGAFE
O SGAFE foi projetado usando uma plataforma Java, esta plataforma foi escolhida por
propiciar uma gama de vantagens necessárias no projeto como, por exemplo: portabilidade, recursos de
rede, segurança, facilidades para criação de programas distribuídos e multitarefa. Este software
baseia-se na idéia de que um MUC se comunica com um MP, um MP pode se comunicar com varias
outras MCU ou MP formando uma rede entre eles e todos finalmente ligados a um concentrador que
recebe todos os dados estes para o servidor por comunicação socket. Tal software é dividido em cinco
módulos, são eles: Conexão com o sink, recebimento e tratamento dos dados, Verificação de possível
Alarme, persistência de dados na base, exposição de dados para usuário final via WEB. O SGAFE foi
codificado seguindo o seguinte diagrama de classes. Veja na Figura 3.
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Figura 3 – Diagrama de classes SGAFE

4.1 Conexão com o sink
Este sistema funciona utilizando um tratamento de threads. No qual existem camadas de
threads cada uma com funções especificas, a primeira camada se resume em um thread ficar
aguardando a conexão com o sink, depois de estabelecida a conexão é feita a transmissão de dados por
uma porta soquete TCP/IP, que ao recebê-los inicializa uma rotina de tratamento de protocolo,
retornando logo em seguida ao estado inicial. Uma rede de petri na Figura 04 ilustra esse conceito.

Figura 4 - Rede de Petri representando a conexão do SGAFE com o sink.

4.2 Recepção e tratamento de dados
A recepção e tratamento de dados consiste a segunda camada de thread, que se trata de um
thread armazenando os dados que são repassados pela porta, tais dados são recebidos na forma de
bytes, cada medidor (que pode estar em uma casa ou poste) envia um pacote contendo 18 bytes onde
desse pacote são extraídas informações como: A identificação do medidor, Corrente, Tensão, Energia e
hora do envio. Alguns erros podem ocorrer como a perda de algum byte na comunicação ou bytes
contendo informações que não condizem com o real, tais erros são tratados em camada de threads
diferentes, o primeiro pode ser percebido e eliminado logo na primeira camada, caso algum pacote fuja
ao critério de 18 bytes tal pacote é por inteiro descartado, já o segundo erro é tratado na segunda
camada, tal erro é diagnosticado logo após a verificação no banco de dados. Todos os dados são
submetidos a conversões e verificações de segurança.

4.3 Verificação de possível alarme
Após o recebimento e tratamento de dados é feito um somatório da Energia consumida em
cada nó da rede de sensores e feita a verificação com a leitura existente neste medidor. Caso a diferença
entre esses valores supere 20% um alarme é cadastrado na base de dados.

4.4 Persistência de dados no banco
O banco de dados utilizado é o PostgreSQL. A Persistência de Dados ocorre após todas as
etapas anteriores terem sido finalizadas com sucesso. Tais informações são de fundamental tanto para
verificação quanto para exposição dos dados na WEB.

4.5 Exposição de dados para usuário final
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Para exposição das informações coletadas para o cliente foi desenvolvida uma interface Web,
esta criada com a linguagem PHP (por ser uma multiplataforma, podendo ser usado na maioria dos
Sistemas Operacionais, OpenSource ele roda no servidor, que alias é suportado pela maioria dos
servidores WEB. O cliente recebe apenas os resultados dos scripts, que são interpretados no servidor,
não tendo acesso ao código) através do Framework Cakephp, este que é uma ferramenta livre e que
propicia ao programador uma estrutura que possibilita desenvolvimento de aplicações robustas
rapidamente, sem perder flexibilidade. Dessa forma, os usuários podem executar funções de criação,
leitura, atualização e remoção de dados do banco com o qual o sistema se comunica.
Deste modo, a visualização da interface é feita através de um navegador onde se digitando o
endereço de IP ou DNS do referido sistema seremos redirecionados a uma página onde encontraremos
as informações referentes a “CASAS” e “POSTES” que foram cadastradas na base de dados.
Seguindo a idéia de relacionamento entre “CASAS” e “POSTES” que o sistema se propõe a
executar, onde cada “CASA” pode estar ligada a um “POSTE” e cada “POSTE”, por sua vez, pode estar
conectado a várias “CASAS” e a outros “POSTES” foram desenvolvidas as visões do SGAFE. Visualizamos
uma das visões do sistema na Figura 5 onde verificamos a disposição de ligação dos postes as casas.

Figura 5 - Interface WEB.

Ressalta-se ainda que cada “POSTE” e cada “CASA” possuem leituras de correntes relacionadas
a eles onde para exibição dessas foi utilizada além de dados tabulados também a plotagem em gráficos
– Para criação dos gráficos foi utilizada a biblioteca JpGraph que inclui uma série de classes que servem
para criar tanto imagens como todo tipo de gráficos, dinamicamente através páginas PHP - por data de
recebimento das leituras, o que facilita a verificação das mesmas. Veja a Figura 6 e Figura 7 a seguir:
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Figura 6 – Visão do gráfico via WEB.

Figura 7 – Visão das leituras via Web.
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A interface Web do SGAFE além das funções CRUD, executa também a exportação das leituras
por data (utilizando a linguagem XML), tal exportação quando gerada é visível através de um leitor de
planilha de dados.
Cabe lembrar que para navegação no sistema via Web se faz necessário que o usuário tenha
seus dados cadastrados no banco, pois é preciso que ele autentique-se para visualizar as informações
capturadas pela base de dados através do navegador.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perdas comerciais das concessionárias de distribuição de energia elétrica ocasionados por
fraudes em medidores de unidade consumidoras geram problemas financeiros às empresas do setor
elétrico, ocasionando cortes em investimentos e reduzindo a qualidade dos serviços, uma vez que a
energia não registrada influencia nos planejamentos da empresa.
Este foi utilizado para servir de interface ao usuário a fim de visualizar o fenômeno observado
pela RSSF, neste caso, energia consumida. Quatro pares de sensores foram instalados em campo, junto
a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (SULGIPE), onde foram instalados quatro pares de sensores
e os dados foram analisados utilizando o SGAFE.
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RESUMO
Sistemas de controle de nível de líquidos em tanques são amplamente utilizados em processos
industriais. Diversas configurações são comumente encontradas na prática, como por exemplo: sistemas
com apenas um tanque, onde um determinado material é acumulado para ser processado; sistemas com
tanques acoplados em série ou em cascata, onde o material de um tanque é misturado com o material
presente em outro tanque. Independente do sistema, a dinâmica do nível de líquido é obtida através do
balanço de massa do sistema, ou seja, o nível de líquido no tanque varia de acordo com a diferença de
massa que entra e de massa que sai do tanque. Como a construção de um sistema didático de tanques
(planta piloto), apesar de ser relativamente simples, pode ser economicamente inviável (já que são
necessários vários kits, principalmente se desejarmos que diversos usuários o utilizem ao mesmo
tempo), uma opção é utilizar um software simulador. No entanto, para seja mantido o aspecto visual,
que é bastante importante para o aprendiz, o simulador deve, não só apresentar a dinâmica do nível de
líquido nos tanques, mas também apresentar uma animação do sistema. Neste artigo um simulador
desenvolvido com tais características é apresentado.

Palavras-chave: tanques acoplados, simulação, controle
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1. INTRODUÇÃO
Um dos processos de controle mais importantes nas unidades industriais é o de níveis de líquidos
em tanques (Campos, 2006). De fato, as primeiras aplicações do controle com retroação apareceram no
desenvolvimento do mecanismo regulador de boia na Grécia no período entre 300 a 1 a.C. O relógio
d´água de Ktesibios, por exemplo, usava um regulador de boia. Um lampião de óleo inventado por Philon
aproximadamente em 250 a.C. usava um regulador de bóia para manter constante o nível do óleo
combustível. Heron de Alexandria, que viveu no primeiro século d.C., publicou um livro intitulado
Pneumatica, que ressaltava algumas formas de mecanismos de nível de água usando reguladores de bóia
(DORF, 2001). Portanto, sistemas de controle de nível de líquidos são estudados há bastante tempo, e
ainda continuam sendo estudados, devido a sua grande aplicação na vida do homem.
Sistemas de níveis de líquidos são importantes processos com diversas aplicações, principalmente
na indústria química, petroquímica, nuclear e de celulose (GOSMANN, 2002, GARCIA, 1997). Na
literatura técnica o controle de nível tem sido usado com propósitos educacionais, na forma de kits
didáticos, devido a facilidade de construção dos modelos físicos e o apelo visual para os estudantes
(BAUCHSPIESS, 2003).
Apesar das vantagens de ser ter um modelo físico ou uma planta piloto para apresentar as
características de operação de um determinado sistema, tais modelos podem ter um custo elevado, o
que os torna impraticáveis em determinadas realidades econômicas. Uma forma de contornar este
problema é a utilização de simuladores de modelos matemáticos. Segundo Soderstrom (1989), modelos
matemáticos de sistemas dinâmicos são utilizados em várias áreas e aplicações como meio de entender
e descrever a realidade. No entanto, no mundo real um modelo é sempre uma simplificação da
realidade.
Com o objetivo de auxiliar alunos de cursos da área de controle e automação de processos, neste
artigo é apresentado um simulador de um sistema de nível de líquidos em tanques. Tal sistema pode ser
configurado para simular um, dois ou três tanques acoplados, podendo operar tanto em malha aberta
como em malha fechada. Além dos gráficos das alturas de nível nos tanques, uma animação dos tanques
também é apresentada na tela do simulador, de forma que o mesmo tenha o mesmo apelo visual que
teria ao operar um modelo físico real.

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
Diversos tipos de sistemas industriais necessitam de um controle de nível de líquido em suas
plantas. Tais sistemas podem ser constituídos de apenas um tanque ou de diversos tanques acoplados
em várias configurações. Uma vez que desejamos simular tanto o caso mono-tanque como o caso de
tanques acoplados, a planta que iremos implementar, apresentada na Figura 1, pode ser configurada
para ambos os casos através do fechamento ou abertura das válvulas Vxy e das bombas Bx .
Dependendo do estado das válvulas e das bombas podemos ter as seguintes configurações para o
sistema de nível de líquidos apresentado na Figura 1:
x Mono-tanque;
x Dois tanques acoplados;
x Três tanques acoplados.
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Figura 1 – Configuração geral do sistema de nível de líquidos.

2.1 Modelo Mono-Tanque
Em um sistema de nível de líquido mono-tanque, o sistema apresentado na Figura 1 pode ser
simplificado para o sistema apresentado na Figura 2. Neste caso, consideramos que as válvulas V2 , V3 ,

V12 e V23 estão fechadas e as bombas B2 e B3 estão desligadas. Assim, o líquido armazenado em um
reservatório é bombeado através de uma bomba submersa B1 com uma vazão qi1 para dentro do
tanque, e escoa pela válvula V1 com vazão qo1 para outra etapa do sistema, ou seja, retorna para o
reservatório. A variação do volume de líquido no tanque pode ser obtida por meio do balanço de massa
no sistema, isto é, pela diferença entre as vazões de entrada e de saída, qi1 e qo1 , respectivamente,

dV1
dt

qi1  qo1

(1)

Figura 2 – Configuração para o sistema mono-tanque.

Se o fluxo na válvula de saída for laminar (número de Reynolds menor do que 2000), a relação entre
a vazão e a altura do nível de líquido, será linear e dada por (OGATA, 2005):

qo1

k1 h1
(2)
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onde q e h são, respectivamente, a vazão e a altura do nível de liquido em regime permanente, e k a
constante da válvula.
No caso do fluxo ser turbulento (número de Reynolds entre 3000 e 4000), a relação entre a vazão e
a altura do nível de líquido, em regime permanente, será quadrática (OGATA, 2003):

qo1

k1 h1
(3)

Na prática, a maioria dos processos apresenta um fluxo turbulento. Assim, considerando-se que a
área do tanque A é constante (tendo este geralmente uma seção transversal circular ou retangular) e
substituindo a Equação (3) na Equação (1) obtemos a equação dinâmica do nível de líquido no tanque,
em malha aberta:

dh1
dt

qi1 k1

h1
A A

(4)

2.2 Modelo com Dois Tanques Acoplados
O modelo dinâmico que descreve a altura do nível de líquido em um tanque é bem simples, apesar
de ter uma característica não-linear devido a ter sido considerado um fluxo turbulento. No caso de
sistemas com dois tanques acoplados, como o apresentado na Figura 3, a complexidade do sistema é
aumentada, já que pode haver entrada de líquido nos dois tanques, por meio das bombas B1 e B2 , e,
além do líquido escoar pelas válvulas de saída dos dois tanques ( V1 e V2 ,) com vazões qo1 e qo 2 ,
respectivamente, ainda existe um fluxo com vazão q12 entre os tanques, pela válvula V12 .

Figura 3 – Configuração para o sistema com dois tanques.

Note que a direção do fluxo entre os tanques irá depender da diferença entre as alturas dos níveis
de líquido nos dois tanques. Isto é, se h1 ! h2 , o fluxo será do tanque 1 para o tanque 2, e vice-versa se

h2 ! h1 . Como no sistema com apenas um tanque, a variação do volume de líquido nos tanques pode
ser obtida por meio do balanço de massa no sistema,

dh1
dt

qi1
k
 sign(h1  h2 ) 12
A
A
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h1  h2 

k1
h1
A

(5)

dh2
dt

qi 2
k
 sign(h1  h2 ) 12
A
A

h1  h2 

k2
h2
A

(6)

onde

sign( x)

 1, x  0
°
®0 x 0
° 1 x!0
¯

(7)

é a função que determina em que direção o fluxo estará escoando entre os tanques.
O modelo dado pelas Equações (5) e (6) considera que todos componentes do sistema (bombas e
válvulas) estão ligados. No entanto, caso desejarmos simular o modelo com outra configuração, com V1
e B2 desligados, por exemplo, esse modelo será simplificado para:

dh1
dt
dh2
dt

qi1
k
 sign(h1  h2 ) 12
A
A
sign(h1  h2 )

k12
A

h1  h2

h1  h2 

k2
h2
A

(8)

(9)

2.3 Modelo com Três Tanques Acoplados
Para o sistema completo mostrado na Figura 1, ou seja, com três tanques acoplados, pode-se ter
entrada de líquido nos três tanques, por meio das bombas B1 , B2 e B3 , descarte de líquido pelas
válvulas V1 , V2 e V3 , além de vazões entre os tanques pelas válvulas V12 e V23 . Assim o modelo
completo para configuração com três tanques acoplados, considerando todos os componentes ligados, é
dado por:

dh1
dt

dh2
dt

qi1
k
k
 sign(h1  h2 ) 12 h1  h2  1 h1
A
A
A
qi 2
k
k
k
 sign(h1  h2 ) 12 h1  h2  sign(h2  h3 ) 23 h2  h3  2 h2
A
A
A
A
dh3 qi 3
k
k
 sign(h2  h3 ) 23 h2  h3  3 h3
dt
A
A
A

(10)
(11)
(12)

As Equações (10)-(11) representam matematicamente o modelo completo para o sistema com três
tanques acoplados considerando todos os componentes do sistema (bombas e válvulas) ligados. Assim
como no caso para dois tanques acoplados, ao desligarmos qualquer um dos componentes, teremos um
modelo mais simples.

3. CONTROLE DO SISTEMA
Dentre as várias técnicas de controle existentes, destaca-se o controle PID (Proporcional-IntegralDerivativo) como sendo um dos mais utilizados em controladores industriais. Este tipo de controlador
consiste na adição das técnicas de controle proporcional, integral e derivativo, podendo estas estratégias
ser ligadas ou desligadas como forma de flexibilizar este controlador. Assim, a partir do controlador PID,
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pode-se implementar os controladores P, PI e PD, dependendo das características do sistema que se
deseja controlar. Ou seja, é possível utilizar as vantagens dos três tipos de controladores individuais de
acordo com a necessidade de controle do processo.
Matematicamente, a expressão do sinal de controle PID é dada por:
t

u (t )

k p e(t )  ki ³ e( x)dx  kd
0

de(t )
dt

(13)

onde k p é o ganho proporcional, ki é o ganho integral e k d é o ganho derivativo.
A função de transferência do controlador PID é obtida aplicando-se a transformada de Laplace na
Equação 13:

C (s)

U (s)
E (s)

kP 

ki
 kd s
s

(14)

4. SIMULAÇÕES DO SISTEMA
Os modelos do sistema de nível de tanques foram simulados no Matlab (MATHWORKS, 2002). Como
o objetivo principal era o desenvolvimento de um simulador que apresentasse ao operador não só o
resultado das equações que modelam o sistema, no caso, a dinâmica das alturas do nível de líquido nos
tanques durante um determinado intervalo de tempo de simulação, mas também uma animação gráfica
que mostrasse como este nível variava no tanque, foi desenvolvida uma interface gráfica, onde todo o
sistema pode ser configurado, de acordo com o tipo do modelo que se deseja simular.

4.1 Apresentação do Simulador
Na Figura 4 é apresentada a tela principal do simulador de nível de líquido em tanques. O simulador
possui três abas onde o usuário configura o sistema que deseja simular. Na aba “Sistema”, é configurado
o tipo do sistema (mono-tanque, dois tanques ou três tanques), os estados das bombas e válvulas
(ligadas ou desligadas), com as respectivas vazões e constantes, os parâmetros do modelo (altura
máxima e área dos tanques) e o estado inicial de cada tanque.
Na parte inferior da janela do simulador são apresentados os gráficos no painel “Sinais” (altura dos
níveis de líquido em cada uma dos tanques no eixo da esquerda e, se for escolhida a simulação em
malha fechada, o sinal de controle no eixo direito). Já no painel “Informações” é apresentado um resumo
da configuração escolhida pelo usuário, assim como alguns valores de análise.
No exemplo apresentado na Figura 4, tem-se um sistema de três tanques acoplados, todos com 40
cm de altura, com entrada e saída de líquido apenas nos tanques 1 e 3. O estado inicial é de 10 cm para
o tanque 1, 25 cm para o tanque 2 e 15 cm para o tanque 3. Note que como a bomba B2 e a válvula V2
estão desligadas, as mesmas são representadas em vermelho na animação. Os campos para digitação
dos valores de vazão e constante da válvula são desabilitados quando estes componentes estão
desligados. As bombas ligadas são apresentadas na cor do líquido no tanque, ou seja, azul, e as válvulas
ligadas são apresentadas na cor verde.
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Figura 4 – Tela principal do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques.

Na aba “Controle”, como pode ser visto na Figura 5, o usuário pode escolher se deseja simular o
sistema em malha aberta ou em malha fechada. No caso da simulação em malha fechada, o usuário
pode escolher o controlador e seus parâmetros, além do set-point da altura de nível de líquido nos
tanques.
No exemplo apresentado na Figura 5, tem-se um sistema de dois tanques acoplados, com o tanque
1 com 30 cm de altura e o tanque 2 com 20 cm de altura, com entrada de líquido apenas no tanque 1 e
saída apenas no tanque 2. O estado inicial é de 20 cm para o tanque 1 e de 5 cm para o tanque 2. A
simulação neste caso é em malha fechada com um controlador PI.
Por fim, na aba “Simulação”, apresentada na Figura 6, o usuário determina o intervalo de simulação
do sistema e se deseja salvar os dados em um arquivo para análises futuras.
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Figura 5 – Aba “Controle” do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques.

Figura 6 – Aba “Simulação” do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques.

No exemplo apresentado na Figura 6, tem-se um sistema mono-tanque com 40 cm de altura e
estado inicial de 20 cm. O tempo de simulação foi ajustado para 60s, e os dados simulados devem ser
salvos no arquivo “dados.dat”. Uma vez configurados os dados nas três abas do simulador, o sistema
pode ser simulado ao clicarmos no botão “Simular”.
Como o usuário pode digitar os valores dos parâmetros do sistema que deseja simular, caso o
mesmo digite valores fora da faixa permitida ou incompatíveis, alguns limites e testes de segurança
foram implementados. Um valor incompatível ou fora da faixa irá alertar o usuário através de uma janela
de aviso, como mostrado na Figura 7.
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Figura 7 – Janela de aviso de valor incompatível.

4.2 Resultados de simulação
A seguir são apresentados alguns resultados de simulação do sistema de nível de líquido em
tanques. A primeira simulação, apresentada na Figura 8, corresponde a um sistema com três tanques
acoplados, todos com 40 cm de altura, com entrada de líquido em todos os tanques e saída apenas nos
tanques 1 e 3. O estado inicial é de 5 cm para o tanque 1, 10 cm para o tanque 2 e 15 cm para o tanque
3. Esta configuração foi simulada em malha aberta por um período de 60s. No painel “Sinais” são
apresentados os gráficos dos níveis de líquido em cada um dos tanques e no painel “Animação” o estado
final dos tanques.

Figura 8 – Simulação em malha aberta de três tanques acoplados.
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A segunda simulação, apresentada na Figura 9, corresponde a um sistema mono-tanque com 40 cm
de altura. O estado inicial é de 10 cm e a referência 20 cm. Para este caso foi escolhido um controlador P
com k p

10 . Esta configuração foi simulada em malha aberta por um período de 200s. No painel

“Sinais” são apresentados o gráfico do nível de líquido no eixo da esquerda e o sinal de controle no eixo
da direita. No painel “Animação” é apresentado o estado final do tanque. Como esperado, o sistema não
conseguiu atingir o nível de referência, devido ao controlador ser do tipo proporcional. O erro de regime
permanente neste caso foi de 3,35 cm, atingido em cerca de 75s de simulação.

Figura 9 – Simulação em malha fechada de um tanque: controlador P.

A mesma configuração da segunda simulação foi utilizada em uma terceira simulação, apresentada
na Figura 10, no entanto escolhendo-se um controlador PI, com k p

10 e ki

1 . Neste caso verifica-se

que o sistema estabilizou-se no valor de referência, isto é, com um nível final de 20 cm, em cerca de 150s
de simulação.
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Figura 10 – Simulação em malha fechada de um tanque: controlador PI.

5. CONCLUSÕES
Neste artigo foi apresentado um simulador de sistemas de nível de tanques. Além de apresentar a
resposta dinâmica da altura de nível de líquido nos tanques na forma de gráficos, o simulador também
apresenta uma animação do processo, de forma que o usuário possa visualizar a variação de nível no
tanque como se o mesmo fosse real. Como neste sistema foi considerado apenas o controlador PID, no
futuro pretende-se fazer a extensão para outros tipos de controladores.
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WĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĨƵǌǌǇ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ Ž ƉƌŽũĞƚŝƐƚĂ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂ
ĐŽŵŽĂƐŝŵƉƌĞĐŝƐƁĞƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƉůĂŶƚĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘ĐŽŵŽĞůĂƐĂĨĞƚĂŵ
ĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƵƐƵĂŝƐ ĚĂ ƚĞŽƌŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŵŽĚĞƌŶŽ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ Ă ĂĨĞƌŝĕĆŽ ĚĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ Ğ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŽƌŝĂĚĂůſŐŝĐĂĨƵǌǌǇ;DĞŶĞŐŚĞƚƚŝ͕ϮϬϬϰͿ͘
KĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇƐƵƌŐŝƵĐŽŵƵŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂǀŝĄǀĞůƉĂƌĂŽƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ŶĞůĞ͕ĂŶĆŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽĚĞůĂŐĞŵŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ
ƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĂĨƌĞŶƚĞĚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽďĄƐŝĐĂĚĞƵŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇĠĐŽŵƉŽƐƚĂĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďůŽĐŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ͗
/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĨƵǌǌŝĨŝĐĂĕĆŽ͖ĂƐĞĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͖>ſŐŝĐĂĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ͖/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞ
ĚĞĨƵǌǌŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
dĂůĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞĚŽĚŽŵşŶŝŽĚŽƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ƋƵĞƵƐĂ
ŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂŝƐ͕ƉĂƌĂŽĚŽŵşŶŝŽĨƵǌǌǇƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶƷŵĞƌŽƐĚĂůſŐŝĐĂŶĞďƵůŽƐĂ͘
EĞƐƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂƐĨƵǌǌǇĠƵƐĂĚŽƉĂƌĂĂƐƚŽŵĂĚĂƐĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ͕
ŐĞƌĂŶĚŽĂŽĨŝŶĂůƵŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶǀĞƌƐĂĚŽĚŽŵşŶŝŽĨƵǌǌǇƉĂƌĂŽĚŽŵşŶŝŽĚŽŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽ
ĂƐƐŝŵĄĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĞĂĐŽƉůĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂƐĂşĚĂĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĨƵǌǌǇĞĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
EĂĨƵŶĕĆŽĚĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĨƵǌǌŝĨŝĐĂĕĆŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŝƐĐƌĞƚŽƐ;ŶĆŽĨƵǌǌǇͿĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĚǀġŵĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐĚĂƐŐƌĂŶĚĞǌĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƵĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘
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hŵĨĂƚŽƌĚĞĞƐĐĂůĂƉŽĚĞƐĞƌƵƐĂĚŽƉĂƌĂĐŽŶǀĞƌƚĞƌŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĂŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂŽƵƚƌŽƐƋƵĞ
ƐĞũĂŵ ĐŽďĞƌƚŽƐ ƉĞůŽ ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƉƌĠͲĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ǀĂƌŝĄǀĞů ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ͘ ĚĞŵĂŝƐ Ă
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĨƵǌǌŝĨŝĐĂĕĆŽƵƐĂĨƵŶĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂďĂƐĞĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶǀĞƌƚĞŶĚŽŽƐ
ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğŵ Ƶŵ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĞŶƚƌĞ Ϭ Ğ ϭ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĞƐƚĂƌ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƌſƚƵůŽƐ ůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽƐ
;EĂƐĐŝŵĞŶƚŽĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘
 ďĂƐĞ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͘ ŽŶƐŝƐƚŝŶĚŽ ĚĞ
ƵŵĂďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐ;ĨƵŶĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐͿĞƵŵĂďĂƐĞĚĞƌĞŐƌĂƐĨƵǌǌǇůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂ͘ďĂƐĞ
ĚĞĚĂĚŽƐĨŽƌŶĞĐĞĂƐĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͕ĄƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂƐƵƐĂĚŽŶŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ƌĞŐƌĂƐĨƵǌǌǇ͘ďĂƐĞĚĞƌĞŐƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ
ƉŽƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐŶĂĄƌĞĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƌĞŐƌĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞŵŐĞƌĂůůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐ;^ŚĂǁĞƚ
Ăů͕͘ϭϵϵϵͿ͘
ůſŐŝĐĂĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĚĂďĂƐĞĚĞƌĞŐƌĂƐƵƐĂ
ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨƵǌǌǇ ƉĂƌĂ ƐŝŵƵůĂƌ ƚŽŵĂĚĂƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ͘ dĂů ůſŐŝĐĂ ŐĞƌĂ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŝŶƐĞƌŝĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘
 ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚĞ ĚĞĨƵǌǌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ ŽďƚĞƌͲƐĞ Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ǀĂůŽƌ ĚŝƐĐƌĞƚŽ͕ ƵƚŝůŝǌĄǀĞů ŶƵŵĂ
ĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ŶŽŵƵŶĚŽ ƌĞĂů͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĨƵǌǌǇ ĚĞ ƐĂşĚĂ ŽďƚŝĚŽƐ͘ ƐƚĞ ƷŶŝĐŽǀĂůŽƌ
ĚŝƐĐƌĞƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĞŶƚƌĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐĨƵǌǌǇĐŽŶƚŝĚŽƐŶĂƐĂşĚĂĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
 ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĨƵǌǌǇ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĨƵǌǌǇ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ
ƌĞŐƌĂƐ͘EĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƌĂƐĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĨƵǌǌǇďĂƐĞĂĚŽĞŵ
ƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘

Ϯ͘Ϯ ^/^dDKEdZK>E1s>hDdEYhKDWZdhZKKE^dEd
K ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ġ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ŶşǀĞů ĚĞ Ƶŵ ƚĂŶƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƉŽƌƵŵŽƌŝĨşĐŝŽŵĠĚŝŽŶĂƐƵĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĨŝŐƵƌĂϭ͘

&ŝŐƵƌĂϭ͗^ŝƐƚĞŵĂĂƐĞƌŽŶƚƌŽůĂĚŽ

K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂĐŽŶƚĞĐĞ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ hŵ ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ Ġ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ Ă
ƵŵĂďĂƐĞĚĞĄŐƵĂĞƵŵƐĞŶƐŽƌ;ƵůƚƌĂƐŽŵͿĠĐŽůŽĐĂĚŽŶĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘K
ŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ Ġ ĂĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ŶŝǀĞůĂƌ Ž ůşƋƵŝĚŽ ŶŽ ƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƐĞũĂĚĂ͘
ƐƐĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƚĞŵĚƵĂƐĚŝŶąŵŝĐĂƐďĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗
hŵĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ġ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƋƵĂŶĚŽ Ġ ĞŶǀŝĂĚŽ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉĂƌĂ Ž ŵŽƚŽƌ
ďŽŵďĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞŶĐŚĞƌŽƚĂŶƋƵĞ͘
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 ŽƵƚƌĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ƋƵĂŶĚŽŽŵŽƚŽƌͲďŽŵďĂ Ġ ĂĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞƚŝƌĂƌ ĄŐƵĂ ĚŽ ƚĂŶƋƵĞ͕
ĂƚĠƋƵĞƐĞĂƚŝŶũĂŽŶşǀĞůĚĞƐĞũĂĚŽ͘
dĂů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŶĆŽ ůŝŶĞĂƌ͕ ƉŽŝƐ͕ Ă ƉůĂŶƚĂ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ĞǆƉƌĞƐƐĂƉŽƌĂƉĞŶĂƐƵŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŵŽĚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͘&ĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ůŝŶĞĂƌŝǌĂƌŽŵŽĚĞůŽĞŵƚŽƌŶŽĚĞƵŵƉŽŶƚŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
WŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞĚĞƵŵŵŽĚĞůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞǆŽ͕ƵŵĂƉŽƐƐşǀĞůƚĠĐŶŝĐĂ
ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ĞƐƐĞ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĨƵǌǌǇ ͕ǀĞǌ ƋƵĞ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ŵŽĚĞůĂĚŽƐ ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚĞƐĐƌŝĕƁĞƐ ǀĞƌďĂŝƐ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ŵĂƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ;'ĂŽ͕
ϮϬϬϯͿ͘
2.3 DK>K^h'EK
ƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞDĂƚůĂďΠ Ġ ƉŽƐƐşǀĞůƐŝŵƵůĂƌ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĨƵǌǌǇ͘ KŵĞƐŵŽ ƉŽƐƐƵŝ ǀĄƌŝŽƐ
ďůŽĐŽƐŶŽƐŝŵƵůŝŶŬƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĐŽŵĂůſŐŝĐĂŶĞďƵůŽƐĂ;ƌƵůĞǀŝĞǁĞƌ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽͿĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽDĂŵĚĂŶŝŽƵ^ƵŐĞŶŽĂŶƚĞƐĚĞĨŝŶŝĚŽĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵŶĕƁĞƐ
ĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂ͕ƐĞĐŚĞŐƵĞĂƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŽŵŽĚĞůŽĚĞ^ƵŐĞŶŽĚĞǀŝĚŽăĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƋƵĞŽŵĞƐŵŽŽĨĞƌĞĐĞƉĞůŽ
ĨĂƚŽ ĚĞ ŽƐ ͞ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕͟ ĚĂƐ ƌĞŐƌĂƐ͕ ĂŽ ŝŶǀĠƐ ĚĞ ƐĞƌĞŵ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĚŝĨƵƐĂƐ͕ ƐĞƌĞŵ
ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĞƋƵĂĕƁĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĞĂƐƐĂşĚĂƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘EŽŵŽĚĞůŽĚĞ
^ƵŐĞŶŽ ĞǆŝƐƚĞŵ ŽƵƚƌĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ Ă ƐĞƌĞŵ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͗  ƐĂşĚĂ
ŶƵŵĠƌŝĐĂ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞůĂƐ ƐŽŵĂƐ ĚĂƐ ƐĂşĚĂƐ ĚĂƐ ƌĞŐƌĂƐ͕ ƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ƉĞůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ
ĂƚŝǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĚĞůĂƐ͘ ƐƐĞ ŵŽĚĞůŽ Ġ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĞƐƚŝŵĂĕĆŽ ;ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ ƵŵĂ
ƉůĂŶƚĂƌĞĂůƉŽƌƵŵĞƐƚŝŵĂĚŽƌͿ͘
KŵŽĚĞůŽĨƵǌǌǇ^ƵŐĞŶŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĐĂƉĂǌĚĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ĞǆĂƚĂ ŽƵ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚŝŶąŵŝĐŽƐ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶƚĞƌƉŽůĂĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐƵĂǀĞ͕ ŶĆŽ
ůŝŶĞĂƌ Ğ ĐŽŶǀĞǆĂ͘ ŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ŵŽĚĞůĂŐĞŵ͕ ƐĂďĞͲƐĞ ƋƵĞ Ž ŵŽĚĞůŽ ^ƵŐĞŶŽ ƚĞŵ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂƌƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĨƵŶĕƁĞƐƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞŵƵŵĚŽŵşŶŝŽĐŽŵƉĂĐƚŽ͕ĞƐƐĞŵŽĚĞůŽƚġŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƵŶŝǀĞƌƐĂů͘
ůĠŵĚŝƐƐŽƵŵĂǀĂŶƚĂŐĞŵƐŽďƌĞŽƵƚƌŽƐŵŽĚĞůŽƐĨƵǌǌǇĠŽĨĂƚŽĐŽŵŽĐŝƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚŽƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐ ƐĞƌĞŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚŝŶąŵŝĐŽƐ ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ ƵŵĂ ŵĞŶŽƌ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞŐƌĂƐ ^ĞͲŶƚĆŽ͕ Ž
ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƚĂƌĞĨĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŵŽĚĞůŽƐ;:ŽŚĂŶƐĞŶĞƚĂů͕ϮϬϬϬͿ͘^ŽďŽƉŽŶƚŽĚĞ
ǀŝƐƚĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ ^ƵŐĞŶŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂƌ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŶĆŽͲůŝŶĞĂƌ Ğ͕ ĂŽ ŵĞƐŵŽ
ƚĞŵƉŽĞƐƚĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂƌŝŐŽƌŽƐĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƚĞŽƌŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐůŝŶĞĂƌĞƐ;dĞŝǆĞŝƌĂĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϳͿ͘

ϯ͘ /DW>DEdKKKEdZK>KZ&hz
ƉĂƌƚŝƌĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĂŶƋƵĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϭĞƚĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽŽŵŽĚĞůŽƉƌŽƉŽƐƚŽ
ƉŽƌ^ƵŐĞŶŽ͕ĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘
ŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŶşǀĞůŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƐĞũĂĚĂ͕ĨŽƌĂŵŝŶĚŝĐĂĚĂƐŶĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
ĚƵĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƵŵĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĚĞ ZZK Ğ Ă ŽƵƚƌĂ ĚĞ Z/s K ZZK͘ ƐƐĂƐ
ĞŶƚƌĂĚĂƐƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚĂƐĚĞĨƵŶĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͘
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&ŝŐƵƌĂϮ͗sĂƌŝĄǀĞůĚĞŶƚƌĂĚĂ;ƌƌŽͿ

&ŝŐƵƌĂϯ͗sĂƌŝĄǀĞůĚĞŶƚƌĂĚĂ;ĞƌŝǀĂĚĂĚŽƌƌŽͿ

ŽŵŽǀĂůŽƌĚĞZE'ƉƌŽƉŽƐƚŽƉĂƌĂŽĞƌƌŽĞŶƚƌĞͲϯϬϬĞϯϬϬ͕ŽƋƵĞŵŽƐƚƌĂƵŵƉŽƐƐşǀĞůĞƌƌŽ
ĚĞϲϬϬŵůƋƵĞĠĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂEW;ƌƌŽEĞŐĂƚŝǀŽ
WĞƋƵĞŶŽͿ͕;ƌƌŽĞƌŽͿĞWW;ƌƌŽWŽƐŝƚŝǀŽWĞƋƵĞŶŽͿƉŽƐƐƵĞŵǀĂůŽƌĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐĂŝŶƚĞƌƐĞĐĕĆŽĚĞƐƐĞƐ
ƉŽŶƚŽƐ ĞƐƚĄ ŝŶƐĞƌŝĚĂ͕ Ă ŝŶƚĞƌƐĞĐĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĨƵǌǌǇǀŝƐĂŵĂŵĞŶŝǌĂƌƉŽƐƐşǀĞŝƐĞƌƌŽƐĞŵƌĞŐŝŵĞ͘
WĂƌĂ Ă ĞƌŝǀĂĚĂ ĚŽ ƌƌŽ͕Ž ZĂŶŐĞ ǀĂƌŝĂ ĚĞ Ͳϭ Ăϭ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂ E
;ĞƌŝǀĂĚĂĚĞƌƌŽEĞŐĂƚŝǀŽͿ͕;ĞƌŝǀĂĚĂĚĞƌƌŽĞƌŽͿĞW;ĞƌŝǀĂĚĂĚĞƌƌŽWŽƐŝƚŝǀŽͿǀĂƌŝĂŵĞŵ
Ƶŵ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ŶĂ ĞŶƚƌĞ ĚĞ ͲϮ Ă Ϯ͕ ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ZĂŶŐĞ ĞƐƚĄ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ƋƵĞ ĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐĞƐƚĆŽĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͘
WĂƌĂ Ă ƐĂşĚĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĨŽƌĂŵ ŝŶƐĞƌŝĚŽƐ ƚƌġƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ƋƵĞ ƐĆŽ ƚƌĂĚƵǌŝĚŽƐ Ğŵ
ǀĂůŽƌĞƐĚŝƐĐƌĞƚŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĂşĚĂŝŶĨĞƌŝĚĂƐƉĞůĂƐƌĞŐƌĂƐĨƵǌǌǇ͕ƐĞƌĆŽ
ƚƌĂĚƵǌŝĚĂƐĞŵǀĂůŽƌĞƐĚŝƐĐƌĞƚŽƐ͘
ďŽŵďĂŽƉĞƌĂĐŽŵǀĂůŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐĆŽ͕dĞŶƐĆŽWŽƐŝƚŝǀĂ;dWсϭϮsͿ͕dĞŶƐĆŽEĞŐĂƚŝǀĂ;dEсͲϭϮsͿ͕
ĞƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͘  ƚĞŶƐĆŽ dZK ĨŽŝĂƉůŝĐĂĚĂ Ƶŵ ǀĂůŽƌ ůŝŶĞĂƌ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽŶŽ
ƋƵĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚƌġƐƉŽŶƚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗<W͕<ĞŽĨĨƐĞƚ͘
ƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŚĞƵƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĨŽƌĂŵƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞϵ͕ϰ͕Ϭ͘ϲ͘
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĂŶƚĞƐĐŝƚĂĚŽƐďĂƐĞŝĂŵͲƐĞĞŵƌĞŐƌĂƐĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĨƵǌǌǇ
ƋƵĞ ƐĆŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŽƉĞƌĂĚŽƌ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĞƐƐĞ ŽƉĞƌĂĚŽƌ Ġ ŚƵŵĂŶŽ Ğ ƚĞŵ ƉƌŽĨƵŶĚŽ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉůĂŶƚĂĂƐĞƌƚƌĂďĂůŚĂĚĂ;>ŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘
ƉĂƌƚŝƌĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĂƌĂŽďŽŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕Ž
ŽƉĞƌĂĚŽƌĚĞĨŝŶĞƋƵĂŝƐĂƐŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐĚĞǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞ
ƐĞƉŽƐƐĂŽďƚĞƌĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƐĞũĂĚĂ͘
^ĞŐƵĞŵĂďĂŝǆŽ͕ĂƐƌĞŐƌĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐŶŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚĞƚĂŶƋƵĞƐ͘
ϭ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐŶƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐEϭͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdƉͿ;ϭͿ
Ϯ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐŶƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdƉͿ;ϭͿ
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ϯ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐŶƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐWͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdƉͿ;ϭͿ
ϰ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐǌͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐEϭͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdǌĞƌŽͿ;ϭͿ
ϱ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐǌͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdǌĞƌŽͿ;ϭͿ
ϲ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐǌͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐWͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdǌĞƌŽͿ;ϭͿ
ϳ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐƉƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐEϭͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdŶͿ;ϭͿ
ϴ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐƉƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdŶͿ;ϭͿ
ϵ͘/Ĩ;ƌƌŽŝƐƉƉͿĂŶĚ;ĞƌƌƌŽŝƐWͿƚŚĞŶ;dĂŶƋƵĞŝƐdŶͿ;ϭͿ

ϰ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ
ƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐůĞǀĂƌĂŵĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽƐĚĂĚŽƐĐŝƚĂĚŽƐŶĂƐĞĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂƌĂŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇ͕ŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐƋƵĞŵŽƐƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϯ͘

&ŝŐƵƌĂϰ͗ŝĂŐƌĂŵĂĚĞůŽĐŽƐĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ

hŵŐĞƌĂĚŽƌĚĞƐŝŶĂůŐĞƌĂƵŵĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƋƵĂĚƌĂĚĂĐŽŵƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƋƵĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ƉĞůŽƚĞŵƉŽĞŵƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂĨĂǌĞƌĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞŶşǀĞůŶŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŽŶşǀĞůĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ
y͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĨůƵŝĚŽƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĂŶŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƵŵďůŽĐŽĚĞƌŝǀĂĚŽƌĠ
ĐŽůŽĐĂĚŽĞŵƐĠƌŝĞĐŽŵŽďůŽĐŽĨƵǌǌǇŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞƵŵĨƵǌǌǇW͕ĠŝŶƐĞƌŝĚĂƵŵĂƐĂƚƵƌĂĕĆŽĞ
ƵŵŐĂŶŚŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂĂŵƉůŝĨŝĐĂƌŽƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽŶĂďŽŵďĂ͕ĞĠĂŝŶĚĂŵŽĚĞůĂĚĂƵŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĚŝŶąŵŝĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͘
ƐƐĂĨƵŶĕĆŽĠďĂƐĞĂĚĂĞŵƵŵƉƌŽƚſƚŝƉŽƌĞĂůĚĞƚĂŶƋƵĞƐĚĂYƵĂŶƐĞƌ͕ƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽŵſĚƵůŽ
ĚŝĚĄƚŝĐŽƉĂƌĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ;YƵĂŶƐĞƌ͕ϮϬϭϬͿ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĂĚŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĨŽƌĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŶşǀĞů͘
ƐƐĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶƚƵŝƚŽĚĞƐĞĂŶĂůŝƐĂƌĂĚŝŶąŵŝĐĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂƋƵĂŶĚŽ
ƐƵũĞŝƚŽĂǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
Ɛ ĨŝŐƵƌĂƐ ϱ͕ ϲ Ğ ϳ ŵŽƐƚƌĂŵ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŽŶĚĞ͗ EĂ ĨŝŐƵƌĂ ϱ͕ Ġ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ ƵŵĂ
ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ŶşǀĞů ĚĞ ϱϬŵů ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ƐƵďŝĚĂ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĐŝĚĂ ĚĞ ŶşǀĞů͘ WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ğŵ Ƶŵ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞƐƉĂĕŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƉĞůŽ ŽƉĞƌĂĚŽƌ͕ Ž ƚĂŶƋƵĞ ůĞǀĂ ƐƵĂ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ϭϬϬŵů ƉĂƌĂ
ϭϱϬŵůĞĚĞƉŽŝƐĚĞϭϱϬŵůƉĂƌĂϭϬϬŵů͘EĂĨŝŐƵƌĂϲ͕ĞƐƐĂǀĂƌŝĂĕĆŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞϭϬϬŵů
ĞŶĂĨŝŐƵƌĂϳ͕ϮϬϬŵů͘ƐƐĞƐϯŶşǀĞŝƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵƉĂƌĂŽƚĂŶƋƵĞĚĞϲϬϬŵůĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ƵŵĂǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĚĞŶşǀĞůƉĞƋƵĞŶĂ;ĨŝŐƵƌĂϱͿ͕ŽƵƚƌĂŵĠĚŝĂ;ĨŝŐƵƌĂϲͿĞƵŵĂŐƌĂŶĚĞ;ĨŝŐƵƌĂϳͿ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


&ŝŐƵƌĂϱ͗sĂƌŝĂĕĆŽĚĞϱϬŵůŶŽŶşǀĞůĞ^ŝŶĂůĚĞŽŶƚƌŽůĞ

&ŝŐƵƌĂϲ͗sĂƌŝĂĕĆŽĚĞϭϬϬŵůŶŽŶşǀĞůĞ^ŝŶĂůĚĞŽŶƚƌŽůĞ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





&ŝŐƵƌĂϳ͗sĂƌŝĂĕĆŽĚĞϮϬϬŵůŶŽŶşǀĞůĞ^ŝŶĂůĚĞŽŶƚƌŽůĞ

EĂƐƚƌġƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƚĞŵͲƐĞĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƵŵƐŝŶĂůĂǌƵůĞ͕ŽƐŝŶĂůǀĞƌŵĞůŚŽ
ŝŶĚŝĐĂŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂşĚĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘KƚĞŵƉŽĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĨŽŝĚĞϵϬϬƐ͘
 ƉŽƐƐşǀĞů ŽďƐĞƌǀĂƌ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ ϱ Ƶŵ ƉĞƋƵĞŶŽ ŽǀĞƌƐŚŽŽƚ͕ Ž ŵĞƐŵŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ
ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽƐ ϱй ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ Ž ĞƌƌŽ ĚĞ ƌĞŐŝŵĞ Ġ ĚĞ ĂƉĞŶĂƐ Ϯй͘ ƐƐĞ ŽǀĞƌƐŚŽŽƚ ƐĞ ĚĞǀĞ ĂŽ ĨĂƚŽ͕ ĚĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐŶşǀĞŝƐƐĞƌŵƵŝƚŽƉĞƋƵĞŶĂĞŽƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽƌĞƉĂƐƐĂĚŽĂďŽŵďĂ;ƐŝŶĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞͿ͕
ŶĆŽ ƚĞƌ ƚĞŵƉŽ Ž ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉƌĂ ĚŝŵŝŶƵŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂĚĂƚŝǀĂ͕ ũĄ ƋƵĞ Ğŵ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭϬƐ ũĄ ƐĞ
ĂůĐĂŶĕŽƵŽŶşǀĞůĚĞƐĞũĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽƋƵĂŶĚŽĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĠƉŽƐŝƚŝǀĂ;ĚĞϭϬϬŵůƉĂƌĂϭϱϬŵůͿ͕ĐŽŵŽƋƵĂŶĚŽĠ
ŶĞŐĂƚŝǀĂ;ϭϱϬŵůƉĂƌĂϭϬϬŵůͿ͘
 ĨŝŐƵƌĂ ϲ͕ ŵŽƐƚƌĂ Ƶŵ ŐƌĄĨŝĐŽ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ϭϬϬŵů ŶŽ ŶşǀĞů ĚĞ ůşƋƵŝĚŽ͕ ĂƉĞŶĂƐ ŶĂ
ĚĞƐĐŝĚĂĚĞϮϬϬŵůƉĂƌĂϭϬϬŵůŽŐƌĄĨŝĐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŽǀĞƌƐŚŽŽƚƋƵĞĞƐƚĄĚĞŶƚƌŽĚĂĨĂŝǆĂĚĞƚŽůĞƌąŶĐŝĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƐĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƋƵĞĐŽŵŽũĄĐŝƚĂĚĂ ŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌĠĚĞϱй͕ŽĞƌƌŽĞŵƌĞŐŝŵĞƉĂƌĂ
ĞƐƐĞ ĐĂƐŽ ĨŝĐŽƵ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ ϭй͕ ĂůĠŵ ĚŽ ŵĂŝƐ͕ ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ĨĂƚŽ ĚĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ƐĞƌ ŵĂŝƐ ůĞŶƚĂ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŶşǀĞŝƐͿ͕ Ž ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞŽƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽƋƵĞĐŚĞŐƵĞŶĂďŽŵďĂƉŽƐƐĂƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌĚĞŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐŐƌĂĚĂƚŝǀĂ͘
WĂƌĂĂĨŝŐƵƌĂϳ͕ĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞŶşǀĞůĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĠĚĞϮϬϬŵů͕ĂŽďƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞƐƐĞŐƌĄĨŝĐŽƉĞƌŵŝƚĞ
Ă ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ Ž ŽǀĞƌƐŚŽŽƚ ĨŽŝ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĞůŝŵŝŶĂĚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ Ğ ƋƵĞ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ
ƌĄƉŝĚĂ͕ƉŽƌĠŵĐŽŵŽĞƌƌŽĞŵƌĞŐŝŵĞĂŝŶĚĂŵĞŶŽƌ͕ŶĂĨĂŝǆĂĚĞϬ͕ϱй͘
ŽŵŽ ŶĂƐ ƚƌġƐ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĞĨŝĐĄĐŝĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕
ƐƵƉƁĞŵͲƐĞ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂůŐƵŶƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͕ ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞ ƋƵĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ŵĂŝŽƌ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŶşǀĞŝƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞũĞĂƚŝŶŐŝƌ͕ŵĞůŚŽƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇ͘

ϲ͘ KE^/ZO^&/E/^
ŽŶĐůƵŝͲƐĞĐŽŵĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽŽƉĞƌĂĚŽƌĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƉůĂŶƚĂĠĞƐƐĞŶĐŝĂů
ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĚĞĨŝŶĂŵĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂŶŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞƐĞŽďƚĞƌƵŵďŽŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇ͘
WĞƌĐĞďĞͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞƚĂůĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞŶĂƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂ
ĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞĂƉŽƐƐşǀĞůƉůĂŶƚĂĂƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĠĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘
ůŐŽĂŝŶĚĂŶŽƚſƌŝŽ͕ĠĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚŽďůŽĐŽĨƵǌǌǇĚŽƐŝŵƵůŝŶŬ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƵĂƐŝŵƵůĂĕĆŽƉĂƌĂŽƐ
ŵĂŝƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƚŝŶŐŝƌŽŶşǀĞůĚĞƐĞũĂĚŽ͘


0821



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


^ĞƵŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌĞƐŽůǀĞƌŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐƐŝŵƉůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂůſŐŝĐĂ
ĨƵǌǌǇŶĆŽĠƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂ͘WŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂŶĆŽůŝŶĞĂƌĞŶĆŽƐĞƚĞƌƵŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƉĂƌĂ Ă ƐŽůƵĕĆŽ Ž ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĨƵǌǌǇ ƐĞ ŵŽƐƚƌŽƵ ǀĂŶƚĂũŽƐŽ ǀĞǌ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĨŽƌĂŵ
ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͘
EŽƚĂͲƐĞĂŝŶĚĂŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐƋƵĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂĚŝŶąŵŝĐĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŶşǀĞůĚĞĨůƵŝĚŽƐŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĨƵǌǌǇƉŽĚĞƐĂŶĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ŽǀĞƌƐŚŽŽƚ͕ĞƌƌŽĞŵƌĞŐŝŵĞ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌŽƐ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/^
,͘ y͘ >ŝ͕ >͘ ŚĂŶŐ͕ <͘z͘ Ăŝ͕ ͞Ŷ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƌŽďƵƐƚ ĨƵǌǌǇͲW/ĐŽŶƚƌŽůůĞƌǁŝƚŚ ŽƉƚŝŵĂů ĨƵǌǌǇ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕͟
/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐKŶ^ǇƐƚĞŵƐ͕DĂŶ͕ŶĚǇďĞƌŶĞƚŝĐƐ͘WĂƌƚ͕ǇďĞƌŶĞƚŝĐƐ͕ϯϱ;ϲͿ͕ϮϬϬϱ͕ƉƉ͘ϭϮϴϯͲϵϰ͘
:͘'ĂŽ͕ΗdŚĞƐƚƵĚǇŽĨƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ&ƵǌǌǇƌƵŵtĂƚĞƌ>ĞǀĞůŽŶƚƌŽů&ŽƌŽŝůĞƌΗ͕WƌŽĐĞƐƐƵƚŽŵĂƚŝŽŶ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ϯ͕͘ϮϬϬϯ
:K,E^E͕ d͘ ͖͘ ^,KZdE Z͖͘ Dh^^zͲ^D/d,D͕ Z͘ KŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĮĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĚǇŶĂŵŝĐdĂŬĂŐŝͲ^ƵŐĞŶŽŵŽĚĞůƐ͘/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶ&ƵǌǌǇ^ǇƐƚĞŵƐ͕ϮϬϬϬ͘
DE',dd/ &͕͘ ŽŶƚƌŽůĞ /ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ĚĞ ŽŵƉƵƚĂĕĆŽ Ğ ƵƚŽŵĂĕĆŽ͕
h&ZE͕ϮϬϬϰ͘
E^/DEdK :Z͕͘>͘  zKEzD͕d͘ /ŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ ƌƚŝĨŝĐŝĂů Ğŵ ŽŶƚƌŽůĞ Ğ ƵƚŽŵĂĕĆŽ͘ ZŝŽ ĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͗ĚŐĂƌĚůƵĐŚĞƌ͕ϮϬϬϬ
YƵĂŶƐĞƌ͕ŽƵƉůĞĚtĂƚĞƌdĂŶŬǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁǁǁ͘ƋƵĂŶƐĞƌ͘ĐŽŵͬĞŶŐůŝƐŚͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉƌŽĚƵĐƚƐͬŬŝƚŵĂŶƵĂů͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϰŶŽǀ͘ϮϬϭϬ
^,t͕/Ğ^/DK^͕D͘'͘ŽŶƚƌŽůĞĞDŽĚĞůĂŐĞŵ&ƵǌǌǇ͕ĚŐĂƌĚůƵĐŚĞƌ͕ϭϵϵϵ͘
^,D/d͕ ůǀĂƌŽ DĂĐŝĞů͘ŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ EşǀĞů ĚĞ >şƋƵŝĚŽ hƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ >ſŐŝĐŽ WƌŽŐƌĂŵĄǀĞů͘
ϮϬϬϴ͘ϯϱĨ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ;DĞƐƚƌĂĚŽͿͲhĨŽƉ͕KƵƌŽWƌĞƚŽ͕ϮϬϬϴ
d/y/Z͕D͘͘D͘Ğ^^hEK͕͘ǆƚĞŶƐƁĞƐƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐŶĆŽͲůŝŶĞĂƌĞƐ͘/ŶŐƵŝƌƌĞ͕>͘͘ŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĂ
ĚĞƵƚŽŵĂĕĆŽ͗ŽŶƚƌŽůĞΘƵƚŽŵĂĕĆŽ͕ǀŽůƵŵĞϭ͕ůƵĐŚĞƌ͕ϮϬϬϳ͘
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^/Dh>KKKDWKZdDEdK>dZKD'Ed/KhDKEK
W^^ZWKZhD&Ehd/>/EKKDdKK&d

ϭ

ϭ

ϭ

Z͘W͘ĚĞ͘ǌĞǀĞĚŽ ͕͘W͘ĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ ĞW͘,͘ĚĂ&͘^ŝůǀĂ 
ϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂWĂƌĂşďĂͲĂŵƉƵƐ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ
ƌĂǇĂŶŶƉĂďůŽΛŝĞĞĞ͘ŽƌŐʹĞůŝĞůƉŽŐŐŝΛŝĞĞĞ͘ŽƌŐʹƉŚĚĂĨƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Z^hDK
ƐƚĞĂƌƚŝŐŽǀĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞĂďŽƌĚŽƵ
ƵŵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŝĚĄƚŝĐĂ ĚĞ ŶĄůŝƐĞ EƵŵĠƌŝĐĂ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĂ ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž DĠƚŽĚŽ ĚĂƐ
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐ &ŝŶŝƚĂƐ ŶŽ ŽŵşŶŝŽ ĚŽ dĞŵƉŽ ;&dͿ͘ K ƋƵĂů Ġ ĂƉůŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĞůĞƚƌŽĚŝŶąŵŝĐŽƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĐŝĂŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐŽůƵĕĆŽ
ĚĂƐĞƋƵĂĕƁĞƐĚĞDĂǆǁĞůůŶĂĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘ůĞĐŽŶƐŝƐƚŝƵŶĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĞĂŶĄůŝƐĞĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚĞƵŵĂŽŶĚĂĚĞĐĂŵƉŽĚŝƐƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞĂƉſƐƉĂƐƐĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĨĞŶĚĂĞŵƵŵĂďĂƌƌĞŝƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂŵŽĚŝĨŝĐŽƵŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘YƵĂŶƚŽăŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ĨŽŝ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƵŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ŶƵŵĠƌŝĐŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğ ĚĞ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕ ƋƵĞ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĨŽŝĨĞŝƚĂĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽƉƌŽďůĞŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĞŶƚĆŽ͕ĨŽƌĂŵ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂƐ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĨŽŝ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĂƐ ĂŶĄůŝƐĞƐ ĚĞ ĞƌƌŽƐ͘  ĂƐ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ ĨŽƌĂŵ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐ ĐŽŵ ĂƵǆşůŝŽ ĚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ Dd>Π͘  ĂƐƐŝŵ͕ ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽ Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ ĚĞ ŽŶĚĂƐ ƉůĂŶĂƐ
ĂƚƌĂǀĞƐƐĂŶĚŽ ƵŵĂ ĨĞŶĚĂ Ğŵ ƵŵĂ ďĂƌƌĞŝƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƵ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌ Ă ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĐŽŵŽƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŶĄůŝƐĞEƵŵĠƌŝĐĂ͕&d͕ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
K ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐƐĞ ĂƌƚŝŐŽ Ġ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ Ă ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ĚĞ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ
ĚŝƐƚĂŶƚĞ ;ĨĂƌ ĨŝĞůĚͿ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ĨĞŶĚĂ ŶƵŵĂ ďĂƌƌĞŝƌĂ ĚĞ ŵĞƚĂů ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
ƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŽďƚĞƌƚĂŝƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘KƉƌŽďůĞŵĂĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉŽƌĞǆŝƐƚŝƌƵŵĂĨŽŶƚĞŶŽůĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĂ
ĂďĞƌƚƵƌĂ͕ĞĨŽŝĂĚŽƚĂĚŽƋƵĞĞƐƐĂĨŽŶƚĞĨŽƐƐĞƵŵĂŽŶĚĂƉůĂŶĂĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƐƐĞĂƌĂĚŝĂĕĆŽƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞ
ŶĂĂďĞƌƚƵƌĂ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƋƵĞŵĂŝƐŝŶƚĞƌĞƐƐŽƵĨŽŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽƋƵĞƐĂŝĚĂĂďĞƌƚƵƌĂ͘KĐĄůĐƵůŽĚĂŽŶĚĂ
ƋƵĞĐŽůŝĚĞĐŽŵĂĂďĞƌƚƵƌĂŶĆŽĠƚĆŽĐŽŵƉůĞǆŽ͘:ĄƉĂƌĂƐŝŵƵůĂƌŽŵĞƚĂů͕ĨŽƌĂŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĂůŐƵŵĂƐ
ĐĠůƵůĂƐ ĐŽŵŽ ƚĞŶĚŽ ĐŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵƵŝƚŽ ĂůƚĂƐ ŽƵ ĚĞ ĂůŐƵŵĂ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ŽƐ ĐĂŵƉŽƐ
ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ƉĂƌĂůĞůŽƐ ŶĂƋƵĞůĞƐ ƉŽŶƚŽƐ ƐĞũĂŵ ǌĞƌŽ͘ dĂŵďĠŵ ĨŽŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐĂůĐƵůĂƌ Ž ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŶĚĂĚŽƉĂĚƌĆŽĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂďĞƌƚƵƌĂ͘/ƐƚŽƌĞƋƵĞƌƵŵĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĚĞƵŵĞƐƉĂĕŽͲƉƌŽďůĞŵĂ
ŵƵŝƚŽ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌŝĂ ŝŶǀŝĄǀĞů ƐŝŵƵůĂƌ ĐŽŵ &d͘ EĞƐƚĞƐ ĐĂƐŽƐ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐĂŵƉŽĚŝƐƚĂŶƚĞĚĞƉŽŝƐĚĞŽ&dĐĂůĐƵůĂƌŽƐĐĂŵƉŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ͘ 
dĂŵďĠŵĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵŵĠƚŽĚŽƋƵĞĐĂůĐƵůĂŽĐĂŵƉŽĚŝƐƚĂŶƚĞĞŵĂůŐƵŶƐƉŽŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐŶĂ
ƐŝŵƵůĂĕĆŽ &d͘ /ƐƚŽ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƉŽƌƋƵĞ Ă ĨŽŶƚĞ ĚŽ ĐĂŵƉŽ ĂŐŽƌĂ Ġ ůŝŵŝƚĂĚĂ Ă Ƶŵ ŶƷŵĞƌŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĚĞ
ƉŽŶƚŽƐ ŶĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ͘ dĂŵďĠŵ ƵƐĂŵŽƐ Ž ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĂ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ Ěŝǌ ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƚƌĂƚĂƌ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ
ĐŽŵŽ Ƶŵ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ŝƌƌĂĚŝĂŶĚŽ͕ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ Ă ƵŵĂ ĂŶƚĞŶĂ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐſƚĞǀĞ ƋƵĞŵŽĚĞůĂƌĂ
ĄƌĞĂ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ĨƌĞŶƚĞ Ğ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƚƌĄƐ ĚĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ͘ ŶƚĆŽ͕ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŝƐĂ ĨĞŝƚĂ ĨŽŝ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐĐĂŵƉŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͘
ƐƐŝŵ͕ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĨŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĂůŐƵŶƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĕĆŽ͘hŵĚĞůĞƐ
ĨŽŝ Ă ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ŽŶĚĂ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ĚŝƐƚĂŶƚĞ ƉŽƌ ƵŵĂ ŽŶĚĂ ƉůĂŶĂ͘ dĂŵďĠŵ͕ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ĨŽƌĂŵ ĨŝǆĂĚŽƐ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ͕ ƉĂƌĂůĞůŽƐ Ă ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ Ğŵ ǌĞƌŽ͘
;>E/^͕ϭϵϵϳ͖^/<h͕ϮϬϬϰͿ

Ϯ͘ &hEDEdKdMZ/
Ϯ͘ϭ ĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ&dʹ&ŝŶŝƚĞͲŝĨĨĞƌĞŶĐĞdŝŵĞͲŽŵĂŝŶDĞƚŚŽĚ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĐŝĂŝƐƉŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůƚĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͘ĞǀŝĚŽĂŝƐƐŽ͕Ġ
ĐŽŵƵŵ ƌĞĐŽƌƌĞƌ Ă ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ͕ Ğ Ƶŵ ĚĞƐƐĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ġ Ž DĠƚŽĚŽ ĚĂƐ
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐ&ŝŶŝƚĂƐŶŽŽŵşŶŝŽĚŽdĞŵƉŽ͘KƉĂƌĂĚŝŐŵĂŽƌŝŐŝŶĂůĚŽŵĠƚŽĚŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽĨŽŝĚĞƐĐƌŝƚŽƉĞůĂ
ĐĠůƵůĂĚĞzĞĞ͕ŶŽŵĞĂĚĂĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĚŽĂŽƐĞƵŝĚĞĂůŝǌĂĚŽƌ<ĂŶĞzĞĞ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϭ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



&ŝŐƵƌĂϭʹƐƋƵĞŵĂĚĂĐĠůƵůĂĚĞzĞĞ͘;^h>>/sE͕ϮϬϬϬͿ
WĞƌĐĞďĞͲƐĞƋƵĞŶĂĐĠůƵůĂ͕ĨŽƌĂŵĂƐƐƵŵŝĚŽƐŽƐĐĂŵƉŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĞŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐŝŶƚĞƌĐĂůĂĚŽƐĂŽƌĞĚŽƌ
ĚĂŵĞƐŵĂ͕ĐŽŵŽƌŝŐĞŵŶĂƉŽƐŝĕĆŽ;ŝ͕ũ͕ŬͿ͘
ŶƚĆŽ͕ĐŽŵŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽ&d͕ĐŽŵĞĕĂŵŽƐĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƋƵĂĕƁĞƐ
ĚĞDĂǆǁĞůůŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐ͗




Ƌ͘Ϭϭ



Ƌ͘ϬϮ

 

Ƌ͘Ϭϯ

KŶĚĞĂƐĞƋƵĂĕƁĞƐǀĞƚŽƌŝĂŝƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂŵĞŵƐĞŝƐĞƋƵĂĕƁĞƐĞƐĐĂůĂƌĞƐ͕ƋƵĞĚĞƉŽŝƐĚĞƐĞƌĞŵ
ĚŝƐĐƌĞƚŝǌĂĚĂƐ͕ƚŽƌŶĂŵͲƐĞĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ͗
ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿсǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;,ǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲ,ǌ;ŝ͕ũͲϭ͕ŬͿͲ,Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͿн,Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͲϭͿ͖ Ƌ͘Ϭϰ
Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͿсǇ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;,ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲ,ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͲϭͿͲ,ǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿн,ǌ;ŝͲϭ͕ũ͕ŬͿ͖ Ƌ͘Ϭϱ
ǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿсǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;,Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲ,Ǉ;ŝͲϭ͕ũ͕ŬͿͲ,ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿн,ǆ;ŝͲϭ͕ũ͕ŬͿ͖ Ƌ͘Ϭϲ
,ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿс,ǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;ĞǇ;ŝ͕ũ͕ŬнϭͿͲĞǇ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲĞǌ;ŝ͕ũнϭ͕ŬͿнĞǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿ͖Ƌ͘Ϭϳ
,Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͿс,Ǉ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;Ğǌ;ŝнϭ͕ũ͕ŬͿͲĞǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲĞǆ;ŝ͕ũ͕ŬнϭͿнĞǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿ͖Ƌ͘Ϭϴ
,ǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿс,ǌ;ŝ͕ũ͕ŬͿнϬ͘ϱΎ;Ğǆ;ŝ͕ũнϭ͕ŬͿͲĞǆ;ŝ͕ũ͕ŬͿͲĞǇ;ŝнϭ͕ũ͕ŬͿнĞǇ;ŝ͕ũ͕ŬͿ͖Ƌ͘Ϭϵ
Ϯ͘Ϯ WD>



EĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ Ă ŽŶĚĂ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ƉƌŽƉĂŐĂͲƐĞ ŝŶĨŝŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶƵŵ ĞƐƉĂĕŽ ŚŽŵŽŐġŶĞŽ ʹ ƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ʹ ƐĞŵ ŚĂǀĞƌ ƌĞĨůĞǆĆŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƵŵĂ ŽŶĚĂ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉĂŐĂ Ğŵ Ƶŵ ĞƐƉĂĕŽ ŚŽŵŽŐġŶĞŽ ŝŶĨŝŶŝƚŽ ũĂŵĂŝƐ ƉĂƐƐĂƌĄ Ğŵ Ƶŵ ŵĞƐŵŽ
ƉŽŶƚŽĚƵĂƐǀĞǌĞƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƉĂƌĂƐŝŵƵůĂƌƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐƚĞƚŝƉŽƐĞƌŝĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞ
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





ƐŝŵƵůĂĕĆŽŝŶĨŝŶŝƚŽ͕ŽƋƵĞŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůĚĞǀŝĚŽĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐůŝŵŝƚĂĚŽƐ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĨŽŝ
ƉĞŶƐĂĚĂƉŽƌĞƌĞŶŐĞƌƵŵĂĐĂŵĂĚĂƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞĂďƐŽƌǀĞĚŽƌĂ͘
 WD> ;WĞƌĨĞĐƚůǇ DĂƚĐŚĞĚ >ĂǇĞƌͿ ƚƌĂƚĂͲƐĞ ĚĞ ƵŵĂ ĚĂƐ ŵĂŝƐ ĨůĞǆşǀĞŝƐ Ğ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚŽƌŶŽ Ğŵ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶƵŵĂ ĐĂŵĂĚĂ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ŝŐƵĂů Ă ĚĂ
ĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞ ĚĂ ĄƌĞĂ Ʒƚŝů ƐŝŵƵůĂĚĂ Ğ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĞƌĚĂƐ͕ Ž ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ĂďƐŽƌǀĞƌ ƚŽĚĂ Ă ŽŶĚĂ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƉĂƌĂƋƵĞŶĆŽĐŽůŝĚĂĐŽŵĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽ͕ƌĞĨůŝƚĂĞŝŶƚĞƌĨŝƌĂŶŽ
ƉĂĚƌĆŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĚĂĄƌĞĂƷƚŝů͘;^h>>/sE͕ϮϬϬϬͿ
ŽŵŽ Ă ŝŵƉĞĚąŶĐŝĂ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ ĞƐƚĄ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ğ ĚĂ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĞ
ŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĂ ĚŽŝƐ ŵĞŝŽƐ ĐŽŵ Ă ƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĚĞ Ƶŵ ƋƵĂƚƌŽ ǀĞǌĞƐ
ŵĂŝŽƌƋƵĞĂĚŽŽƵƚƌŽ͕ƚĂŝƐŵĞŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĞƐŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ƉĂƌƚŝŶĚŽĚĞƐƐĞ
ƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ƋƵĞĨŽŝĨŽƌŵƵůĂĚĂĂƚĞŽƌŝĂĚĂWD>͘;^h>>/sE͕ϮϬϬϬͿ

ϯ͘ &KZDh>KDdDd/KWZK>D
/ŶŝĐŝĂŶĚŽͲƐĞĐŽŵŽǀĞƚŽƌƉŽƚĞŶĐŝĂů;,E'͕ϭϵϵϮ͖^/>sZ͕ϭϵϵϰͿ





ĂŵĂŐŶŝƚƵĚĞĚĞZĠ͗




:ĄŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ,ĠŽďƚŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽ͗




ĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ



^ĂďĞŶĚŽƋƵĞ͕


с

 



с



Ƌ͘ϭϰ
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KŶĚĞ͕




dĞŵŽƐƋƵĞ͕





hƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂĚƵĂůŝĚĂĚĞ͕ƉŽĚĞͲƐĞĚĞĚƵǌŝƌĂƐĞŐƵŝŶƚĞĞƋƵĂĕĆŽ





ƐƐĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽĠĞŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞŵĂŐŶĠƚŝĐĂD ŶĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ͘  ĐŽƌƌĞŶƚĞŵĂŐŶĠƚŝĐĂ Ġ ƵŵĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĨŝĐƚşĐŝĂƋƵĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚŽĐĂŵƉŽŶĂĂďĞƌƚƵƌĂ͘^ĂďĞŵŽƐƋƵĞŽƐĐĂŵƉŽƐŶĂĂďĞƌƚƵƌĂƌĞƐƵůƚĂŵ
ĚĞƵŵĂŽŶĚĂƉůĂŶĂƉŽůĂƌŝǌĂĚĂĞŵǆ͕ĞĂĚŝƌĞĕĆŽŶŽƌŵĂůƉĂƌĂĂĂďĞƌƚƵƌĂĠĂĚŝƌĞĕĆŽǌ͕ĞŶƚĆŽƉŽĚĞŵŽƐ
ĞƐĐƌĞǀĞƌ͗




>ŽŐŽ͕















Ƌ͘ϮϮ

ĞƋ͘ϭϳ
 



WŽĚĞͲƐĞĞƐĐƌĞǀĞƌŽĐĂŵƉŽĞůĠƚƌŝĐŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĚƵĂƐƉŽůĂƌŝǌĂĕƁĞƐ͗
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Ƌ͘Ϯϯ



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ











ŵ ƋƵĞ ƌǆ Ğ ƌǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă ƉŽƌĕĆŽ ĚŽ ǀĞƚŽƌ ƵŶŝƚĄƌŝŽ ƌ ŶĂ ĚŝƌĞĕĆŽ ǆ Ğ ŶĂ ĚŝƌĞĕĆŽ ǌ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂŵƉŽĞůĠƚƌŝĐŽǆƐĞƌĄƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘ƐƐĞĠŽƚĞŵƉŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞ
ĞŶƋƵĂŶƚŽĂŽŶĚĂƉůĂŶĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĠƉŽůĂƌŝǌĂĚĂĞŵǆ͘KĂŵƉŽǆƐĞƌĄƐĞƉĂƌĂĚŽĞŵĚŽŝƐƚĞƌŵŽƐ͗


 
KƉƌŝŵĞŝƌŽƚĞƌŵŽƐĞƌĄƌĞƐĐƌŝƚŽŶŽĚŽŵşŶŝŽĚĂĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞǆ͕ǇĞǌ͗










Ƌ͘Ϯϳ



















&ĂǌĞŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͗




dĞŵŽƐ͗

WĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐƚĂĞƋƵĂĕĆŽŶĂ&dĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽůĞǀĄͲůĂƉĂƌĂŽĚŽŵşŶŝŽĚŽƚĞŵƉŽ͘



ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůŶŽĚŽŵşŶŝŽĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵĂƚƌĂƐŽŶŽĚŽŵşŶŝŽĚŽƚĞŵƉŽĞŽƚĞƌŵŽũǁ
ƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽŶŽĚŽŵşŶŝŽĚŽƚĞŵƉŽ͘EĂ&dŽƚĞŵƉŽĠĚĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽ͗
 
ĂĚŝƐƚąŶĐŝĂZĠĚĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽ͗


0828





Ƌ͘ϯϬ



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ






 

Ƌ͘ϯϭ

KŶĚĞ ĠŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂĐĠůƵůĂƵƐĂĚĂŶĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĂ&d͘ĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƉĂƐƐŽĚĞƚĞŵƉŽĞŽ
ƚĂŵĂŶŚŽĚĂĐĠůƵůĂĠĚĂĚŽƉŽƌ͗
























WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽĂƚƌĂƐŽĠĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͗

ŝŶĚĂƵƐĂŶĚŽĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĞƐƉĂĐŝĂů͗

KďƚĠŵͲƐĞ͗
 



Ƌ͘ϯϱ

ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĚĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂŽƌĚĞŵŶŽƚĞŵƉŽĚĂƋ͘ϮϵĠ͗








ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕

ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĨŝŶŝƚĂƐĚĂĞƋƵĂĕĆŽƋ͘ϯϬĠĞǆƉƌĞƐƐĂƉŽƌ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͗







Ƌ͘ϯϴ







^ĞŐƵŝŶĚŽ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƐĞŐƵŶĚŽ ƚĞƌŵŽ ĚĂ Ƌ͘ Ϯϱ ŶŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŽƐ͗
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ











WŽƌĨŝŵ͕ƐĞƌĆŽƵŶŝĚĂƐĂƐĚƵĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞǆ͗




ϰ͘ DdKK>K'/
YƵĂŶƚŽăŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŶƐŝƐƚŝƵĞŵƋƵĂƚƌŽĞƚĂƉĂƐ͗
ĂƉƌŝŵĞŝƌĂĨŽŝĂƌĞǀŝƐĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƋƵĞƐĞďĂƐĞŽƵĞŵĞƐƚƵĚĂƌĂƚĞŽƌŝĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂĞĂƚĞŽƌŝĂĚŽ
ŵĠƚŽĚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ &d͘ dĂŵďĠŵ ŶĞƐƐĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĞƚĂƉĂ ĨŽƌĂŵ ĨĞŝƚĂƐ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ ĚĂ ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ ĚŽ
ŵĠƚŽĚŽ͘:ĄŶĂƐĞŐƵŶĚĂĞƚĂƉĂ͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽƉƌŽďůĞŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ƋƵĞůŽŐŽ
ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƉĂƌƚŝƵͲƐĞƉĂƌĂĂƚĞƌĐĞŝƌĂƉĂƌƚĞŶĂƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐĂƐĚĞǀŝĚĂƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ͘ƉŽƌĨŝŵ͕ĨŽŝ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ Ğ ŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶĚŽĂƐƐŝŵăƋƵĂƌƚĂĞƚĂƉĂ͘
ƐƐŝŵƵůĂĕƁĞƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĂƵǆşůŝŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂDd>Π͕ŽƋƵĂůƐĞƚƌĂƚĂ
ĚĞ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ĂůƚŽ ŶşǀĞů ďĞŵ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐĞǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

ϱ͘ Z^h>dK^
WĂƌĂ ĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ĨŽƌĂŵ ĞƐĐŽůŚŝĚŽƐŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĚĞ ϭ ',ǌ͕ϯ ',ǌ Ğϵ
',ǌ͘  ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ƵŵĂ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ğŵ ^h>>/sE͕ ϮϬϬϬ͕ ĨŽŝ ƵƐĂĚŽ Ƶŵ ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĞ
ĐĠůƵůĂŝŐƵĂůĂϬ͕ϬϬϱŵĚĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĞƵŵĞƚƌġƐŐŝŐĂͲŚĞƌƚǌ͕ũĄƉĂƌĂĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ĚĞŶŽǀĞŐŝŐĂͲŚĞƌƚǌĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚĂƵŵĂĐĠůƵůĂĚĞϬ͕ϬϬϯŵ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐĚĞǌƉŽŶƚŽƐĞŵƵŵ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŽŶĚĂ͘
ƐƐŝŵ͕ Ă &ŝŐƵƌĂ Ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ĚĞ ƵŵĂ ŽŶĚĂ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ĚŝƐƚĂŶƚĞ ŶĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϭ',ǌƋƵĞĐŽůŝĚĞĐŽŵƵŵĂďĂƌƌĞŝƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞƉĂƐƐĂƉŽƌĞůĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĨĞŶĚĂ͕ŶŽƐ
ŝŶƐƚĂŶƚĞƐϰϬ͕ϭϲϬ͕ϮϯϬĞϰϴϬ͘
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&ŝŐƵƌĂϮʹWĂĚƌĆŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϭ',ǌ͘
:Ą Ă &ŝŐƵƌĂ ϯ͕ ĂƉĞƐĂƌ ĚĞ ƚĂŵďĠŵ ŵŽƐƚƌĂƌ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ĚĞ ƵŵĂ ŽŶĚĂ͕ ƚĞŵ ƵŵĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ͕ƋƵĞĠĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϯ',ǌ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹWĂĚƌĆŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϯ',ǌ͘
ƉŽƌĨŝŵ͕Ă&ŝŐƵƌĂϰƋƵĞĞǆŝďĞŽŵĞƐŵŽĐĞŶĄƌŝŽĚĂƐĚƵĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŵĂƐĐŽŵƵŵĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϵ
',ǌ͘
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&ŝŐƵƌĂϰʹWĂĚƌĆŽĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϵ',ǌ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ŶƵŵĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞͲƐĞ ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ƵŵĂ ŽŶĚĂ
ƉůĂŶĂ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ƐƵďŵĞƚŝĚĂ Ă ĂƚƌĂǀĞƐƐĂƌ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ŽƌŝĨşĐŝŽ Ğŵ ƵŵĂ ďĂƌƌĞŝƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ĂŵĞƐŵĂĚĞŝǆĂƌĄĚĞƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂĐŽŵŽĐĂŵƉŽĚŝƐƚĂŶƚĞƉĂƐƐĂŶĚŽĂƚĞƌƵŵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĐĂŵƉŽ ƉƌſǆŝŵŽ͘ ^ĞŶĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ͕ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ Ă ĐŽůŽĐĂƌ ƵŵĂ ƌĞƉůŝĐĂĚŽƌĂ ŶŽ ůĂĚŽ ĞƐƋƵĞƌĚŽ ĚŽ ƐŝŶĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂĚŝƌĞŝƚĂĚĂďĂƌƌĞŝƌĂŵĞƚĄůŝĐĂ͘

ϲ͘ KE>h^K
WŽƌŵĞŝŽĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽDĠƚŽĚŽĚĂƐŝĨĞƌĞŶĕĂƐ&ŝŶŝƚĂƐŶŽŽŵşŶŝŽĚŽdĞŵƉŽĐŽŵĂƵǆşůŝŽĚŽ
ƐŽĨƚǁĂƌĞDd>͕ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĂŵƵĚĂŶĕĂĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚĂŽŶĚĂƋƵĂŶĚŽ
ĂƚƌĂǀĞƐƐĂ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĐŽŵŽ Ž ĐĞŶĄƌŝŽ ĚŝĚĄƚŝĐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ͘ EŽ ƋƵĂů ĐŽŶƚƌŝďƵŝƵ ƉĂƌĂ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕƁĞƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽDĠƚŽĚŽ&d͕ƋƵĂŶƚŽăĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂŽŶĚĂ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͘

7. 'Z/DEdK^
ŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐ ƉĞůŽ ĂƉŽŝŽ Ğ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽůƐĂƐ ĚĞ /ŶŝĐŝĂĕĆŽ
dĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽʹW//d/ͬEWƋ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/
>E/^͕͘E͘ŶƚĞŶŶĂƚŚĞŽƌǇ͗ŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĞƐŝŐŶ͘Ϯ͘ĞĚ͘EŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͗:ŽŚŶtŝůĞǇ͕ϭϵϵϳ͘
^/<h͕D͘E͘K͘ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͘ϯ͘ĞĚ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ŽŽŬŵĂŶ͕ϮϬϬϰ͘
^h>>/sE͕ ͘ D͘ ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ hƐŝŶŐ ƚŚĞ &d DĞƚŚŽĚ͘ ϭ ĞĚ͘ EŽǀĂ /ŽƌƋƵĞ͗ / WƌĞƐƐ͕
ϮϬϬϬ͘
ŚĞŶŐ͕͘<͘&ŝĞůĚĂŶĚtĂǀĞƐůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐƐ͘DĞŶůŽWĂƌŬ͗ĚĚŝƐŽŶͲtĞƐůĞǇ͕ϭϵϵϮ͘
^ŝůǀĞƌ͕^͘DŝĐƌŽǁĂǀĞŶƚĞŶŶĂdŚĞŽƌǇĂŶĚĞƐŝŐŶ͘>ŽŶĚŽŶ͗WĞƚĞƌWĞƌŐƌŝŶƵƐ͕>ƚĚ͘ϭϵϵϰ͘ϳϱƉ͘
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SINTONIA DE CONTROLE EM MALHA DE CONTROLE POR REALIEMNTAÇÃO
NEGATIVA DE PRESSÃO DA PLANTA PILOTO PP-NVP
Jéssica Mendes Telles; Nayane Santos; Silvino José P. S. Bastos e José Lamartine Neto
Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador
jeutelles@hotmail.com – nany.santos5@hotmail.com – silvino_bastos@hotmail.com joselamartine@yahoo.com.br

RESUMO
Controladores lógicos substituem o ser humano nas mais variadas tarefas automáticas, não apenas na
indústria como em áreas diversas, como em aeronaves ou ambientes domóticos. Estes controladores
possuem utilitários e ferramentas capazes de lhes fornecer cada vez mais precisão em correções de
erros. Entretanto, é inviável ainda se pensar na máquina agindo de maneira total independente. Desta
forma, para que tais tarefas sejam efetuadas com êxito e de maneira eficiente pelos controladores, é
necessário que haja uma correta sintonia destes, de forma a ter o equilíbrio preciso de seus diferentes
modos de correção, como ocorre no controlador PID.
Este artigo visa levar de maneira didática um amplo conhecimento sobre sintonia de controladores PID,
mostrando situações reais e uma situação prática de controle. Visa também desenvolver e aplicar os
conhecimentos gerais obtidos durante o curso, explicando processos industriais e por fim detalhando
estudo da sintonia de controle, realizando o experimento prático na planta-piloto PP-NVP/FB, planta
construída por alunos, instalada no laboratório de Controle de Variáveis no IFBA campus salvador. Para
a realização deste trabalho, foi feita uma coleta de conteúdo em literaturas a respeito de processos
industriais, bem como revisão do estado da arte e, por fim, a realização do experimento prático e
levantamento de dados. Este trabalho foi realizado em equipe de três integrantes, como atividade
complementar para avaliação na matéria de Controle II, no curso técnico integrado de Automação e
Controle Industrial. Este artigo será dividido em sete seções: Introdução, Fundamentação Teórica,
Objetivo, Metodologia, Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas.

Palavras-chave: Automação Industrial, Controlador PID, Sintonia, Domótica
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1. INTRODUÇÃO
No século XVIII a construção de máquinas e equipamentos e a atribuição dos mesmos nas indústrias
onde as operações realizadas eram feitas manualmente foram substituídas pelo marco da Revolução
Industrial: as máquinas à vapor. Com o objetivo de medir, controlar e atuar sem interferência humana,
como nas maquinas motrizes.
No século XX, surge a “Produção em Série” (Fordismo). Henry Ford desenvolveu técnicas e aplicou-as na
produção de carros nos Estados Unidos, resultando em recordes de produção no menor tempo possível.
Ainda nesse século surgiram alguns controladores, atuadores inteligentes, robôs, protocolos de
comunicação de rede, etc., tornando possível o controle de processos.
Com o passar dos anos as preocupações aumentaram com a qualidade, quantidade, tempo, lucro,
segurança e, principalmente nos últimos tempos, meio ambiente.
O controle automático está presente nas áreas comuns do cotidiano: comerciais, domésticas e
industriais. Suas principais vantagens envolvem a eficiência, rapidez e segurança. Possibilitando assim o
controle de processos muito complexos, os quais não tornam possível a utilização de controle manual.
Este trabalho dedica-se a relatar o processo encontrado para a sintonia mais eficiente da Planta Piloto
PP NVP, prática realizada durante os estudos de sintonia de controle realizados no IFBA. A Planta Piloto
em questão [Figura 1] visa tornar mais didática a compreensão do conhecimento sobre controle
industrial. A mesma tem por objetivo controlar as variáveis de nível, pressão e vazão. Seu
funcionamento implica no transporte de água do tanque de armazenamento (TQ-01) para o vaso de
pressão (VS-01) por intermédio de uma bomba (BB-01). A água retorna para o tanque pela ação da
pressão
de
ar
comprimido
gerado
por
um
compressor.

Figura 1 - Fluxograma da PP-NVP. [6]
A malha de controle de pressão utiliza a estratégia de controle por realimentação (feedback), regulando
desta forma a de ar que vem diretamente da alimentação pneumática. O nível de água no vaso de
pressão (VS-01) [Figura 2] influi diretamente na pressão do vaso, tornando o nível neste diretamente
proporcional a pressão contida no mesmo. Ao ser identificada queda de pressão no vaso, o controlador,
de ação direta, envia um sinal para a válvula de controle, ar para fechar (normalmente aberta), que por
sua vez aumenta a sua abertura.
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Figura 2: Fluxograma relativa a malha de pressão [6]

2. Fundamentação Teórica
Neste Capítulo será feita uma revisão da literatura pesquisada a respeito das teorias da Sintonia de
Controle, mencionando temas e assuntos relacionados ao conteúdo abordado.

2.1 Teoria Geral Dos Sistemas
Como hoje se concebe, o homem, desde as mais antigas civilizações, vive a eterna busca atrás da razão
sua existência e o ambiente que o cerca. [2] Segundo dados de pesquisas antropológicas a respeito de
civilizações anteriores, há 5.000 anos já foi identificado o mesmo propósito perseguido, resumindo os
objetivos da teoria de sistemas: O “esforço humano para prever o futuro” [2]. Tal previsão, inicialmente
cunhada em uma concepção mística, com a causa de seus acontecimentos creditada a uma entidade
superior, passou posteriormente para uma fase determinista e atualmente encontra-se sedimentada em
um entendimento probabilístico, fundamentado em cálculos.
A filosofia dos sistemas é voltada para a ética, a história, a ontologia (porontologia entende-se a
concepção que estuda as características fundamentais do ser, da coisa ou de uma ciência, sem as quais
não existiria este objeto. Em outras palavras, trata-se da definição do ser /coisa) e a epistemologia
(epistemologia é o estudo dos limites do conhecimento e dos mistérios que o tornem válido) e
finalmente da metodologia de sistemas. [2] Sistemas são abstratos ou conceituais quando compostos de
conceitos, planos, hipóteses e idéias. Em projetos, diagramas ou mesmo mapas, os símbolos
representam atributos e objetos, que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. São
denominados “software” ou sistemas “virtuais”. [3]
Quase sempre sistema físico (hardware) opera em concordância com o sistema abstrato (software). É o
exemplo de uma escola com suas salas de aulas, carteiras, lousas, iluminação etc. (sistema físico) para
desenvolver um programa de educação (sistema abstrato); ou um centro de processamentos de dados,
onde o equipamento e os circuitos processam programas de instruções ao computador. [3] A pesquisa
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empírica é a experimentação e comprovação sobre sistemas que abrange a descoberta ou
estabelecimento de leis, a adequação e estudos de simulação com sistemas. [2]

2.2 Tipos De Processos
Existem processos que, normalmente, são encontrados não só na indústria, como na natureza, estes
são: Primeira e Segunda ordem.

2.3 Estrutura:
De forma estrutural, classificam-se os processos típicos da seguinte forma:
PRIMEIRA ORDEM
É o processo que tende a ter a resposta mais rápida após o próprio sinal do controlador (quase
instantâneo) [Figura 3]. O processo cujo tempo de resposta é classificado como primeira ordem,
apresenta tipicamente um gráfico de resposta de meia parábola [Figura 4]. Pode-se citar como um
exemplo de processo de primeira ordem a pressão em uma tubulação.

Figura 3: Sinal de correção do controlador :
http://www.lncc.br/~labinfo/tutorialRN/frm1_neuronio.htm>

[5]
Figura 4: Processo de Primeira Ordem. Identificação e Controle Adaptativo
SEGUNDA ORDEM
Este tipo de processo responde indiretamente ao sinal do controlador. Sua variação ocorre em função
de outra variável que responde diretamente ao sinal de correção do controlador. O gráfico de resposta
de um processo de 2ª ordem possui um período ainda maior, demorando ainda mais para chegar ao
ponto de correção. Um exemplo de processo de primeira ordem é a temperatura de um trocador de
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calor, uma vez que esta só pode ser controlada em função da vazão de combustível nos queimadores
(processo de 1ª ordem).
Além de 1ª e segunda ordem, existem outros processos ligados de forma ainda mais indireta ao sinal do
controlador, dependendo de duas variáveis ou mais para seguir este.

2.4 Controle PID
O Controle de processos é um campo do conhecimento da Engenharia fortemente relacionado à
operação e à instrumentação, sendo esta uma importante área da engenharia do equipamento, voltada
para os dispositivos que permitem realizar a tarefa de regulagem do processo [1]. A operação, de uma
forma abrangente, sempre envolve algum modelo do processo: é a prática da engenharia de modelos de
processo.
O controlador PID é o controlador mais utilizado na indústria. Merece desta forma especial atenção na
formação de engenheiros de controle e automação. [4]
De maneira prática, um controlador PID pode, por exemplo, efetuar a regulagem da temperatura de
saída de um fluido que passa por um permutador de calor. Para mantê-la próxima de um valor desejado,
sempre que houver um erro (diferença) entre ele e o valor de temperatura medido, o sistema
desencadeará, naturalmente, determinada ação sobre uma válvula, abrindo-a ou fechando-a,
aumentando ou diminuindo a vazão de água de refrigeração para o trocador de calor. [1]
O controlador PID é o algoritmo de controle mais difundido nas unidades industriais em todo o mundo.
Além de estar disponível em praticamente todas as plataformas de controle comerciais, ele é um
algoritmo robusto, de fácil entendimento, e capaz de prover performance satisfatória para uma grande
variedade de processos industriais. No entanto, seu desempenho para a grande maioria dos casos está
muito aquém do esperado. Estimativas mostram que apenas 20% das malhas de controle industriais
estejam funcionando de forma adequada, diminuindo a variabilidade do processo [5]. Assim, devido a
necessidade de melhorar o desempenho das malhas de controle industriais, foi desenvolvida uma
metodologia complexa, porém intuitiva, através da qual é possível sintetizar controladores do tipo PID
de qualquer parametrização, baseada em um problema de otimização no domínio da frequência, que
minimiza a diferença entre a resposta do sistema em malha fechada frente à uma variação do tipo
degrau unitário, e uma resposta específica desejada, representada pela função desempenho alcançável
(FDA). Diversas alternativas foram propostas para automatizar todo o procedimento e facilitar a sua
utilização, porém foi deixado um grau de liberdade para o usuário alterar o nível de desempenho
desejado, através da variação de um único parâmetro que indica a velocidade da resposta da FDA.
Adicionalmente, foi feita uma série de recomendações sobre como variar o nível de desempenho
desejado, respeitando as restrições inerentes do processo e os limites de estabilidade para diferentes
tipos de casos. Para processos mais complexos, onde o comportamento dinâmico não é representado
de forma satisfatória por um único modelo nominal, foi desenvolvida uma metodologia alternativa,
adequada para um sistema multi-modelos, caracterizado por um conjunto de modelos lineares
representativos de diferentes pontos de operação. Esta metodologia é uma extensão da original, porém,
com a resolução de um problema de otimização multi-objetivo com formulação do tipo min-max, onde
minimiza-se o máximo desvio entre a resposta em malha fechada de cada modelo considerado e uma
única FDA. Neste tipo de abordagem, é estabelecido um compromisso entre o desempenho atingido em
todos os pontos de operação, quando controlado por um único controlador PID. [5]
O controlador clássico PID (Proporcional, Integral, Derivativo) é largamente utilizado na indústria de
processos, sendo uma solução que oferece um bom compromisso entre simplicidade e bom
comportamento em malha fechada. Existem, destarte, situações onde a sua utilização não leva a uma
solução satisfatória, sendo necessárias técnicas mais sofisticadas de controle. [6]. Trabalhos de pesquisa
recentes, mostram que mais de 95% das malhas de controle de processos industriais são do tipo PID e
que as estruturas de controle distribuído mais complexas têm o PID como elemento básico. [6]
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O controlador PID possui três ações distintas de controle: uma Proporcional(P), uma Integral (I) e outra
Derivativa(D). A lei de controle em tempo contínuo é dada pela equação na Figura 5:

Figura 5 – Equação do Controle PID [6]

2.5 Sintonia
2.6 Método de Cohen e Coon
ůŐƵŶƐŵĠƚŽĚŽƐƐĆŽďĂƐĞĂĚŽƐŶŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ;<Ɖ͕ʏĞƚĚͿ͕ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕
os quais resultam de uma análise do processo em malha aberta.
Este método ,CC, costuma produzir sintonias agressivas. Sugere-se na prática diminuir inicialmente os
ganhos (diminuir o ganho proporcional, aumentar o tempo integral e diminuir o derivativo) e ir
aumentando posteriormente estes ganhos em função da observação do comportamento do processo
[Figura 6].

2.7 Método de Ziegler e Nichols
Para obter a dinâmica do processo eles sugerem um teste em malha aberta, onde, com o controlador
em manual, gera-se uma variação em degrau na saída do controlador. Pela resposta do processo a esta
perturbação, calcula-se a taxa de variação e o tempo morto. E aplica-se na Tabela abaixo:

Figura 6 [1]
A vantagem deste método de identificação do modelo é que ele pode ser aplicado a processos
integradores, que não apresentam um ganho finito para uma perturbação em degrau.
Já no método baseado em malha fechada se trabalhar com margem de segurança (Figura 7), escolhendo
para o ganho proporcional um valor suficientemente afastado do ganho limite. Uma margem de
segurança típica pode ser de 50%, ou seja, reduzir o ganho último pela metade, promovendo uma de
sintonia do controlador para afastá-lo do limiar da instabilidade.
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Figura 7 [1]
Para uso da tabela, deve-se conhecer o ganho último (ku) e o período da oscilação sustentada (Pu).

2.8 Critérios De Estabilidade
Antes de obter-se a sintonia de um controlador PID é imprescindível definir o critério de desempenho
desejado para a malha. Podemos citar como exemplos:
A temperatura deve ser mantida o mais próximo de 200ºC e nunca exceder 250ºC
O sistema de freio deve parar um carro a 200 km/h em 50 metros sem derrapar
A mudança de um ponto operacional para outro deve ser o mais rápida possível e sem sobrevalor (sem
ultrapassar o novo set-point)
A malha deve ser lenta para não perturbar outro sistema de controle mais crítico para a planta.
Podemos listar também alguns critérios de desempenho utilizado para sintonia de controladores do tipo
PID:
O menor overshoot possível;
Razão de declínio igual a ¼;
O menor tempo de ascensão de subida possível;
O menor tempo de assentamento possível (tempo de desvio em regime permanente é menor que 5%).
Mínima energia ou atuação na variável manipulada;
Utilização de um índice de desempenho para avaliar a qualidade do controle.
[9]
Tais índices podem ser calculados através do acompanhamento da trajetória da curva da variável
controlada em relação ao seu valor de referência desejado ao longo de uma janela de avaliação.
Podemos citar como alguns índices de desempenho e suas definições:

IAE

Integral do módulo do erro

ISE

Integral dos
quadrado

ITAE

erros

_ݕH W _GW

ao ݕHð W GW

Integral do Módulo do Erro ݕW_H W _GW
vezes o tempo

Tabela 1 [9]
Dos índices citados “e(t)” é a diferença entre o valor medido da variável controlado e o valor desejado
pra ela em cada instante (t) ao longo da janela de avaliação ser satisfeitos simultaneamente. Logo, na
prática, deve existir uma solução de compromisso. Além disso, deve ter mínima sensibilidade de
controle para mudanças de parâmetros do processo, isto é, robustez necessária para as incertezas no
modelo utilizado durante a sintonia. Tal robustez é outra característica desejada para o controle.
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Traduz-se robustez como uma garantia de que os polos da função de transferência em malha fechada,
possuindo a parte real negativa para todos os possíveis modelos dinâmicos do processo.

3. OBJETIVO
Este trabalho tem como finalidade encontrar valores de ganhos adequados ao processo, de forma a
obter-se uma sintonia eficiente na malha de controle da PP-NVP (planta estudada). Para que o mesmo
seja alcançado foi necessária uma revisão da literatura encontrada a respeito de métodos de sintonia de
controle, bem como o levantamento de dados de desempenho atual da própria planta.
Por fim, é esperado que a meta seja alcançada, obtendo-se uma sintonia eficiente ao processo e
também uma compreensão consistente do conteúdo abordado.

4. METODOLOGIA
4.1 Levantamento de Dados
Após aprofundarmos nas teorias coletamos os dados do processo para que através de cálculos
chegássemos ao valor ideal para o controlador PI.
Foram realizadas algumas mudanças na planta piloto antes de sintonizá-la. Mudanças essas como a
troca do transmissor de pressão que passou a operar numa faixa de 5 a 11 PSI e a válvula operando com
uma faixa de 4 a 10 PSI. Modificação também feita na ligação pneumática da malha de pressão, onde
havia uma ligação entre válvula- transmissor e passou a ser vaso-transmissor. Por ultimo, a troca do
controlador ECKARDT P-417 para FOXBORO 58P5.
Como modelo foram aplicados três diferentes situações no vaso de pressão, tais essas simbolizam a
variação do nível na situação real obtendo três volumes diferentes, ou seja, três vasos diferentes. Foram
aplicados tais níveis no VS-01: 25%, 50% e 75%, onde no primeiro caso a uma maior movimentação de
pressão em relação ao ultimo caso e então foi feita uma média entre os valores obtidos.
Para a coleta de dados foi necessário a ligação da mala Wallace no processo para ser aplicado o degrau
na entrada de 25% (8,5 a 7,0 PSI), após a aplicação do degrau observa-se como a variável principal se
comportaria em relação ao tempo. Após a coleta de dados verificou-se através de gráficos o
comportamento de cada uma delas. (Anexo). Observou-se que nos três casos, houve uma curva
característica de uma dinâmica de processo de primeira ordem com um pequeno tempo morto.
Os gráficos que estão no anexo, foram obtidos através de filmagem do comportamento do controlador
após ser aplicado o degrau de entrada.
Dados encontrados na tabela 2.
A coleta de dados foi feita em malha aberta com controle manual.

Figura 8 [1]
Aplicou-se também um degrau de entrada inverso de 7,0 a 8,5 PSI e observamos que ele te como
característica ser mais rápida que a aplicação anterior (8,5 a 7,0 PSI). (Anexo)
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4.2 Testes
Para realizar os testes para sintonizar a malha de pressão da planta piloto, foram aplicados os valores
achados a partir dos dados recolhidos (Figura 9). Com alguns ajustes finos feitos no controlador foram
sintonizados com sucesso, mesmo com off-set de menos de 1%.

4.3 RESULTADOS
Para sintonizar foi utilizado o método de Cohen Coon conforme a Figura 9:

Figura 9 [1]
Onde Kp é o ganho do processo; ʏĠĂ constante de tempo; Td é o tempo morto. Se o nível se encontra
em 25%; Kp = ϭ͕Ϯϰ͖ʏ = 19,5 segundos; Td = 1 segundo; Se o nível estiver em 50%; Kp = ϭ͕ϭϲ͖ʏ = 18,32
segundos ; Td = 1 segundo; Se o nível estiver em 75%; Kp = ϭ͕Ϯ͖ʏ = 14 segundos; Td = 1 segundo; Média:
<Ɖсϭ͕Ϯ͖ʏсϭϳ͕ϯƐĞŐundos ; Td= 1 segundo.
De acordo com os valores obtidos através de dados recolhidos no processo (Anexo I) obtiveram-se os
dados da Tabela 2:
Controlador
Kc
ʏi
ʏd
P

14,63

-

-

PI

12,99

2,96 s

-

PID

19,29

2,4 s

0,36 s

Tabela 2 [1]

5. DISCUSSÃO
A pressão é uma variável fácil em relação ao controle de processo, onde normalmente o controle PI atua
sobre o mesmo. Pela sua grande capacidade ela pode apresentar auto regulação, caso não haja vazão.
Como característica o controle de pressão apresenta um tempo morto pequeno. Isto foi visto durante a
coleta de dados da malha de controle de pressão da planta piloto, onde esta, após aplicarmos o degrau
de entrada de 25% a resposta da variável foi bastante rápida, ou seja, o tempo morto foi quase
desprezível.
O modo derivativo aplicado ao controle de pressão pode não levá-lo a estabilidade, pois o processo já
apresenta características de grande velocidade e adicionando o modo derivativo no controle da pressão,
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formando um controlador PID, torna o processo sensível a ruídos, por isso este modo de ação é pouco
utilizado para o controle de pressão.
Foi exposto que o tempo integral é pequeno. O controlador atuava com o modo integral em minutos, a
conversão de segundos para minutos pareceu termos o tempo integral menor. Porém isto é de
acontecimento positivo, pois esta é uma característica do controle de pressão. Logo se conclui que as
relações entre a teoria e a prática estão ambas de acordo.
O controlador age de modo sensível por causa do seu ganho, quanto maior mais sensível estará o
controlador, ou seja, qualquer mudança no set-point do processo o controlador agirá, no princípio, de
forma que oscila bastante até entrar em sintonia novamente, porém isto só será possível diminuindo o
ganho do controlador ou fazendo ajustes finos no mesmo para que esse comporte-se ao máximo
possível de acordo com que o processo oferece.
A partir das observações feitas anteriormente percebe-se que os valores encontrados através do
método de Cohen Coon, não estão definitivamente corretos, pois houve mínimas correções feitas na
planta piloto durante todo o teste para sintonizar a PP-NVP. Porém, não são todos os parâmetros a
sofrerem ajuste, por exemplo o tempo integral, que estava corretamente de acordo com o processo
proposto.

6. CONCLUSÃO
O método de Cohen Coon foi o escolhido para sintonizar o processo, pois os outros métodos não se
adequavam ao processo, como o exemplo do Ziegler- Nichols que para ser aplicado ao processo deveria
estar numa faixa pré-estabelecida, citada na Figura 10:

Figura 10 [1]
De acordo com os cálculos feitos o processo não estaria dentro desta faixa. O método de Cohen Coon foi
o mais confiável para a aplicação da sintonia.
Após coletar dados, realizando testes em malha aberta, realizar cálculos dos parâmetros de controle
aplicar no processo e realizar pequenos ajustes na planta piloto, obtivemos um ótimo resultado de
sintonia. Logo conclui-se que o método escolhido para sintonizar a malha de controle de pressão na
planta piloto PP-NVP foi eficaz.
Foi necessário aplicar rigorosamente cada valor encontrado para a sintonia de controle, como o ganho
do controlador proporcional e o tempo integral, para que pudéssemos observar como o controlador iria
agir com as mudanças no set point. Primeiramente ouve grande oscilação, porém após ajustes finos a
sintonização foi feita.
Para obter uma sintonia eficaz, foi preciso conhecer o processo e o método a qual utilizamos, pois a
partir destes parâmetros qualquer desvio seria reconhecido e corrigido através destes conhecimentos.
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Z^hDK
 ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉŽƌ ĂůƵŶŽƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĕĆŽ
ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ K ƉƌŽũĞƚŽ ŝŶŝĐŝĂů
ĐŽŶƚƌŽůĂĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐƐĞŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶŽĂƉĂƌĞůŚŽ͘K
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĄ ĂƉĞŶĂƐ ƉŽƐƐƵŝƌ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ
ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ͘KƵƐƵĄƌŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĄĂƉĞŶĂƐĚĞƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ
ĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚĂŵĂŶĞŝƌĂƋƵĞĚĞƐĞũĂƌ͘KƐŝƐƚĞŵĂƵƚŝůŝǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞĚĞƐ
ƐĞŵĨŝŽĐŽŵƉƌŽƚŽĐŽůŽŝŐďĞĞĞŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐWD͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŽŶƚƌŽůĞ͕ĂƵƚŽŵĂĕĆŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ŝŐĞĞ͕WD͘
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ϭ͘ /EdZKhK
ŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ Ğŵ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ Ğ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ƐĞũĂŵ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ĐŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐŽƵŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ƐĞŵƉƌĞŽĐŽƌƌĞƵŵĂŵĄƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĂŝƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŽƋƵĞ
ĂĐĂƌƌĞƚĂĞŵƵŵŐĂƐƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂĞƉĂƌĂŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘
^ĞŐƵŶĚŽĂŐġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ;E>Ϳ͕ŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌďƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞƐĞŵďŽůƐŽƵ
ĞŵƚŽƌŶŽZΨϱďŝůŚƁĞƐŶĂĐŽŶƚĂĚĞůƵǌĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞĚĞƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂ
ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĚĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĨŝŶĂů͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϬĂŶŽƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽǀŽůƚŽƵͲƐĞƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ƋƵĞĞƐƚĄĐƌĞƐĐĞŶĚŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐƉĞůŽŵĂŝŽƌĂĐĞƐƐŽĂĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ŵĂƐ͕
ƐŽďƌĞƚƵĚŽ ƉĞůŽ ĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽ ĐĂƵƐĂĚŽ ƉŽƌ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ůŝŐĂĚŽƐ ĚĞƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƚƌĂǌĞŶĚŽ
ƉƌĞũƵşǌŽƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘
ŝĂŶƚĞ ĚĞƐƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞǆŝƐƚĞ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ Ƶŵ ŶŽǀŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ƐŽďƌĞ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͕ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ͞WĞƌƐŽŶĂůŶĞƌŐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟;WDͿ͘ƐƚĂŶŽǀĂĨŽƌŵĂĚĞ
ŐĞƌĞŶĐŝĂƌŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂƌ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞŵĂŝŽƌ ĂŽ ƵƐƵĄƌŝŽĞ ĂƐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘KƐ ĚĂĚŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝĐĂƌŝĂŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ Ğŵ Ƶŵ ƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ ŽŶĚĞ ŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ Ğ ĂƐ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƚĞƌŝĂŵĂĐĞƐƐŽŝŶƐƚĂŶƚąŶĞŽĞĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂůƐŽďƌĞĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
KĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĐŽŵƵŵƚĞƌŝĂƵŵĂĞŶŽƌŵĞǀĂŶƚĂŐĞŵĐŽŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽWD͕ƉŽŝƐĞůĞƉŽĚĞƌŝĂ
ĐƌŝĂƌ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ŚŽƌĄƌŝŽƐ ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ĂƐƐŝŵ ŽďƚĞƌ ƵŵĂ
ƌĞĚƵĕĆŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ƐĞƵƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ Ɛ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ ƚĂŵďĠŵ ƉŽĚĞƌŝĂŵ ŽďƚĞƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ƌĞĚƵĕĆŽĞŵƐĞƵƐŐĂƐƚŽƐ͘
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽWDĞƐƚĄůŝŐĂĚĂĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌƚŽĚŽƐŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂ
ĞĨŝĐĂǌ͘ K ƵƐƵĄƌŝŽ ƉŽĚĞƌŝĂ ŵĂŶƚĞƌ Ƶŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğŵ ƵŵĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ŽƵ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶĞƐƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĞ͘  ĨŝůŽƐŽĨŝĂ WD
ĂĐĂƌƌĞƚĂ ŶĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵĞĚŝĕƁĞƐ ĚĞ Ɛŝ ŵĞƐŵŽƐ Ğ ĂũƵƐƚĂƌ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌĞŵƵŵĂƐĂşĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
KƵƚƌĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐƐĞƌŝĂĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƵĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƋƵĂŶĚŽŶĆŽĞǆŝƐƚŝƌĞŵƉĞƐƐŽĂƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘

&ŝŐƵƌĂϭʹƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ


KƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽũĞƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĂƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐƐĞŵ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽƷŶŝĐŽƉƌĠͲƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƌĄƋƵĞĞůĞƐƉƌĞĐŝƐĂƌĆŽƉŽƐƐƵŝƌ
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ƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽ͘KĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŵŽƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƐƐĞƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƐĞƌĄ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉĞƐƐŽĂů͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ĚŽ Ăƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ƉŽĚĞƌĄ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ ĚŝĂƐ͕ ŚŽƌĄƌŝŽƐ Ğ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƵ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ƐĞƵ ƉƌſƉƌŝŽ ŵŝĐƌŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ K ƵƐƵĄƌŝŽ ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ
ĂƉĞŶĂƐŵĂŶƚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵǀŝƐĂĚĂĚŝƌĞƚĂƉĂƌĂŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ĂƐƐŝŵŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ƉŽĚĞƌĄůŝŐĂƌ͕ĚĞƐůŝŐĂƌĞŵƵĚĂƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĐƌŝĂĚĂ͘dĂŵďĠŵ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵ
ŵſĚƵůŽ h^ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĞ ŶĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĞŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƐĞƌĄ ĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ
ƌĞĚĞƐĞŵĨŝŽƋƵĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŽƉƌŽƚŽĐŽůŽŝŐĞĞ͘ĨŝŐƵƌĂϭŵŽƐƚƌĂƋƵĂŝƐĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞĐŽŵŽĞůĂƐ
ƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂŵĞŶƚƌĞƐŝ͘


Ϯ͘ DdKK>K'/
K ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ğŵ ĚƵĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͗ ŵſĚƵůŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐĞƌǀŝĚŽƌ͘ ůĠŵ ĚĞ
ƐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ K ŵſĚƵůŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ġ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŽ ƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ĐŽŵ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ŝŐĞĞ͕
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŽƉƚŝĐĂ ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ Ğ ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ K ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ƉŽƐƐƵŝ ĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉĞůŽŽƵƐƵĄƌŝŽ͘ƐƚĞƐŽĨƚǁĂƌĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŽŵŽŵſĚƵůŽ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞh^ͲŝŐĞĞ͘
Ϯ͘ϭDMh>KKEdZK>

KŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĨŝŶĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘ůĞƚĞŵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞ
ƌĞĐĞďĞƌ ĚĂĚŽƐ ĚŽ ƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĞƐƐĞƐ ĚĂĚŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ž ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘ hŵ ĨůƵǆŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϮ͕ůŽŐŽĂďĂŝǆŽ͘

&ŝŐƵƌĂϮ͗&ůƵǆŽŐƌĂŵĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ
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WĂƌĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉĂƌĂ ŝŐĞĞ͕ Ƶŵ ZĞĂůͲdŝŵĞ ůŽĐŬ Ğ Ƶŵ ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ K ĐŝƌĐƵŝƚŽ Ġ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ
ƵŵĂďĂƚĠƌŝĂĚĞϵsĞƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽǀĂƌŝĄǀĞůĂŽŶĚĞƐŽĨƌĞƵŵĂƋƵĞĚĂƉĂƌĂϯ͘ϯsƋƵĞĠ
ĂƚĞŶƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞĞŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘ĨŝŐƵƌĂϯŵŽƐƚƌĂ
ŽĞƐƋƵĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘


&ŝŐƵƌĂϯ͗ĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ


ŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƚĆŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐƵŵZ>Ͳd/D>K<͕ƵŵƐĞŶƐŽƌĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕Ƶŵ
ďĂůƵŶƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĂŶƚĞŶĂ͕Ƶŵ>ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽĞƵŵĐŽŶĞĐƚŽƌƉĂƌĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĚĂƉůĂĐĂ͘
K Z>Ͳd/D >K< ĐŽŵƵŶŝĐĂͲƐĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƉŽƌƚĂ ^W/ ĚŽ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘ ƐƐĞ / Ġ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌŵĂŶƚĞƌĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚĞĚĂƚĂƐĞŚŽƌĄƌŝŽƐ͕ĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
K ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ġ ĨĞŝƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ ƵŵĂ ƐĂşĚĂ
ĂŶĂůſŐŝĐĂĐĂůŝďƌĂĚĂŶĂĞƐĐĂůĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞůƐŝƵƐ͘ƐƚĞƐĞŶƐŽƌĠůŝŐĂĚŽĂŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂů
ĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
K ďĂůƵŶ Ġ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ͘ ƐƐĂ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ Ġ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞƉŽƐƐĂŚĂǀĞƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĂŶƚĞŶĂ͘
K>ŝŶĨƌĂǀĞƌŵĞůŚŽƚĞŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĐŽŵŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĞůĞĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉŽƌŵĂŶĚĂƌĐŽŵĂŶĚŽƐĚĞůŝŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽƐĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
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Ϯ͘Ϯ^K&dtZ^Zs/KZ

ŽŵŽĚŝƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞƌĄĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŚŽŵĞŵͲŵĄƋƵŝŶĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘EĞƐƚĞƐŽĨƚǁĂƌĞĞǆŝƐƚĞĂƐŽƉĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ĐŽŵŽŚŽƌĄƌŝŽƐ͕ĚŝĂƐ
ĚĂ ƐĞŵĂŶĂ Ğ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ Ɛ ĨŝŐƵƌĂƐ ϰ Ğ ϱ ŵŽƐƚƌĂŵ ĂƐ ƚĞůĂƐ ĚŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĂƌĂ Ž
ƵƐƵĄƌŝŽĨŝŶĂů͘


&ŝŐƵƌĂϰ͗dĞůĂŝŶŝĐŝĂůĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌ


&ŝŐƵƌĂϱ͗dĞůĂƉĂƌĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŽĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ

ƉſƐĂĨŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ͕ďĂƐƚĂĂƉĞƌƚĂƌŽďŽƚĆŽ͞WZK'ZDZ͟ƉĂƌĂƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐ
ĚĂĚŽƐƐĞũĂŵĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĚŽWƉĂƌĂŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĠĨĞŝƚŽƉŽƌƵŵŵſĚƵůŽh^ƋƵĞƐĞƌĄ
ĞǆƉůŝĐĂĚŽůŽŐŽĂďĂŝǆŽ͘
Ϯ͘ϯDMh>Kh^

KŵſĚƵůŽh^ĠŽŵĞŝŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞŶƚƌĞŽWĞŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŶĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂ͘ůĞ
ĐŽŶǀĞƌƚĞƵŵĂƉŽƌƚĂh^ĐŽŵƵŵĞŵƵŵƚƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĞƌĞĐĞƉƚŽƌŝŐĞĞ͘
K ŵſĚƵůŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶĞƐƐĞ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ K ŵſĚƵůŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϲ͘



0848
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&ŝŐƵƌĂϲ͗DſĚƵůŽh^ͲŝŐĞĞ


ŐƌĂŶĚĞǀĂŶƚĂŐĞŵĚŽŵſĚƵůŽƋƵĞĨŽŝĂĚƋƵŝƌŝĚŽĞƐƚĂƌŶŽĨĂƚŽĚĞůĞƵƚŝůŝǌĂƌƵŵŵſĚƵůŽyĞĞĚĂ
ŝŐŝ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ K ŵſĚƵůŽ yĞĞ
y
ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ĨĄĐŝů ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ͕ ďĂƐƚĂŶĚŽ ƵƐĂƌ
Ƶ
Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ yͲdh
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ ŝŐŝ /Ŷ
ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ Žŵ ĞƐƚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƚŽĚĂ Ă ĐŽŶĨŝŐŐƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĚĞ Ġ ĨĞŝƚĂ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞůĞ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŽĞŶǀŝŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĂƉſƐĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ ĚŽŵſĚƵůŽ͕ Ġ ĨĞĞŝƚĂ ĐŽŵŽ ƐĞ ĨŽƐƐĞ ƵŵĂ
ƉŽƌƚĂƐĞƌŝĂůĐŽŵƵŵ͘EŽƉƌŽŐƌĂŵ
ŵĂƋƵĞĞŶǀŝĂƌĄĚĂĚŽƐŶĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĐƌŝĂƌƌŽƚŝŝŶĂƐƉĂƌĂĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ
ĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞĚĞ͘ĨŝŐƵƌĂϳŵŽƐƚƌĂĂũĂŶĞůĂĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞƌĞĚĞĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂyͲ
dh͘
͘

&ŝŐƵƌĂĂϳ͗WƌŽŐƌĂŵĂyͲdhƉĂƌĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚŽŵſĚƵůŽyĞĞ


 ƚĂŵďĠŵ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƐĂďĞƌĂůŐƵŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞĞƐ ĚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
EŽ ĐŽƌƉŽ ĚŽŵſĚƵůŽ h^
ƌĞĚĞ͕ĐŽŵŽŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽƐŝŶĂů͕ƐĞĞƐƚĂƌƌĞĐĞďĞŶĚŽŽƵƚƌĂŶƐŵŝƚŝŶĚŽĞƐĞŽŵſ
ſĚƵůŽĞƐƚĂƌĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ͘
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ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŵſĚƵůŽĐŽŶƚĂĐŽŵĚƌŝǀĞƌƐƉĂƌĂŽƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞƐĚĞŽĂŶƚŝŐƵĂĚŽ
D^tŝŶĚŽǁƐϵϴĂƚĠŽŶŽǀşƐƐŝŵŽD^tŝŶĚŽǁƐϳ͘


Ϯ͘ϰdKWK>K'/Z

ZĞĚĞƐŝŐĞĞƉŽƐƐƵĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐƚŽƉŽůŽŐŝĂƐ͕ĐŽŵŽƌǀŽƌĞ͕ƐƚƌĞůĂĞDĂůŚĂ͘EŽƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽũĞƚŽ
ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƚŽƉŽůŽŐŝĂDĂůŚĂ͕ŽƵDĞƐŚĞŵŝŶŐůġƐ͘
ƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚŽƉŽůŽŐŝĂĨŽŝĂĚŽƚĂĚĂƉŽƌƐĞƌŵĂŝƐĚŝŶąŵŝĐĂ͘ůĂƐĞĂũƵƐƚĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽ
ŶĂŝŶŝĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽŶĂĞŶƚƌĂĚĂŽƵƐĂşĚĂĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĂƌĞĚĞ͘>ŽŐŽ͕ĞƐƐĂƚŽƉŽůŽŐŝĂĠŝĚĞĂůƉĂƌĂĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞǀŝĚŽĂĨƵƚƵƌĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌĂŐƌĞŐĂĚĂƐĂŽƉƌŽũĞƚŽĨƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ͘

&ŝŐƵƌĂϴ͗dŽƉŽůŽŐŝĂĚĂƌĞĚĞŝŐĞĞƵƚŝůŝǌĂĚĂŶŽƉƌŽũĞƚŽ



ϯ͘>/D/dO^K^/^dDdh>
KƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƐƐƵŝĂůŐƵŵĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ͘ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂƐĠĂƋƵĞƐƚĆŽĚŽƐĐſĚŝŐŽƐ/Z
ĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ͘KƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞƐƐĞƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŶĆŽƐĞŐƵĞŵŶĞŶŚƵŵƚŝƉŽĚĞ
ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐƚĆŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽͲŽƐ͘ KƐ ƉĂĚƌƁĞƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ŶŽƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐĆŽ ŶĆŽ ƐĆŽ
ƵƐĂĚŽƐ ŶŽƐ ĂƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ͘  ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ ƋƵĞ ĂĐŝŽŶĂŵ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚŽ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ƚĞƐƚĂĚŽ ĨŽŝ ĨĞŝƚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ŽƐĐŝůŽƐĐſƉŝŽ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĄƵŵĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵŽƵƚƌŽĐſĚŝŐŽ/Z͘
ŽŵŽŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ ŶşǀĞů ĚĞĂŵĂĚƵƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĂŝŶĚĂ ŶĆŽĨŽƌĂŵ ĨĞŝƚŽƐĐĄůĐƵůŽƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐĚŽƐŐĂƐƚŽƐŶĂĐŽŶƚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĂŶƚĞƐĞĚĞƉŽŝƐĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ǆŝƐƚĞƵŵĂ
ƚĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞƐƵƉĞƌĂƌĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂĞŵĐƵƌƐŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘

ϰ͘KE>h^KdZ>,K^&hdhZK^
ǆŝƐƚĞ Ƶŵ ĞŶŽƌŵĞ ĞƐĨŽƌĕŽ ĂŽ ƌĞĚŽƌ ĚŽ ŵƵŶĚŽ ƉĂƌĂ ƚŽƌŶĂƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ŵĂŝƐ
ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĞƌĞĚƵǌŝƌĚŝƐƉĞƌĚşĐŝŽƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŵƵŝƚŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐďƵƐĐĂŵĂƚŝŶŐŝƌĞƐƐĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞŵŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĞͬŽƵĐĞŶƚƌŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͘KĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĚŽŵĠƐƚŝĐŽƚĞŵƉŽƵĐĂƐŽƉĕƁĞƐƉĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌƐĞƵƐ
ŐĂƐƚŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘KƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽũĞƚŽĠǀŽůƚĂĚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐĞĐŽŵĂŽƉĕĆŽĚĞŶĆŽ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌ ĚĞ ŶĞŶŚƵŵĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ŶŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ ƋƵĞ Ġ ĂůŐŽ ƌĂƌŽ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ
ĂƵƚŽŵĂĕĆŽĚŽŵĠƐƚŝĐĂ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


K ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƌĞŵŽƚŽ ƋƵĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂ Ž
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĐĂƐŽ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƋƵĞŝƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ž ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ŵŽĚŽ ŵĂŶƵĂů ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĄ
ĂƉĞŶĂƐ ƚŝƌĂŽŵſĚƵůŽ ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ ƋƵĞĞƐƚĂƌĄ ĞŵǀŝƐĂĚĂ ĐŽŵŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ Ğ ƵƐĂƌ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉƌſƉƌŝŽ ĚŽ
ĂƉĂƌĞůŚŽ͘
K ƉƌĞĕŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ĞůĞǀĂĚŽ͘ K ŵſĚƵůŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ h^ͲŝŐĞĞ ĐƵƐƚĂ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ
ZΨϭϴϬ͕ϬϬ͘ŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞŽŵſĚƵůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĐƵƐƚĂZΨϭϱϬ͕ϬϬ͘ƐƉĞƌĂͲƐĞƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐŶƵŵ
ĐĂƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞŵŐƌĂŶĚĞĞƐĐĂůĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
KĐŽŶƚƌŽůĞĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĚĞǀĞƌĄŐĞƌĂƌƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĠƚƌŝĐĂ ŝŵĞĚŝĂƚĂ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘ KƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ŶĞƐƐĞ ƉƌŽũĞƚŽ ǀŝƐĂŵ ŵĂŶƚĞƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ
ĂĐĞƐƐşǀĞů ƉĂƌĂ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ĐŽŵƵŵ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ Ğŵ ƐƵĂƐ ĂĐŽŵŽĚĂĕƁĞƐ͘
ůŐƵŶƐĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂƐĞƌĆŽ͗
•

^ĞŶƐŽƌĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶĕĂ͗ĐĂƐŽŶĆŽĞǆŝƐƚĂŶŝŶŐƵĠŵŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĞŵƋƵĞŽĂƉĂƌĞůŚŽĞƐƚĂƌŽ
ŵĞƐŵŽ ƐĞƌŝĂ ĚĞƐůŝŐĂĚŽ Ğ ĐĂƐŽ ĞŶƚƌĞ ĂůŐƵĠŵ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ž ĂƉĂƌĞůŚŽ Ġ ůŝŐĂĚŽ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͖

•

DĞĚŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽƐ͗ ƉĞƌŵŝƚŝƌŝĂŵ Ƶŵ ŵĞůŚŽƌ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŶŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĞƐƐĞƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐƉŽĚĞƌŝĂŵƐĞƌůŝŐĂĚŽƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƚŝƉŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
ĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͖

•

ŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ŽƵƐƵĄƌŝŽƉŽĚĞƌŝĂĐŽŶƚƌŽůĂƌƐĞƵƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌůƵŐĂƌĚŽŵƵŶĚŽ͕ĐŽŶƚĂŶƚŽƋƵĞĞůĞƉŽƐƐƵĂĂĐĞƐƐŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘^ĞƌŝĂĐƌŝĂĚŽƵŵ
ƐĞƌǀŝĚŽƌŶĂtƉĂƌĂŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͖

•

ŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͗ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ ƐĞƌĆŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƋƵĞŽƵƐƵĄƌŝŽƉŽƐƐƵĂ
ĞŵƐƵĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƚŽĚŽƐƐĞƌŝĂĨĞŝƚŽƉŽƌƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌĐĞŶƚƌĂůĐƌŝĂŶĚŽƵŵĂ
ĐĂƐĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘

Z&ZE/^
WZ/Z͕ZĞŶĠĞ͘ĞƐƉĞƌĚşĐŝŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĐŚĞŐĂĂZΨϭϲďŝƉŽƌĂŶŽ͘^dK͕^ĆŽWĂƵůŽ͕^W͕ϭϮũĂŶ͘ϮϬϭϬ͘
D>K͕d͖͘͘ZK^K͕<ůĞĐŝƵƐ͕͘͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽWĞƐƐŽĂůĚŽŽŶƐƵŵŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ͕͟/yE//d͕
&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕ϮϬϬϵ͘
D>K͕d͖͘͘ZK^K͕<ůĞĐŝƵƐ͕͘͞ZĞĚĞĚĞŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĞĂĚŽƐ^Ğŵ&ŝŽƉĂƌĂDĞĚŝĕĆŽĚŽŽŶƐƵŵŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ͕͘͟/sKEEW/͕ĞůĠŵͲWĂƌĄ͕ϮϬϬϵ͘
>h/>DK͕͞ƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕͟ZĞǀŝƐƚĂǆĂŵĞ͕ĂŐŽƐƚŽϮϬϬϵ͘
dŚĞ'ƌĞĞŶ'ƌŝĚ͗ŶĞƌŐǇ^ĂǀŝŶŐƐĂŶĚĂƌďŽŶŵŝƐƐŝŽŶƐZĞĚƵĐƚŝŽŶƐŶĂďůĞĚďǇĂ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚ͕WZ/dĞĐŚŶŝĐĂůhƉĚĂƚĞ
ZĞƉŽƌƚϭϬϭϲϵϬϱ͕:ƵŶĞϮϬϬϴ͘
D>K͕d͖͘͘>/D͕:͘^͖͘ZK^K͕<ůĞĐŝƵƐ͕͘͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽWĞƐƐŽĂůĚŽŽŶƐƵŵŽĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ͟
͕////E&KZ^/>͕&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕ϮϬϭϬ͘
/E^d/dhd K& >dZ/> E >dZKE/^ E'/EZ^ ^d ϴϬϮ͘ϭϭ͕ ͨWĂƌƚ ϭϭ͗ tŝƌĞůĞƐƐ >E DĞĚŝƵŵĐĐĞƐƐ
ŽŶƚƌŽů;DͿĂŶĚWŚǇƐŝĐĂů>ĂǇĞƌ;W,zͿ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ,ŝŐŚĞƌͲ^ƉĞĞĚWŚǇƐŝĐĂů>ĂǇĞƌǆƚĞŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞϮ͘ϰ',ǌ
ĂŶĚ͕ͩ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϵϵϵ͘
'/^>^KE͕͘͞/'t/Z>^^EdtKZ</E'͕͟KǆĨŽƌĚ͗EĞǁŶĞƐ͖ϮϬϬϴ͘
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^/^dD'ZE/DEdKKKE^hDKZ^/E/>EZ'/
>dZ/

ϭ
ϭ
ϭ
WĞĚƌŽ<ůĠĐŝƵƐ&ĂƌŝĂƐĂƌĚŽƐŽ ͕<ĞŶŶǇWĞƌĞŝƌĂĚĞǌĞǀĞĚŽ ͕^ŚĞǇůĂZŽĚƌŝŐƵĞƐZĂďĞůŽ ĞKƐŵĞŶŝŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ
ϭ
ƌĄƐ
ϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ŬůĞĐŝƵƐΛŝĨĐĞ͘ĞĚƵ͘ďƌʹŬĞŶŶǇͺĂǌĞǀĞĚŽΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹƐŚĞǇůĂ͘ƌĂďĞůŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹŽƐŵĞŶŝŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ


Z^hDK
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽŽŶƐƵŵŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ͘ƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂĠĐĂƉĂǌĚĞůĞƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĞƵŵĂ
ƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ŵĂŶŝƉƵůĂŶĚŽͲĂƐĚĞĨŽƌŵĂĂƉĞƌŵŝƚŝƌŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƚƌŽůĞ
ĚĞƐƐĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͘ ƚƌĂǀĠƐ ĚŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͕ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƚĞŵ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽďƚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ /ƐƐŽ Ġ ĨĞŝƚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ĚĞ Ƶŵ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ƉĂƌĂ
ƌĞĐĞƉĕĆŽ ĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ǀŝĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ &ŽƌĂŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƚĂůƐŝƐƚĞŵĂ ĚŽŝƐ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ͗
Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞƉĂƌĂ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĐŽŶĞǆĆŽĞĐŽůĞƚĂĚŽƐĚĂĚŽƐĚŽŵĞĚŝĚŽƌĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞ
ƵŵƐŝƐƚĞŵĂǁĞďƋƵĞƌĞĐĞďĞ͕ŵĂŶŝƉƵůĂĞĞǆŝďĞŽƐĚĂĚŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐƉĞůŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘ 


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞͶƚĞůĞŵĞƚƌŝĂ͕ŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕^DZd'Z/͕ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽŵſǀĞů͕ƌĞĚĞƐŵſǀĞŝƐ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
K ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽ ƉĂşƐ ŶĆŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌŽďƚĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞƵĐŽŶƐƵŵŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂůĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĚŽĂƐƐŝŵăƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
WĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ĞƐƐĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ Ž ƌĂƐŝů ĞƐƚĄ ĂĚŽƚĂŶĚŽ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ͞^DZd'Z/͟ ŽƵ ͞ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
>Ƶŝǌ ;ϮϬϭϬͿ͕ ĐŝƚĂ ƋƵĞ ƵŵĂ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ^DZd'Z/ Ġ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĂŽ ƵƐƵĄƌŝŽ Ƶŵ ŵĂŝŽƌ
ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƵ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ ŵĂŝŽƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ž ƐĞƌǀŝĕŽ
ƉƌĞƐƚĂĚŽ͘ EŽ ƉĂşƐ͕ ĂƉĞŶĂƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĐŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ ŽƵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉŽƌƚĞ͕ ƵƐƵĨƌƵĞŵ ĚĞƐƐĞƐ
ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ͘
ƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ƉƌŽƉƁĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ ĂŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ ĐŽŵ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĂƐ ͞ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘͟ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ Ġ ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ğŵ ĚŽŝƐ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ͗ Ƶŵ ƉĂƌĂ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀĞŝƐĞŽŽƵƚƌŽƉĂƌĂtĞď͘
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĞƐƚĄ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ ƵŵĂ ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ϭ͕ ƵŵĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƐĚĞŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞ^DZd'Z/ŶĂƉĂƌƚĞϮ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽŶĂƉĂƌƚĞϯ͕
ĞǆŝďŝĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐŶĂƉĂƌƚĞϰ͕ĐŽŶĐůƵƐĆŽĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐŶĂƉĂƌƚĞϱĞĂƐ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƐĆŽĐŝƚĂĚĂƐŶĂƉĂƌƚĞϲ͘

ϮͲ D/KEZ'/^DZd'Z/
Os vários métodos utilizados para medição de energia elétrica são descritos a seguir:

Ϯ͘ϭ

>ĞŝƚƵƌĂŵĂŶƵĂů

EĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ Ƶŵ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ ŽƵ ƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽ͕ ĚĞ ƵŵĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ ĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŵĂǀŝƐŝƚĂ ŵĞŶƐĂů ĂŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŽďƚĞƌ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŽĞǆŝďŝĚŽƉĞůŽŵĞĚŝĚŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ƉſƐŝƐƚŽ͕ĂĐŽŶƚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĠŝŵƉƌĞƐƐĂĞ
ĞŶǀŝĂĚĂĂŽĚŽŵŝĐşůŝŽ͘

Ϯ͘Ϯ >ĞŝƚƵƌĂſƚŝĐĂ
ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ġ ĂŶĄůŽŐŽ ĂŽ ĚĂ ůĞŝƚƵƌĂ ŵĂŶƵĂů ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ Ƶŵ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ
ƚĂŵďĠŵƌĞĂůŝǌĂǀŝƐŝƚĂŵĞŶƐĂůăƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͘ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞůĞŝƚƵƌĂƉĂƌĂŽƚŝƉŽĂŶƚĞƌŝŽƌĠƋƵĞŽ
ŵĞĚŝĚŽƌĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƵƚŝůŝǌĂĚŽĠƵŵŵĞĚŝĚŽƌĚŝŐŝƚĂů͘KƵƚƌĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĠĂĨŽƌŵĂĚĞůĞŝƚƵƌĂĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŽƋƵĞĠĨĞŝƚĂƉŽƌƵŵĂĐŽŶĞǆĆŽĐĂďĞĂĚĂƐĞƌŝĂůĂƵŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĨşƐŝĐĂſƚŝĐŽͲŵĂŐŶĠƚŝĐĂĞŵďƵƚŝĚĂ
ŶŽ ŵĞĚŝĚŽƌ͘ Žŵ ŝƐƐŽ͕ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ġ ƌĞĐĞďŝĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů Ğ Ă ĐŽŶƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ġ
ŝŵƉƌĞƐƐĂĞĞŶǀŝĂĚĂĂŽĚŽŵŝĐşůŝŽ͘

Ϯ͘ϯ

>ĞŝƚƵƌĂǀŝĂZ^ͲϮϯϮ

ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ Ġ ĂŶĄůŽŐŽ ĂŽ ĚĂ ůĞŝƚƵƌĂ ſƚŝĐĂ͕ ŵĂƐ ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ
ĐŽŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĂƉĞŶĂƐ Ă ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĨşƐŝĐĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ƋƵĞ Ġ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂů Z^ͲϮϯϮ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ ĐŽŶĞĐƚĂ Ž ĐĂďŽ ĚĞ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů ĂŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĠƚƌŝĐĂĞƌĞĐĞďĞǀĂůŽƌĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞƐƚĞƉĂƌĂĞƐƐĞ͘

.
ƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŽĨĞƌĞĐĞŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐŚĂŵĂĚŽƐ͞ŐƌĂŶĚĞƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͗͟ĐŽƌƉŽƌĂĕƁĞƐĞŐƌĂŶĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞůĞŝƚƵƌĂĚŽĐŽŶƐƵŵŽĠĨĞŝƚŽǀŝĂƌĞĚĞƐĞŵ
ĨŝŽ Ğ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ͘ EŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĐŽŵ Ƶŵ
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ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞŵĨŝŽĞŵďƵƚŝĚŽƋƵĞĞŶǀŝĂŽƐĚĂĚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ǀŝĂƌĞĚĞŵſǀĞů͕ƉĂƌĂƵŵ
ůĞŝƚŽƌͬƐĞƌǀŝĚŽƌƌĞŵŽƚŽ͘ƉſƐĞƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĠĞŶǀŝĂĚĂĂĐŽŶƚĂƉĂƌĂŽĐůŝĞŶƚĞ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽĠŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĚĂƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŚŽƌĄƌŝŽƐĚĞĨĂůƚĂ
ĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘

Ϯ͘ϱ

EŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞŵŵĞĚŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ

^ŵĂƌƚŵĞƚĞƌƐ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ͞ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ ŽƵ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ƐĆŽ
ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĞǆŝďĞŵ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĂŝƐ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ƋƵĞ ŽƐ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͕
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽĞůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐŽƐ͘^ŵĂƌƚŵĞƚĞƌƐƐĆŽĚŽƚĂĚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ
Ă ŵĞĚŝĕĆŽ ƌĞŵŽƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ŽƵ ƚĞůĞŵĞƚƌŝĂ͘ ^ĞŶĚŽ  ĂƐƐŝŵ͕ ƐĆŽ Ă ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ͞ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟;'>s/E͕ϮϬϬϵͿ͘
͞KƐ ^ŵĂƌƚŵĞƚĞƌƐ ƉĞƌŵŝƚĞŵ ĂŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĞŵ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĞƐƚĄ
ƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂƐƐŝŵĂƵǆŝůŝĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘͟;ƵƌŽƉĞĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
WůĂƚĨŽƌŵĨŽƌůĞĐƚƌŝĐŝƚǇEĞƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭͿ
Žŵ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚŽƐ ͞^ŵĂƌƚŵĞƚĞƌƐ͟Ġ ƉŽƐƐşǀĞů Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ͞^DZd'Z/^͟ŽƵ͞ƌĞĚĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟
ƋƵĞ  Ġ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ͕ ĐƌŝĂŶĚŽ
ĂƐƐŝŵ͕ƵŵĂƌĞĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĄŐŝůĞĨůĞǆşǀĞůĚĞĞŶĞƌŐŝĂ'ZE'Z͕ϮϬϭϭ͘
͞^DZd'Z/͟ƉĞƌŵŝƚĞĂŽƵƐƵĄƌŝŽŵĂŝŽƌĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽŵŽŶŝƚŽƌĂƌ
ĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐŚŽƌĄƌŝŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŶƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘ƐƐŝŵŽƵƐƵĄƌŝŽƉŽĚĞƌĄƉƌŽũĞƚĂƌ
ƐƵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĨƵƚƵƌĂƐĐŽŵďĂƐĞĞŵƐĞƵĐŽŶƐƵŵŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
 ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ͞^DZd'Z/͟ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ŽďƚĞƌ ŵĂŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƐŽďƌĞ Ă ƌĞĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂƐƐŝŵŵĂŝŽƌĞĨŝĐŝġŶĐŝĂƐŽďƌĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŵĞĚŝĕĆŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽĐŽŵ
ĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŶŽǀĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ:>D͕ϮϬϬϵ͘

Ϯ͘ϲ/ŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞ͞ZĞĚĞƐ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ƉĂƌĂŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐZĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ
K ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĞůŽ ƐĞƚŽƌ ĞůĠƚƌŝĐŽ ŶŽ ƉĂşƐ ƉƌĞǀġ Ž ŝŶŝĐŝŽ ĚĂ ŵŝŐƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ͞ƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϲ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂϮϬϯϬĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ'ƌŽƐƐŵĂŶŶ
;ϮϬϭϭͿ͘>ŽƉĞƐ;ϮϬϭϬͿ͕ĞƐƚŝŵĂƋƵĞƐĞũĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂăƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞϰϬŵŝůŚƁĞƐĚĞŵĞĚŝĚŽƌĞƐĂŽĐƵƐƚŽĚĞ
ZΨϴďŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐƐĞŵŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ͘ŽŵĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůƐĞƌŝĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƉŽƌ
Ϯ͕ŽƵƐĞũĂ͕ZΨϭϲďŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͘
:ĂƚŽďĄ ;ϮϬϬϳͿ ĐŝƚĂ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĚĞ ƐƵĐĞƐƐŽ ĚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ͞ƌĞĚĞƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ ŶĂ ƵƌŽƉĂ Ğ h
ĐŽŵ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĐŽŵŽ͗ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ďůĞĐĂƵƚĞ͕ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ŶŽ
ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞĂƵŵĞŶƚŽŶĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘EŽĐĂƐŽ
ĚŽƌĂƐŝů͕ƉŽĚĞƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƐƉĞƌĚĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐŶĂŽƌĚĞŵĚĞZΨϱďŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐƉŽƌĂŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐĞŶĄƌŝŽĂƚƵĂů͘


ϯ͘ ^/^dD'ZE/DEdKKKE^hDKZ^/E/>EZ'/>dZ/
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽŽŶƐƵŵŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂWĞƐƐŽĂůĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘ƐƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐŝƌĆŽƐĞƌǀŝƌĚĞĂƵǆŝůŝŽƉĂƌĂŐĞƌġŶĐŝĂĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘ĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƉŽĚĞƌĄ ŽďƚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ͕ ƚĂƌŝĨĂ ĐŽďƌĂĚĂ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ
ŵĞƚĂƐ͘

 ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ďĄƐŝĐĂ ĚĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ŵſǀĞŝƐ͕ ĚŽƚĂĚŽƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƐĞŵ ĨŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ĐŽŶĞǆĆŽ ĐŽŵ ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ
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ĚŝŐŝƚĂŝƐ͘ƐƚĂĐŽŶĞǆĆŽŝƌĄĐŽůĞƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽĐŽŶƐƵŵŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌĞƐƐĞŵĞĚŝĚŽƌ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ
ŽƐĚĂĚŽƐĐŽůĞƚĂĚŽƐƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌƌĞŵŽƚŽŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
 K ƐĞƌǀŝĚŽƌ ĂŽ ƌĞĐĞďĞƌ ĞƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ ŝƌĄ ĂƌŵĂǌĞŶĄͲůŽƐ Ğŵ Ƶŵ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƋƵĞ͕
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĄ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ŵĂŝƐ ƌĞĨŝŶĂĚĂ ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͘&ŝŐƵƌĂϭ͕ĂƐĞŐƵŝƌ͕ŝůƵƐƚƌĂĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘

&ŝŐƵƌĂϭʹƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ
ŽŶĨŽƌŵĞŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĨŝŐƵƌĂϭ͕ĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĠƐƵďĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵĚŽŝƐĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞƐĆŽ͗

ϯ͘ϭ

ŽůĞƚŽƌĚĞĚĂĚŽƐŵſǀĞů

 Ƶŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ Ă ƐĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ Ğŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŵſǀĞŝƐ ;ĐŽŵŽ ĞůƵůĂƌĞƐ͕ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐͿ ƋƵĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ĐŽŶĞǆĆŽ ƐĞŵ ĨŝŽ ĐŽŵ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚŝŐŝƚĂů͘ EĞƐƚĂ ĐŽŶĞǆĆŽ Ž ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞŶǀŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĂŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů ĞǆŝďĞ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĨŽƌŵĂŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂĞĞŵĨŽƌŵĂĚĞŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘,ĄƚĂŵďĠŵĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŵĞƚĂ͘ƐƐŝŵ
ƵƐƵĄƌŝŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ƵŵĂ ƚĂƌŝĨĂ Ă ƐĞƌ ĂůĐĂŶĕĂĚĂ Ğŵ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ Ğ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂ Ž
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂ͘

ϯ͘Ϯ^ĞƌǀŝĚŽƌƉĞƐƐŽĂůĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͗
ƵŵƐŝƐƚĞŵĂǁĞďĂƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚŽĞŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐŽƵƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͘ĨƵŶĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ġ ĂƌŵĂǌĞŶĂƌ Ğ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů͕ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽĞ Ğǆŝďŝƌ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ŝŶƚƵŝƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ŽĐůŝĞŶƚĞ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕Ġ ĚĞ ƐƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ĨŽƌŶĞĐĞƌ Ƶŵ ŐƌĂƵ ĚĞ ĚĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĂŽ ƵƐƵĄƌŝŽ ĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ ƐĞƵ ĐŽŶƐƵŵŽ
ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞŽƵŵĞƐŵŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘
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ϰ͘ Z^h>dK^>EK^
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞƌĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĚĂ ĐŽŶĞǆĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ ĞŶƚƌĞ Ž
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ĞŽŵĞĚŝĚŽƌĚŝŐŝƚĂů͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ƐĞƌĆŽĞǆŝďŝĚŽƐŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂůĐĂŶĕĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĚŽ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƌǀŝĚŽƌ ǁĞď͘ Žŵ ĞƐƐĞƐ ĚĂĚŽƐ͕ ƐĞƌĄ ƉŽƐƐşǀĞů ŽďƚĞƌ ŽƐ
ŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘

ϰ͘ϭ/ŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŵĞĚŝĚŽƌĚŝŐŝƚĂůĞŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽ^ŵĂƚƉŚŽŶĞ
ĨŝŐƵƌĂϮŵŽƐƚƌĂĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƐŽĨƚǁĂƌĞŽůĞƚŽƌĚĞĂĚŽƐDſǀĞů͘


&ŝŐƵƌĂϮ͘dĞůĂŝŶŝĐŝĂůĚŽŽůĞƚŽƌĚĞĂĚŽƐDſǀĞůƐĞŶĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽŶŽĞŵƵůĂĚŽƌ^ϲϬʹEŽŬŝĂ

ϰ͘ϭ͘ϮĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
WĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ :sD ƉĂƌĂ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů^ǇŵďŝĂŶϵ͘Ϯ͘KĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƚĞƐƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽĠŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞEŽŬŝĂϲϯ͘KŵďŝĞŶƚĞĚĞ
ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ /ŶƚĞŐƌĂĚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ġ EĞƚďĞĂŶƐ ǀĞƌƐĆŽϲ͘ϵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵĂƐ W/͛Ɛ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ KƌĂĐůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ  :sD    ͘ K ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĠƚƌŝĐĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ Ġ Ž ϯϰ ĚŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ >ĂŶĚŝƐн'Ǉƌ͘ KƵƚƌĂ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƉĂƌĂƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌƌĞŵŽƚŽĨŽŝŽ
dŽŵĐĂƚ͕ƐĞƌǀŝĚŽƌt:s͘

ϰ͘ϭ͘ϯŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞŵĨŝŽƵƚŝůŝǌĂĚĂĞŶƚƌĞŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞĞŽŵĞĚŝĚŽƌĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
WĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͕ĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞŵĨŝŽƵƚŝůŝǌĂĚĂĨŽŝĂůƵĞƚŽŽƚŚ͕Ğŵ
ǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƚĂƐĞƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŵĂŝƐĂĐĞƐƐşǀĞůĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽƐ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͘ůŐƵŶƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƉŽƐƐƵĞŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ůƵĞƚŽŽƚŚ͘ K ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŵĂ ďƵƐĐĂ ƉŽƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ůƵĞƚŽŽƚŚƋƵĞĞƐƚĞũĂŵŶĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞĞĞǆŝďĞƵŵĂůŝƐƚĂĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ͘
K ƵƐƵĄƌŝŽ ĞŶƚĆŽ ƐĞůĞĐŝŽŶĂ Ž ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ůŝƐƚĂĚŽ Ğ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ Ġ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͘
KƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂůƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ Ġ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƉĞůĂ EZ ϭϰϱϮϮ ;^^K/K Z^/>/Z  EKZD^ dE/^͕
ϮϬϬϬͿ͘
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ϰ͘ϭ͘ϰƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂƐŵĞĚŝĕƁĞƐŶŽ^DZdW,KE
KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ůŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŵĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ǀŝĂ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ ŶŽ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘  ůŐƵŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƚŝĚĂƐ ĚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ƐĆŽ ƐƵĂ ĚĂƚĂ Ğ ŚŽƌĂ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ
ĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂƐ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ͘ Žŵ ĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞǆŝďĞ Ž ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĂƚĂƌŝĨĂĐŽďƌĂĚĂƉŽƌĐĂĚĂŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞƚĞŵƉŽ͘

ϰ͘ϭ͘ϱdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĚĂĚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽƉĂƌĂƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌƌĞŵŽƚŽ
ĞĨŽƌŵĂĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĂĐŽŶĞǆĆŽĚŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞĐŽŵĂƌĞĚĞŶĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͕ƌŽƚŝŶĂƐ
ĨŽƌĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĂĐŽŶĞǆĆŽĚŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞǀŝĂƌĞĚĞ'WZ^ĐŽŵƵŵĂƉĄŐŝŶĂt
ŚŽƐƉĞĚĂĚĂŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘EĞƐƚĂĐŽŶĞǆĆŽ͕ĚĂĚŽƐĨŽƌĂŵĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ƋƵĞŝƌĄůĞƌŽƐĚĂĚŽƐƐŽďƌĞŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞŶǀŝĂĚŽƐƉĞůŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞĞ
ŐĞƌĂƌƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂŶĄůŝƐĞƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽďƚŝĚĂƐ͕ǀŝĂĐŽŶĞǆĆŽ'WZ^͕
ĚĂŵĞĚŝĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂƉĞůŽ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽŵĞĚŝĚŽƌĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘

ϰ͘Ϯ^ĞƌǀŝĚŽƌĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉĞƐƐŽĂů
ϰ͘Ϯ͘ϭZĞĐĞƉĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐ
KƐĚĂĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞĚŝĚŽƌƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐĚĞƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞůƉĂƌĂŽƐĞƌǀŝĚŽƌƉĞƐƐŽĂů͘
WĂƌĂ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞƐƐĞ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů Ğ Ž ƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ĐŽŵŽ ŵĞŝŽ Ă
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ƐƐŝŵƐĞŶĚŽ͕ĂƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĨŽŝĨĞŝƚĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽƉƌŽƚŽĐŽůŽ,ddWƋƵĞĠŽƉĂĚƌĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ƉĂƌĂĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ƐƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝͲƐĞĚĞŵĞŶƐĂŐĞŶƐĞŶǀŝĂĚĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĞƋƵĞƉŽĚĞŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƚĞǆƚŽ͕ĄƵĚŝŽĞǀşĚĞŽ͘ŽŵŽŽƐĚĂĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌƵŵŵĞĚŝĚŽƌ
ƐĆŽŶƷŵĞƌŽƐ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞƉŽƌĞŶǀŝĂƌĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐƉŽƌƉĂĐŽƚĞƐĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞǀŝĂ,ddW͘ŵƐĞŐƵŝĚĂĚĞĨŝŶŝƵͲƐĞ
ƵŵƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞŽƐĞƌǀŝĚŽƌĞŶƚĞŶĚĞƐƐĞŽƋƵĞĐĂĚĂĐĂŵƉŽĚĂŵĞŶƐĂŐĞŵƌĞĐĞďŝĚĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂǀĂ͘
 ŵĞŶƐĂŐĞŵ ƋƵĞ Ġ ƌĞĐĞďŝĚĂ ĂƉſƐ Ƶŵ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ƶŵ ŵĞĚŝĚŽƌ Ġ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂĚĞŽŝƚŽĐĂŵƉŽƐ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞƐĠƌŝĞĚŽŵĞĚŝĚŽƌ͕ŚŽƌĂ͕ĚŝĂ͕ŵġƐ͕ĂŶŽ͕ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞƋƵŝůŽǁĂƚƚƐͲ
ŚŽƌĂ͕ƉŽƚġŶĐŝĂƌĞĂƚŝǀĂŝŶĚƵƚŝǀĂ͕ƉŽƚġŶĐŝĂƌĞĂƚŝǀĂĐĂƉĂĐŝƚŝǀĂ͘ŵĞŶƐĂŐĞŵƋƵĞĐŽŶƚĠŵĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐƉŽƐƐƵŝ
ĐŽŵŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ Ă ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĂŵƉŽ ĐŽŵ Ž ĐĂƌĂĐƚĞƌĞ ŚşĨĞŶ ;͞Ͳ͟Ϳ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ƐĞũĂŵ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝĚŽƐ͘
dĂďĞůĂϭͲ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŶǀŝĂĚĂƐĂŽƐĞƌǀŝĚŽƌƉĞƐƐŽĂů
sĂƌŝĄǀĞů

ĞƐĐƌŝĕĆŽ

ŵĞĚŝĚŽƌ/

,ŽƌĂ

EƷŵĞƌŽĚĞƐĠƌŝĞĚŽŵĞĚŝĚŽƌ
,ŽƌĂĞŵƋƵĞĂDĞĚŝĕĆŽĨŽŝĨĞŝƚĂ

ŝĂ

ŝĂĞŵƋƵĞĂDĞĚŝĕĆŽĨŽŝĨĞŝƚĂ

DġƐ

DġƐĞŵƋƵĞĂDĞĚŝĕĆŽĨŽŝĨĞŝƚĂ

ŶŽ

ŶŽĞŵƋƵĞĂDĞĚŝĕĆŽĨŽŝĨĞŝƚĂ

tŚ
sƌŚ/

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞtŚŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂ
DĞĚŝĕĆŽ
WŽƚġŶĐŝĂZĞĂƚŝǀĂ/ŶĚƵƚŝǀĂ

sƌŚ

WŽƚġŶĐŝĂZĞĂƚŝǀĂĂƉĂĐŝƚŝǀĂ
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ϰ͘Ϯ͘ϮƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞĚĂĚ
ĚŽƐ
ƉſƐĂŵĞŶƐĂŐĞŵƚĞƌƐŝĚŽƌƌĞĐĞďŝĚĂ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƚƌĂƚĂƌĞƐƐĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉĂĂƌĂƋƵĞƐĞũĂĂĐĞƐƐĂĚĂĚĞ
ĨŽƌŵĂ ƌĄƉŝĚĂ Ğ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘ Žŵ
ŵ ĞƐƐĞŽďũĞƚŝǀŽ͕ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ Ž ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ DǇ^Y>
D
ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ͘
ƉĞƐĂƌ ĚĂƐ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĚĞ ƐĞ ƵƚƚŝůŝǌĂƌ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞƌĄ ĚŝƐĐƵƚŝĚŽ ŶĞƐƐĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ Ġ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞůĂ ƐĞũĂ ŝŶĐůƵşĚĂ Ğ ĂĐĞƐƐĂĚĂ ĐŽƌƌĞĞƚĂŵĞŶƚĞ͘ ^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕
ƵŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƐƐĞƐŽĨƚǁĂƌĞĠƌĞĂůŝǌĂƌĂƐŵĞĚŝĂĕƁĞƐĐŽŵŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͘ŽƐƐĞĞǆĞĐƵƚĂƌŽƐŽĨƚǁĂƌĞĠ
ĞǆŝďŝĚŽ͕ ƉƌſǆŝŵŽ ĂŽ ƌĞůſŐŝŽ ĚŽ tŝŶĚŽǁƐ͕ Ƶŵ ŶŽǀŽ şĐŽŶĞ͘ ůĞ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ĨƵŶĕĕĆŽ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ ƵƐƵĄƌŝŽ
ƋƵĂŶĚŽƵŵĂŶŽǀĂŵĞŶƐĂŐĞŵĨŽŝƌĞĐĞďŝĚĂĞŐƌĂǀĂĚĂŶŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽŵ
ŵŽƐƚƌĂĂĨŝŐƵƌĂϯ͘

&ŝŐƵƌĂ͘ϯʹůĞƌƚĂŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽƋƵĞŶŽǀĂŵĞŶƐĂŐĞŵĨŽŝƌĞĐĞďŝĚĂĞĂƌŵ
ŵĂǌĞŶĂĚĂ

ϰ͘Ϯ͘ϯ/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ
WĂƌĂ ƋƵĞ ŵƵŝƚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ƉƵĚĞƐƐĞŵ
Ɖ
ƵƚŝůŝǌĂƌ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƉůĞƐƐ͕ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ ƵŵĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĄĨŝĐĂ͘ƐƐĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĐĐŽŶƚĠŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞƋƵĂůƋ
ƋƵĞƌƵƐƵĄƌŝŽƉŽƐƐĂŐĞƌĂƌ
ŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘

ϰ͘Ϯ͘ϰůĞŵĞŶƚŽƐĚĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
WĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƉŽƐƐĂ ŐĞƌĂƌ ŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ ĞůĞ ƐĞůĞĐŝŽŶĞ ĂůŐƵŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ŵĞĚŝĚŽƌ͕ ă ĚĂƚĂ ĚĂ
Ě ŵĞĚŝĕĆŽ Ğ Ž ƚŝƉŽ ĚŽ ŐƌĄĨŝĐŽ Ă ƐĞƌ ŐĞƌĂĚŽ͘ 
 ƐĞŐƵŝƌ Ă ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚŽƐ
ĐĂŵƉŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͘
•
KĐĂŵƉŽDĞĚŝĚŽ
ŽƌŝŶĨŽƌŵĂĚĞƋƵĂůŵĞĚŝĚŽƌƐĞƌĄĂŶĂůŝƐĂĚŽŽĐŽŶ
ŶƐƵŵŽ͘EĞƐƐĞĐĂŵƉŽƐſ
ƐĞƌĆŽĞǆŝďŝĚŽƐŽƐŵĞĚŝĚŽƌƌĞƐƋƵĞũĄĨŽƌĂŵůŝĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ
ŵ͕ĂŽĐůŝĐĂƌŶĞƐƐĞĐĂŵƉŽ
ĂƉĞŶĂƐŽŶƷŵĞƌŽĚĞƐĠƌŝĞĚŽƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐƋƵĞũĄĨŽƌĂŵůŝĚŽƐƐĞƌĆŽĞǆŝďŝĚŽƐƐ͘
•
EŽ ĐĂŵƉŽ ŵŽƐƚƌĂŐĞŵ͕ ƉĂƌĂ ŐĞƌĂƌ ŽƐ ŐƌĄĨŝĐŽƐ Ġ ƉƌĞĐŝƐŽ ĚĞƚĞĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ŽƐ ĚĂĚŽƐ
Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
ƐĞƌĆŽ ĞǆŝďŝĚŽƐ͘ K ĐůŝĞŶƚĞ ƚĞŵ Ă ŽƉĕĆŽ ĚĞ Ğǆŝďŝƌ ŐƌĄĨŝĐŽƐ ƋƵĞ ŵŽƐƚƌĂŵ Ž
ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘ WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƵŵĂ ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŚĂũĂ ŵĞĚŝĕƁĞƐ
ĚĂĚŽƐ͘
ĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂƐŶŽďĂŶĐŽĚĞĚ
•
ŽŵŽĐĂŵƉŽŽ
ŽŶƐƵŵŽĠƉŽƐƐşǀĞůĚĞĨŝŶŝƌĂƵŶŝĚĂĚĞƋƵĞƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘ƵŶŝĚĂĚĞƉĂĚƌĆŽ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂƐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ
ŶĄƌŝĂƐ Ġ Ž ŬtŚ ;ƋƵŝůŽǁĂƚƚͲŚŽƌĂͿ͕ ŵĂƐ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƋƵĞ Ž ƵƐƵĄƌŝŽ ƐĂŝďĂ Ž
ƋƵĂŶƚŽŐĂƐƚŽƵĞŵZĞĂŝƐ͘W
WĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞŬtŚƉĂƌĂZĞĂŝƐ ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂƌĂ
ƚĂƌŝĨĂǀŝŐĞŶƚĞĚĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞŽŶĚĞŽŵĞĚŝĚŽƌĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚŽ͘
•
EŽ ĐĂŵƉŽ dĂƌŝĨĂĂ Ġ ĚĞĨŝŶŝĚŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂ ƚĂƌŝĨĂ ƉĂŐĂ͕ Ğŵ ƌĞĂŝƐ͕͕ ƉĞůŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ Ƶŵ
ƋƵŝůŽǁĂƚƚͲŚŽƌĂ͘ ƐƐĞ ǀĂůŽƌƌ Ġ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ƉĞůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ ŽŶĚĞ Ž ŵĞĚŝĚŽƌ
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ĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚŽ͘KƵƐƵĄƌŝŽĚĞǀĞŝŶĨŽƌŵĂƌĞƐƐĂƚĂƌŝĨĂĐĂƐŽƋƵĞŝƌĂƐĂďĞƌƋƵĂŶƚŽŐĂƐƚŽƵĞŵZĞĂŝƐ
ĂŽŝŶǀĠƐĚĞŬtŚ͘
•
ŽŵŽ Ă ĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ Ġ ĨĞŝƚĂ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ġ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƵŵĂ ĚĂƚĂ ŶŽ ĐĂŵƉŽ ĂƚĂ ƉĂƌĂ Ğǆŝďŝƌ Ž ŐƌĄĨŝĐŽ ĚĂƋƵĞůĞ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
•
KĐĄůĐƵůŽĚŽƐƋƵŝůŽǁĂƚƚƐͲŚŽƌĂŐĂƐƚŽƐĠĨĞŝƚŽĚĞĚƵĂƐĨŽƌŵĂƐĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞĐŽŵŽĂ
ŵĞĚŝĕĆŽĠĨĞŝƚĂƉĞůŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
ͲWŽƌ,ŽƌĂ͗ƋƵĂŶĚŽŽƵƐƵĄƌŝŽĨĂǌŵĂŝƐĚĞƵŵĂŵĞĚŝĕĆŽĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ͲWŽƌWĞƌşŽĚŽ͗ƋƵĂŶĚŽŽƵƐƵĄƌŝŽĨĂǌĂƉĞŶĂƐƵŵĂŵĞĚŝĕĆŽĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
EŽ ĐĂŵƉŽ DĞƚĂ ĚĞĨŝŶĞͲƐĞ ƵŵĂ ŵĞƚĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ͘ Ž ƐĞ ŐĞƌĂƌ Ž ŐƌĄĨŝĐŽ͕ ĐŽŵ Ă ŽƉĕĆŽ ĚĞ ŵĞƚĂ
ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂ͕ƐĞƌĄƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌƐĞƐƵĂŵĞƚĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽĐƵŵƉƌŝĚĂŽƵŶĆŽ͘ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ĂƐĞŐƵŝƌ͗

&ŝŐƵƌĂϰ͘/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉĞƐƐŽĂů͘

ϰ͘Ϯ͘ϱ'ĞƌĂĕĆŽĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐ
YƵĂŶĚŽŽƐĞƌǀŝĚŽƌƉĞƐƐŽĂůƚĞŵƉŽƐƐĞĚĞĂůŐƵŵĂƐŵĞĚŝĕƁĞƐ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůŐĞƌĂƌŐƌĄĨŝĐŽƐ͘ƐƐĞƐŐƌĄĨŝĐŽƐ
ƐĆŽŐĞƌĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞũĄĨŽƌĂŵƌĞĐĞďŝĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂŐĞƌĂĕĆŽĚŽƐŐƌĄĨŝĐŽƐ
ƵƐŽƵͲƐĞŽ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ:&ƌĞĞŚĂƌƚƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŐƌĄĨŝĐŽƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂ
ůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ:ĂǀĂ͘

ϰ͘Ϯ͘ϲ'ƌĄĨŝĐŽƐŐĞƌĂĚŽƐ
KƐŐƌĄĨŝĐŽƐŐĞƌĂĚŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂŶƵĂŝƐ͕ŵĞŶƐĂŝƐŽƵĚŝĄƌŝŽƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞůĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĞŵZĞĂŝƐĞŽƵ
Ğŵ<tŚ͘ƐĨŝŐƵƌĂƐϱĞϲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂůŐƵŵĂƐĚĞƐƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͗
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&ŝŐƵƌĂϱ͘ŽŶƐƵŵŽĚŝĄƌŝŽƉŽƌŚŽƌĂĞŵ<tŚ

&ŝŐƵƌĂϲ͘ŽŶƐƵŵŽDĞŶƐĂůĞŵ<ǁŚ

ϰ͘Ϯ͘ϳ'ƌĄĨŝĐŽƐĚĞŵĞƚĂ
K ƵƐƵĄƌŝŽ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƵŵĂ ŵĞƚĂ Ă ƐĞƌ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘ K ŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ ĞǆŝďŝƌĄ ƐĞ Ž ĐůŝĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽ ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĂďĂŝǆŽ ĚŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ĚĂ ŵĞƚĂ͘ ƐƐĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ
ŶĆŽĂũƵĚĂƌĄĂĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌ͕ĂƉĞŶĂƐŵŽƐƚƌĂƌĄƐĞŽƵƐƵĄƌŝŽĞƐƚĄĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽ͕ĚĞĨĂƚŽƌĞĚƵǌŝƌŽƐŐĂƐƚŽƐĞŵ
ƐƵĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͘ĨŝŐƵƌĂϳŵŽƐƚƌĂăƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽŐƌĄĨŝĐŽĚĞŵĞƚĂ͘
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&ŝŐƵƌĂϳ͘hƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽŐƌĄĨŝĐŽĚĞŵĞƚĂ

ϱ͘KE>h^K
ƐƐĞ ƉƌŽũĞƚŽ ǀŝƐĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĐŽŵ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ
ƚĞůĞŵĞƚƌŝĂ͘ŽŵĂĂĚŽĕĆŽĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͞^DZd'Z/͟ĠƉŽƐƐşǀĞůŽƵƐƵĄƌŝŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůŽďƚĞƌƵŵŵĂŝŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞƐĞƵĐŽŶƐƵŵŽ͕ƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ǀŝƚĂƌĄƚĂŵďĠŵĞƌƌŽƐ
ŶĂƚĂƌŝĨĂĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘
 Ĩŝŵ ĚĞ ĂƉƌŝŵŽƌĂƌ ĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ Ğ ĚĂƌ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ă ƉĞƐƋƵŝƐĂ ƐĆŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͗
• ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͗ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚĂŵ Ă
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĚĂĚŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƋƵĞŽƐĚĂĚŽƐƉŽƐƐĂŵƐĞƌƐĞŵƉƌĞĞŶǀŝĂĚŽƐĂŽ
ƐĞƌǀŝĚŽƌ͘
• ŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞƉĞƌĨŝůĚĞƵƐƵĄƌŝŽ͗ĞƐƐĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽƐĞƌĄĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞŽďƚĞƌĚŽ
ƵƐƵĄƌŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽƐƐĂ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ƐĞƵƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞĐĄůĐƵůŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉĞƌĨŝůĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘

•

^ĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͗ƐĞƌĄŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŵĠƚŽĚŽƐƉĂƌĂƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚĂĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽƐĚĂĚŽƐŶŽĞŶǀŝŽĂŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘

•

ůƚĞƌĂĕĆŽĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͗ĂƉĞƐĂƌĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ:ĂǀĂƉĂƌĂĐĞůƵůĂƌ
;:ϮDͿƐĞƌŵƵůƚŝƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂƚƵĂůŝǌĂƌŽƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽůĞƚŽƌĚĞĚĂĚŽƐŵſǀĞů
ƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽĐĂƐŽ͕ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŶĚƌŽŝĚ͘

ϲ͘Z&ZE/^/>/K'Z&/^
>h/͕ &͘ ͘ K ƋƵĞ Ġ ^DZd'Z/ ͍ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŵĂƌƚŐƌŝĚŶĞǁƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŽͲƋƵĞͲĞͲƐŵĂƌƚͲ
ŐƌŝĚͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵDĂƌĕŽ͕ϮϬϭϭ͘
Z͘'>s/E͖<͘z'Z͘WĞƌĨĞĐƚWŽǁĞƌ͗,ŽǁƚŚĞDŝĐƌŽŐƌŝĚZĞǀŽůƵƚŝŽŶtŝůůhŶůĞĂƐŚůĞĂŶĞƌ͕'ƌĞĞŶĞƌ͕
ĂŶĚDŽƌĞďƵŶĚĂŶƚŶĞƌŐǇ͕EĞǁzŽƌŬ͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕ϮϬϬϵ͘
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ƵƌŽƉĞĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇWůĂƚĨŽƌŵĨŽƌůĞĐƚƌŝĐŝƚǇEĞƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĐĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĐƵŵĞŶƚ
ĨŽƌƵƌŽƉĞ͛ƐůĞĐƚƌŝĐŝƚǇEĞƚǁŽƌŬŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵфŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͘ĞƵͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ
DĂƌĕŽ͕ϮϬϭϭ͘
D͘'ƌĂŶŐĞƌDŽƌŐĂŶ͖:ĂǇƉƚ͖>ĞƐƚĞƌ͘>ĂǀĞ͖DĂƌŝũĂ͘/ůŝĐ͖DĂƌǀŝŶ^ŝƌďƵ͖:ŽŶD͘WĞŚĂ͘dŚĞŵĂŶǇ
ŵĞĂŶŝŶŐƐŽĨΗ^DZd'Z/Η͘ďƌŝĞĨŶŽƚĞĨƌŽŵƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚWŽůŝĐǇĂƌŶĞŐŝĞ
DĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
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Este artigo descreve uma ferramenta computacional para detecção em tempo real de defeitos internos em
TPCs. Os possíveis defeitos internos considerados no TPC são nas colunas capacitivas e/ou nos
enrolamentos do TP intermediário. Essa ferramenta tem como entrada as tensões amostradas dos secundários
dos TPCs. A sua formulação é baseada na transformada wavelet discreta, que caracteriza claramente um
defeito interno no TPC. É utilizado um modelo de TPC retirado da literatura para avaliar o algoritmo
proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo proposto é eficiente para detecção de defeitos
inernos no TPC.
manutenção preditiva, defeito interno no TPC, transformada wavelet discreta

Os sistemas de proteção têm como finalidade proteger os equipamentos que constituem o sistema elétrico de
potência, tais como, transformadores, linhas de transmissão ou geradores, mantendo a continuidade do
serviço de energia e evitando danos a estes equipamentos. O adequado funcionamento do sistema de
proteção depende grandemente da acurada reprodução das variáveis da alta tensão nos secundários dos
Transformadores de Instrumentos (TIs). Nesse sentido, a manutenção adequada dos TIs é um ponto chave
para aumentar a disponibilidade do sistema, incrementando os lucros das empresas de energia.
Entre os TIs tem-se os Transformadores de Potencial Capacitivo (TPCs) que reproduzem os efeitos
transitórios e de regime permanente aplicados ao circuito de alta tensão no circuito de baixa tensão. Defeitos
nesses equipamentos prejudicam a sua classe de exatidão, modificando os resultados no circuito de baixa
tensão, podendo levar a atuação indevida da proteção, prejudicando à supervisão do sistema.
Há vários estudos na literatura abordando TPCs. Iravani et al (1998), Kezunovic et al (1992) e Fernandes Jr.
et al (2007) realizaram estudos sobre o desempenho de modelos de TPCs quando submetidos a transitórios.
Izykowski et al (1998), Zadeh (2004) e Kang (2007) desenvolveram métodos para mitigar os distúrbios da
tensão secundária de TPCs quando a tensão do sistema de transmissão/subtransmissão de energia sofre uma
mudança brusca de estado. Outros estudos abordaram a manutenção preditiva dos TPCs através de medições
em tempo real obtidas no seu secundário. Michaelis (2003) apresentou dois métodos para realizar o
monitoramento contínuo de TPCs, utilizando controladores lógicos programáveis e interfaces HomemMáquina. Os dois métodos são baseados na diferença entre as tensões das fases para detectar a deterioração
dos elementos capacitivos ou avarias nestes equipamentos. Lachman (2007) apresentou uma ferramenta de
monitoramento remoto e avaliação do estado operativo de TPCs instalados em subestações em operação. A
metodologia empregada neste sistema foi baseada no monitoramento das tensões de seqüência zero
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resultantes de cada conjunto trifásico de TPCs instalados nos barramentos e baias das linhas de transmissão
ou transformadores da subestação.
Neste trabalho é apresentado um algoritmo para detecção on-line de defeitos internos nos TPCs. O algoritmo
utiliza tensões amostradas em tempo real advindas do secundário dos TPCs e aplica Transformada de
Wavelet (TW) para identificar um possível defeito interno. Os resultados deste algoritmo podem ser
utilizados na manutenção preditiva dos TPCs.
O trabalho é organizado da seguinte forma: seção 2 analisa os possíveis defeitos internos que ocorrem nos
TPCs e seu efeito no comportamento do equipamento dentro do sistema elétrico; na seção 3 é apresentado
uma metodologia de detecção de defeitos internos nos TPCs; na seção 4 são apresentados os resultados da
aplicação dessa metodologia em um TPC através de simulações computacionais e na seção 5 é feita a
conclusão do trabalho.

A Manutenção Preditiva (MP) pode ser definida como a atuação realizada com base em modificação de
parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Seu objetivo é
prevenir as falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de parâmetros diversos,
permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Ela privilegia a disponibilidade
à medida que não promove a intervenção nos equipamentos ou sistemas, pois as medições e verificações são
efetuadas com o equipamento produzindo (Endrenyi et al, 2001).
Devido aos componentes internos dos TPCs serem de difícil acesso, A MP desses equipamentos geralmente
é baseada em medições feitas no seu lado secundário, eliminando à necessidade de desmontá-los ou de
acesso aos seus componentes internos (Michaelis, 2003), (Lachman, 2007) .
Entre os TIs, o TPC é o equipamento que apresenta maior complexidade na representação de seu circuito
equivalente. De acordo com Fernandes Jr. (2003), a dificuldade é maior em virtude da presença de
capacitores de alta tensão, elementos não lineares, dispositivos de proteção e capacitâncias parasitas nos
enrolamentos do seu transformador de potencial indutivo. A obtenção dos parâmetros do equipamento para
freqüências mais altas também constitui um obstáculo para a sua modelagem, pois requer a medição em
laboratório da resposta em frequência para que os resultados sejam validados.
A metodologia empregada nos estudos encontrados na literatura, referentes à modelagem dos TPC’s,
consiste em adotar um modelo básico e a partir dele realizar estudos para verificar como os parâmetros do
circuito interferem na resposta em freqüência. Após a verificação dos itens que têm maior e menor influência
para a resposta do equipamento nas faixas de freqüência analisadas, o circuito inicial é reformulado. Essa
reformulação consiste em dar mais ênfase à representação dos parâmetros de maior influência na resposta do
TPC e retirar do modelo os itens que não interferem de forma significativa.
Neste trabalho foi adotado o circuito equivalente do TPC adotado em Fernandes Jr. (2003) (Figura 1). O
modelo é constituído por divisor de tensão capacitivo, reator de compensação, transformador de potencial
intermediário e circuito supressor de ferro-ressonância.
De acordo com Zadeh e Li (2008) o divisor de tensão capacitivo reduz a tensão de entrada para um valor
intermediário que será entregue aos terminais do TP indutivo (C1 e C2 representam as capacitâncias do
divisor de tensão). O reator de compensação é uma reatância ajustável utilizada para manter em fase as
tensões de entrada e de saída do equipamento (Lc, Rc e Cc representam a indutância, a resistência e a
capacitância parasita, respectivamente, do reator de compensação). Os ajustes de amplitude geralmente são
feitos por meio de derivações presentes no TP intermediário que é responsável por fornecer uma tensão de
saída compatível com os equipamentos que estão conectados na saída do TPC (Lp e Rp representam a
indutância e a resistência do enrolamento primário do TP indutivo; Lm e Rm são a indutância e a resistência
do ramo de magnetização do TP indutivo). O reator de compensação e o TP intermediário possuem núcleo
ferromagnético. Além de introduzirem perdas, eles também produzem ferro-ressonância devido a nãolinearidade dos núcleos de ferro. Para mitigar esse problema os fabricantes incluem no TPC um circuito
supressor de ferro-ressonância (M representa a indutância de acoplamento de um reator não saturável,
ilustrado por Lf1 e Lf2, Rf e Cf representam a resistência e a capacitância do circuito supressor de ferroressonância).
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Esta seção descreve inicialmente a transformada de wavelet e logo após, um algoritmo baseado em TW que
analisa as tensões trifásicas amostradas em tempo real do secundário do TPC para detectar um possível
defeito interno do equipamento. São analisados defeitos na coluna de capacitores e nos enrolamentos do TP
indutivo.

.
Apesar de algumas das idéias que fundamentam a teoria da Transformada Wavelet existirem desde 1910 com
as descobertas de Haar, o desenvolvimento dessa ferramenta começou a ocorrer de fato a partir da década de
80. As wavelets são ferramentas de grande eficiência em aplicações nos mais variados campos da
engenharia, principalmente pela sua característica de localização espaço-frequência. A principal vantagem da
TW é a sua capacidade de realizar uma análise local, ou seja, analisar um sinal em um ponto ou região
específica. É capaz também de revelar algumas características presentes nos sinais, tais como pontos de
descontinuidades e picos suaves entre outros. Em sinais elétricos, a análise wavelet é capaz de localizar, com
precisão, os instantes de tempo de ocorrência de eventos transitórios.
Wavelet é uma forma de onda de duração limitada e com um valor médio zero. Enquanto a análise de
Fourier se utiliza de ondas senoidais que não possuem limite e são previsíveis, as wavelets são irregulares e
assimétricas. A análise de Fourier divide o sinal em senóide de diversas freqüências. A analise de wavelets
divide o sinal em versões deslocadas e com diferentes escalas da wavelet original (wavelet mãe).
A transformada wavelet contínua (TWC) de um sinal f(t) em relação à wavelet-mãe w(t) é definida pela Eq.
01.
F ( a, b) =

1

a³

+∞

−∞

§t −b·
f (t ) w¨
¸dt
© a ¹

[Eq. 01]

Nessa equação a representa o fator de escala e b o de translação.
A análise de wavelets permite que um sinal seja decomposto em duas partes. Uma com as “altas freqüências”
e outra com o restante do sinal. Ao aplicar o processo sucessivamente podemos decompor o sinal em
componentes de freqüência cada vez menores.
Um coeficiente da TWC, para determinado valor de a e b, representa o grau de semelhança entre a waveletmãe dilatada/transladada e o sinal original. O conjunto de todos os coeficientes associados ao sinal f(t)
caracteriza a representação desse sinal em relação à wavelet w(t).
A discretização dos parâmetros a e b origina a Transformada Wavelet Discreta (TWD). O espaço de
definição do sinal não é uniformemente discretizado, sendo que a discretização do parâmetro de translação
depende da escala da wavelet-mãe (Filho, 2003). Neste trabalho foi utilizada a TWD para a análise dos sinais
do TPC.
A expressão matemática para a TWD é mostrada NA Eq. 02.
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[Eq. 02]

Onde a a0m representa o fator de escala e b nb0a0m o de translação (ambos função de um parâmetro ) e
é a amostra do sinal de entrada.
uando um sinal é decomposto pela TWD, ele é separado em n veis, estando cada um deles relacionado a
uma banda de freqüência. Essa avaliação em diferentes n veis de detalhes é denominada análise multiresolução.
A técnica de análise multi-resolução permite a decomposição de um dado sinal em diferentes n veis de
resolução, fornecendo importantes informaç es tanto no dom nio do tempo como da freqüência. Por esta
técnica, o sinal analisado é primeiramente decomposto em dois outros sinais, uma versão detalhada e outra
atenuada, através de filtros passa alta e passa baixa que são representados matematicamente por funç es
Wavelets e funç es escala, respectivamente. O sinal atenuado, proveniente do filtro passa baixa, é
novamente decomposto, resultando em dois novos sinais detalhados e atenuados, em diferentes n veis de
freqüência. Este processo é repetido até obterem-se as informaç es desejadas associadas a determinados
n veis de freqüências. As componentes de baixa freqüência fornecem a identidade do sinal e as componentes
de alta freqüência, por outro lado, fornecem os detalhes do sinal.
Para a utilização desse algoritmo no cálculo da transformada wavelet discreta, é necessário que o
comprimento do sinal em análise seja uma potência de dois. O comprimento do sinal determina o n mero de
n veis poss veis de serem calculados. Este n mero de n veis é justamente em potência de dois.
A energia contida em cada um dos sinais decompostos do sinal de entrada pode ser calculada pela Eq. 03.
=

³

+∞

−∞

2

()

[Eq. 03]

A função (t) representa um sinal decomposto em um determinado n vel.

O algoritmo proposto considera como entrada o sinal amostrado das tens es do secundário do TPC com uma
taxa de amostragem de ,
z, que corresponde a 2 pontos por ciclo a 0 z. Esse valor garante a
obtenção de
diferentes n veis de resolução, considerado suficiente para o estudo proposto. Essa
amostragem pode ser obtida diretamente dos relés digitais ou oscil grafos digitais que estejam ligados ao
secundário do TPC, ou através de um conversor anal gico/digital usado especificamente para esse fim. Nesta
fase da pesquisa foi considerado que esses dados estão dispon veis, ficando para uma posterior análise a
melhor forma de captura-los em tempo real.
O segundo passo consiste na geração de um sinal de referência, a partir do sinal real coletado. Este sinal tem
a finalidade de estabelecer um padrão de comparação com o sinal real, com base na energia dos coeficientes
da forma de onda dos sinais reais e de referência. A obtenção do sinal de referência depende da determinação
de sua fase e amplitude. Esses parâmetros podem ser obtidos por diferentes métodos, por exemplo, pela
obtenção da componente fundamental da Transformada de Fourier ou pela aplicação do método dos
nimos uadrados. Neste trabalho aplicou-se o método dos m nimos quadrados considerando que o sinal
de referência tenha a sua fundamental na frequência de 0 z.
Estabelecido o sinal de referência, o procedimento se desenvolve com a aplicação da análise multi-resolução
no sinal real e de referência, com o intuito de identificar poss veis distorç es na forma de onda.
Tomando como base o comportamento dos n veis de detalhamento, para os sinais envolvidos na análise,
podem-se estabelecer critérios para a classificação dos dist rbios por meio da energia dos diversos n veis de
detalhamento.
Para a obtenção dos critérios de classificação dos dist rbios observou-se a necessidade de avaliação da
diferença percentual de energia, para o sinal real e de referência ( aouda et al., 2000). Nesta etapa, realizouse o cálculo da diferença percentual de energia entre o sinal real e o sinal de referência segundo a Eq. 0 . O
resultado pode ser visto na Figura 2.
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Δ =

sinal

−

referencia

100

[Eq. 0 ]

sinal

A classificação consiste em determinar que tipo de problema há no sinal que foi recebido pelo software. Esta
classificação é feita a partir da análise dos coeficientes dos oito n veis da TWD. A metodologia dessa análise
é mostrada em Candido (200 ).
Cada n vel da transformada wavelet corresponde a uma faixa de freqüência. Os limites dessas faixas
dependem da freqüência de amostragem. O primeiro n vel vai da metade da freqüência de amostragem até
um quarto dela, o segundo de um quarto a um oitavo, e assim sucessivamente. Esta caracter stica faz com
que no sétimo n vel, por exemplo, estejam os componentes referentes ao 0 z.
Pelo teorema de Perseval, sabe-se que existe uma conservação de energia entre o sinal original e o sinal
transformado, como mostrado em Candido (200 ). poss vel assim, traçar uma curva da distribuição de
energia entre os diversos n veis da transformada. Cada evento tem uma determinada distribuição
caracter stica, inclusive um sinal que não apresenta problema. A energia existente em cada n vel da
transformada corresponde à energia de toda a banda de freqüência existente no n vel em questão, ao
contrário do cálculo de energia através da transformada de Fourier.
Ap s o cálculo da distribuição de energia do sinal que chega ao software, calcula-se a diferença percentual
desta distribuição com a distribuição de um sinal senoidal puro, obtido no simulador (Figura 2). uando o
sinal não apresenta problemas, esse erro é zero. Diferentemente, se no sinal existir algum problema, essa
curva variará.
No secundário do TPC normalmente aparecem transit rios devido a variaç es normais da tensão no seu
primário (variaç es externas). Esse tipo de variação é natural e não pode ser confundida com uma variação
produzida no secundário do TPC devido a um defeito interno. Nesse estudo, foram considerados como
poss veis defeitos internos, falhas nas colunas dos capacitores e/ou no enrolamento do TP intermediário.
TPC. Dessa forma, analisando-se as variaç es que ocorrem na diferença percentual para defeitos internos e
variaç es normais no primário do TPC conseguiu-se distinguir os dois tipos de ru dos, caracterizando
plenamente o defeito interno. Essa diferença fica bem clara quando se analisa a segunda janela ap s a
detecção do ru do.

A ferramenta proposta foi aplicada ao TPC modelado por Fernandes r. (2003). Devido à indisponibilidade
de obtenção de mediç es de campo do secundário do TPC, foram realizadas simulaç es a partir do ATP
(Alternative Transient Program). O TPC modelado é mostrado na figura 3.
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Foram simuladas variaç es externas na tensão do circuito primário do TPC de 10 a 100 para mais e para
menos em relação a tensão nominal. Por exemplo, a figura mostra uma variação externa de 10 na tensão
do primário e sua respectiva curva de diferença percentual de energia na janela ap s a detecção do ru do no
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secundário do TPC e a figura
intermediário .

mostra o sinal ap s um defeito interno no TPC no enrolamento do TP

Comparando-se o sinal com ru do mostrados na figura e verifica-se que o transit rio de uma variação
externa é mais intenso que quando ocorre um defeito interno. Esses resultados se mostram nas curvas de
diferença de percentual de energia pois se observa que nos n veis e da figura (variação externa) os
valores são positivos enquanto que na figura (defeito interno) os valores são negativos. Esses mesmos
resultados foram encontrados para todas as simulaç es feitas como o modelo de TPC mostrado na figura 3.

Neste trabalho foi apresentada uma ferramenta computacional para detecção em tempo real de defeitos
internos em TPCs. Os poss veis defeitos internos considerados no TPC foram nas colunas capacitivas e/ou
nos enrolamentos do TP intermediário. Essa ferramenta tem como entrada as tens es amostradas dos
secundários dos TPCs. Com base na transformada de wavelet discreta é feito uma análise das curvas de
diferença de energia para cada janela de entrada e a partir de peculiaridades encontradas nessas curvas
quando o ru do é produzido por um defeito interno, esse problema pode ser detectado. imulaç es para
validação do algoritmo foram realizadas. Devido à indisponibilidade de se fazer mediç es em campo, foi
utilizado o software ATP, pr prio para simulação de transit rios eletromagnéticos em sistemas elétricos. O
algoritmo proposto apresentou excelentes resultados obtendo êxito em todas as simulaç es.

Os autores agradecem ao F A ( nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do aranhão), e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient fico e Tecnol gico (CNPq) pelo apoio ao desenvolvimento do
projeto.
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ϭ

Ϯ

,ĂǇĂŶŶĂ^ŽĂƌĞƐWŝŶŚĞŝƌŽ ͕>ƵĂŶ>ĞŽŶĂƌĚŽsŝĞŝƌĂĚĞDŽƌĂŝƐ Ğ:ŽƐĠWŝŶŚĞŝƌŽĚĞYƵĞŝƌŽǌͲEĞƚŽ
ϭϮϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽŵĂǌŽŶĂƐͲĂŵƉƵƐDĂŶĂƵƐŝƐƚƌŝƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŚĂǇĂŶŶĂ͘ƐŽĂƌĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹůƵĂŶ͘ŝĨĂŵ͘ĐŵĚŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹƉŝŶŚĞŝƌŽΛŝĨĂŵ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϯ

Z^hDK
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽĂƵƚƀŶŽŵĂƌĞƋƵĞƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ĂĚĂƉƚĂƌͲ
ƐĞĂŶŽǀĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽďƚŝĚĂƐĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŽŵďĂƐĞ
ŶŽƐĚĂĚŽƐĐŽůĞƚĂĚŽƐ͕ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵƚƀŶŽŵŽƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽĚĞƌŽďƀƐŵſǀĞŝƐƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ƚƌĂũĞƚſƌŝĂƐ͕ĐŽŶĨĞƌŝŶĚŽĂŽƌŽďƀĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŽďƚĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂƐƵĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽŶƚŽƐĚĞ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂůǀŽƐ Ğ ĚĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘ ĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ă ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ Ğŵ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŽŶĚĞ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ŵƵĚĂŵ ĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ Ġ Ƶŵ ƉƌŽďůĞŵĂ ĂŝŶĚĂ Ğŵ ĂďĞƌƚŽ͕ ĐƵũĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ
ƐŽůƵĕĆŽŶĆŽƐĆŽƚƌŝǀŝĂŝƐĞĚĞƉĞŶĚĞŵĚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͘KƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƚĞſƌŝĐĂĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƋƵĞƉƌŽƉƁĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƉĂƌĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽĚĞƵŵ
ƌŽďƀ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ǀŝƐĆŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ Ğŵ ƋƵĞ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
ĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĨşƐŝĐŽƐĞƌĄƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͘ƐĐĞŶĂƐǀŝƐƵĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉŽƌƵŵĂĐąŵĞƌĂƚƌĂǌĞŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĂƐĞƌĞŵƚŽŵĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞŽƌŽďƀƐĞ
ĚĞƐůŽƋƵĞ ĚĞ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ĂƚĠ Ƶŵ ĂůǀŽ ĚĞƐǀŝĂŶĚŽͲƐĞ ĚĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƋƵĞ ŵƵĚĂŵ ĚĞ ƉŽƐŝĕĆŽ
ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƌŽďƀƐĞĚĞƐůŽĐĂ͘KƚƌĂďĂůŚŽƵƚŝůŝǌĂƵŵƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽĂƵŵƉĂƌĐąŵĞƌĂͬƌŽďƀĞƵƚŝůŝǌĂĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽůƵĞƚŽŽƚŚƉĂƌĂŽĨůƵǆŽĚĞĚĂĚŽƐ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
 ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ ĐŽŵŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĄ ƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂ ĐŽŵ Ž ƵƐŽ ĚĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ͕ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ Ğ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ďĂƐĞĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉŽƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ ŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƉŽƌ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ ŶĆŽ
ĂƉĞŶĂƐĞŵƚƌĂďĂůŚŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĞŵƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽ
ĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞĚŝŵŝŶƵŝƌŽƚĞŵƉŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽŶĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞŚƵŵĂŶĂ;D/dd>Θ
E'Zd,͕ϮϬϬϯͿ͘
^ĞŐƵŶĚŽŽŶŝŶͲ&ŽŶƚĞƚĂů;ϮϬϬϳͿ͕ĂsŝƐĆŽŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƚĞŵƐĞƚŽƌŶĂĚŽƵŵĂĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐŵĂŝƐ
ďĂƌĂƚĂƐ Ğ ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ƶŵ ƌŽďƀ ƉŽƐƐĂ ƉĞƌĐĞďĞƌ Ž ŵƵŶĚŽ ĨşƐŝĐŽ͕ ĐŽŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĐŽŵŽ
ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ŵĂƉĂƐ͕ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĂƵƚƀŶŽŵĂ͕ ƌĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ Ğ
ŝŶƐƉĞĕĆŽ͘ǀŝƐĆŽĠƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽĂƵƚƀŶŽŵĂ͕ĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽƵƐŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ͘ƚĂƌĞĨĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŝƐĆŽĠĞŶƚĆŽĚĞƚĞĐƚĂƌƉŽŶƚŽƐ
ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ͕ĞůĞ ƵƐĂ ĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚŝŵĂƌ ĂƐ
ƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƌŽďƀ͕ĂůǀŽĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĞ ŽŶŝŶͲ&ŽŶƚ Ğƚ Ăů ;ϮϬϬϳͿ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƵƐĂŵ ǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĞƐƚĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ŶĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĂƐĞƌŶĂǀĞŐĂĚŽĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉĞƌĐĞďĞŵŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĞŶƋƵĂŶƚŽŶĂǀĞŐĂŵƉŽƌĞůĞ͘KƚŝƉŽĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵƵŵ
ŵĂƉĂ ĚĞ ŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ Ġ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ƌŽďƀ ŶĂǀĞŐĂ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĂƋƵŝ ƉŽƌ ƵŵĂ ŐƌĂĚĞ
ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͘
hŵ ŐƌĂŶĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ Ġ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğ ŽƵ ƉƌĞǀĞƌ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ ĞŶƚƌĞ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ Ğ Ƶŵ ĂůǀŽ͕ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞ ŵŽǀĞƌ
ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ƌŽďƀ ŶĂǀĞŐĂ͘  ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ Ž ƌŽďƀ ĞƐƚĞũĂ Ă ĐĂĚĂ ŝŶƐƚĂŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
KůŝǀĞŝƌĂ;ϮϬϭϬͿƉƌŽƉƁĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉĂƌĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽĂƵƚƀŶŽŵĂĚĞƌŽďƀƐŵſǀĞŝƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƵŵĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ ƚŽƉŽůſŐŝĐŽ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ Ă ƚĠĐŶŝĐĂ ĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ĐŽŵŽ 'ƌĂĚĞ ĚĞ KĐƵƉĂĕĆŽ Ġ
ĐŽŵďŝŶĂĚĂ ĐŽŵ Ƶŵ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĞƐƋƵĞůĞƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ
ƚŽƉŽůſŐŝĐŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĨŝůƚƌŽƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽƐĚĞĞƌŽƐĆŽĞĂďĞƌƚƵƌĂĨŽƌĂŵƵƚŝůŝǌĂĚŽƐǀŝƐĂŶĚŽ
ƌĞĚƵǌŝƌ Ă ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ĚĞ ƌƵşĚŽƐ ŶĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ sĄƌŝŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ĨŽƌĂŵ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƚĂŶƚŽĞŵŶşǀĞůĚĞƐŝŵƵůĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽĞŵƵŵ
ƌŽďƀƌĞĂů͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵƋƵĞĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĞƐƋƵĞůĞƚŝǌĂĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĐŽŵďŝŶĂĚĂ
ĂŽŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽŵĠƚƌŝĐŽĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĠƵŵĂĨŽƌŵĂƐŝŵƉůĞƐĞǀŝĄǀĞůĚĞƐĞŽďƚĞƌĂƐůŝŶŚĂƐƚŽƉŽůſŐŝĐĂƐĚŽ
ĞƐƉĂĕŽůŝǀƌĞĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ƐƚĞĂƌƚŝŐŽƉƌŽƉƁĞƵŵŵĠƚŽĚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽǀŝƐĆŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽĚĞƵŵƌŽďƀŵſǀĞů
Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ŵſǀĞŝƐ͕ ďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞ Ğŵ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐĂƉƚƵƌĂĚĂƐ Ă ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ
ƌĞŐƵůĂƌĞƐƉĂƌĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͕ƐĞŶĚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐŝƐƚĞŵĂĞŽƌŽďƀ
ŵſǀĞůǀŝĂůƵĞƚŽŽƚŚ͘KƚƌĂďĂůŚŽĠĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĞƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵ;W/E,/ZKĞƚ
Ăů͕ϮϬϭϬͿ͘
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵſǀĞŝƐĠƵŵĂƚĂƌĞĨĂƋƵĞŝŵƉƁĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽĂŵďŝĞŶƚĞʹĞŵŵƵĚĂŶĕĂĐŽŶƚşŶƵĂĐŽŵŽƐĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƌŽďƀĞĚŽƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐʹĞƋƵĂŶƚŽăĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽƋƵĞĚĞǀĞƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĂŽƌŽďƀŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞ
ƐƵĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĂƚĞŵƉŽĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌŽĚĞƐǀŝŽĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
KŵĠƚŽĚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚĞǀĞƉƌŽǀĞƌĂŽƌŽďƀĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĐŽƌƌĞƚĂĚŽƉŽŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂĂƚĠŽĂůǀŽ͕
ůĞǀĂŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ Ž ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ğ Ž ŵĂƉĂ ŐĞƌĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͖ ĚĞǀĞ ĂŝŶĚĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƋƵĞ Ž ƌŽďƀĞǆĞĐƵƚĞ ŽƐ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ŐĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵ Ă ĚĞǀŝĚĂ
ĞĨŝĐĄĐŝĂ Ğ Ğŵ Ƶŵ ƚĞŵƉŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĂĐĞŝƚĄǀĞů Ͳ ĂƋƵĞůĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƋƵĞ Ž ƌŽďƀ ƐĞ ůŽĐŽŵŽǀĂ ƐĞŵ ƐĞ
ĐŚŽĐĂƌĐŽŵŶĞŶŚƵŵŽďƐƚĄĐƵůŽ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


EŽ ĞƐĐŽƉŽ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ǀĂŝ ƚƌĂƚĂƌ ƵŵĂ ǀĞƌƐĆŽ Ğŵ ĞƐĐĂůĂ ŵĞŶŽƌ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ŽŶĚĞŽƌŽďƀŵſǀĞů͕ŽĂůǀŽĚĞĐŚĞŐĂĚĂĞŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉŽƌĐŽƌĞƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ǀŝƐşǀĞŝƐƉŽƌƵŵĂĐąŵĞƌĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂŽƌƚŽŐŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉůĂŶŽĚĂĐĞŶĂ͕ŵĂƐƋƵĞ
ĂŝŶĚĂ ĂƐƐŝŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƌĞĂŝƐ ĚĞ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƚƌĂƚĂ Ă ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞĂŝƐ ĚŽ
ƚĞŵĂ͘
 ĐƌŝƚŝĐŝĚĂĚĞ ĞƐƚĄ ŶĂ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ğŵ ƐĞƌ ĄŐŝů ŶĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕
ŽŶĚĞŽƐĐŽŵĂŶĚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌŽďƀ͕ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ
ĂĐŽŶƚĞĕĂĞŵƚĞŵƉŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƐƵĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͘
^ĞĕĆŽϮĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŝƐĆŽĞĐŽŵŽ
ƐĞĚĄŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͘^ĞĕĆŽϯǀĞƌƐĂƐŽďƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽƉŽƐƚŽĞĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐƐĞƌĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽϰ͘

Ϯ͘ K^/^dDEs'K
ŝĂŶƚĞ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĂƵƚƀŶŽŵĂ͕ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƋƵĞƌĞŐĞŽǀĞşĐƵůŽƌŽďſƚŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŽƌŽďƀƐĞĚġĐŽŵĞĨŝĐĄĐŝĂĞ
ƐĞŵĐŽůŽĐĂƌĞŵƌŝƐĐŽĂƐƵĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĞĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗
•

ƋƵŝƐŝĕĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͖

•

WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͖

•

ƵƚŽͲůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͖

•

>ŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͖

•

ZĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͖

•

ĞƐǀŝŽĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵſǀĞŝƐ͘

KƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƚƌŝŶŐĞĂƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽƉĂƌĂƌŽďƀƐŵſǀĞŝƐƋƵĞƐĞůŽĐŽŵŽǀĞŵĐŽŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƌŽĚĂƐ͕
Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ƉůĂŶŽƐ͕ Ğ ĐŽŵ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚŽ ĞƐƉĂĕŽ Ă ƐĞƌ ŶĂǀĞŐĂĚŽ
ĐŽŶƚĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽůƵŐĂƌ͕ĐŽŵŽĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽĂůǀŽĞĚĞƉŽƐƐşǀĞŝƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
YƵĂŶƚŽ ĂŽ ƵƐŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĂĚŽƚŽƵͲƐĞ ƐŽŵĞŶƚĞ Ž ƵƐŽ ĚĞ ƵŵĂ
ĐąŵĞƌĂĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŽƐĞŶƐŽƌ͕ƉŽŝƐǀŝĂďŝůŝǌĂĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽĂŵďŝĞŶƚĞƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚŽĐŽŶƚĂƚŽĨşƐŝĐŽ͘ƐŝŵĂŐĞŶƐĐĂƉƚƵƌĂĚĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĚĂǀŝƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘hƐĂŶĚŽƚĂŝƐŝŵĂŐĞŶƐ͕
Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ǀŝƐĆŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ŽŵĂƉĂ ĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ Ž ƚƌĂũĞƚŽ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƉŽƌƵŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ
ƋƵĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ĞƐĐŽůŚĞ Ž ŵĞůŚŽƌ ĐĂŵŝŶŚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
KƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚŝŶąŵŝĐŽƐ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ƐĆŽ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ ƌĂƐƚƌĞĂƌ ƵŵĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ ůŝǀƌĞ ĚĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ğ
ƌĞĐĂůĐƵůĄͲůĂ ĚŝĂŶƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞ Ġ ƵŵĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ă ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ
ĂƵƚƀŶŽŵĂŽĐŽƌƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞŽĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ůŽŐŽ͕ŽŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵŽďƚĞƌĚĂĚŽƐĞŵŝŶƐƚĂŶƚĞƐ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ Ğ ŐĞƌĂƌ ƵŵĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ ƉĂƌĐŝĂů Ğŵ ĚŝƌĞĕĆŽ ĂŽ ĂůǀŽ ĨŝǆŽ͕ ƌĞƉĞƚŝŶĚŽ ĞƐƐĂ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĂƚĠ ƋƵĞ Ž
ƌŽďƀĂƚŝŶũĂŽĂůǀŽ͘K^ŝƐƚĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƉŽĚĞƐĞƌĞǆƉůŝĐĂĚŽŶŽ&ůƵǆŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ
&ŝŐƵƌĂϭ͘
dĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ŶĆŽ ƐĆŽ ĨŝǆŽƐ͕ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ƉŽƐŝĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ǀŝƐƵĂůŝǌĂĚŽĐŽŵŽ ƵŵĂƐĠƌŝĞ ĚĞ ŝŶƐƚĂŶƚąŶĞŽƐ͕ ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞƐĐƌĞǀĞŽĞƐƚĂĚŽ ĚŽƚƌĂũĞƚŽ ĞŵƵŵ
ŝŶƐƚĂŶƚĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘ĂĚĂŝŶƐƚĂŶƚĞĚĞǀĞƐĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƉĂƌĂǀĞƌĐŽŵŽĂŵƵĚĂŶĕĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĂĂĕĆŽƋƵĞ
ĞƐƚĄƐĞŶĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ŶŽĐĂƐŽ͕ĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͘

0873



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ



&ŝŐƵƌĂϭͲ&ůƵǆŽŐƌĂŵĂĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽĂƵƚƀŶŽŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽ͘ĚĂƉƚĂĚŽ
Ž;WŝŶŚĞŝƌŽĞƚĂů͕ϮϬϭϬͿ

K ŵĠƚŽĚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞĨŝŶĞͲƐĞ
Ě
ĐŽŵ ĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂĂŐĞŶƐ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğŵ
ƋƵĞƐƚĆŽ͕ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐƉĂƌĂƌĞƚŝƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƷƚĞŝƐăĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽůƵŐĂƌ͕ĞĂďƵƐĐĂ
ĚĞƵŵƉĞƌĐƵƌƐŽŵĂŝƐĐƵƌƚŽĂƚĠŽ
ŽĂůǀŽ͘
WĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ŽƐ ƚĞƐƚĞƐ Ğŵ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͕ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ Ġ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͘ ^ŝŵƵůŽƵ
ƵͲƐĞ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵ
ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ ďĞŵ ĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ĨƵŶĚŽ
Ž ĨŝǆŽ ;ƉƌĞƚŽͿ Ğ ƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽƐŽďũĞƚŽƐ ĚŝŶąŵŝĐĂ͘ WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕
W
Ġ ĨĞŝƚĂĂ
ŵŽŶƚĂŐĞŵĚŽĐĞŶĄƌŝŽŽŶĚĞƐĞƉ
ƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞŽǀĞşĐƵůŽŶĂǀĞŐƵĞ;ĂŵďŝĞŶƚĞƐŝŵƵůĂĚŽͿ͕ƋƵĞĚĞǀĞĐŽŶƚĞƌ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͕ Ž ĂůǀŽ Ğ Ž ƌŽďƀ ĐŽďĞƌƚŽƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ Ğ ĚŝƐƉŽƐƚŽƐ
ĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘ Ɛ ĐŽƌĞƐĞƐĐŽůŚ
ŚŝĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĂǌƵů ƉĂƌĂ ŽĂůǀŽ͕ǀĞƌĚĞ ƉĂƌĂŽďƐƚĄĐĐƵůŽƐ Ğ ǀĞƌŵĞůŚŽ ƉĂƌĂŽ
ƌŽďƀ͘
hŵĂ ĐąŵĞƌĂ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĂŽ ƉůĂŶŽ ĚĂ ĐĞŶĂĂ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ ƵŵĂ ǀŝƐƚĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝŶƚĞƐ ĚŽ ĐĞŶĄƌŝŽ͘  ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ Ƶŵ ƚĞĞŵƉŽ ĚĞ ƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
ƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĞĠĨĞŝƚĂĂĐĂƉƚƵƌĂĂĚĞŝŵĂŐĞŶƐƉĞůĂĐąŵĞƌĂ͘ŽŶĨŽƌŵĞĂ&ŝŐƵƌĂϮ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲƌƌĂŶũŽĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐŽĚŽĐĞŶĄƌŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĞƐ͘ĐąŵĞƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽ
ĞŶƐĂŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƋƵĞƉŽƐƐƵŝŽƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞĞŶƚĆŽĞŶǀŝĂŽ
ŽƐĐŽŵĂŶĚŽƐƉĂƌĂŽZŽďƀǀŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĞĐĂƉƚƵƌĂĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞĂƐŝŵĂŐĞ
ůƵĞƚŽŽƚŚ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


WĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞEĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ĂĐĂĚĂƉĂƐƐŽƵŵĂŶŽǀĂŝŵĂŐĞŵĠĐĂƉƚƵƌĂĚĂĞĠƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůƉĂƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐͲƋƵĞŵƵĚĂŵ
ĚĞƉŽƐŝĕĆŽĞŶƋƵĂŶƚŽŽƌŽďƀŶĂǀĞŐĂͲŽĂůǀŽĂƐĞƌĂůĐĂŶĕĂĚŽĞŽ ƉƌſƉƌŝŽƌŽďƀ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĞůĞƌĞĂůŝǌĂŽ
ƚƌĂũĞƚŽ͘
ĞƚĂƉĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐŐĞƌĂĐŽŵŽƐĂşĚĂƵŵĂŝŵĂŐĞŵďŝŶĂƌŝǌĂĚĂĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵĐĠůƵůĂƐ
;ŐƌĂĚĞͿ͕ŽŶĚĞĐĂĚĂĐĠůƵůĂƚĞŵĚŝŵĞŶƐĆŽĚĞϭϬϬǆϭϬϬƉŝǆĞůƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĂĚĂƉƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ĞŶƚƌĞĂĐąŵĞƌĂĞĂĐĞŶĂĂƐĞŽďƚĞƌĂƐŝŵĂŐĞŶƐ͘ŐƌĂĚĞĠƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĞŵƵŵŵĂƉĂĚĞƉŽƐŝĕĆŽĞŵ
ĨŽƌŵĂĚĞŵĂƚƌŝǌ͕ĐĂĚĂĐĠůƵůĂĚĂŐƌĂĚĞŶĂŝŵĂŐĞŵĞƋƵŝǀĂůĞĂƵŵǀĂůŽƌŶĂŵĂƚƌŝǌ͕ĂƋƵĂůƚĞŵŽŵĞƐŵŽ
ŶƵŵĞƌŽ ĚĞ ůŝŶŚĂƐ ĞĐŽůƵŶĂƐ ĚĂ ŐƌĂĚĞ͕ ĞĐĂĚĂ ĐĠůƵůĂ Ġ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĂŽƚĂŵĂŶŚŽ ĚŽ ƌŽďƀ͘K ǀĂůŽƌ ƋƵĞ
ĐĂĚĂ ƉŽƐŝĕĆŽ ŶĂ ŵĂƚƌŝǌ ĂƐƐƵŵĞ Ġ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůŽ ŽďũĞƚŽ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂ ĂƋƵĞůĂ ƉŽƐŝĕĆŽ͘  ĐĠůƵůĂ Ġ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŽĐƵƉĂĚĂĐĂƐŽƚĞŶŚĂƉĞůŽŵĞŶŽƐƉĂƌƚĞĚĞƵŵĞůĞŵĞŶƚŽŶĞůĂ͘
K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ġ Ž Ύ ;ͲĞƐƚƌĞůĂͿ͕ ďĂƐƚĂŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ŶĂ ĂĐĂĚĞŵŝĂ ƉĂƌĂ Ă
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞƌŽƚĂƐ͕ŽŶĚĞĂƐŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐĨŽƌŶĞĐĞŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂĞƐƚĂĚŽ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ Ă ƉƌŽĐƵƌĂ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ŶĂƐ ƌŽƚĂƐ ŵĂŝƐ ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĂƐ ;Zh^^>> Θ EKZs/'͕ ϮϬϬϰͿ͘  
ŵĂƚƌŝǌ ŐĞƌĂĚĂ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ġ ƉĂƐƐĂĚĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ Ύ ƋƵĞ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞůĂ͕ĐĂůĐƵůĂŽƚƌĂũĞƚŽŵĂŝƐĐƵƌƚŽƋƵĞŽƌŽďƀĨĂƌĄƉĂƌĂĐŚĞŐĂƌĂŽĂůǀŽ͘KĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ĚĞďƵƐĐĂĨŽƌŶĞĐĞĞŵĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƋƵĞŽƌŽďƀĚĞǀĞƐĞŐƵŝƌƉĂƌĂ
ŵĂŶƚĞƌĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĂƚĠŽĂůǀŽ͘
dĞŶĚŽĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞŽŶĚĞĞƐƚĄŽĂůǀŽ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽŵĞƐŵŽĠĨŝǆŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂŝƌĄĐŽŶƚƌŽůĂƌ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƌŽďƀ ǀŝĂ ůƵĞƚŽŽƚŚ ĐŽŵ Ž ĞǆĂƚŽ ĐŽŵĂŶĚŽ Ă ƐĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͕ ůŝŐĂŶĚŽ ƐĞƵƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶĚƵǌŝƌŽƌŽďƀăĚŝƌĞŝƚĂ͕ăĞƐƋƵĞƌĚĂŽƵƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŝƐƐŽ͕ĂůƚĞƌĂŶĚŽĂĂŶŐƵůĂĕĆŽĚĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĚĞ
ϵϬΣĞŵϵϬΣ;ƚƌĂũĞƚſƌŝĂĚĞĨŝŶŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐƉĞůŽΎͿ͘
 ĐĂĚĂ ƉĂƐƐŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ Ġ ŽďƚŝĚĂ Ğ Ƶŵ ŶŽǀŽ ĐŽŵĂŶĚŽ Ġ
ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ ƉĞůŽ ƌŽďƀ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŵŽǀĞ ĚĞ ƵŵĂ ĐĠůƵůĂ ă ƉƌſǆŝŵĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƐ ŶŽǀĂƐ ƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂŐĞƌĂĚĂ͘
^Ğ ĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ĚŽ ƉĂƐƐŽ Ă ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŵĐŽŵ ĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ Ğŵ ƋƵĞĞƐƚĄŽ ĂůǀŽ͕
ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞƋƵĞĨŽŝĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĂƚĠŽĂůǀŽƐĂƚŝƐĨĂǌĞŶĚŽŽŽďũĞƚŝǀŽĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽŽĨŝŵĚŽ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͘ ƐƐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂŵ ƋƵĞŽ ƌŽďƀ ŶĂǀĞŐƵĞ ƉĞůŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉĂƐƐŽ Ă ƉĂƐƐŽ ƐĞŵƐĞ
ĐŚŽĐĂƌĐŽŵŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐƋƵĞŵƵĚĂŵĚĞƉŽƐŝĕĆŽĂŝŶƐƚĂŶƚĞƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͘
ƐĞŐƵŝƌ͕ƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŝƐĆŽ͕ĐŽŵŽƐĞĚĄŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͕ĞĐŽŵŽĠĨĞŝƚĂĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽǀŝĂůƵĞƚŽŽƚŚ͘

Ϯ͘ϭK^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀŝƐĆŽ
hŵĂ ĐąŵĞƌĂ ĐŽŵƵŵ ĚĞǀĞ ĐĂƉƚƵƌĂƌ ŝŵĂŐĞŶƐ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ƌŽďƀ ŶĂǀĞŐĂ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ͕ Ž
ƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĠĐĂƉĂǌĚĞƉĞƌĐĞďĞƌŽŵƵŶĚŽĨşƐŝĐŽ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĄͲůŽĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐƁĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽďƚŝĚĂƐ͘
ŽŵŽŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉŽĚĞŵǀĂƌŝĂƌƐƵĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞƐĞƌƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƉĂƌĂĂƚƵĂůŝǌĂƌĂƐ
ŶŽǀĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŶŽǀĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽƌŽďƀĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞůĞƐ͘WĂƌĂŝƐƚŽ͕
ƐĆŽĐĂƉƚƵƌĂĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĚĂǀŝƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƌŽďƀĞŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘ŝŵĂŐĞŵ͕
ŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĠƚƌĂƚĂĚĂŶŽŵŽĚĞůŽZ'ĚĞĐŽƌĞƐĞƚĞŵĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞϲϰϬǆϰϴϬ͘
WĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ŶĂ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞůĞŵĞŶƚŽ͕ ƉŽĚĞŵͲƐĞ ƐĞƉĂƌĂƌ ĂƐ ďĂŶĚĂƐ ĚĞ ĐŽƌĞƐ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă
ĚĞƐƚĂĐĂƌƐſŽĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞƐĞƋƵĞƌĞŶĨĂƚŝǌĂƌ͕ŵĂƐĂƉĞƐĂƌĚĞƐĞƌƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŝŵƉůĞƐĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞ
ĐŽƌĞƐ ŶŽŵŽĚĞůŽ Z'͕ ŚĄŵƵŝƚĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƋƵĂŶƚŽ ă ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ ŝŶĚƵǌŝƌ ă ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƌƌƀŶĞĂƐĚĂŝŵĂŐĞŵ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


WĂƌĂ ĐŽŶƚŽƌŶĂƌ ĞƐƐĞ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ ,^/ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƵƐĂĚŽ͘ EĞƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ͕ ŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ,͕ ^ Ğ / ĚŽ ƉŝǆĞů ƐĆŽ ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ž ƋƵĞ ƚŽƌŶĂ ƉŽƐƐşǀĞů ĞǆĞĐƵƚĂƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘EĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽŵŽĚĞůŽZ'ƉĂƌĂŽ,^/͘
ƉſƐ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ͕ ĂƐ ĐŽƌĞƐ ƐĆŽƐĞƉĂƌĂĚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƵŵĂǀĂƌƌĞĚƵƌĂ ŶĂ ďĂŶĚĂ , Ͳ ƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂƵŵĂĐŽƌĞǆĂƚĂͲĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌŽŶĚĞŶĂŝŵĂŐĞŵĞǆŝƐƚĞŵƉŝǆĞůƐĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐ
ƚƌġƐ ĐŽƌĞƐ ĞƐĐŽůŚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĞŶƚĆŽ ƐĞƉĂƌĂƌ Ğŵ ƚƌġƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕
ƵŵĂƉĂƌĂĐĂĚĂĐŽƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ͘
ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ Ƶŵ &ŝůƚƌŽ 'ĂƵƐƐŝĂŶŽ Ġ ĂƉůŝĐĂĚŽ ŶĂƐ ƚƌġƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ŽďƚŝĚĂƐ ŶĂ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ďĂŶĚĂƐ͕
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶĚĞƐĞũĄǀĞŝƐ ŐĞƌĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞŵŝŶĚƵǌŝƌĂĞƌƌŽƐĚĞĂŶĄůŝƐĞ;'KE>͖tKK^͕ϮϬϬϬͿ͘
DĞƐŵŽĐŽŵŽƵƐŽĚŽĨŝůƚƌŽŐĂƵƐƐŝĂŶŽĂƐŝŵĂŐĞŶƐĂŝŶĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƌƵşĚŽƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚĞƐƚĞƌĞŵ
ƐŝĚŽƐƵĂǀŝǌĂĚŽƐ͘/ƐƚŽƌĞƋƵĞƌŽŽƵƐŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞůŝŵŝĂƌŝǌĂĕĆŽĞďŝŶĂƌŝǌĂĕĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵ͕ůĞǀĂŶĚŽĂ
ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽƚŽƚĂůĚŽƐƌƵşĚŽƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
WĂƌĂ ďŝŶĂƌŝǌĂƌ ĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂͲƐĞ Ƶŵ ůŝŵŝĂƌ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽƌ ĚŽ ƉŝǆĞů͕ ƐĞ Ž ƉŝǆĞů ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂĨŽƌŵĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂŽůŝŵŝĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ŽƉŝǆĞůĚĞƐĂşĚĂƌĞĐĞďĞŽǀĂůŽƌϮϱϱ;ĐŽƌ
ďƌĂŶĐĂͿ͕ƐĞŽƉŝǆĞůĚĞĞŶƚƌĂĚĂĨŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞŽůŝŵŝĂƌ͕ŽƉŝǆĞůĚĞƐĂşĚĂĂƐƐƵŵĞŽǀĂůŽƌϬ;ĐŽƌƉƌĞƚĂͿ͘
ƐƐŝŵ͕ ĂƐ ƚƌġƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ;ƵŵĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ƐŽŵĞŶƚĞ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĞƌĂŵ ĚĂ ĐŽƌ ǀĞƌĚĞ͕ ŽƵƚƌĂ
ƐŽŵĞŶƚĞĐŽŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĐŽƌǀĞƌŵĞůŚĂĞĂŝŶĚĂŽƵƚƌĂƐŽŵĞŶƚĞĐŽŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĐŽƌĂǌƵůͿƚĞƌĆŽƐĞƵƐ
ŽďũĞƚŽƐ Ğŵ ĚĞƐƚĂƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĐŽƌ ďƌĂŶĐĂ Ğ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĞƐƚĂƌĆŽ ŶĂ ĐŽƌ ƉƌĞƚĂ͘ EŽ ƉƌſǆŝŵŽ
ƉĂƐƐŽ͕ĂƐŝŵĂŐĞŶƐƐĆŽĚŝǀŝĚŝĚĂƐĞŵĐĠůƵůĂƐ;ŐƌĂĚĞͿ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƵŵƉĂƐƐŽĂƐĞƌƉĞƌĐŽƌƌŝĚŽƉĞůŽ
ƌŽďƀ͘

Ϯ͘ϮWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞdƌĂũĞƚſƌŝĂ
KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞďƵƐĐĂƵƚŝůŝǌĂĚŽĠŽΎWĂƚŚĨŝŶĚŝŶŐ;ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽͲĞƐƚƌĞůĂͿ͕ĞůĞďƵƐĐĂŽŵĞŶŽƌ
ĐĂŵŝŶŚŽ Ğŵ Ƶŵ ŐƌĂĨŽ ĚĞ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů Ă Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ĨŝŶĂů͘ ^ĞŐƵŶĚŽ ZƵƐƐĞůů Θ EŽƌǀŝŐ ;ϮϬϬϰͿ ƉĂƌĂ
ƌĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĚŽůŽĐĂůŽŶĚĞŽƌŽďƀƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĂƚĠƵŵĚĞƐƚŝŶŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͕ŽĞƐƉĂĕŽ
ĚĞĞƐƚĂĚŽƐĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŵŽƵŵĂŵĂƚƌŝǌĞĐĂĚĂĐĠůƵůĂĚĞƐƐĂŵĂƚƌŝǌĠƵŵĞƐƚĂĚŽ͘
 ĞƚĂƉĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ŐĞƌĂ ĐŽŵŽ ƐĂşĚĂ ƚƌġƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ďŝŶĂƌŝǌĂĚĂƐ ĚŝǀŝĚŝĚĂƐ Ğŵ
ĐĠůƵůĂƐ;ŐƌĂĚĞͿ͕ĞĂƐŐƌĂĚĞƐƐĆŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂƐĞŵŵĂƉĂĚĞƉŽƐŝĕĆŽĞŵĨŽƌŵĂĚĞŵĂƚƌŝǌƋƵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĂ
ƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝĚŽŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŵĂƚƌŝǌŐĞƌĂĚĂĠƵƚŝůŝǌĂĚĂĐŽŵŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƉĂƌĂĞƐƚĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽƋƵĞĐĂůĐƵůĂŽƚƌĂũĞƚŽŵĂŝƐĐƵƌƚŽƋƵĞŽƌŽďƀĨĂƌĄƉĂƌĂĐŚĞŐĂƌĂŽĂůǀŽ͘
 ĨƵŶĕĆŽ ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂ ƵƐĂĚĂ ĨŽŝ͗ &с'н,͘ KŶĚĞ , Ġ Ž ĐƵƐƚŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚŽ ĐĂŵŝŶŚŽ ƋƵĞ ĂŝŶĚĂ ĨĂůƚĂ
ƉĞƌĐŽƌƌĞƌ͖ ' Ġ ĐƵƐƚŽ ĚŽ ĐĂŵŝŶŚŽ ũĄ ƉĞƌĐŽƌƌŝĚŽ͖ & Ă ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ĚĂ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ƚŽƚĂů ;Zh^^>> Θ EKZs/'͕
ϮϬϬϰͿ͘KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞďƵƐĐĂĨŽƌŶĞĐĞĐŽŵŽƐĂşĚĂƉĂƐƐŽĂƉĂƐƐŽĚĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂƋƵĞŽƌŽďƀĚĞǀĞƐĞŐƵŝƌĞŵ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐ͘

Ϯ͘ϯdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞĚĂĚŽƐ
ŽŵŽŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŶĆŽĞƐƚĄĂĐŽƉůĂĚŽĂŽƌŽďƀ͕ƚŽƌŶŽƵͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉĂƌĂ Ž ƌŽďƀ ƋƵĞ ŶĆŽ ƵƚŝůŝǌĂƐƐĞ
ĐĂďŽƐ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞĞŶƚĆŽƉĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂůƵĞƚŽŽƚŚ͕ƉŽŝƐŽƌŽďƀƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƚĞƐƚĞƐŽĨĞƌĞĐĞĞƐƐĞƐƵƉŽƌƚĞ͘
WĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂůƵĞƚŽŽƚŚƉĂƌĂ Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ >'K ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ Ă ďŝďůŝŽƚĞĐĂ нн ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ >ŝďƌĂƌǇ ĐŽŵ
ůŝĐĞŶĕĂ'W>;'ĞŶĞƌĂůWƵďůŝĐ>ŝĐĞŶĐĞͿ͕ƉŽŝƐĚŝƐƉƁĞĚĞƵŵĂĐůĂƐƐĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐŽŶĞǆĆŽůƵĞƚŽŽƚŚĞƉŽĚĞ
ƐĞƌƵƐĂĚĂĐŽŵĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐŽŵƉŝůĂĚŽƌĞƐнн͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


hŵĂǀĞǌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĂĐŽŶĞǆĆŽ͕ĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĐĂƌƚĞƐŝĂŶĂƐŐĞƌĂĚĂƐƉĞůŽΎƐĆŽĂŶĂůŝƐĂĚĂƐƉĞůŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ğ ŽƐ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ĚŽďƌĂƌ ă ĚŝƌĞŝƚĂ͕ ĚŽďƌĂƌ ă ĞƐƋƵĞƌĚĂ ŽƵ ŝƌ ƉĂƌĂ ĨƌĞŶƚĞ ;ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐͿ ƐĆŽ ĞŶǀŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ƌŽďƀ ǀŝĂ ůƵĞƚŽŽƚŚ͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ĂƐƐŝŵ ƋƵĞ
ƚŽŵĂƌĂĚĞĐŝƐĆŽĚŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĂƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͕ŽƌŽďƀƌĞĂůŝǌĞŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞŽĐŽŵĂŶĚŽ͘ĐĂĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ƵŵŶŽǀŽĐŽŵĂŶĚŽĠŐĞƌĂĚŽĞĞǆĞĐƵƚĂĚŽƉĞůŽƌŽďƀ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐ
ŶŽǀĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂŽďƚŝĚĂ͘

Z^h>dK^/^h^^O^
ŽŵŽ ƉƌŽǀĂ ĚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ Ğ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ƚĞƐƚĞƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽ<ŝƚƌŽďſƚŝĐŽĚĂůŝŶŚĂ>'KD/E^dKZD^;,E^E͕ϮϬϬϳͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ&ŝŐƵƌĂϯ͕ĚĞǀŝĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ăƐ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ Ă ƐƵĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ ĐŽŶĨĞƌĞ͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌ Ă ƉĂƌƚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ŽƋƵĞŶĆŽĞǆĐůƵŝŽƵƐŽĚŽŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞŵŽƵƚƌĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͘
WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂĚŽƚŽƵͲƐĞ Ž <ŝƚ ƌŽďſƚŝĐŽ Eyd ŵŽĚĞůŽ ϵϳϵϳ ĚĂ ůŝŶŚĂ >'K
D/E^dKZD^ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ƌŽďƀƐ ǀŽůƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘ ƐƚĞƐ
ŬŝƚƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ďůŽĐŽƐ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ ;ƉĞĕĂƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ >'KͿ͕ ƌŽĚĂƐ͕ ŵŽƚŽƌĞƐ͕ ĞŝǆŽƐ͕
ĞŶŐƌĞŶĂŐĞŶƐ͕ ƉŽůŝĂƐ Ğ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ ƉŽƌ ƉĞĕĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌĞƐ͕
ƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞƚŽƋƵĞ͕ƐŽŵ͕ůƵǌĞƵůƚƌĂͲƐŽŵĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů;EydďƌŝĐŬͿ͘
ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚŽ>ĞŐŽEydƐĆŽ͗ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĚĞϯϮďŝƚƐ͕ƚƌġƐŵŽƚŽƌĞƐ͕ƋƵĂƚƌŽ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƉŽƌƚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽh^͕ĐŽŶĞǆĆŽůƵĞƚŽŽƚŚ͕ďĂƚĞƌŝĂƌĞĐĂƌƌĞŐĄǀĞů͕ŵĞŵſƌŝĂƐͲ
Ϯϱϲ<ďǇƚĞƐ&>^,͕ϲϰ<ďǇƚĞƐZD͕ŝƐƉůĂǇ>;ĚŽƚŝƉŽDĂƚƌŝǌϭϬϬǆϲϰƉŝǆĞůͲŐƌĄĨŝĐŽďƌĂŶĐŽĞƉƌĞƚŽͿ͕
ĂůƚŽ &ĂůĂŶƚĞ͕ ϯ WŽƌƚĂƐ ĚĞ ƐĂşĚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞǆĆŽ ĚŽƐ ŵŽƚŽƌĞƐ Ğ ϰ WŽƌƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞǆĆŽ ĚŽƐ
ƐĞŶƐŽƌĞƐ͘

ƌŝĐŬʹŽŶƚƌŽůĞĚŽZŽďƀ

hŵĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵĚŽƌŽďƀ

&ŝŐƵƌĂϯʹĞŵ;ĂͿZŽďƀŵſǀĞů>ĞŐŽDŝŶĚƐƚŽƌŵƐĞĞŵ;ďͿEydƌŝĐŬ͕ĂƵŶŝĚĂĚĞůſŐŝĐĂĚŽƌŽďƀ͘

ƚƌĂǀĠƐĚĂƵŶŝĚĂĚĞůſŐŝĐĂƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů;ďƌŝĐŬͿĠƉŽƐƐşǀĞůĞǆĞĐƵƚĂƌŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐŶĂƐƵĂ
ŵĞŵſƌŝĂ͕ƐĞŶĚŽŝŶƷŵĞƌĂƐĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ;,E^E͕ϮϬϬϳͿ͘
KƐ ƚĞƐƚĞƐ ĨŽƌĂŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ Ğŵ Ƶŵ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƌŽďſƚŝĐĂ ŵſǀĞů ŶŽ
ĂŵƉƵƐ DĂŶĂƵƐ ŝƐƚƌŝƚŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚŽ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ &ĞĚĞƌĂů ĚŽ ŵĂǌŽŶĂƐ͕ ĐŽŵ Ƶŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ŶĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ W ϲϰ ďŝƚƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů tŝŶĚŽǁƐ ^ĞǀĞŶ͕ WĞŶƚŝƵŵ ƵĂůͲĐŽƌĞ ϭ͘ϳ'Śǌ͕ Ϯ ' ĚĞ
ŵĞŵſƌŝĂ͕ Ğ ƵŵĂ ĐąŵĞƌĂ ĚŝŐŝƚĂů ĐŽůŽƌŝĚĂ ŵŽĚĞůŽ >ŝĨĞĂŵ syϳϬϬϬ͘ K ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĐŽŶƚĠŵ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƵŵĂ
ŵĞƐĂĂŽĐĞŶƚƌŽĚĞƚĂŵĂŶŚŽϭϱϬǆϰϬϬŵŵŽŶĚĞĨŽŝŵŽŶƚĂĚŽŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽĚŽƌŽďƀ͕ĐŽŵŽ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĂůǀŽĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
WĂƌĂ ĐŽŶƚŽƌŶĂƌ Ă ŝŶǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ă ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ͕ Ž ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶƐŝƐƚŝƵ ŶĂ ŵŽŶƚĂŐĞŵ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă &ŝŐƵƌĂ ϰ͕ Ğ ĚĞƉŽŝƐ ŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĨŽƌĂŵ
ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽĐƵƉĂƌĞŵ ƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ğ ƵŵĂ ŝŵĂŐĞŵ ĨŽŝ ĐĂƉƚƵƌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ĐĂĚĂ
ŵƵĚĂŶĕĂ͘
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;ĂͿ









;ďͿ

&ŝŐƵƌĂϰʹ;ĂͿ/ŵĂŐĞŵĚĂǀŝƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĚŽĐĞŶĄƌŝŽ͘;ďͿDŽŶƚĂŐĞŵĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͘

KƐŝƐƚĞŵĂŽďƚĞǀĞŽĐŽŵĂŶĚŽƉĂƌĂŽƉĂƐƐŽĚŽƌŽďƀĞĞƐƚĞĂƚĞŶĚĞƵŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂŽĐŽŵĂŶĚŽ͘
&Žŝ ĐŽůŽĐĂĚĂ ƵŵĂ ƉĂƵƐĂ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĂƐ ƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƋƵĞĠ
ĚĞƐĨĞŝƚĂ ƉĞůŽ ŽƉĞƌĂĚŽƌ͘ K ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐſĚŝŐŽ Ġ ĚĞ ϵϮ ŵŝůŝƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ ƐŽŵĂŶĚŽͲƐĞ Ž
ƚĞŵƉŽĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƌŽďƀ͕ĂŶĂǀĞŐĂĕĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐŝŵƉŽƐƚĂƐ͘
K ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŽŝ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ Ă ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĂ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ğ ĨŽŝ
ĂŶĂůŝƐĂĚŽ ƐĞƵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŽďƚĞŶĚŽ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗ EŽ ĐĂƐŽ Ğŵ ƋƵĞ Ă ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĂƚĠ Ž ĂůǀŽ
ĞƐƚĞũĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞŽďƐƚƌƵşĚĂƉĞůŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͕ŽƌŽďƀĨŝĐĂŝŵſǀĞů͖ŵƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ŵſǀĞŝƐ͕ŵĂƐƐĞŵƵŵĂůǀŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŵƵŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵĚĞĞƌƌŽ;͞ůǀŽŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ͟ͿĞ
ŶĆŽŐĞƌĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͖EŽĐĂƐŽĞŵƋƵĞŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŽďƐƚƌƵĞŵƚŽĚĂƐĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽĂŽ
ƌĞĚŽƌĚŽƌŽďƀ͕ĞƐƚĞĨŝĐĂƌĄŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŵĂĂĕĆŽ͘
>ĞŵďƌĂŶĚŽƋƵĞĞƐƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐĆŽŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂƐ͕ĐĂƐŽŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵƵĚĞŵĚĞƉŽƐŝĕĆŽĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ŵƵĚĞ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĨŽƌŶĞĐĞƌĄĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ͕ƉŽŝƐŽŵĞƐŵŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƚƵĂůŝǌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͘
KƐŝƐƚĞŵĂƌĞĂůŝǌĂĂĐĂĚĂƉĂƐƐŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵĐŽŵĂǀŝƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞŶƚƌĂĚĂ;&ŝŐƵƌĂϱĂͿĠƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂĞĚĞƉŽŝƐĚĞŐĞƌĂĚĂĂŐƌĂĚĞ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂŐĞƌĂ
ƚƌġƐŝŵĂŐĞŶƐĚĞƐĂşĚĂ͕ĐĂĚĂƵŵĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĚŽƐŽďũĞƚŽƐ͗ĂůǀŽ͕ƌŽďƀĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϱď͕ĐĞĚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͘

&ŝŐƵƌĂϱͲ;ĂͿsŝƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĚĂŝŵĂŐĞŵĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘;ďͿ/ŵĂŐĞŵĚĞƐĂşĚĂĐŽŶƚĞŶĚŽĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽĂůǀŽ͘;ĐͿ/ŵĂŐĞŵ
ĚĞƐĂşĚĂĐŽŶƚĞŶĚŽĂƉŽƐŝĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĚŽƌŽďƀ͘;ĚͿ/ŵĂŐĞŵĚĞƐĂşĚĂĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
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ĂĚĂĐĠůƵůĂĚĂŐƌĂĚĞĚĂŝŵĂĂŐĞŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĐĠůƵůĂĚĂŵĂƚƌŝǌD;ϱ͕ϳͿ͕ ŽŶĚĞĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽĚĂ
ŵĂƚƌŝǌĂƐƐƵŵĞŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶ
ŶĚĞŶƚĞĂŽĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ &ŝŐƵƌĂϲ͘ƐƐĂŵĂƚƌŝǌĚĞ
ƉŽƐŝĕƁĞƐŐĂƌĂŶƚĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞďƵƐĐĂΎƌƌĂƐƚƌĞŝĞŽƉƌſǆŝŵŽƉĂƐƐŽ
ĂƚĠŽĂůǀŽ͕ĂĨŝŵĚĞƐĞƌĞŶǀŝĂĚŽĂĂŽƌŽďƀǀŝĂůƵĞƚŽŽƚŚ͘


&ŝŐƵƌĂϲͲDĂƚƌŝǌĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐ͘

ĂĚĂ ĐĠůƵůĂ ƚĞŵ ƐĞƵ ĞƐƚĂĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ůŝǀƌĞ ŽƵ ĐŽŵ ŽďƐƚĄĐƵůŽ͘ ^ĆĆŽ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ ĂƐ ĐĠůƵůĂƐ
ĂĚũĂĐĞŶƚĞƐĂŽƌŽďƀĞĞŵƐĞŐƵŝĚ
ĚĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂƉƌſǆŝŵĂĐĠůƵůĂĂƐĞƌ ŽĐƵƉĂĚĂ͘ĂďĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌ
ƋƵĞ ƚŽĚŽ Ž ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŝŝƚĂů͕ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ƉŽƐŝĕƁĞƐ Ğ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ
Ě ƉĂƐƐŽ ĚĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ Ġ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽŝŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚĂŵĞŶƚĞĞĂƌĞƐƉŽƐƚĂĠĞǆĞĐƵƚĂĚĂƉĞůŽƌŽďƀĂƚĠƋƵĞŽďƚĞŶŚĂĂŽƉƌſǆŝŵŽƉĂƐƐŽ͘
EĞƐƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨŽƌĂŵƌĞĞĂůŝǌĂĚŽƐƚĞƐƚĞƐŽŶĚĞŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵſǀĞŝƐĨŽƌĂŵĐĂƌƌŝŶŚŽƐĚĞƉƌĞƐƐĆŽ͕
ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽƐƉŽƌĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƋƵĞ ŽƐƉƌĞƐƐŝŽŶĂǀĂŵƉĂƌĂŐĞƌĂƌĞŵŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĞ ŽƐƐŽůƚĂǀĂŵůŝǀƌĞŵĞŶƚĞ
ŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘KĐĂƐŽŵĂŝƐŝŶƚĞƌĞĞƐƐĂŶƚĞƐĞƌŝĂƐĞŚŽƵǀĞƐƐĞŵŵĂŝƐƌŽďƀƐŵſǀĞŝƐƉ
ƉĂƌĂƐĞƌǀŝƌĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ĞŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ŵĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐŽ
ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐăƉĞƐƋƵŝƐĂƐſƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵĂĂƋƵŝƐŝĕĕĆŽĚĞƵŵƌŽďƀŵſǀĞů͘
KƐƚĞƐƚĞƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽ
ŽŵƐƵĐĞƐƐŽ͕ĐŽŵŽƌŽďƀĂůĐĂŶĕĂĚŽŽĂůǀŽĞĚĞƐǀǀŝĂŶĚŽͲƐĞĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ĞŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƐƚŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽ͘


ϰ͘ KE^/ZO^&/E/^
K ƵƐŽ ĚĂ ƌŽďſƚŝĐĂ ŵſǀĞů ƚĞŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŶĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ ŶŽƐ ƐĞƚƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĞŶƚƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘ WĞƌŵŝƚŝƌ Ă ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĂƵƚƀŶŽŵĂ ĚĞ ƌŽďƀƐ ŵſǀĞŝƐ Ğŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞŵŵ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞƐƚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĞƵƚŝůŝǌĂĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
^Ğŵ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞ ƐĞƌ Ƶŵ
ŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ
Ƶ ƵŵĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ Ƶŵ
ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌĂ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĂƵƚƀŶŽŵĂ ƉĂƌĂ ƌŽďƀƐ ŵſǀĞŝƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ŵſǀĞŝƐ͕ ĐƵũŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞ ŽƐŝƐƚĞŵĂĠĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞŶƚƌŽĚĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƉƌŽƉƀƐ͕ĞƋƵĞĞŵ
ŐĞƌĂůƐĆŽĨƵŶĕĆŽĚŽƉƌſƉƌŝŽĂŵď
ďŝĞŶƚĞĞĚĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐƐŝĕĆŽĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕ƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌŝĂŵĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƌŽďƀƐ
ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐŽďƐƚƚĄĐƵůŽƐ͕ŶĆŽƉĞƌŵŝƚŝƵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƚĞƐ͕ŽƋƵĞĐŽŶƚƵĚŽĨŽŝ
ĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĂŵĂŝƐŶ
ŶŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽ͕ŶĆŽŝŶǀĂůŝĚĂŶĚŽŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŵŽƉƌŽǀĂĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͘
ŽŵŽĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĂĐŝġŶĐŝĂĞŵďƵƐĐĂĚĞƵŵĂƐŽůƵĕĆŽŵĂŝƐĐŽŵƉůĞƚĂƉĂƌĂŽ
ƉƌŽďůĞŵĂ ƚƌĂƚĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ƉĂƐƐƐŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů Ă ĐĂĚĂ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂůĚĂƐŝŶ
ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚŽĂŵ
ƉĂƌĂŽƌŽďƀĞĚŽƐĐŽŵĂŶĚŽƐĚĞŶ
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͘
ŽŵŽ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ Ğŵ ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŵĠƚŽĚ
ĚŽƐ ŵĂŝƐ ƌŽďƵƐƚŽƐ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĐĐĞŶĂ͕ŽĂůǀŽĞŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵſǀĞŝƐ͕ƉĂƌĂŵĞůŚŽ
ŽƌĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐ
ŶĂĐĞŶĂĞĂĚĂƉƚĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŵƵŵĂůǀŽŵſǀĞů͘
EƵŵĂ ǀŝƐĆŽ ŵĂŝƐ ĂŵƉůĂ͕ Ž ŵĠƚŽĚŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĞƐƚĞŶĚŝĚŽ Ğ ĂĚĂƉƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă
Ă ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƌŽďƀƐŵſǀĞŝƐŶŽŵĞƐŵŽĂŵďŝĞŶ
ŶƚĞ͕ŽŶĚĞĐĂĚĂƵŵƐĞƌŝĂĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽŽĂŐĞŶ
ŶƚĞĞƵŵŽďƐƚĄĐƵůŽƉĂƌĂ
ŽŽƵƚƌŽƌŽďƀ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽŝŶĐůƵƐŝǀǀĞƵŵĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ
ŽƌŽďſƚŝĐĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


Z&ZE/^
KE/EͲ&KEd͕&͖͘KZd/͕͖͘K>/sZ͕'͘sŝƐƵĂůEĂǀŝŐĂƚŝŽŶĨŽƌDŽďŝůĞZŽďŽƚƐ͗Ă^ƵƌǀĞǇ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ĂůĞĂƌŝĐ/ƐůĂŶĚƐ͗WĂůŵĂĚĞDĂůůŽƌĐĂ͘ϮϬϬϳ͘

'KE>͕Z͖͘͘tKK^͕Z͘͘WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŝŐŝƚĂůĚĞ/ŵĂŐĞŶƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ůƵĐŚĞƌ͕ϮϬϬϬ͘

,E^E͕:͕͘͘>ĞŐŽEydƉŽǁĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͗ƌŽďŽƚŝĐƐŝŶ͕ϮϬϬϳ͘

D/dd>͕Z͘<͘ΘE'Zd,͕/͘:͘ZŽďŽƚŝĐƐĂŶĚŽŶƚƌŽů͘dĂƚĂDĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕EĞǁĞůŚŝ͕ϮϬϬϯ͘

K>/s/Z͕ :͘ Z͘ hŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ ĂƵƚƀŶŽŵĂ ĚĞ ƌŽďƀƐ ŵſǀĞŝƐ͘ ϮϬϭϬ͘ ϭϬϬ Ĩ͘
ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ ;DĞƐƚƌĂĚŽͿ ʹ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ Ğ ĚĞ ŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ
WĂƵůŽ͕^ĆŽĂƌůŽƐ͕ϮϬϭϬ͘

W/E,/ZK͕,ĂǇĂŶŶĂ^͖͘W/E'͕&ĞůŝƉĞ͖͘Yh/ZKͲEdK͕:ŽƐĠW͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞEĂǀĞŐĂĕĆŽƵƚƀŶŽŵĂĚĞ
sĞşĐƵůŽƐEĆŽdƌŝƉƵůĂĚŽƐĞŵŵďŝĞŶƚĞĐŽŵKďƐƚĄĐƵůŽƐĞŵDŽǀŝŵĞŶƚŽ͘/ŶtŽƌŬƐŚŽƉŽĨhŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ
tŽƌŬƐʹ^/'ZW/͕yy///͕'ƌĂŵĂĚŽ͕ϮϬϭϬ͘

Zh^^>>͕^͘ΘEKZs/'͕W͘/ŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘ϮĞĚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϰ͘
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RESUMO
No presente artigo, apresenta-se um Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação que tem como
características baixo custo de implementação, fácil utilização e eficiência no controle da umidade do
solo, pois possibilita ao usuário o acionamento e o desligamento automático do sistema de irrigação,
impedindo que a cultura fique sem água em suas raízes e também que o solo fique encharcado,
evitando assim a lixiviação de nutrientes.
Como resultado deste projeto, pretende-se a disponibilização de um sistema de irrigação automático de
fácil operação e manutenção, possibilitando ao agricultor uma solução economicamente viável para
irrigação de pequeno, médio e grande porte, contribuindo para o desenvolvimento das espécies
cultivadas, bem como disponibilizando os meios necessários para o uso racional dos recursos hídricos e
de energia elétrica.

Palavras-chave: irrigação, sistema de controle automático, baixo custo, eficiência.

0881

1.

INTRODUÇÃO

Weigl afirma que, nas últimas décadas, houve um crescimento populacional (crescimento
demográfico) bastante significativo. Calcula-se que, entre o século XX e o século XXI, a população
mundial crescia de 1,3%, algo equivalente a 77 milhões de pessoas por ano. Esse aumento populacional
trouxe algumas consequências negativas, entre as quais destaca-se a escassez de alimentos decorrente
de um crescimento mais acentuado da população em relação ao crescimento agrícola. A fim de
solucionar esse problema, intensificou-se o aumento da produção agrícola, o que exigiu também uma
utilização cada vez maior de técnicas de irrigação.
Sabe-se que, atualmente, a população mundial continua em crescimento e a produção agrícola
necessita acompanhar esse ritmo de crescimento de tal forma que possa satisfazer o consumo de
alimento em escala global. Logo, junto a esse crescimento agrícola, segue-se a difusão das técnicas de
irrigação.
De acordo com Gramolelli Junior:
Pesquisas feitas mostram que o uso da água na agricultura corresponde a cerca de
60% da água doce consumida no Brasil, e que boa parte dos sistemas de irrigação não
possui um controle dessa água utilizada para a agricultura. Estima-se, ainda, que 40%
da água destinada à irrigação é perdida por percolação e escoamento superficial, o que
pode causar impactos diretos no solo e na água tais como erosão, lixiviação de
nutrientes, compactação do solo e selamento superficial, além do assoreamento de
corpos d'água, diminuição da qualidade e desperdício do recurso hídrico, promovendo
o impacto ambiental negativo na bacia hidrográfica.

Entre os impactos citados acima, provavelmente o mais importante e crítico seja o desperdício
dos recursos hídricos.
De acordo com Lucci (2003, p. 340), “cerca de 70% da superfície terrestre encontra-se coberta
por água, no entanto, menos de 3% desse volume é água doce, cuja maior parte está concentrada em
geleiras (geleiras polares e neves eternas das montanhas), restando menos de 1% de águas superficiais
para atividades humanas”.
Diante desse panorama, esse projeto apresenta um sistema eletrônico para controle de
irrigação que consiste na automação da irrigação para pequenos, médios e grandes agricultores, de
forma a trazer vantagens tanto ao agricultor quanto à sociedade, dentre as quais citam-se:
x
x

x
x

O agricultor não precisará disponibilizar um agente trabalhador responsável por ligar e/ou
desligar a bomba que aciona o sistema de irrigação;
A utilização do sistema proposto aumentará a eficiência energética, uma vez que a bomba
não trabalhará quando o solo atingir o nível ideal de umidade, proporcionando um tempo
de uso menor da bomba, o que proporcionará um menor custo de energia elétrica ao
produtor;
Essa utilização diminuirá o consumo supérfluo de água de tal forma que beneficiará o
produtor, fazendo com que a terra não fique encharcada, evitando a lixiviação;
Utilizando-se o sistema proposto, atenuar-se-á o gasto da água doce provinda de rios e/ou
lagos, e/ou água provinda do subsolo, ajudando a combater o consumo desnecessário,
beneficiando tanto o produtor quanto a sociedade, tendo em vista que a água é um recurso
natural esgotável que deve ser preservada para a perenidade da vida na terra.
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1.1.

Motivadores

Sabendo-se que a evolução tecnológica tem proporcionado uma melhora significativa na
qualidade de vida dos seres humanos, acredita-se que o desenvolvimento de um projeto que busque a
utilização de tecnologia eficiente e de baixo custo já seja, por si só, um motivador elementar para a
implementação do Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação. No entanto, além disso, há outros
motivadores que devem ser considerados, tais como:

1.2.

x

Oportunizar o trabalho em grupo, a divisão de tarefas e o teste das limitações de cada
participante do projeto, complementar à formação do técnico em informática;

x

Colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Eletricidade e Eletrônica,
bem como buscar novos conhecimentos.

Objetivos
x
x
x
x

2.

Automatizar o sistema de irrigação;
Diminuir o consumo de água na irrigação;
Diminuir o custo com energia elétrica;
Evitar o encharcamento do solo, prevenindo assim a lixiviação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Folegatti:
Um dos aspectos mais importantes da irrigação é a reposição da água ao solo em
quantidade adequada e na ocasião oportuna. O excesso de irrigação geralmente reduz
a produtividade e a qualidade da produção, pode provocar o crescimento excessivo da
planta, o retardamento da maturação dos frutos, a lixiviação de nutrientes solúveis
(principalmente nitrogênio), queda de flores, maior ocorrência de doenças de solo e
distúrbios fisiológicos, maiores gastos com energia e o desgaste do sistema de
irrigação. As quantidades de água aplicada ao solo através da irrigação são
determinadas através de como os sistemas de irrigação são manejados. Usualmente,
maiores quantidades de água são aplicadas através de sistemas de irrigação de
superfície do que sistemas por aspersão e sistemas de irrigação localizados. A
quantidade de água consumida na agricultura irrigada, ou o esgotamento dos recursos
hídricos no processo hidrológico, não é afetado significativamente pelo sistema de
irrigação empregado, ou seja, o sistema de irrigação conduz e entrega a água, mas as
culturas é que impõem a quantidade de água a ser consumida. Uma mudança no
sistema de irrigação pode afetar a maneira de distribuição de água, bem como sua
qualidade, mas, geralmente, não afeta o consumo. Entretanto, a mudança ou
aprimoramento dos sistemas de irrigação freqüentemente diminui os custos da
irrigação. Os rendimentos devem ser maiores que os custos na agricultura irrigada,
como em qualquer outro negócio. A irrigação representa a maior parcela dos custos
em qualquer lugar que se pratica a agricultura irrigada. (1996, p. 1).

O aumento dos custos para a obtenção da água está levando, cada vez mais, os agricultores a
investirem em melhores sistemas de irrigação que proporcionem maior uniformidade de aplicação de
água e melhor manejo da lâmina aplicada. Esse aspecto fica evidente ao se considerar os avanços dos
meios de produção agrícola nas últimas décadas, como trata Nunes:
O caminho que o Brasil elegeu a partir de 1965 para modernizar o meio rural ficou
caracterizado pela difusão e intensificação de um modelo de exploração agrícola que
condicionou o país à definição de um padrão tecnológico voltado para a lógica
produtivista e pela busca constante da eficiência econômica. Esse modelo,
potencializado pela revolução verde, veio a se completar tecnologicamente a partir da
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década de 1990, se configurando num dos mais dinâmicos segmentos da economia
nacional: o agronegócio. (2006, p.1)

Além desse avanço do agronegócio,
As necessidades globais da água (...) não cessaram de crescer desde 1950, a
humanidade já está confrontada com múltiplas crises nestes setores. Como efeito, este
recurso vital está longe de ser repartido de maneira homogênea no espaço e no
tempo. E ele é, sobretudo, distribuído muito desigualmente em termos sociais. Assim,
o consumo diário varia de mais de 600 litros por pessoa nos Estados Unidos a menos
de 10 litros em países africanos. Em escala mundial, a agricultura é o maior
consumidor (70%), seguida da indústria (20%), depois vem o consumo direto da
população (10%). (Deléage, 2003, p. 5-6).

Esse cenário aponta para a necessidade do uso racional da água, isto é, de evitar-se o
desperdício, principalmente em grandes sistemas de irrigação.
Ainda, torna-se fundamental considerar que os sistemas de irrigação disponíveis no mercado
não possuem a flexibilidade necessária para o clima tropical típico do Brasil, pois limitam os horários de
irrigação e não fazem uso de sensores de umidade de baixo custo.

3.

METODOLOGIA

3.1

Descrição do Sistema Eletrônico Projetado

O Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação proposto consiste em um equipamento que
proporciona o acionamento de uma bomba d’água em condições especiais de umidade do solo
cultivado.
O sistema detecta, por meio de seus sensores, as condições de umidade do solo. Desse modo,
ao detectar que o solo está seco, o sistema comandará o acionamento da bomba d’água, mantendo-a
acionada até que a umidade desejada seja detectada pelos sensores, os quais desligarão a bomba,
mantendo-a nesse estado até que seja detectada nova condição seca do solo, reiniciando
automaticamente o ciclo irrigatório.
A fim de atender às características elementares do sistema – quais sejam baixo custo, fácil
utilização, eficiência, além de um encapsulamento que permita sua exposição a fenômenos naturais
como sol e chuva –, para a construção do sistema de irrigação, utilizou-se como referência as obras de
Usberco (2006) e Cruz (2008). Para a confecção do circuito, seguiu-se os seguintes procedimentos:
1. Desenho e análise do circuito projetado: o circuito foi desenhado e o seu funcionamento foi
analisado no EWB (Eletronic Work Bench);
2. Implementação do circuito: o circuito foi montado no Protoboard e testado quanto ao
funcionamento real;
3. Desenho da placa de circuito impresso: a placa de circuito impresso foi desenhada no
software PCB Wiz e, em seguida, fez-se a impressão na placa de fenolite;
. Confecção da placa: após a impressão do circuito na placa de fenolite, imergiu-se a placa em
solução de percloreto de ferro;
. Preparação da placa para fixação dos componentes: após a corrosão feita em solução de
percloreto de ferro, a placa foi perfurada com furador apropriado para a fixação dos
componentes eletrônicos;
. Fixação dos componentes na placa de circuito: foram feitos furos na placa de fenolite e os
componentes eletrônicos a ela foram soldados;
. Encapsulamento do circuito eletrônico: o circuito será colocado em um encapsulamento
para protegê-lo das intempéries, minimizando os efeitos da degradação por sua exposição
aos fenômenos da natureza.
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Algumas dessas etapas podem ser visualizadas nas fotos de 1 a 4, na seção de Anexos do
presente artigo.

3.2

Princípio de Funcionamento

O presente projeto de automação de irrigação consiste em comandar o acionamento e
desligamento de uma bomba d’água, a partir da detecção da umidade do solo. Para tal, dois elementos
sensores de detecção de umidade serão alocados no solo. Ao constatar que o solo encontra-se com a
umidade desejada os sensores enviarão um pulso elétrico para o circuito de comando, e este
comandará o desligamento de uma contactora que por sua vez desligará a bomba d’água. Caso
constate-se que o solo não esteja com a umidade desejada, o sistema ligará a contactora que por sua
vez acionará a bomba d’água, realizando a irrigação.
A figura 1 abaixo demonstra detalhadamente esse funcionamento:

Desligado

Ligado

T0

T1

T2

Ligado

Desligado

Ligado

T3

T4

T5

Figura 1 – Princípio de funcionamento
Durante o período de T0 a T1, destacado em azul, o solo não estará úmido. Logo, o motor
estará ligado bombeando água de forma a umedecer o solo suficientemente até que seja acionado o
dispositivo eletrônico que controla a bomba. O período T1 a T2 corresponde ao tempo em que o solo
perderá a umidade, conduzindo ao reinício do ciclo.
Vale salientar que nesse processo de irrigação não necessariamente ocorrerá de forma
contínua, pois fatores externos poderão afetar o período de tempo que o solo leve para secar, fazendo
com que esse intervalo de tempo possa ser maior ou menor, de acordo com a velocidade com que a
terra vai perdendo a umidade ou a velocidade com que a terra ganhará a umidade.
Durante a implementação do projeto, pensou-se na maneira de informar ao usuário as
condições operacionais do sistema através de LED’s (Light-Emitting Diode) de diferentes cores.

3.3

Procedimento Experimental

Foram realizados vários testes com o sistema proposto, para verificar a sua eficiência. Para tal,
instalou-se o sistema proposto em uma cultura de alfaces no IFRN – Campus Ipanguaçu. O sistema de
irrigação utilizado era por aspersão e utilizava-se uma bomba d’água de 2CV. Interligou-se o Sistema
Eletrônico para Controle de Irrigação à contactora e a bomba.
Sob a supervisão do professor da disciplina de Eletricidade e Eletrônica e de um professor
especialista em Irrigação, manipulou-se os elementos sensores de maneira tal que fossem colocados em
uma profundidade de aproximadamente 5 (cinco) centímetros abaixo da superfície do solo. Ligou-se o
sistema, que ao detectar o solo seco acionou a bomba, que assim permaneceu até que os sensores
percebessem umidade e a desligasse.
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Outros testes foram realizados, em outros locais, com os sensores a profundidades de 10, 20 e
30 centímetros.

4.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Nos testes realizados no IFRN – Campus Ipanguaçu, verificou-se que após ligar o sistema pela
primeira vez, os sensores detectaram baixa umidade e a bomba foi acionada por 20 minutos, sendo
desligada automaticamente pelo Sistema Eletrônico ao perceber que o solo estava com a umidade
desejada. Após 50 minutos do desligamento da bomba, os sensores detectaram novamente um baixo
nível de umidade no solo, o que levou novamente ao acionamento da bomba. Este ciclo foi percebido
durante todos os testes realizado na cultura de alfaces, com pequenas variações no tempo de
acionamento e desligamento da bomba.
A partir da análise dos resultados coletados nos ensaios com o Sistema Eletrônico para
Controle de Irrigação, foi possível constatar sua eficácia, evidenciando que o sistema é capaz de atender
aos objetivos propostos, quais sejam: não permitir que a cultura fique sem água em suas raízes ou que o
solo fique encharcado, evitando o desperdício de água e a lixiviação.
Verificou-se também que caso chova, os sensores detectaram a umidade do solo e não
acionarão a bomba, evitando o desperdício de água e de energia.
Nos sistemas de irrigação controlados por temporizadores o acionamento da bomba é feito de
acordo com os tempos pré-determinados, e no caso de chuva o sistema acionará a bomba, pois só
depende do tempo para realizar o acionamento e desligamento. Já nos sistemas controlados por CLPs
(Controladores Lógicos Programáveis), o sistema de irrigação poderá ser controlado por tempo, quanto
programado para utilizar seus temporizadores e por umidade, se utilizar sensores com esta finalidade.

4.1 Viabilidade Econômica
Os materiais comprados para a fabricação do Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação
foram: placa de circuito impresso, transformador, resistores, capacitores, diodos, relé, LEDs, trimpot,
transistores, arame de solda e outros.
O custo de fabricação do sistema proposto ficou em torno de R$ 27,00, incluindo-se os
elementos sensores.
Encontram-se disponíveis no mercado vários tipos de sistemas utilizados na automação e
controle de processos, dentre eles podemos citar o CLP (Controlador Lógico Programável) que é
equipamento é bastante utilizado na irrigação. Os modelos mais simples, como o CP-WS31/IHM-D,
podem ser adquiridos a partir de R$ 319,00; já os mais avançados como é o caso do CLP Moeller PS4341-mm1, custa aproximadamente R$ 2.500,00.
Muitos sistemas irrigação utilizam temporizadores simples, que fazem o controle da irrigação,
ligando ou desligando a bomba d’água de acordo com o tempo programado. Nesse caso não são
utilizados sensores de umidade do solo, e assim, se chover o temporizador irá acionar o bomba mesmo
que o solo esteja encharcado, pois, só depende do tempo.
Os temporizadores mais simples como o Temporizador Digital Barramento Autovolt G20 pode
ser encontrado ao preço de R$ 38,90, já os mais avançados custam em torno de R$ 198,65, como é o
caso do Temporizador Eletrônico TW21 94 A 242VCA COEL.
Diante do exposto percebe-se que o sistema proposto apresenta um custo bem baixo em
relação aos sistemas disponíveis no mercado.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pretende aqui afirmar que o sistema proposto veio para substituir os sistemas de
controle de irrigação já existentes, como os sistemas comandados por temporizadores ou por CLP’s,
mas, apresentar aos agricultores uma solução para controle de irrigação com baixo custo e eficiência,
além da facilidade de instalação, operação e manutenção.
A eficiência do sistema proposto foi constatada durante os testes realizados, pois em nenhum
momento o sistema permitiu que a bomba d’água fosse acionada, estando o solo úmido.
Com o objetivo de testar o sistema proposto, em diversos tipos de cultura, pensou-se em
produzir e disponibilizar alguns protótipos para agricultores da região do Vale do Açu. E, durante seis
meses de utilização, fazer estudos comparativos com outros sistemas, principalmente com relação ao
consumo de água e de energia. Pretende-se também, realizar os devidos ajustes de acordo com a
cultura a ser irrigada, melhorando e/ou adaptando o sistema proposto, visando atender as expectativas
dos usuários.
Antes de disponibilizar os protótipos aos agricultores da região do Vale do Açu, pensou-se em
encapsular todo o circuito eletrônico, com objetivo de protegê-lo contra as intempéries.
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Foto 1 - Confecção da placa

Foto 2 - Desenho da placa de circuito impresso
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Foto 3- Fixação dos componentes na placa de circuito:

Foto 4 – Circuito em fase de testes antes dos ensaios de campo
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Foto 3- Fixação dos componentes na placa de circuito

Foto

Circuito em fase de testes antes dos ensaios de campo


0890



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


dE/^Kd/D/KKZE/DEdKhDZK'ZKZ
>͘^͘ĂŝƌĞƐĞ^ŽƵǌĂ͕͘͘
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĂĂŚŝĂͲĂŵƉƵƐsŝƚſƌŝĂĚĂŽŶƋƵŝƐƚĂ
ůĞŽƐĐĚŵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹĚƵƌǀĂů͘ĂƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Z^hDK
EĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐƵŵůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚŽĞƐƚĂĚŽĚĂĂƌƚĞƐŽďƌĞDĠƚŽĚŽƐĚĞDĄǆŝŵĂ
ǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ŶĞƌŐŝĂ ſůŝĐĂ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ KƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽ
ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐĞſůŝĐŽƐ͘ŝŶƚĞŶĕĆŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĂ
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƋƵĞǀŝƐĂŵƚƌĂďĂůŚĂƌƐĞŵƉƌĞĞŵĞƐƚĂĚŽſƚŝŵŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ĂƐƐŝŵ ŵĞůŚŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŶĂ ĞǆƚƌĂĕĆŽ Ğ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ŽďƚĞŶĚŽ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĂŽ ŵĞŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƵŵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĞƵŵĂŐĞƌĂĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗KƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕DĄƋƵŝŶĂƐůĠƚƌŝĐĂƐĞŶĞƌŐŝĂſůŝĐĂ͘



0891



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϭ͘ /EdZKhK
ƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ă ĄŐƵĂ͕ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽƌĕĂ ĚŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ǀĞŵ ƐĞŶĚŽ ĞǆƉůŽƌĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ Ă ĂŶƚŝŐƵŝĚĂĚĞ͘
ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ă ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ĂƐ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ ƚĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ŶĂ
ŝŶĂŵĂƌĐĂ͕ŶŽĨŝŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽy/y͕ŵĂƐ͕ŶĆŽƐĞĂůĂǀĂŶĐŽƵĐŽŵƵŵĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƋƵĞƉƵĚĞƐƐĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌ
ĐŽŵĂƐĨŽŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐƉƌŽǀŝŶĚĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐĨſƐƐĞŝƐ͘ƉĞŶĂƐƉŽƌǀŽůƚĂĚĞϭϵϳϬ͕ĐŽŵĂĐƌŝƐĞĚŽ
ƉĞƚƌſůĞŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚŽŵƵŶĚŽĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂŽďƐĞƌǀĂƌĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂŐĞƌĂĕĆŽĞſůŝĐĂ͘Ăş
ƉŽƌĚŝĂŶƚĞ͕ĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽƚĞŵƐĞĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽĞƐĞĞƐƉĂůŚĂĚŽŶŽŵƵŶĚŽĐŽŵŽƵŵĂĚĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ
ƋƵĞŵĞŶŽƐĂŐƌŝĚĞŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘ĨŝŐƵƌĂϬϭĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵŽƐĞĚĞƵŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ŶŽ ŵƵŶĚŽ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ϭϬ ĂŶŽƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϭ ĚĞ ϮϰϬ͘ϬϬϬ Dt
;tt͕ϮϬϭϬͿ͘


&ŝŐƵƌĂϭʹĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂŶŽŵƵŶĚŽDt͘

ǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŶƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĨĂǌĞŵĐŽŵƋƵĞŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞſůŝĐĂŽďƚĞŶŚĂĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƐĆŽ͗
ϭ͘KĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚŽĞŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞĕŽĚŽƐĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐĨſƐƐĞŝƐ͖
Ϯ͘KƐĚĞďĂƚĞƐƋƵĂŶƚŽăĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞŐĂƐĞƐŶĂĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞŵŽĚŽƐĚĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĨŽƌŵĂƐ
ĚĞĞǆƉůŽƌĂƌĞŶĞƌŐŝĂƐůŝŵƉĂƐĞƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͖
ϯ͘KƐĚĂŶŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐƉŽƌĚĞƐĂƐƚƌĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĨſƐƐĞŝƐ͘WŽĚĞͲƐĞĐŝƚĂƌŽĚĞƌƌĂŵĂŵĞŶƚŽĚĞ
ſůĞŽŶŽ'ŽůĨŽĚŽDĠǆŝĐŽĞŽŝŵƉĂĐƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƋƵĞĐĂƵƐŽƵĂŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͖
ϰ͘ K ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶƵĐůĞĂƌ͕ ŽƵ
ŵĞƐŵŽ ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͘ ŽŵŽ ĞǆĞŵƉůŽ ƌĞĐĞŶƚĞ͕ Ž ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ ĚŽ :ĂƉĆŽ
ƋƵĞĐĂƵƐŽƵƐĠƌŝŽƐĚĂŶŽƐĂƵƐŝŶĂŶƵĐůĞĂƌĚĞ&ƵŬƵƐŚŝŵĂ͘
ϱ͘ ƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĕƁĞƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĄǀĞŝƐ͖
ϲ͘ƵŵĞŶƚŽĚĂĞƐĐĂƐƐĞǌĚĞĄŐƵĂ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂĞŶĞƌŐŝĂĞſůŝĐĂŶĆŽƐĞƵƚŝůŝǌĂĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂŐĞƌĂƌ
ĞŶĞƌŐŝĂ͖
ϳ͘DĞůŚŽƌŝĂƐĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ͕ďĂĐŬƵƉĞŽƵƚƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăĞŶĞƌŐŝĂĞſůŝĐĂ͘
ĂĚŽ Ž ĞůĞǀĂĚŽ ĐƵƐƚŽ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ Ğ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉĂƌƋƵĞƐ ĞſůŝĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ƶŵ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ŶĂ ŵĂƚƌŝǌ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ Ġ ĚĞ ƐƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƐĞŐƵŝƌ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂŵŽŵĄǆŝŵŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ŵǀŝƐƚĂĚŝƐƚŽ͕ƉƌŽƉƁĞͲƐĞĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞŵĄǆŝŵĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘
&ĂǌĞŶĚŽ ƵŵĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞů͕ ƐĂďĞͲƐĞ ƋƵĞ Ă ƷůƚŝŵĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ŶĂ ƐĂşĚĂ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϭϬͲϭϱ й ŵĂŝŽƌ͕ ƌĞĚƵǌ Ž
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ĞǆƚƌĞƐƐ ŵĞĐąŶŝĐŽ Ğ ĚŝŵŝŶƵŝ ĂƐ ĨůƵƚƵĂĕƁĞƐ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŐĞƌĂĚĂ͕ ;^ŽƵǌĂ͕ ϮϬϭϬͿ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ƐĞ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƚĂŝƐ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ŶĂ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞů͕ ĞǆŝƐƚĞ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĂǀĂŶĕĂĚŽ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ă ŵĄǆŝŵĂ
ĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĚŽŐĞƌĂĚŽƌ͘

Ϯ͘ DdKK^Dy/DydZKEZ'/M>/
ZĞĂůŝǌĂƌŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƚƵƌďŝŶĂĞſůŝĐĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĨĂǌġͲůĂŽƉĞƌĂƌƐĞŵƉƌĞŶŽƉŽŶƚŽſƚŝŵŽĞĞǆƚƌĂŝƌĂ
ĞŶĞƌŐŝĂŵĄǆŝŵĂĚŽƌĞĐƵƌƐŽĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ŶĆŽĠƵŵĂƚĂƌĞĨĂĨĄĐŝů͘KƋƵĞŽĐŽƌƌĞĠƋƵĞŽǀĞŶƚŽŵƵĚĂ͕ŶĆŽĠ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ ǀĂƌŝĂ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ƌŽƚŽƌ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ͕ ĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĚŽ ƚŽĚŽ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
WĂƌĂĐĂĚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞǀĞŶƚŽ͕ƚĞŵŽƐƵŵĂƉŽƚġŶĐŝĂĚĞƐĂşĚĂŵĞĐąŶŝĐĂĚĂƚƵƌďŝŶĂĞſůŝĐĂ͕ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞ
ĚĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚĂ ƉŽŶƚĂ ĚĂ ƉĄ͕ Ğŵ ŝŶŐůġƐ ͞ƚŝƉ ƐƉĞĞĚ ƌĂƚŝŽ͟ ;d^ZͿ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ d^Z ſƚŝŵŽ
;:ŽŚŶƐŽŶ͕ϮϬϬϯͿ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐƐĞĐĞŶƚƌĂŵĞŵƚƌġƐǀĞƌƚĞŶƚĞƐŶŽƐŵĠƚŽĚŽƐƋƵĞǀŝƐĂŵĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂ
ŵĄǆŝŵĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚŽǀĞŶƚŽ͗
9 ŽŶƚƌŽůĞĚŽd^ZʹƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŐƵůĂĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽƌŽƚŽƌĚĞĨŽƌŵĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŵd^Z
ŵĂŝƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ŽƵ ſƚŝŵŽ͘ dĂŶƚŽ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ǀĞŶƚŽ ƋƵĂŶƚŽ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵ ƐĞƌ
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ;^ŽƵǌĂ͕ϮϬϭϬͿ͘ƉſƐƚĞƌŵĞĚŝĚŽĂƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ͕ŽƐĚĂĚŽƐƐĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐĂŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ ƋƵĞ ƌĞĐĞďĞ Ž d^Z ſƚŝŵŽ Ğ ĂƚƵĂ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞſůŝĐŽ͘ DĞĚŝƌ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ǀĞŶƚŽ͕ ݒ ͕ Ġ Ă
ƉƌŝŵĞŝƌĂŐƌĂŶĚĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͕ƉŽŝƐĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĐƵƐƚŽĞĐŽŵƉůŝĐĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘ƐĞŐƵŶĚĂ
ŐƌĂŶĚĞĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĠƐĞŽďƚĞƌƐĞŵƉƌĞƵŵſƚŝŵŽd^Z͕ƋƵĞŵƵĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƐŝƐƚĞŵĂ͘dƵĚŽŝƐƐŽƌĞƐƵůƚĂĞŵ
ƵŵƐŽĨǁĂƌĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĂĚĂƉƚĂĚŽƉĂƌĂĐĂĚĂƚƵƌďŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘ĨŝŐƵƌĂϮƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŵŽĚĞůŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞĞŵĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐ͕ŽŶĚĞߣכĠŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĂƉŽŶƚĂĚĂƉĄĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞ
ݓ ĠĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽƌŽƚŽƌ͘


&ŝŐƵƌĂϮʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐĚŽĐŽŶƚƌŽůĞd^Z͘

9 ŽŶƚƌŽůĞĚĞƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐŝŶĂůĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ;ĞŵŝŶŐůġƐ͕͞WŽǁĞƌƐŝŐŶĂůĨĞĞĚďĂĐŬ͟ʹW^&ͿʹK
ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ W^& ƌĞƋƵĞƌ ŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐƵƌǀĂ ĚĞ ŵĄǆŝŵĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ ĞſůŝĐĂ͘ K ƋƵĞ ƚŽƌŶĂ
ƉĞŶŽƐŽĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽĠƋƵĞĂĐƵƌǀĂĚĞŵĄǆŝŵĂƉŽƚġŶĐŝĂĠĐŽŶƐĞŐƵŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵŽĚĞůŽƐ
ĞŵƉşƌŝĐŽƐ͕ƐŝŵƵůĂĚŽƐĞƉƌŽǀĂĚŽƐĚĞĐĂĚĂƚƵƌďŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ĨŝŐƵƌĂϯĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐ
ĚĞƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ͕ ŽŶĚĞ ܲ  כĠ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ݒ  Ġ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ǀĞŶƚŽ Ğ ݓ  Ġ Ă
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚŽƌŽƚŽƌ͘


&ŝŐƵƌĂϯʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞW^&͘
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9 ŽŶƚƌŽůĞ͞,ŝůůͲĐůŝŵƉƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͟;,^ͿʹsŝƐĂŶĚŽƐƵƉĞƌĂƌƚŽĚĂƐĂƐĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚŽƐŽƵƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕
Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ,^ ďƵƐĐĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ Ă ŵĄǆŝŵĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ ĞſůŝĐĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ Ġ
ǀĄůŝĚŽ ƋƵĂŶĚŽ Ă ŝŶĠƌĐŝĂ ĚĂ ƚƵƌďŝŶĂ Ġ ďĞŵ ƉĞƋƵĞŶĂ͕ ĚĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ƉŽĚĞͲƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ
ǀĞŶƚŽĐŽŵĂĚĂƚƵƌďŝŶĂĚĞĨŽƌŵĂƋƵĂƐĞŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂ;tĂŶŐ͕ϮϬϬϰͿ͘ĨŝŐƵƌĂϰƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŵŽĚĞůŽĚĞƐƚĞ
ŵĠƚŽĚŽ͘


&ŝŐƵƌĂϰʹWƌŝŶĐşƉŝŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ,^͘

ϯ͘ Kd/D/KKZE/DEdK
 ƉŽƚġŶĐŝĂ ŵĞĐąŶŝĐĂ͕ܲ ͕ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚĂĚĂ ĐŽŵŽ ƉƌŽĚƵƚŽ ĞŶƚƌĞ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ƌŽƚŽƌ͕ ݓ ͕ Ğ ĚŽ
ƚŽƌƋƵĞĚĞĐĂƌŐĂ͕ܶ ͕ĐŽŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂďĂŝǆŽ͗
ܲ ൌ ሺݓ Ǥ ܶ ሻƋ͘Ϭϭ
ĂĚŽƋƵĞŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĠĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŵŽĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞĂƐƉŽƚġŶĐŝĂƐŵĞĐąŶŝĐĂĞĂƉŽƚġŶĐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ܲ ͕ŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽŐĞƌĂĚŽƌ͕ߟீ ͕ĠĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŵŽ͗


ߟீ ൌ   ൌ


 ି





Ƌ͘ϬϮ
ಽ Ǥ௪

ൌ ͳ െ  ൌ ͳ െ ்


ĞƉŽƐƐĞĚĂƐĞƋƵĂĕƁĞƐĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ĨŝĐĂĐůĂƌŽƋƵĞƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞŵŽƐĚŝŵŝŶƵŝƌĂƐƉĞƌĚĂƐ͘ĂĚĂƐĂƐŵĞƐŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ŝƐƚŽŶŽƐůĞǀĂĂƵŵĂ
ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŶŽ ŵŽĚŽ ŵŽƚŽƌ Ğ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ŶĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƐĂşĚĂ ŶŽ ŵŽĚŽ
ŐĞƌĂĚŽƌ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽŶĆŽĚĞĨĞŶĚĞƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽƌƚĞĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞ
ƐŝŵƵŵĂďƵƐĐĂƉŽƌŵĠƚŽĚŽƐƋƵĞƚŽƌŶĞĂƐƉĞƌĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽŵĞůŚŽƌŝĂƐŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘

ϰ͘ DdKK^Kd/D/KKZE/DEdK
KƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ ŶĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͘ƐƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐƐĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƋƵŝĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂ͗
ŝ͘

ŽŶƚƌŽůĞĚĞƐƚĂĚŽ^ŝŵƉůĞƐ



KĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƐƚĂĚŽƐŝŵƉůĞƐ͕ĐŽŵŽŽƉƌſƉƌŝŽŶŽŵĞƐƵŐĞƌĞ͕ƚŽŵĂƵŵĂŵĞĚŝĚĂĚĞƵŵĞƐƚĂĚŽĚĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂŵĂůŚĂĚĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƐŝŵƉůĞƐĠƌĞĂůŝǌĂĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞ͘ƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĚĂƐ
ŵĄƋƵŝŶĂƐƐĆŽĨĂĐŝůŵĞŶƚĞŵĞĚŝĚĂƐƋƵĂŶĚŽŽŵŽƚŽƌĞƐƚŝǀĞƌŽƉĞƌĂŶĚŽĞŵƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽſƚŝŵŽ͕ĞƐƚĞĨĂƚŽĠ
ĞǆƉůŽƌĂĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘KĞƐƚĂĚŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĠĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĞƐĐŽƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚŽ
ƌŽƚŽƌŽƵŽĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘
9 ŽŶƚƌŽůĞĚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĞƐĐŽƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚŽƌŽƚŽƌ͗WĂƌĂƌĞĂůŝǌĄͲůŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĂŵĄƋƵŝŶĂ͘ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĞƐĐŽƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚŽƌŽƚŽƌ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽ
Ğŵ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ſƚŝŵŽ͕ Ġ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƐĞ Ă ŵĄƋƵŝŶĂ ŶĆŽ ĞƐƚŝǀĞƌ ƐĂƚƵƌĂĚĂ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ Ă ŵĄƋƵŝŶĂ Ġ
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ůĞǀĂĚĂ Ă ƚƌĂďĂůŚĂƌ ĐŽŵ ĨůƵǆŽ ĂďĂŝǆŽ ĚŽ ŶŽŵŝŶĂů͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ Ă ǀĂƌŝĂƌ͕ ƉŽƌ ŝƐƚŽ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĐŽŶŚĞĐĞƌƚĂŶƚŽǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͕ƋƵĂŶƚŽŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘

9 ŽŶƚƌŽůĞĚŽ&ĂƚŽƌĚĞWŽƚġŶĐŝĂ͗ŽďƚĞŶĕĆŽĚŽĨĂƚŽƌĚĞƉŽƚġŶĐŝĂ͕ĐŽƐ;ʔͿ͕ƌĞƋƵĞƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƐ ƉŽƚġŶĐŝĂƐ ĂƉĂƌĞŶƚĞ Ğ ĂƚŝǀĂ ŽƵ Ă ŵĞĚŝĚĂ ĚŽ ąŶŐƵůŽ ĚĞ ĚĞĨĂƐĂŵĞŶƚŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ Ă
ƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ĞƐƚĂƚŽƌ͘ K ĐŽƐ;ʔͿ Ġ ƚŝĚŽ ĐŽŵŽ ƋƵĂƐĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ġ ſƚŝŵŽ͕ ƐĞƵ
ĐŽŶƚƌŽůĞĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚĞďĂŝǆŽĐƵƐƚŽĞĐŽŵďŽŶƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƐĞŵĐŽŶƚĂƌĐŽŵĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞ
ŵĞĚŝĕĆŽ͘  ĨŝŐƵƌĂ ϱ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ ďůŽĐŽƐ ĚĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƚĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞĞƐĐĂůĂƌ͕ƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞǀĞƚŽƌŝĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ݂௦ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚŽ ĞƐƚĂƚŽƌ͕ ߣ  כĠ Ž ĨůƵǆŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ܸ௦  Ġ Ă ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ŶŽ
ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ Ğ Ž ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ Ğ Ž ŵĞĚŝĚŽ ƐĆŽ ĚĂĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ
ܿݏሺ߮ሻ כĞܿݏሺ߮ሻ͘



&ŝŐƵƌĂϱʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐŽƐ; Ϳ͘

ŝŝ͘ ŽŶƚƌŽůĞĂƐĞĂĚŽŶŽDŽĚĞůŽ
ƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƐĞ ĨĂǌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ŵŽĚĞůĂŵĞŶƚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ͕ ƋƵĂŶƚŽ ĚŽ ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕Ğ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂŽƉŽŶƚŽŽŶĚĞƐĞŽďƚĠŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽſƚŝŵĂ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĂƌĂƵŵƚŽƌƋƵĞĚĞĐĂƌŐĂĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͘KƉŽŶƚŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽſƚŝŵŽƉŽĚĞƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐ͗ĂͿ^ŽůƵĕĆŽĂŶĂůşƚŝĐĂĚŽŵŽĚĞůŽĞďͿ^ŽůƵĕĆŽŶƵŵĠƌŝĐĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘EĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞƉĂƌĂͲƐĞ ĐŽŵ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĞƐƚŝŵĂĚŽƌ ĚĞ ƚŽƌƋƵĞ ĚĞ ĐĂƌŐĂ͕
ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐŽůƵĕĆŽ ƋƵĞ ǀĆŽ ĚĞƐĚĞ Ă ŵĞĚŝĚĂ ĚĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĚŽ
ĞŶƚƌĞĨĞƌƌŽĚŝǀŝĚŝĚĂƉĞůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĂŶŐƵůĂƌĂŽƵƐŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĂǀĂŶĕĂĚĂƐĚĞĞƐƚŝŵĂĕĆŽĚŝŶąŵŝĐĂ͘
ĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŵŽĚĞůŽƐƐĆŽĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ
ĐŽŵĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞĚŽĞĨĞŝƚŽĚĞƐĂƚƵƌĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŽďƚĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƵďͲſƚŝŵŽŶĂ
ƐĂşĚĂ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞͲƐĞ ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĚĞ ĞƐƚĂĚŽ ƐŝŵƉůĞƐ ƉŽƌƋƵĞ ŝŶĐůƵŝ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚŽ
ŝŶǀĞƌƐŽƌŶŽƐĐĄůĐƵůŽƐ͘

9 ^ŽůƵĕĆŽ ĂŶĂůşƚŝĐĂ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ͗ ƐƚĞ ŵŽĚŽ ƐĞƉĂƌĂ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ Ğŵ ĚƵĂƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͗
ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ĞŝǆŽ ͞Ě͟ Ğ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ĞŝǆŽ ͞Ƌ͕͟ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƋƵĞ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ž
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽſƚŝŵŽĠĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽƋƵĂŶĚŽƐĞƚĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĞŶƚƌĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚŽĞŝǆŽ͞Ě͟ĐŽŵĂƐ
ƉĞƌĚĂƐĚŽĞŝǆŽ͞Ƌ͘͟ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚŽŵŽƚŽƌĞŵƌĞŐŝŵĞƐĆŽĚĞǀŝĚĂƐďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ăƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ĐŽďƌĞ ĚŽĞƐƚĂƚŽƌ͕ ܲ௦ ͕ Ğ ăƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ŶƷĐůĞŽ͕ܲ ͘ ƐƚĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ŶŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĚͲƋƉŽĚĞŵƐĞƌĞǆƉƌĞƐƐĂƐƉŽƌ͗
ଵ

ோೝ





ܲ௫ௗ ൌ ሺݓ ܮ ሻଶ Ǥ ோ  ܴ௦  ሺݓ ܮ ሻଶ Ǥ
ோ

మ

൨ ݅ௗ௦ ଶ Ƌ͘Ϭϯ

ܲ௫ ൌ ሺܴ  ܴ௦ ሻ݅௦ ଶ Ƌ͘Ϭϰ
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ଶ
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ோ
െʹݓ ܮ Ǥ ோ ೝ Ǥ ݅ௗ௦ Ǥ ݅௦ Ƌ͘Ϭϱ


ଵ

ோೝ





்ܲ௧ ൌ  Ǥ   ൜ሺݓ ܮ ሻଶ Ǥ ோ  ܴ௦  ሺݓ ܮ ሻଶ Ǥ ோ






మ

ோ

ೞ
൨ ೞ  ሺܴ௦  ܴ ሻǤ  െ ʹݓ ܮ Ǥ ோ ೝ ൠƋ͘Ϭϲ
ೞ

ೞ



ŽŶĚĞ͗
9
9
9
9
9
9
9

ܶ сdŽƌƋƵĞĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͖
ܲсEƷŵĞƌŽĚĞƉſůŽƐĚŽŵŽƚŽƌ͖
ݓ сsĞůŽĐŝĚĂĚĞĂŶŐƵůĂƌĚŽĞƐƚĂƚŽƌ͖
ܴ௦ сZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚŽĞƐƚĂƚŽƌ͖
ܴ сZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚŽƌŽƚŽƌ͖
ܴ сZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚŽŶƷĐůĞŽ͖
ܮ с/ŶĚƵƚąŶĐŝĂĚĞŵĂŐŶĞƚŝǌĂĕĆŽ͖

ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽĚĂƋ͘Ϭϲ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽă݅௦ Ȁ݅ௗ௦ ͕ĚĞŝǆĂĐůĂƌŽƋƵĞĂƐƉĞƌĚĂƐƐĆŽŵşŶŝŵĂƐƋƵĂŶĚŽĂƐ
ƉĞƌĚĂƐĚŽŵŽƚŽƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂƐĆŽŝŐƵĂŝƐĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚŝƌĞƚĂ͗
ܲ ൌ ܲௗ Ƌ͘Ϭϳ


&ŝŐƵƌĂϲʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐĚŽĐŽŶƚƌŽůĞĂŶĂůşƚŝĐŽďĂƐĞĂĚŽŶŽŵŽĚĞůŽ͘

9  ƐŽůƵĕĆŽ ŶƵŵĠƌŝĐĂ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ͗ WŽƐƐƵŝ ƚĂŶƚŽ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƋƵĂŶƚŽ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚŽ
ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ͘ ƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝ ŽďƚĞƌ ƉĂƌĂ Ƶŵ ƚŽƌƋƵĞ ĚĞ ĐĂƌŐĂ Ğ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ Ž ƉŽŶƚŽ ſƚŝŵŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ĂƐ ŶĆŽͲůŝŶĞƌĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ͘  ĚĞƐǀĂŶƚĂũŽƐŽ ŶĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌĞƋƵĞƌ Ƶŵ
ĞƐĨŽƌĕŽ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ŐƌĂŶĚĞ͕ ŵĂƐ ƉŽĚĞͲƐĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ĞƐƚĞ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĂŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă
ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ͞ŽĨĨͲůŝŶĞ͟ĞĂƚƵĂůŝǌĂƌŽƐŶşǀĞŝƐĞŵƵŵĂƚĂďĞůĂ;ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƚŽƌƋƵĞĞ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞͿ͕ƋƵĞĠƵƚŝůŝǌĂĚĂ͞ŽŶͲůŝŶĞ͘͟ĨŝŐƵƌĂϳĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽ
ĚĞŵŽĚĞůŽ͕ŽŶĚĞߣ̴௧ ĠŽĨůƵǆŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽſƚŝŵŽ͕ݓ௦௧ ĠĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĂŶŐƵůĂƌĞƐƚŝŵĂĚĂ͕ܶ௦௧ Ġ
ŽƚŽƌƋƵĞĞƐƚŝŵĂĚŽ͕ܫ௦ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĂƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐ͘


&ŝŐƵƌĂϳʹŝĂŐƌĂŵĂĚĞůŽĐŽƐĚŽĐŽŶƚƌŽůĞŶƵŵĠƌŝĐŽďĂƐĞĂĚŽŶŽŵŽĚĞůŽ͘
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EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ŝŝŝ͘ ŽŶƚƌŽůĞƉŽƌWƌŽĐƵƌĂŽƵĚĂƉƚĂƚŝǀŽ
KĐŽŶƚƌŽůĞƉŽƌƉƌŽĐƵƌĂŽƵĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽƌĞĂůŝǌĂĂďƵƐĐĂƉĞůŽƉŽŶƚŽſƚŝŵŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽŵĄǆŝŵŽ
ƉĂƌĂŽŐĞƌĂĚŽƌĞŵşŶŝŵŽƉĂƌĂŽŵŽƚŽƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂ͞ŽŶͲůŝŶĞ͘͟KƋƵĞƐĞĨĂǌĠŵĂŶƚĞƌĂƉŽƚġŶĐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂ
ĚŽ ĞŝǆŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽŶĚĞ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ġ ŵĄǆŝŵĂͬŵşŶŝŵĂ͘ K
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽƚŝŵŝǌĂĚŽ Ġ ĨĞŝƚŽ ŵĞĚŝĚŽͲƐĞ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ
ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƐĞ ǀĂƌŝĂ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽ ĨůƵǆŽ Ğŵ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ĚĞŐƌĂŝƐ ĂƚĠ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ƵŵĂ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ž
ƉŽŶƚŽſƚŝŵŽ͘ĂƚƌĂĕĆŽĂĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽƐĞĚĞǀĞăƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐ;^ŽƵǌĂ͕ϮϬϭϬͿ͗
¾ ŽŶƐĞŐƵĞͲƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƉŽŶƚŽĚĞſƚŝŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂĨƵŶĚŽ
ŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ Ğ ĚŽ ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ͘ /ƐƚŽ ƚĂŵďĠŵ Ž ƚŽƌŶĂ ŝŶƐĞŶƐşǀĞů Ă ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞƐĂƚƵƌĂĕĆŽ͕ƉŽŝƐŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĂƉůŝĐĂĚŽƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ƚŝƉŽƐĚĞŵŽƚŽƌĞƐĞŐĞƌĂĚŽƌĞƐĞĐŽŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͖
¾ WŽĚĞͲƐĞ ŵĞĚŝƌ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉŽŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƚŽĚĂǀŝĂ͕ ĐĂƐŽ ĞƐƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ƐĞũĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĚŽ ůĂĚŽ ĚĂ ƌĞĚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ Ă ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ƐĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞ ă ŵĄƋƵŝŶĂ͕ ĐŽŵŽ
ƚĂŵďĠŵƚŽĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂ͘^ĞŵĐŽŶƚĂƌƋƵĞŶĞƐƚĞƉŽŶƚŽĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽŶĚĂĚĞƚĞŶƐĆŽĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞ
ŵŽƐƚƌĂŵ ĐŽŵ ƉŽƵĐĂ ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ͕ ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ ƵŵĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ŵĂŝƐ
ƉƌĞĐŝƐĂĞĚĞŵĂŝƐĨĄĐŝůŽďƚĞŶĕĆŽ͘
;<ŝƌƐĐŚĞŶ͕ ϭϵϴϰͿ͕ Ěŝǌ ƋƵĞ Ă ƉƌŽĐƵƌĂ ƉŽƌ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ſƚŝŵŽ ŝŵƉƁĞ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ĚĞƐƉƌĞǌĂĚĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗
ŝ͘

ǀĂƌŝĄǀĞůĂũƵƐƚĂĚĂƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌĂƉŽƚġŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉƌĞĐŝƐĂƐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăƐƉĞƌĚĂƐĚŽ
ŵŽƚŽƌ ƉŽƌ ƵŵĂ ĨƵŶĕĆŽ ĐŽŶǀĞǆĂ͘ EĆŽ ĞǆŝƐƚŝƌĄ ƉƌŽďůĞŵĂ ŶĂ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƐĞ Ž ŵşŶŝŵŽ ĚĞƐƚĂ
ĨƵŶĕĆŽ ĨŽƌ ďĞŵ ĚĞĨŝŶŝĚŽ͘ /ƐƚŽ ĞǆƉƁĞ Ž ĨĂƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ă ǀĂƌŝĄǀĞů ĂũƵƐƚĂĚĂ ƚĞƌĄ ƋƵĞ ƚĞƌ ŝŵƉĂĐƚŽ
ĚŝƌĞƚŽŶĂƐƉĞƌĚĂƐ͖
ĞǀĞͲƐĞ ƚĞƌ Ƶŵ ĐƵŝĚĂĚŽ ĐŽŵ Ž ƚŽƌƋƵĞ ĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ Ž ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞ ŵĄǆŝŵŽ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉŽĚĞƌĄƌĞĚƵǌŝƌĂƉŽƚġŶĐŝĂĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽŵŽƚŽƌƐĞĂŵĂůŚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƚŽƌƋƵĞŶĆŽ
ŵĂŶƚġͲůĂĞŵƵŵŶşǀĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͖
/ĚĞĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƐŵĂůŚĂƐĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĞĚĞƚŽƌƋƵĞƐĞƌĆŽĚĞƐĂĐŽƉůĂĚĂƐ͕ƉŽŝƐƐĞĞƐƚĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽŶĆŽĨŽƌĂůĐĂŶĕĂĚŽ͕ĂŵĂůŚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƚŽƌƋƵĞƐĞƌĄŝŶĐĂƉĂǌĚĞŵĂŶƚĞƌĂƉŽƚġŶĐŝĂ
ĚĞƐĂşĚĂĞŵƐĞƵŶşǀĞůŽƌŝŐŝŶĂů͖
K ŶşǀĞů ĚĞ ĨůƵǆŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƌĞĚƵǌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ƶŵ ŵĄǆŝŵŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ĐĂƌŐĂ ůĞǀĞ͘ ƐƐŝŵ͕ ƵŵĂ
ƌĞĚƵĕĆŽůĞŶƚĂĚŝŵŝŶƵŝĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƚŽƌƋƵĞĚĞĐĂƌŐĂĞĚĞĐƌĞƐĐĞ
ŽƉŝĐŽĚĞƚŽƌƋƵĞƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĞůŽŵŽƚŽƌ͘

ŝŝ͘

ŝŝŝ͘

ŝǀ͘

ůĠŵĚĞƐƚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĐŝƚĂĚĂƐ͕ĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽƉŽƐƐƵŝĂĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŵĚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĚĞƐĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͘ĨŝŐƵƌĂϴĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽĐŽŵĂŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ĞƐƚĂƚŽƌ Ğ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŵďŝŶĂĚŽ ĐŽŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĞƐĐĂůĂƌ Ğ ǀĞƚŽƌŝĂů͕ ŽŶĚĞ ݓ  כĠ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ
ĂŶŐƵůĂƌŵĞĐąŶŝĐĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞݓ ĠĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĂŶŐƵůĂƌŵĞĐąŶŝĐĂŵĞĚŝĚĂ͘
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ĨŝůŽƐŽĨŝĂĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞƉƌŽĐƵƌĂ
YƵĂŶĚŽĂŵĄƋƵŝŶĂĞůĠƚƌŝĐĂĞƐƚĄĞŵƌĞŐŝŵĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂƉŽƚġŶĐŝĂĂƚŝǀĂĚŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĠƵŵĂ
ĨƵŶĕĆŽĐŽŶǀĞǆĂƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞŵƵŝƚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ŽƋƵĞĨĂǌĂƐƵĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞƐĞƌŐƌĂŶĚĞ͘KŵĠƚŽĚŽ
ƉŽƌƉƌŽĐƵƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĚĂƐĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĞǆĐĞƚŽƵŵĂ͕ĞƐƚĂƷůƚŝŵĂĠŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂŶŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞ
ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƉĞƌĚĂƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĞŶŽƌĞƐ Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŵĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ſƚŝŵĂ͘  ŝĚĠŝĂ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ
ĂƋƵŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĠǀĂƌŝĂƌŽĨůƵǆŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƉŽƚġŶĐŝĂ͕οߣ ൌ ݂ሺοܲሻ͕ĂƚĠĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƉŽŶƚŽ
ŽŶĚĞ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ĨĞƌƌŽ Ğ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ŶƷĐůĠŽ ƐĆŽ ŝŐƵĂŝƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ž ƉŽŶƚŽ ŽŶĚĞ ƐĞ ƚĞŵ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ſƚŝŵŽ͘
KĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĠŽĐŽŶƚƌŽůĞǀĞƚŽƌŝĂůŝŶĚŝƌĞƚŽďĂƐĞĂĚŽŶĂŵĞĚŝĕĆŽĚĂƉŽƚġŶĐŝĂ
ĂƚŝǀĂ͘KďƐĞƌǀĞĂĨŝŐƵƌĂϵƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽŐĞƌĂĚŽƌĂ͘


&ŝŐƵƌĂϵʹ&ŝůŽƐŽĨŝĂĚŽŵĠƚŽĚŽĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽƉĂƌĂŽƉĞƌĂĕĆŽŐĞƌĂĚŽƌĂ͘

 ĨŝŐƵƌĂ ϵ ŝůƵƐƚƌĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ĚĂĚĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĚĞ ƚŽƌƋƵĞ Ğ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͕ ŚĂǀĞƌĄ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽŶĚĞĂƉŽƚġŶĐŝĂĠŵĄǆŝŵĂ͘/ƐƚŽĠĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽŵĂŶŝƉƵůĂŶĚŽĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĨůƵǆŽĞĂ
ĐŽŵŽŶĞŶƚĞĚĞƚŽƌƋƵĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂĨŝŐƵƌĂ͕ŽŶĚĞĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĨůƵǆŽĚĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ĞƐƚĂƚŽƌ͕ ݅ௗ௦ ͕ Ġ ĚŝŵŝŶƵŝĚĂ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ŐƌĂĚƵĂů͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞ ƚŽƌƋƵĞ ĚĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ĞƐƚĂƚŽƌ͕ ݅௦ ͕ Ġ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͕ ƚĂŵďĠŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĂĚƵĂů͘ Ž ƐĞ
ĚŝŵŝŶƵŝƌ݅ௗ௦ ͕ŽĨůƵǆŽĚŽƌŽƚŽƌĚŝŵŝŶƵŝƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚŽĨĞƌƌŽ͕
ĚŽ ŵĞƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ĂŽ ƐĞ ĞůĞǀĂƌ ݅௦ ͕ ŶŽ ƌŽƚŽƌ ĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĚŽ ĐŽďƌĞ ƐĆŽ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ ĨŝĐĂ ĐůĂƌŽ ĞŶƚĆŽ Ă
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚŽ ƌŽƚŽƌ͕ ߣ ͕ ĐŽŵ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝƌĞƚĂ ĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕݅ௗ௦ ͕ Ğ Ă ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚŽ
ƚŽƌƋƵĞ ĐŽŵ Ă ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂ ĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ݅௦ ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ǀĂƌŝĂ
ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͘ dŽĚŽ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŐƌĂĚƵĂů Ġ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ ĂƚĠ ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĂƚŝŶŐŝƌ Ă ǌŽŶĂ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĕĆŽŽŶĚĞŽƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚĞũĂŽƉĞƌĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂſƚŝŵĂ͘
ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŵĂƉĞŶĂƐĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵ
ŽƵ ŽƵƚƌŽ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͘ǆŝƐƚĞŵ ƚĂŵďĠŵ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ĂĚŽƚĂƌ ƵŵĂ ĨŝůŽƐŽĨŝĐĂŵŝƐƚĂ͕ŽƵ ƐĞũĂ͕
ƵƚŝůŝǌĂƌͲƐĞĚĞŵĂŝƐĚĞƵŵƚŝƉŽĚĞŵĠƚŽĚŽŶŽĐŽŶƚƌŽůĞ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚĞƚĂŝƐ
ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ŽƵ ŶĆŽ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶŚĞĐĞƌ ŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ĚĂ
ŵĄƋƵŝŶĂ͕ Ă ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ŶĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂ ĚŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ŽĞƐĨŽƌĕŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂ
ƚĂďĞůĂϭĂďĂŝǆŽ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


dĂďĞůĂϬϭʹYƵĂĚƌŽƋƵĞƌĞƐƵŵĞŽĞƐƚĂĚŽĚĂĂƌƚĞĚĞĂůŐƵŶƐĂƌƚŝŐŽƐ͘;ĚĂƉƚĂĚĂĚĞ^ŽƵǌĂ͕ϮϬϭϬͿ͘


DĠƚŽĚŽ͗^ʹƐƚĂĚŽ^ŝŵƉůĞƐ͖DʹDŽĚĞůŽ͖^ʹƵƐĐĂ͖DyʹDŝƐƚŽ͘
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͗MƚŝŵŽʹKW͕^ƵďMƚŝŵŽͲ^K͘

ϱ͘ KE>h^O^
ŵ ƌĞƐƵŵŽ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ ŽƐ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ DĄǆŝŵĂ ǆƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŶĞƌŐŝĂ ſůŝĐĂ Ğ ŽƐ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ
KƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂŵďŽƐ͕ ƐĆŽ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ
ŵĞůŚŽƌĞƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐĞſůŝĐŽƐ͘ƐƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐĞƐƚĆŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŵ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĂ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĠƚƌŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽſƚŝŵŽĚĞŐĞƌĂĚŽƌĞƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞǆƉĂŶĚŝĚŽƐ
ĐŽŵĂůŐƵŵĂƐƌĞƐƐĂůǀĂƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŵŽƚŽƌĞƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĐŽŵĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͘

Z&ZE/^
:ŽŚŶƐŽŶ͕'͘>͘tŝŶĚŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵƐ͘ŶŐůĞǁŽŽĚůŝĨĨƐ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͘WƌĞŶƚŝĐĞ,Ăůů͕ϮϬϬϯ͘

<ŝƌƐĐŚĞŶ͕ ͘ ^͖͘ EŽǀŽƚŶǇ͕ ͘ t͖͘ ^ƵǁĂŶǁŝƐŽŽƚ͕ t͕͘ ͞DŝŶŝŵŝǌŝŶŐ /ŶĚƵĐƚŝŽŶ DŽƚŽƌ >ŽƐƐĞƐ ďǇ ǆĐŝƚĂƚŝŽŶ
ŽŶƚƌŽůŝŶsĂƌŝĂďůĞ&ƌĞƋƵĞŶĐǇƌŝǀĞ͕͟/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ/ŶĚƵƐƚƌǇƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ǀŽů͘ϮϬ͕ŶǑϱ͕ƉƉ͘ϭϮϰϰͲ
ϭϮϱϬ͕ϭϵϴϰ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


^ŽƵǌĂ͕͘ĚĞ͘dĞƐĞĚĞŽƵƚŽƌĂĚŽ͞DĞũŽƌĂĚĞůĂĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶůŽƐ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐŵƉůĞĂĚŽƐĞŶWĂƌƋƵĞƐ
ſůŝĐŽƐhƚŝůŝǌĂŶĚŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ&ƵǌǌǇĚĂƉƚĂƚŝǀŽƐ͘͟hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͕ϮϬϭϬ͘

tĂŶŐ͕ Y͘ ĂŶĚ ŚĂŶŐ͕ >͕͘ ͞Ŷ /ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ DĂǆŝŵƵŵ WŽǁĞƌ ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ůŐŽƌŝƚŚŵ ĨŽƌ /ŶǀĞƌƚĞƌͲĂƐĞĚ
sĂƌŝĂďůĞ^ƉĞĞĚtŝŶĚdƵƌďŝŶĞ^ǇƐƚĞŵ͘͟/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶWŽǁĞƌůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕ǀŽů͘ϭϵ͕ŶŽ͘ϱ͕ƉƉ͘ϭϮϰϮ
ʹϭϮϰϵ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϬϰ͘

tŽƌůĚ tŝŶĚ ŶĞƌŐǇ ZĞƉŽƌƚ ϮϬϭϬ͕ tt͕ tŽƌůĚ tŝŶĚ ŶĞƌŐǇ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ 'ĞƌŵĂŶǇ͕ Ɖƌŝů ϮϬϭϭ͕
ǁǁǁ͘ǁǁŝŶĚĞĂ͘ŽƌŐ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


dZE^&KZD^ts>d^Z^EhZ/^Zd/&///^W>/^E
ZdZ/K>^^/&/KKd/KM^^K
ϭ

Ϯ

ϯ

͘͘:ĂŶŶĂǇŶĂ ͕K͘:͘:ŽƐĠ:ŽƐĞŵĂƌ Ğ&͘͘'ĞĂŵĂƌůŽƐ 
Ϯ
ϯ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽEŽƌƚĞ͕ ƐĐŽůĂĚĞŝġŶĐŝĂƐĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂͲh&ZE͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ
'ƌĂŶĚĞĚŽEŽƌƚĞʹĂŵƉƵƐWĂƵĚŽƐ&ĞƌƌŽƐ
ũĂŶŶĂǇŶĂ͘ďĂƌƌŽƐΛŝĨƉď͘ĞĚƵ͘ďƌ ʹũŽƐĞŵĂƌΛĞĐƚ͘ƵĨƌŶ͘ďƌʹŐĞĂŵ͘ĨŝůŐƵĞŝƌĂΛŝĨƌŶ͘ĞĚƵ͘ďƌ

ϭ

Z^hDK
EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ƐŝŶĂŝƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ ƐĆŽ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ƵƐĂŶĚŽƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐ͘WĂƌĂŝƐƚŽ͕ƉƌŽũĞƚŽƵͲƐĞĚƵĂƐĂŶƚĞŶĂƐĞŵůŝŶŚĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂ
ĐŽŵĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂĚĞϮ͘ϰ',ǌŽŶĚĞŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƚĞƐƚĞƐĨŽƌĂŵƐƵďŵĞƚŝĚŽƐăƌĂĚŝĂĕĆŽĂ
Ĩŝŵ ĚĞ ĞǆƚƌĂŝƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘ KƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞƐƚĞ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĂŵ Ğŵ
ƚĞĐŝĚŽƐ ſƐƐĞŽƐ ĐŽŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ŵĂƐƐĂƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄͲůŽƐ Ğŵ ƚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵ ŵĂƐƐĂ ſƐƐĞĂ
ŶŽƌŵĂů ŽƵ ďĂŝǆĂ͘ WĂƌĂ Ă ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ Ă dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ tĂǀĞůĞƚ͕ ĞƐƚĂ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ ŵŽƐƚƌŽƵͲƐĞ ĐŽŵŽ ƐĞŶĚŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ŶĂ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ ƐĞŶĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵşͲůŽƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ĞƌƌŽ ŵşŶŝŵĂ͘ ŽŵŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƵƚŝůŝǌŽƵͲƐĞ ĂƐ ZĞĚĞƐ EĞƵƌĂŝƐ ƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ ;ZEͿ͕ ĞƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐŶşǀĞŝƐĚĞŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƐĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞ
ĐĂƌĄƚĞƌ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵ ƋƵĞ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ ƵƐĂŶĚŽ Ă
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ tĂǀĞůĞƚ Ğ ĂƐ ZEƐ ĚĞĨŝŶĞŵ Ƶŵ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐĚĞŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŶƚĞŶĂƐĚĞDŝĐƌŽĨŝƚĂ͕DŝĐƌŽŽŶĚĂƐ͕ZĞĚĞƐEĞƵƌĂŝƐƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϭ͘ /EdZKhK
ĞƐĚĞ Ž ƐĠĐƵůŽ y/y ĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ƚĞĐŝĚŽƐ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ ƚĞŵ ƐŝĚŽ ƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ͘ ƉſƐ Ă ĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ĐĂŵƉŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ Ğ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ ƐĆŽ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĂƐ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ ƚġŵ ƐŝĚŽ ƵƐĂĚĂƐ ŶĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚƵĚŽƐĚĞƚĞĐŝĚŽďŝŽůſŐŝĐŽĞƌĂĞŵƚŽƌŶŽĚĞϭϬD,ǌ͕
ĐŽŵŽĂĚǀĞŶƚŽĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐƚĞǀĞŝŶşĐŝŽƐŽƐĞƐƚƵĚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐŶĂĨĂŝǆĂĚĞ
ϭϬ'Śǌ͘
ŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƚġŵƐŝĚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƚĞĐŝĚŽďŝŽůſŐŝĐŽ͘&ĂĐŚŝŶĞ;ϮϬϬϲͿƵƚŝůŝǌŽƵ
Ă ƵůƚƌĂͲƐŽŶŽŵĞƚƌŝĂ ƉĂƌĂ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĨƌĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ĨġŵƵƌĞƐ͘ ƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞŶǀŽůǀĞ Ă
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞŽŶĚĂƐ ƐŽŶŽƌĂƐ ĂĐŝŵĂ ĚĞ ƵŵĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĂƵĚşǀĞů ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ŽƐƐŽ ĐŽŵ ŽŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ĞǆƚƌĂŝƌ ƐƵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ƐƵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ͘ Ɛ ŽŶĚĂƐ ƵůƚƌĂͲƐƀŶŝĐĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ƶŵ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ ăƐ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ͘ ůǀĞƐ ;ϮϬϬϲͿ ƵƚŝůŝǌŽƵ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŶĚĂƐƵůƚƌĂͲƐƀŶŝĐĂƐĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞŵŝŶĞƌĂůſƐƐĞĂĞŵƚĞĐŝĚŽƚƌĂďĞĐƵůĂƌ
ŚƵŵĂŶŽ Ğ ďŽǀŝŶŽ͘ ĂƌǀĂůŚŽ ;ϮϬϬϲͿ ƵƚŝůŝǌŽƵ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ ŶĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵƉƌŽƚſƚŝƉŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ,ŝƉĞƌƚĞƌŵŝĂ͘ƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂƋƵĂŶĚŽĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŵƌĂĚŝĂĕĆŽ͕
ŵŽƐƚƌĂͲƐĞĞĨŝĐĂǌŶŽĐŽŶƚƌŽůĞŶĂƚĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞƚƵŵŽƌĞƐ͘
EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƵƚŝůŝǌĂŵŽƐ ŽŶĚĂƐ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ƚĞĐŝĚŽƐ ſƐƐĞŽƐ ĐŽŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŶşǀĞŝƐĚĞŵĂƐƐĂ͘WĂƌĂŝƐƚŽĨŽƌĂŵĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƐĚƵĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝĐƌŽĨŝƚĂƋƵĞĞŵŝƚŝĂŵƌĂĚŝĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞƐƚĞ͘ KƐ ƐŝŶĂŝƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƚŝǀĞƌĂŵ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞǆƚƌĂşĚĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ Ă dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ tĂǀĞůĞƚ͘ ŝǀĞƌƐŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ƚġŵ ƐŝĚŽ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌƉĂĚƌƁĞƐĚĞƐŝŶĂŝƐŵĠĚŝĐŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂƐtĂǀĞůĞƚƐ͕dĞŽƌŝĂ&ƌĂĐƚĂů͕DĠƚŽĚŽƐƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ͕dĞŽƌŝĂ
&ƵǌǌǇ͕ ZĞĚĞƐ EĞƵƌĂŝƐ ƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ ;ZEͿ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ;K>/s/Z͕ ϮϬϬϳͿ͘ EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ Ġ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ƶŵ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĞĐŝĚŽſƐƐĞŽƵƐĂŶĚŽŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚĐŽŵŽ
ŵĠƚŽĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĐŽŵĞƌƌŽŵşŶŝŵŽ Ğ ĂƐ ZEƐ
ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂĚƌƁĞƐ ĚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ŵĂƐƐĂ ſƐƐĞĂ ĐŽŵ Ž
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵŵĠƚŽĚŽĐĂƉĂǌĚĞĂƵǆŝůŝĂƌƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂƐĂƷĚĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĞĐŝĚŽƐĐŽŵ
ďĂŝǆĂŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͘

ʹǤ ts>dEKWZK^^DEdK^/E/^
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚĠĐŽŶĐĞŝƚƵĂĚĂĐŽŵŽƐĞŶĚŽƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽŶĆŽͲůŝŶĞĂƌƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ƐŝŶĂŝƐ ŶĆŽͲĞƐƚĂĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ĐŽŵ Ž ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĞǆƚƌĂŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ Ğŵ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ĚĞƚĞĐƚĂŶĚŽƚĂŵďĠŵǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽĚŽŵşŶŝŽĚŽƚĞŵƉŽ͘ƐƐĂĚƵƉůĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŵ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ Ğ ƐşŶƚĞƐĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ tĂǀĞůĞƚ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ͘ ĞƐƚĞ
ŵŽĚŽ͕ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ƉŽƌ tĂǀĞůĞƚƐ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ďŽŵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŶŽ
WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞ^ŝŶĂŝƐŝŐŝƚĂŝƐ;W^Ϳ;K>/s/Z͕ϮϬϬϳͿ͘
ƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐƐŽďƌĞĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚƚŝŶŚĂŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽ͕ĐƌŝĂƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ĨƵŶĕƁĞƐďĂƐĞƐƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞƐƐĞŵƵŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĨƵŶĕĆŽŽƵƐŝŶĂůĂŶĂůŝƐĂĚŽ͘KƵƚƌŽ
ŽďũĞƚŝǀŽĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐĞƐƚĂǀĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞŵƵůƚŝƌƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽƵŵĂ
ƚĠĐŶŝĐĂŽƌŝŐŝŶĂĚĂŶĂĄƌĞĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶĂŝƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂŶĂůŝƐĂƌƐŝŶĂŝƐĞŵŵƷůƚŝƉůĂƐďĂŶĚĂƐ
ĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;^/>s͕ϮϬϬϬͿ͘EŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƐtĂǀĞůĞƚƐ͕ĂĂŶĄůŝƐĞĚĞŵƵůƚŝƌƌĞƐŽůƵĕĆŽĠĂĨŽƌŵĂƉĂĚƌĆŽ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƐďĂƐĞƐǁĂǀĞůĞƚƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ;K>/s/Z͕ϮϬϬϳͿ͘
K ƚĞƌŵŽ tĂǀĞůĞƚ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ĂŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ ĐŽŵ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ŽŶĚĂƐ ŐĞƌĂĚĂƐ ƉŽƌ
ƚƌĂŶƐůĂĕĆŽ ɗ୲  ื ɗሺ  ͳሻ͕ ĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ɗ୲  ื ɗሺʹሻ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŵĂ tĂǀĞůĞƚ ŵĆĞ ;ĨƵŶĕĆŽ
ŐĞƌĂĚŽƌĂͿĚĂĚĂƉŽƌ͗
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ɗ୨ǡ୩ ሺሻ ൌ 

ଵ
ඥ୨

ሺ୲ି୩ሻ

ɗ ቀ

୨


ቁǢ  ് ͲƋ͘Ϭϭ


Ğŵ ƋƵĞ ũ ĞŬ͕ ƐĆŽ ŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƚƌĂŶƐůĂĕĆŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ Ɛ tĂǀĞůĞƚƐ ĨŝůŚĂƐ ƐĆŽ
ŐĞƌĂĚĂƐƉŽƌ͗
߰ ሺݐሻ ൌ 

ͳ
ඥ݆

߰ ቆ

ሺݐሻ
ቇ  ՜ ݁ݐ݈݊݁݉ܽ݊ܽܿݏ
݆

߰ ሺݐሻ ൌ ߰ ሺ ݐെ ݇ሻ  ՜  ݈ܽݏ݊ܽݎݐ
ଵ

ĞŵƋƵĞ ĠĐŚĂŵĂĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞŶŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĚĞĐĂĚĂtĂǀĞůĞƚĨŝůŚĂ͕ĞƐƚĞƚĞƌŵŽƚĞŵŽ
ඥ୨

ŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵĂŶƚĞƌĂŵĞƐŵĂĞŶĞƌŐŝĂĚĂtĂǀĞůĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂƐŽŵĂĚĂƐĞŶĞƌŐŝĂƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐ
tĂǀĞůĞƚƐƌĞƐƵůƚĞŶĂĞŶĞƌŐŝĂƚŽƚĂůĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ;K>/s/Z͕ϮϬϬϳͿ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚĂƉůŝĐĂĚĂĂƵŵƐŝŶĂůĐŽŶƚşŶƵŽሺሻĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉŽƌ͗
ܨሺǡሻ


ሺݐሻ݀ݐȏǤͲʹȐ
ൌ  ݂ ሺݐሻ߰ǡ


hŵĂ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ ĞƐƚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ Ġ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ŵƵůƚŝƌƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘ 
ĂŶĄůŝƐĞĚĞŵƵůƚŝƌƌĞƐŽůƵĕĆŽĠƵŵĂƚĠĐŶŝĐĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂŶĂůŝƐĂƌƐŝŶĂŝƐĞŵŵƷůƚŝƉůĂƐďĂŶĚĂƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘
ƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽƐĞŶĚŽƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽƵƚƌŽĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲ
ĂůƚĂ͕ĞŵƋƵĞĂĨƵŶĕĆŽɗ୲ ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂƵŵĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲĂůƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽĚƵǌŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƐ
ĚĂĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽǁĂǀĞůĞƚ͕ĞŽƵƚƌĂĨƵŶĕĆŽ͕Ԅ୲ ͕ĐŚĂŵĂĚĂĚĞĨƵŶĕĆŽĚĞĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĂŽĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂƋƵĞƉƌŽĚƵǌŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿ͘


ͳȂ   Ǥ

KƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ ƉŽƐƐƵĞŵ ƵŵĂ ĞƐĐĂůĂ ŵĂŝŽƌ Ğ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŽŶĚĂ tĂǀĞůĞƚ
ŵĂŝƐĚŝůĂƚĂĚĂĐŽŵŵĞŶŽƌƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂů͕ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƚĂůŚĞƉŽƐƐƵĞŵĨŽƌŵĂĚĞŽŶĚĂŵĂŝƐ
ĐŽŵƉƌŝŵŝĚĂĐŽŵƵŵĂďĂŝǆĂĞƐĐĂůĂĞŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐĆŽ;K>/s/Z͕ϮϬϬϳͿ͘
EĂ ĄƌĞĂ ďŝŽŵĠĚŝĐĂ͕ ĂƐ tĂǀĞůĞƚƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ ĚĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ͘ ŵ &ĞƌƌĞŝƌĂ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϱͿ͕ ĂƐ tĂǀĞůĞƚƐ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞǆƚƌĂŝƌ Ğ
ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ŽďƚŝĚĂƐ Ğŵ DĂŵŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ă
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂůŐƵŵĂ ŶĞŽƉůĂƐŝĂ͕ ƉĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ ŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵ ĚƵĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ
ǁĂǀĞůĞƚƐ͗,ĂĂƌĞĂƵďĞĐŚŝĞƐϰ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵŽƐƚƌĂƌĂŵƋƵĞĂtĂǀĞůĞƚ,ĂĂƌŽďƚĞǀĞŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐĆŽŶĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĚŽƋƵĞĂĂƵďĞĐŚŝĞƐ͘ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂtĂǀĞůĞƚŶĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ
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ĚĞŝŵĂŐĞŶƐƚĂŵďĠŵĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŵ^ŽĂƌĞƐ;ϮϬϬϴͿ͕ŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĂtĂǀĞůĞƚƉĞƌŵŝƚŝƵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ŝŵĂŐĞŶƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĐĂůĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉůŝĐĂĚĂĞŵŝŵĂŐĞŶƐĚĞĐąŶĐĞƌĚĞƉĞůĞƉĂƌĂĞǆƚƌĂŝƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĐŽŵŽ ĐŽƌ͕ ĨŽƌŵĂ Ğ ƚĞǆƚƵƌĂ͖ ƉĂƌĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘  tĂǀĞůĞƚ ĂƵďĞĐŚŝĞƐ ŽďƚĞǀĞ ŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂƐtĂǀĞůĞƚƐƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞǆƚƌĂŝƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŝŶĂŝƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐŽďƚŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽŶĆŽŝŽŶŝǌĂŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂŽƚĞĐŝĚŽ
ſƐƐĞŽ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞĞƌƌŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂůŽƌŝŐŝŶĂů͘

ϯ͘ Z^EhZ/^Zd/&///^
ƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞWĂĚƌƁĞƐƚġŵƵŵǀĂƐƚŽĐĂŵƉŽĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵĄƌĞĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƐ
Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ ǀŽůƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƉƌŽũĞƚŽ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͘ hŵ ƉĂĚƌĆŽ Ġ
ĚĞĨŝŶŝĚŽĐŽŵŽƵŵĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶƵŵĠƌŝĐĂƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌŶŽŵĞĂĚĂ͕ƚĂůĐŽŵŽƵŵĂŝŵĂŐĞŵ͕ƵŵƐŝŶĂůĚĞƵŵ
ĞůĞƚƌŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵĂ͕ ƵŵĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂ ;ZK,
EdK͕ ϮϬϬϲͿ͘ ƐƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂďŽƌĚĂĚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂĚƌƁĞƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐ͕ ůſŐŝĐĂ &ƵǌǌǇ͕ ZEƐ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘ EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂĚƌƁĞƐ ĨŽƌĂŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽZEƐ͘
Ɛ ZEƐ ƐĆŽ ĐŽŶĐĞŝƚƵĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ŵŽĚĞůŽƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ ŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐ ŶŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽĐĠƌĞďƌŽŚƵŵĂŶŽĞŵƋƵĞƐƵĂŵŽĚĞůĂŐĞŵƐĞďĂƐĞŝĂŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐŶĞƵƌƀŶŝŽƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐŝŶĂƉƐĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ;,z</E͕ϮϬϬϭͿ͘hŵŶĞƵƌƀŶŝŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉŽƐƐƵŝƵŵŽƵ
ŵĂŝƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĚĞ ƐĂşĚĂ͕ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ Ă Ƶŵ ŶĞƵƌƀŶŝŽ ďŝŽůſŐŝĐŽ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĞƐƚşŵƵůŽƐ
;ƐŝŶĂŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂͿƐĆŽůĞǀĂĚŽƐĂƚĠŽŶĞƵƌƀŶŝŽƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĂůĞůĂ;d&EZ͕
ϭϵϵϱͿ͕Ă&ŝŐƵƌĂϮŝůƵƐƚƌĂƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞƵƌƀŶŝŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘


ʹȂØ Ǥ

EĞƐƐĞŵŽĚĞůŽ͕ŽƐƉĞƐŽƐƐĆŽǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽŐƌĂƵĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƋƵĞƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ĞŶƚƌĂĚĂ ƉŽƐƐƵŝ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂƋƵĞůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŶĞƵƌƀŶŝŽ͘ K ƐŽŵĂĚŽƌ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ ĂĐƵŵƵůĂ ŽƐ ĚĂĚŽƐ
ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĐŽŵ Ƶŵ ůŝŵŝĂƌ͕ Ă ĞƐƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ġ ĚĂĚŽ Ž ŶŽŵĞ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͘  ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ĂƚŝǀĂĕĆŽ Ġ ĂƉůŝĐĂĚĂ ƐŽďƌĞ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ Ğ ƚĞŵ Ă
ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƌĞƉĂƐƐĂƌŽƐŝŶĂůƉĂƌĂĂƐĂşĚĂĚŽŶĞƵƌƀŶŝŽ͘
ůĠŵ ĚŽƐ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ͕ ĂƐ ZEƐ ƐĆŽ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂŵĂĚĂƐ͘  ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƚĞŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĂƌŵĂǌĞŶĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ƌĞƉĂƐƐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ĐĂŵĂĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĚŽƐ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ͘  Ɛ ĐĂŵĂĚĂƐ
ŽĐƵůƚĂƐ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĐĂŵĂĚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ğ ĚĞ ƐĂşĚĂ ĚĂ ƌĞĚĞ ŶĞƵƌĂů͕ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ
ŶĞƵƌƀŶŝŽƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĂŵĞƐŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐŶĞƵƌƀŶŝŽƐĚĂĐĂŵĂĚĂĚĞƐĂşĚĂ;d^/E&&K͕
ϮϬϬϯͿ͘
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EĂĨĂƐĞĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂƌĞĚĞƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƉŽĚĞŽĐŽƌƌĞƌ
ĚĞ ĚƵĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͗ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ŶĆŽͲƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ;,z</E͕ ϮϬϬϭͿ͘ EŽ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͕ Ă ƌĞĚĞ Ġ ƚƌĞŝŶĂĚĂ ĐŽŵ Ž ĂƵǆŝůŝŽ ĚĞ Ƶŵ ƚƌĞŝŶĂĚŽƌ͕ ĚĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ Ă ƌĞĚĞ
ĚĞǀĞƌĄ ƚĞƌ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂƐ Ğ ƐĂşĚĂƐ ĚĞƐĞũĂĚĂƐ͕ Ă ĐĂĚĂ ĞƚĂƉĂ ĚŽ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ Ă ƐĂşĚĂ ĚĂ ƌĞĚĞ ƐĞƌĄ
ĐŽŵƉĂƌĂĚĂĐŽŵĂƐĂşĚĂĚĞƐĞũĂĚĂ͕ĐĂƐŽŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĆŽƐĞũĂƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĠ
ƌĞƉĞƚŝĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂũƵƐƚĞƐ ĚŽƐ ƉĞƐŽƐ͘ ƐƐĞƐ ĂũƵƐƚĞƐ ƐĆŽ ĐŚĂŵĂĚŽƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞƐ ƐŝŶĄƉƚŝĐŽƐ Ğ ƐĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽĞƌƌŽŽďƚŝĚŽ͘ƐƚĞĂũƵƐƚĞŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠĨĞŝƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂZĞŐƌĂ
ĞůƚĂ͕ĚĞĨŝŶŝĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗

ܹ ሺ݊  ͳሻ ൌ ܹ ሺ݊ሻ   ο ȏǤͲ͵Ȑ

ο ൌ ܿ ݔ כ ߜ כ ȏǤͲͶȐ
ĞŵƋƵĞο୧ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽĚŽƉĞƐŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽŝͲĠƐŝŵĂĞŶƚƌĂĚĂ୧ ͕୧ ሺ  ͳሻƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŶŽǀŽ
ǀĂůŽƌĚŽƉĞƐŽ͕୧ ሺሻƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽǀĂůŽƌĂŶƚĞƌŝŽƌĚŽƉĞƐŽ͕ɁĠĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂƐĂşĚĂĚĞƐĞũĂĚĂĞĂ
ƐĂşĚĂŽďƚŝĚĂĞ ĠƵŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ͘
EŽ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ ŶĆŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͕ ŶĆŽ ŚĄ ƐĂşĚĂƐ ĚĞƐĞũĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ Ž ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ƐĆŽ ƵƐĂĚŽƐ
ĂƉĞŶĂƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞƌĞĚĞƵƚŝůŝǌĂŽƐƉƌſƉƌŝŽƐŶĞƵƌƀŶŝŽƐĐŽŵŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĞŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĨŝĐĂĂĐĂƌŐŽĚĂƌĞĚĞ
ŶĞƵƌĂůĞŽƐĞƵĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ;,z</E͕ϮϬϬϭͿ͘
ƐZEƐƚĞŵƚŝĚŽŐƌĂŶĚĞĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞŶĂƐĄƌĞĂƐŵĠĚŝĐĂƐ͕ĞƐƐĞĚĞƐƚĂƋƵĞĠũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌĂůŐƵŵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ĂƐ ZEƐ ƉŽƐƐƵĞŵ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƉĂĚƌƁĞƐƉŽƌĐŽŶƐƚƌƵşƌĞŵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂĨƌŽŶƚĞŝƌĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ĚĂĚŽƐ͘ ŶƚƌĞ ĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂƌ Ž ƵƐŽ ĚĞƐƐĂƐ ƌĞĚĞƐ ŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƚĞĐŝĚŽ
ſƐƐĞŽ͕ĞŵPǌĞƌĚĞŵ;ϮϬϬϳͿŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽ
ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ſƐƐĞĂ Ğŵ ŵƵůŚĞƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ŝƐƚŽ ƚƌġƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĨŽƌĂŵ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ͗ ZĞĚĞ
WĞƌĐĞƉƚƌŽŶ ĚĞ DƷůƚŝƉůĂƐ ĂŵĂĚĂƐ ;D>WͿ͕ >ĞĂƌŶŝŶŐ sĞĐƚŽƌ YƵĂŶƚŝǌĂƚŝŽŶ ;>sYͿ Ğ ƌĞĚĞ ^KD͘ KƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂƐ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵƋƵĞĂƌĞĚĞD>WĨŽŝĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĂŝƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
ƐƚĞĂƌƚŝŐŽƉƌŽƉƁĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂƌĞĚĞD>WƉĂƌĂĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌƚĞĐŝĚŽƐĐŽŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐĚĞŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶĚŽͲŽƐĞŵƚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŵĂƐƐĂſƐƐĞĂďĂŝǆĂŽƵŶŽƌŵĂů͘

ͶǤ DdKK>K'/Z^hdK^
KƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽƉĂƌĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƐŝŶĂŝƐĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵƋƵĂƚƌŽĞƚĂƉĂƐ͗ŽďƚĞŶĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͕ĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞĚĞŶĞƵƌĂůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͘&ŝŐƵƌĂϯŝůƵƐƚƌĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĞŵ
ďůŽĐŽƐĐŽŵĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐĞƚĂƉĂƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘
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͵Ȃ         ×Ǥ

 ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ŶĆŽͲŝŽŶŝǌĂŶƚĞ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ ŶĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞϮ͘ϰϰ',ǌƐŽďƌĞŽƚĞĐŝĚŽſƐƐĞŽ͘ƐƚĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂůŽĐĂĚĂŶĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ůŝďĞƌĂĚĂ ƉĞůĂ ŶĂƚĞů ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ DĠĚŝĐĂƐ͕ /ŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ Ğ ŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ;Ed>Ϳ͘ WĂƌĂ ŝƐƚŽ͕ ĨŽƌĂŵ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚƵĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ Ğŵ ůŝŶŚĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂƐ ĐŽŵ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ ĚĞ ϯ͕Ϭϵ Đŵ͘ K
ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ ĂŶƚĞŶĂ ĨŽŝ Ž ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĚĞ ĨŝďƌĂ ĚĞ ǀŝĚƌŽ͕ ŽƵ &Zϰ͕ ĐŽŵ
ƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝĚĂĚĞĚĞϰ͕ϰ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϰͿ͘


ͶȂ Ǥ

/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ĨŽƌĂŵ ƐŝŵƵůĂĚĂƐ ŶŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ŶƐŽĨƚ ,&^^Π Ğ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶŽ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽEĞƚǁŽƌŬŶĂůǇǌĞƌĚĂ,WŵŽĚĞůŽϴϳϭϰĐŽŵĨĂŝǆĂĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĂϮ͘Ϭ',ǌĞϮ͘ϴ',ǌ͘
ƉĞƌĚĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϱͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĂƚĞŶƵĂĕĆŽĞŵƚŽĚĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ͘KƉŽŶƚŽŵĄǆŝŵŽ
ĚĞ ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂ ŽĐŽƌƌĞ Ğŵ Ϯ͕ϰϭ ',ǌ ĐŽŵ ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ ĚĞ ͲϮϬ Ě͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŵĂ ďŽĂ
ĂƚĞŶƵĂĕĆŽ;sK></^͕ϮϬϬϳͿ͘


0906

s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





XY Plot 1

Ansoft Corporation

HFSSDesign1

0.00

Curve Info

d B (S (L u m p P o rt1 ,L u m p P o rt1 ))

-5.00

dB(S(LumpPort1,LumpPort1))
Setup1 : Sw eep1

-10.00

-15.00

m2
m1

-20.00

-25.00

2.00

2.20

2.40

Freq [GHz]

2.60

2.80

ͷȂ

Name

X

Y

m1

2.4100

-20.1748

m2

2.4000

-18.6295

3.00



̺Ǥ

ƐĂŵŽƐƚƌĂƐĂŶĂůŝƐĂĚĂƐŶĞƐƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨŽƌĂŵĞǆƚƌĂşĚĂƐĚĞƐĞŝƐĨġŵƵƌĞƐďŽǀŝŶŽƐ͘EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ
ŽƉƚĂŵŽƐ ƉŽƌ ƵƐĂƌ ŽƐƐŽƐ ďŽǀŝŶŽƐ͕ ƉŽŝƐ ĞƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ ƌĞƉƌŽĚƵǌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĂŶŽŵĂůŝĂƐ Ğŵ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘ EĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĨŽŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ŽŶĚĂƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐĂŽƐĞƉƌŽƉĂŐĂƌĞŵƉĞůŽƚĞĐŝĚŽſƐƐĞŽƐŽĨƌĞŵǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂĂƚĞŶƵĂĕĆŽĚĞŶƚƌŽĚĂĨĂŝǆĂĚĞ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĂŶĂůŝƐĂĚĂ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵƉŽƐƐşǀĞůĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĂƋƵĞůĞƐĐŽŵŵĂƐƐĂſƐƐĞĂŶŽƌŵĂůĚĂƋƵĞůĞƐĐŽŵ
ďĂŝǆĂ ŵĂƐƐĂ ſƐƐĞĂ͘ ƉſƐ ŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ƚĞƐƚĞƐ ĐŽŵ ŽƐƐŽƐ ŶŽƌŵĂŝƐ͕ ĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ƚŝǀĞƌĂŵ ƐƵĂƐ
ŵĂƐƐĂƐƌĞĚƵǌŝĚĂƐĞĨŽƌĂŵĞǆƉŽƐƚĂƐĂŽŵĞƐŵŽŶşǀĞůĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽ͘dĂďĞůĂϭĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵĂƐƐĂĚŽƐŽƐƐŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĂŶƚĞƐĞĚĞƉŽŝƐĚĂƉĞƌĨƵƌĂĕĆŽ͘
ͳȂ

ͳ
ʹ
͵
Ͷ
ͷ


  
ȋȌ
ʹͶ

×
ÙȋȌ
ͳͻ

ʹͲ

ͳͷͳ

ʹͷ

ͳͻͺ

ʹͶ

ͳͶͳ

͵Ͳͻ

ʹ͵

ʹͲ

ʹͲ


&ŝŐƵƌĂϲŝůƵƐƚƌĂƵŵĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĂƚĞŶƵĂĕƁĞƐŽďƚŝĚĂƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽŽƐƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂ
ĂŵŽƐƚƌĂŽƌŝŐŝŶĂůĞĂĂŵŽƐƚƌĂĐŽŵŵĂƐƐĂƌĞĚƵǌŝĚĂ͘WŽĚĞƐĞƌǀŝƐƚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƵƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂĚŽŶşǀĞůĚĞ
ĂƚĞŶƵĂĕĆŽĞƵŵĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽŶĂĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞĂĂƚĞŶƵĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂ͘
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Ǧ  À× ×
Ǥ

ƉſƐ Ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĨŽŝ ĨĞŝƚĂ Ă ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚŝƵ Ğŵ ĂƉůŝĐĂƌ Ă
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚĂŽƐƐŝŶĂŝƐĨŽƌŵĂŶĚŽƵŵǀĞƚŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ͕ƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ĐŽŵŽĞŶƚƌĂĚĂŶĂĨĂƐĞĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞŶĞƵƌĂů͘dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚŝƐĐƌĞƚĂ
ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶĂůƉŽƌƐĞƌƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂŵƵŝƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂŶĂĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŶĆŽͲĞƐƚĂĐŝŽŶĄƌŝĂ ;K>/s/Z͕ ϮϬϬϳͿ͘  ĞƐĐŽůŚĂ ĚĂ ŵĞůŚŽƌ ĨƵŶĕĆŽ tĂǀĞůĞƚ Ġ ƵŵĂ
ƋƵĞƐƚĆŽŶĆŽͲƚƌŝǀŝĂů͕ƉŽŝƐŶĆŽĞǆŝƐƚĞƵŵĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞĨŝŶŝĚŽƉĂƌĂĂƐƵĂĞƐĐŽůŚĂ͘
tĂǀĞůĞƚƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂĨŽŝĂĂƵďĞĐŚŝĞƐϲ͕ĐŽŵƚƌġƐŶşǀĞŝƐĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘&ŝŐƵƌĂϳŝůƵƐƚƌĂƵŵĂ
ĄƌǀŽƌĞĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽtĂǀĞůĞƚĞŵϯŶşǀĞŝƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƐĆŽĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽ
ϯǀĞǌĞƐĞŵŽƵƚƌŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞĚĞƚĂůŚĞƐ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂůĂŶĂůŝƐĂĚŽ͘


Ǧ ͵À     
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EĞƐƚĂtĂǀĞůĞƚ͕ĂƉĞŶĂƐŽƐŝŶĂůĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĠĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŶşǀĞůĚĞ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ƐĞŶĚŽƵƐĂĚŽƐŶĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐŝŶĂů͕ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĚŽ
ĨŝůƚƌŽƉĂƐƐĂͲďĂŝǆĂ͘
KƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ŽďƚŝĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ tĂǀĞůĞƚ ĨŽƌŵĂŵ Ƶŵ ǀĞƚŽƌ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘ƐƐĞǀĞƚŽƌĨŽŝŽďƚŝĚŽĂŶĂůŝƐĂŶĚŽŽƐŝŶĂůĐŽŵĨĂŝǆĂĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂůŝŵŝƚĂĚĂĞŶƚƌĞϮ͘ϰ',ǌĞ
Ϯ͘ϲ',ǌ͘ ƐƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ƌĞƚŽƌŶĂ ǀĞƚŽƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ĂŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ďĂŝǆĂ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ĚĞ ǀĞƚŽƌ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ͘ Ɛ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĚŽƐ ǀĞƚŽƌĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽƐƐŽĨƌĞŵǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂtĂǀĞůĞƚĞŶşǀĞůĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ͘KƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐtĂǀĞůĞƚĨŽƌĂŵŽďƚŝĚŽƐƵƐĂŶĚŽDd>ƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵĞŵƵŵǀĞƚŽƌĚĞϱϲ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐϭϮϬƐŝŶĂŝƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͘
ƉſƐĂĞǆƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐƐŝŶĂŝƐ͕ĨŽƌŵŽƵͲƐĞƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞϱϲǆϭϮϬ͕ĞŵƋƵĞĐĂĚĂ
ĐŽůƵŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚĂƌĞĚĞ͘KƐƐŝŶĂŝƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŵĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐ͗ĐŽŵ
ŵĂƐƐĂſƐƐĞĂŶŽƌŵĂů;EͿĞĐŽŵďĂŝǆĂŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ
;WͿ͘ƐƚĞƐƐŝŶĂŝƐƌĞĐĞďĞƌĂŵǀĂůŽƌĞƐďŝŶĄƌŝŽƐ;ϭ͕ϬͿĞ;Ϭ͕ϭͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ĨĂƐĞĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂ
ZĞĚĞ EĞƵƌĂů ĐŽŶƐŝƐƚŝƵ ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƚƌġƐ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ D>W ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ĂĐŬƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ;,z</E͕ϮϬϬϭͿ͕ĞŵƋƵĞĐĂĚĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƵƚŝůŝǌŽƵƵŵŶƷŵĞƌŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞŶĞƵƌƀŶŝŽƐ
ŶĂĐĂŵĂĚĂŽĐƵůƚĂ͘
Ɛ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĂƐ >ĞǀĞŶďĞƌŐͲDĂƌƋƵĂƌĚƚ
ĂĐŬƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĞ'ƌĂĚŝĞŶƚĞĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ;,z</E͕ϮϬϬϭͿ͘KƐƚĞƐƚĞƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ĐŽŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞŶĞƵƌƀŶŝŽƐŶĂĐĂŵĂĚĂŽĐƵůƚĂ͗ϭϬ͕ϭϱĞϮϬ͘KƐϭϮϬƐŝŶĂŝƐĨŽƌĂŵĚŝǀŝĚŝĚŽƐĞŵϯ
ŐƌƵƉŽƐ͗dƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕sĂůŝĚĂĕĆŽĞdĞƐƚĞĐŽŵϳϮ͕ϮϰĞϮϰĂŵŽƐƚƌĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘KƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ϭϬ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ďĂƐƚĂŶƚĞ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͕ ƚƌĞŝŶĂĚĂ Ğŵ ϵ ĠƉŽĐĂƐ͕ ĐƵũŽ ŵĞůŚŽƌ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽĐŽƌƌĞƵŶĂŝƚĞƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŝĚĂĕĆŽϯ͕ŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵŵĞŶŽƌƚĞŵƉŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘
K ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ϭϱ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ ĨŽŝ ĨĞŝƚŽ Ğŵ Ϯϱ ĠƉŽĐĂƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ŶƵŵ ŵĂŝŽƌ ƚĞŵƉŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ Ž ŵĞůŚŽƌ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞƐƚĂ ƌĞĚĞ ŽĐŽƌƌĞƵ ŶĂ ŝƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĕĆŽ ϭϵ͘ K ƷůƚŝŵŽ
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŵϮϬŶĞƵƌƀŶŝŽƐŶĂĐĂŵĂĚĂŽĐƵůƚĂ͘ƐƚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŵϮϮ
ŝƚĞƌĂĕƁĞƐĞƐĞƵŵĞůŚŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽĐŽƌƌĞƵŶĂŝƚĞƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŝĚĂĕĆŽϭϲ͘
ƉſƐ Ă ĨĂƐĞ ĚĞ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ŽďƚĞŵŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž
ŵŽĚĞůŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘  dĂďĞůĂ Ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ĐŽŶĨƵƐĆŽ ƋƵĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ŶŽƌŵĂŝƐ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;EͬEͿ͕ĚŽƐƐŝŶĂŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;WͬWͿ͕
ĚŽƐŶŽƌŵĂŝƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ;EͬWͿĞĚŽƐƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŶŽƌŵĂŝƐ;WͬEͿ͘
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 dĂďĞůĂ ϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ĂĐĞƌƚŽƐ Ğ ĞƌƌŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚĞ ZE ĐŽŵ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞŶĞƵƌƀŶŝŽƐŶĂĐĂŵĂĚĂŽĐƵůƚĂ͘
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ͳͲͲΨ

ͲΨ

ͺǡͷΨ

ͳʹǡͷΨ

ͻͳǡΨ

ͺǡ͵Ψ



 ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞĚĞ ŶĞƵƌĂů ĐŽŵ ϭϬ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ŽĐƵůƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

ϱ͘ KE>h^K
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ž ƵƐŽ ĚĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂ tĂǀĞůĞƚ Ğ ĚĂƐ ZĞĚĞƐ EĞƵƌĂŝƐ ŶĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ Ğ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞĐŝĚŽ ſƐƐĞŽ͘  ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĨŽŝ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƌĂĚŝĂĕĆŽ ŶĆŽͲŝŽŶŝǌĂŶƚĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŵŝĐƌŽŽŶĚĂƐ ŶĂ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ Ϯ͘ϰ ',ǌ Ă Ϯ͘ϱ ',ǌ ƐŽďƌĞ Ž
ƚĞĐŝĚŽ ſƐƐĞŽ͘ EĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚƵĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ Ğŵ ůŝŶŚĂƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽĨŝƚĂ ĐŽŵ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂĚĞϮ͘ϰϰ',ǌ͘
KƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂŵŽƐƚƌĂƐĞǆƚƌĂşĚĂƐĚĞĨġŵƵƌĞƐďŽǀŝŶŽƐĐŽŵƚĂŵĂŶŚŽƐ
ĞƉĞƐŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ƉſƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͕ĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚĂĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂtĂǀĞůĞƚƉĂƌĂ
ŐĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĞƚŽƌ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞƌǀŝƵ ĐŽŵŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƌ ŶĞƵƌĂů͘ EŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ Ă ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĚĞ ZE ĐŽŵ ϭϬ ŶĞƵƌƀŶŝŽƐ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ŽĐƵůƚĂ ŽďƚĞǀĞ Ž ŵĞůŚŽƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕
ĂƚŝŶŐŝŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞϭϬϬйĞŶƚƌĞĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞŵĂƐƐĂŶŽƌŵĂůĞƌĞĚƵǌŝĚĂ͘
ĞƐƐĞ ŵŽĚŽ͕ ƐĞ ĐŽŶĐůƵŝ ƋƵĞ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ġ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌ Ž ƚĞĐŝĚŽ
ſƐƐĞŽ͘ŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐƉƌĞƚĞŶĚĞŵͲƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉĂƌĂĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞĂĂŶĄůŝƐĞ
ĚŽƐƐŝŶĂŝƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĂƵǆŝůŝĂƌŶŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐŽƐƚĞŽŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ͕
ĐŽŵŽĂKƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŶşǀĞůĚĞŵĂƐƐĂſƐƐĞĂ͘

Z&ZE/^/>/K'Z&/
>s^͕:ŽƐĠDĂƌĐŽƐ͘ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚĞƚĞĐŝĚŽſƐƐĞŽƉŽƌƵůƚƌĂͲƐŽŵƉĂƌĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĂKƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞ͘
dĞƐĞŽƵƚŽƌĂĚŽ͘/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞ&şƐŝĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽʹh^W͕ϮϬϬϲ͘
Zs>,K͕ :ŽĂďƐŽŶ EŽŐƵĞŝƌĂ ĚĞ͘ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ WƌŽƚſƚŝƉŽ ĚĞ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ,ŝƉĞƌƚĞƌŵŝĂ ƉŽƌ
DŝĐƌŽŽŶĚĂƐ͘dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽ͘h&'͕ϮϬϬϲ͘
Dhd,͕ ,ŽǁĂƌĚ͖ >͕ DĂƌŬ͘  EĞƵƌĂů EĞƚǁŽƌŬ dŽŽůďŽǆ hƐĞƌ͛Ɛ 'ƵŝĚĞ ʹ &Žƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ DĂƚůĂď͘  dŚĞ
DĂƚŚtŽƌŬƐ͕/ŶĐ͕͘ϮϬϬϮ͘
&,/E͕ >Ƶŝǌ dĂĚĞƵ ĚĞ DŽƵƌĂ͘ hůƚƌĂͲ^ŽŶŽŵĞƚƌŝĂ MƐƐĞĂ ƉĂƌĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ZŝƐĐŽ ĚĞ &ƌĂƚƵƌĂ ĚŽ
&ġŵƵƌ͘DĂƐƚĞƌdŚĞƐŝƐ͘h^Wʹ^ĆŽĂƌůŽƐ͕ϮϬϬϲ͘
,z</E͕^ŝŵŽŶ͘ZĞĚĞƐEĞƵƌĂŝƐ͗WƌŝŶĐşƉŝŽƐĞWƌĄƚŝĐĂ͘ϮĞĚ͘ŽŽŬŵĂŶ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞͲZ^͕ϮϬϬϭ͘
DZd͕K͘,ŝŐŚ&ƌĞƋƵĞŶĐǇ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ^ŝŵƵůĂƚŽƌ;,&^^ͿʹdƵƚŽƌŝĂů͘&ƌĂŶĐĞ͕ϮϬϬϲ͘
K>/s/Z͕,ĠůŝŽDĂŐĂůŚĆĞƐ͘ŶĄůŝƐĞĚĞ^ŝŶĂŝƐƉĂƌĂŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐʹhŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵǀŝĂtĂǀĞůĞƚƐ͘ZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͗ƌĂƐƉŽƌƚ͕ϮϬϬϳ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


PZD͕DĞŚŵĞƚ^ŝƌĂĕ͖<WK>d͕sĞǇƐŝ͘ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŽŶĞĞŶƐŝƚǇƵƐŝŶŐEĞƵƌĂůEĞƚǁŽƌŬƐ͘^ŝŐŶĂů
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕WĂŐĞƐϭͲϱ͕ϮϬϬϳ͘
ZK,EdK͕ũĂůŵĂƌZġŐŽ͘^/EWdKͲ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƉĂƌĂŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞWĂƚŽůŽŐŝĂƐĚĂŽůƵŶĂ
sĞƌƚĞďƌĂů͘dĞƐĞDĞƐƚƌĂĚŽ͘h&ʹ͕ϮϬϬϲ͘
^/>s͕͘s͖͘zE'͕:͘tĂǀĞůĞƚƐĞtĂǀĞůĞƚWĂĐŬĞƚƐ͘h&^͕ϮϬϬϬ͘
^KZ^͕ ,ĞůŝĂŶĂ ĞǌĞƌƌĂ͘ ŶĄůŝƐĞ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚĞ ůĞƐƁĞƐ ĚĂ ƉĞůĞ ƉŽƌ ĂƚƌŝďƵƚŽ ĚĞ ĐŽƌ͕
ĨŽƌŵĂ͕ƚĞǆƚƵƌĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŵĄƋƵŝŶĂĚĞǀĞƚŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͘dĞƐĞŽƵƚŽƌĂĚŽ͘h&ZEʹZE͕ϮϬϬϴ͘
d&EZ͕ DĂůĐŽŶ ŶĚĞƌƐŽŶ͘ ZĞĚĞƐ EĞƵƌĂŝƐ ƌƚŝĨŝĐŝĂŝƐ͗ /ŶƚƌŽĚƵĕĆŽ Ğ WƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĂ EĞƵƌŽĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͘
ůƵŵĞŶĂƵ͗<K͗Ě͘ĚĂ&hZ͕ϭϵϵϱ͘
d^/E&&K͕ WĂƵůŽ DĂƌĐĞůŽ͘  ƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ EĞƵƌĂů &ĞĞĚĨŽƌǁĂƌĚ dĞƐƚĂĚĂƐ Ğŵ WƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
ŽŶƚƌŽůĞWƌĞĚŝƚŝǀŽ͘^ĆŽ:ŽƐĠĚŽƐĂŵƉŽƐ͗/EW͕ϮϬϬϯ͘
sK></^͕:͘>͗͘ŶƚĞŶŶĂŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ,ĂŶĚďŽŽŬ͘ϰƚŚĚŝƚŝŽŶ͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ϮϬϬϳ͘
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Resumo⎯
⎯ Este artigo descreve uma ferramenta computacional para detecção e classificação de faltas em tempo real em alimentadores aéreos radiais de distribuição não transpostas. Após a detecção é realizada a localização no tempo do instante inicial e final da falta. O algoritmo é baseado na transformada wavelet discreta. Essa ferramenta utiliza apenas as medições de corrente nas
três fases, obtidas na subestação, para realizar o monitoramento do sistema. A principal aplicação da ferramenta é auxiliar a operação durante uma falta, bem como supervisionar o sistema de proteção. Um alimentador real de 103 barras não-transpostas é utilizado para avaliar o algoritmo proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo é eficiente no diagnóstico das faltas envolvendo curtos-circuitos.
Palavras-chave⎯
⎯ Transformada wavelet, detecção da falta, classificação da falta, rede de distribuição primária.

1

Introdução

Para o crescimento de um país é necessário um bom suporte de energia. Todos os ramos de desenvolvimento
precisam de energia, tendo em vista isso, há uma crescente necessidade de sistemas de geração, transmissão e
distribuição que proporcionem um serviço com qualidade e continuidade. O Brasil, nas ultimas décadas, tem
tido grandes avanços nessas áreas devido ao seu grande crescimento industrial e urbano. Os sistemas de distribuição são os mais impactados, pois são estes que finalizam o fornecimento de energia.
A qualidade de energia elétrica (QE) tem ganhado cada vez mais importância dentro das áreas de estudo e de
investimento de melhorias do sistema elétrico devido à necessidade de ser entregue ao consumidor final uma
energia dentro dos padrões de qualidade exigidos.
Com o grande avanço tecnológico possibilitou-se ter sensores ao longo dos sistemas de distribuição o que trouxe grandes avanços na operação e um controle mais elaborado de todos os processos que envolvem a distribuição de energia. Uma questão que vem sendo abordada pelas concessionárias de energia elétrica é o desenvolvimento de metodologias que possam diminuir o tempo de interrupção não programada no fornecimento de energia. Nas ultimas décadas tem sido publicado trabalhos visando desenvolver ferramentas na tentativa de minimizar as faltas e o tempo para detectá-las. Essas ferramentas devem ser empregadas após contingências com desligamentos definitivos, antes de dar início ao processo de recomposição da rede. Muitas dessas ferramentas são
desenvolvidas em Sistemas Especialistas (SES) – tem como base na experiência dos profissionais da operação/proteção o que produz bons resultados, porém um dos principais problemas é o tempo de execução que
inviabiliza sua aplicação em tempo real. Recentemente, muitas técnicas baseadas em inteligência artificial vêm
sendo aplicadas no intuito de desenvolver uma ferramenta computacional para o diagnostico preciso de faltas
em sistema de potência. Como exemplo temos os trabalhos de Chang & Win (1998) que utiliza o método de
busca tabu para encontrar o dispositivo mais provável de ter operado durante uma falta, Martins et al (2000)
utiliza sistemas de imunização e algoritmos de linguagem formal para detecção de faltas e são aplicados em
motores de indução; Chen et al (2000) utiliza um método híbrido com redes de causa efeito e lógica fuzzy para
localizar em tempo real o setor e o tipo de falta ocorrida dentro de uma subestação. Souza et al (2004) utiliza
redes neurais artificiais para classificar faltas ocorridas em linhas de transmissão; Su & Zhao (2006) utiliza
redes neurais artificiais e sistemas especialistas para localizar o setor e o tipo de falta ocorrida dentro de uma
subestação; Alves e Carvalho (2010) propõem o uso de um algoritmo híbrido baseado em sistema imunológicos
artificiais e algoritmo genético para o diagnóstico de faltas em redes de distribuição aérea. Uma outra ferramenta
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que tem sido aplicada com frequência na detecção e/ou classificação de faltas é a transformada wavelet, como é
visto em Silva et al (200 ), eloso (2008), Malange (2010). A transformada wavalet é uma técnica de processamento digital de sinais que decompõe o sinal em vários outros facilitando a sua avaliação quanto à presença
de ruídos no sinal.
Este trabalho propõe uma ferramenta computacional de monitoramento remoto em tempo real para o diagnostico de faltas em redes aéreas de distribuição radiais, utilizando um algoritmo baseado em Transformada Wavelet
Discreta(TWD). A detecção e classificação são feitas pela Transformada Wavelet(TW). A método empregado
neste sistema é baseada no monitoramento das correntes de cada con unto trifásico dos TCs de proteção instalados na subestação. A rotina computacional utiliza a captura de anelas dessas correntes a partir do processamento dos dados amostrados provenientes do secundário dos TCs. O ob etivo da ferramenta é auxiliar as equipes de
manutenção das concessionárias de energia elétrica na detecção e classificação de defeitos e anomalias nos
alimentadores.
PR P
Nesta seção se descreve sucintamente a TWD que é a ferramenta utilizada para desenvolver o algoritmo proposto de diagnóstico de faltas em alimentadores radias aéreos.
1.1 Transformada Wavalet Discreta
Wavelets são funções capazes de decompor e descrever sinais nos domínios da freq ência e do tempo, de forma
a permitir a análise destes sinais em diferentes escalas de freq ência e de tempo. As wavelets são ferramentas de
grande eficiência em aplicações nos mais variados campos da engenharia, principalmente pela sua característica
de localização espaço-frequência. A decomposição de uma função com o uso de Wavelets é conhecida como
Transformada Wavelet (TW) e assim, como na análise de Fourier, tem suas transformadas contínua e discreta. A
principal vantagem da TW é a sua capacidade de realizar uma análise local, ou se a, analisar um sinal em um
ponto ou região específica. Ela também é capaz de revelar algumas características presentes nos sinais, tais
como pontos de descontinuidades e picos suaves entre outros. Em sinais elétricos, a análise wavelet é capaz de
localizar, com precisão, os instantes de tempo de ocorrência de eventos transitórios. Para o estudo de sinais
discretos utiliza-se a TWD. A expressão matemática para a TWD é mostrada na Equação (1).
............ F (a, b) =

1
a0 m

§ k − nb0 a0 m ·
¸
¸
a0 m
¹

¦ f k w¨¨©

(1)

Nesta expressão a a0m representa o fator de escala e b nb0a0m o fator de translação (ambas as funções de
um parâmetro m) e é a amostra do sinal de entrada.
Quando um sinal é decomposto pela TWD, ele é separado em níveis, estando cada um deles relacionado a
uma banda de freq ência. Essa avaliação em diferentes níveis de detalhes é denominada análise multi-resolução
Mallat (1989). Essa decomposição é feita através de filtros passa-baixa e passa-alta. A saída do filtro passa-alta
é denominada de detalhes e contêm as baixas escalas. A saída do filtro passa-baixa é denominada de aproximação e contêm as altas escalas. O processo de decomposição é visto na Figura 1.
O sinal teoricamente pode ser decomposto indefinidamente, porém em sistemas elétricos reais a decomposição é limitada pelo nível de frequência do sinal fundamental. O n mero de níveis que pode ser obtido de um
sinal discreto é proporcional ao seu comprimento Rioul e etterli (1991). Definindo N como sendo o tamanho
da seq ência de entrada, o n mero máximo de níveis L é dado pela Equação (2) o que exige um sinal de entrada
com comprimento em potência de 2.
L = log 2 N .
(2)
A análise Wavelet utiliza funções-base no seu processamento, também denominadas de Wavelet de análise
ou Wavelet-mãe. ários pesquisadores construíram as suas próprias funções entre as quais se destacam as wavelets de Daubechies, Symlet e Coiflets para o estudo de qualidade de energia em sistemas elétricos Arruda et al
(2002).
1.2 Análise de Multi-Resolução
A técnica de Análise de Multi-Resolução (AMR) decompõe um sinal em varios níveis de resolução de modo a fornecer informações importantes no domínio do tempo e da freq ência.
O sinal a ser analisado é decomposto em dois outros sinais, uma detalhada e outra atenuada através dos filtros passa alta e passa baixa respectivamente.
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Como o sinal atenuado-proveniente do filtro passa baixa- é novamente decomposto resultando novamente
em dois sinais detalhados e atenuados em níveis de freq ência diferentes, estes fornecem informações diretas, relativas ao sinal original no domínio da freq ência e do tempo (Gomes e elho, 1998) .
A Figura 1 mostra o processo descrito do AMR de filtragem do sinal e a Figura 2 representa a versão aproximada do sinal com os 3 primeiros detalhes da decomposição.

ura 1- Processo de ltra em do s nal

ura - ersão das a ro maç es e detalhes

1. Wavelet mãe
Assim como na transformada de Fourier utiliza as funções seno e cosseno, a Transformada Wavelet utiliza
funções-base. ários pesquisadores contribuíram com as suas próprias funções, chamadas de Wavelet de analise
ou Wavelet-mãe.
Para que uma função se a definida como Wavelet mãe, ela deve ter as seguintes características
1.
rea total sob a curva da função tem que ser zero
ஶ
(3)
ିஶ ݂ሺݐሻ݀ ݐൌ Ͳ
2. A energia da função tem que ser finita
ஶ
(4)
ିஶ ȁ݂ሺݐሻȁଶ ݀ ݐൌ λ
As propriedades idênticas nas duas equações anteriores sugerem que ݂ሺݐሻ tendem a oscilar acima e abaixo
do eixo t, e tem sua energia á localizada em determinada região, á que é definida.
Essa característica de energia concentrada em uma região finita é que diferencia a análise usando Wavelet
da análise com base na teoria de Fourier, á que esta usa as funções seno e cosseno que são periódicas. Na
análise de Fourier podem ser extraídas apenas informações sobre o domínio da freq ência, enquanto a análise Wavelet podem ser extraídas informações no domínio do tempo e da freq ência ao mesmo tempo.
1. .1 Ti os de Wavelet mãe
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• Wavele Haar
Metodo no qual os pulsos quadrados são usados para aproximar a função original

ura -

•

em lo

avelet

aar

Wavelet Daubechies

Funções base Wavelet ortonormais. Observa-se na figura que quanto maior a ordem da Wavelet mais oscilatoria é a sua forma de onda. A Wavelet de Daubechies é a utilizada neste trabalho.

(a)

(b)

(c)

ura - em lo de avelet Daubechies
a Daub
Daub c Daub

2. Al oritmo ro osto
Um algoritmo eficiente para detecção, classificação e localização no tempo de faltas em alimentadores de distribuição de energia elétrica baseado nas Transformadas Wavelet é proposto neste trabalho. O princípio básico do
algoritmo consiste em capturar em tempo real, amostras das ondas de correntes nas três fases ( anela de dados)
medidas na subestação e analisar esses dados através da ferramenta de processamento de sinais TWD. Neste
ponto, se houver uma falta é feita a sua detecção e classificação. Esse processamento é concluído antes que a
outra anela de dados se a capturada. A localização no tempo é feita após a detecção também utilizando TWD. A
ênfase foi dada à faltas envolvendo curtos-circuitos, consideradas variações de curta duração, em especial, curto-circuito de baixa impedância.
2.1 Al oritmo de Detecção e lassificação de Faltas
A abordagem da TWD é feita com base na técnica de analise de multi-resolução (AMR), que tem como finalidade detectar anomalias em sistemas através da diferença percentual dos níveis de energia que é dado pela diferença entre a energia de um sinal de referência e a energia do sinal processado. A anela utilizada nesta fase
compreende 1 ciclo do sinal de entrada.
O sinal de referência tem a finalidade de estabelecer um padrão de comparação com o sinal real, com base
na energia dos coeficientes da forma de onda dos sinais reais e de referência. A obtenção do sinal de referência
depende da determinação de sua fase e amplitude. Existem varias formas de determinar a amplitude. Neste trabalho foi utilizada Transformada Discreta de Fourier através do algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), considerando que o sinal de referência tenha a sua fundamental na frequência de 60 Hz.
Estabelecido o sinal de referência, o procedimento se desenvolve com a aplicação da análise multiresolução no sinal real e de referência, com o intuito de identificar possíveis distorções na forma de onda. Tomando como base o comportamento dos níveis de detalhamento, para os sinais envolvidos na análise, podem-se
estabelecer critérios para a classificação dos dist rbios por meio da energia dos diversos níveis de detalhamento.
Para a obtenção dos critérios de classificação dos dist rbios relacionados com curtos-circuitos foi realizado o
cálculo da diferença percentual de energia, entre o sinal real e de referência dado pela Equação (5).
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Δ =

sinal

−

referencia

100

(5)

sinal

Nos problemas de qualidade de energia existem vários dist rbios além dos produzidos por curtos-circuitos
que estabelecem valores significativos dados pela Equação (5) tais como afundamento de tensão, elevação de
tensão, distorções harm nicas, transitórios, ruídos elétricos, entre outros. No algoritmo proposto foi feita uma
comparação entre os valores da Equação (5) produzidos por curtos-circuitos e esses outros tipos de dist rbios. A
partir da observação dos níveis de energia das correntes para diversos registros simulados, verificou-se que em
especial nos níveis de detalhamento 6 e os valores obtidos da Equação (5) para sinais com curtos-circuitos são
bem superiores do que os produzidos por outros dist rbios (Figura 2). Dessa forma, a soma desses dois valores
( ǻ 6 ǻ ) foi utilizada como um parâmetro para diferenciar curtos-circuitos de outros dist rbios ligados à
qualidade de energia. O limite adotado (de acordo com as simulações) para caracterizar um curto-circuito foi
40.
que ǻ 6 ǻ

ura -

erença ercentual de ener a entre os d versos n ve s de detalhamento
real re er nc a ara d versos d st r os

O algoritmo descrito foi desenvolvido no MATLAB e executado em um microcomputador Pentium 5 – 2
GHz.
l cação
O algoritmo proposto foi aplicado ao alimentador primário de 103 barras, cu os dados de linha e de carga são
encontrados em Alves et al (2005). Os dados do sistema que são capturados pelo algoritmo proposto correspondem às amostras das formas de onda das correntes medidas na subestação. Devido à indisponibilidade de medidas de campo foram realizadas simulações a partir do ATP (Alternative Transient Program). Nessas simulações,
o alimentador foi modelado pelo bloco LCC (Line Cable Constant) e considerado não-transposto (Figura 4). As
cargas foram consideradas equilibradas modeladas por impedância constante e ligadas em delta. Foi considerado
que ao longo do alimentador foi utilizada a mesma cruzeta (Figura 5). A resistividade do solo utilizada foi de
400 Ωm e a altura dos condutores foi de 11 m. Foram simulados no ATP casos de falta de curto-circuito monofásico (A-T, B-T, C-T), bifásico (AB, BC, CA), fase-fase-terra (AB-T, BC-T, CA-T) e trifásico em várias barras
ao longo do alimentador entre faltas transitórias e permanentes. O tempo de simulação foi de 6 ciclos (100 ms).
Foram utilizadas chaves normalmente abertas que fecharam em diferentes tempos e em diferentes barras para
cada falta. Quando a falta simulada era transitória a chave abria alguns instantes depois (alguns milissegundos).
Para faltas permanentes uma chave NF instalada após a fonte simulava a abertura do dis untor. A resistência de
falta assumiu valores entre 5 e 20 . Também foram gerados sinais de 6 ciclos de corrente contendo outros
dist rbios que não curtos-circuitos (flutuação, afundamento, elevação, spi e e notching) no MATLAB . Houve
o cuidado de gerar várias anelas em cada simulação contendo amostras da corrente com e sem o dist rbio.
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3.1 Detecção e lassificação da Falta
Para obtenção dos resultados mostrados na Tabela I utilizou-se a wavalet-mãe db e o sinal foi decomposto
em níveis. Foi considerada uma frequência de amostragem de .68 Hz e uma anela de 1 ciclo, que correspondeu a um vetor de 128 posições. O tamanho da anela satisfaz a Equação (2) pois 2 128. Os dist rbios
relacionados com curtos-circuitos foram todos detectados e classificados corretamente. Os outros dist rbios
(Figura 6) não causaram uma falsa detecção, mostrando a eficiência e robustez do algoritmo AMR. O tempo de
processamento de cada anela foi em média de 13 ms, credenciando esse algoritmo para uso em tempo real, pois
a anela utilizada foi de um ciclo e esta leva pelo menos 16, ms para ser amostrada. possível observar que o
algoritmo proposto é capaz de detectar todas as alterações ocorridas nas fases do sistema elétrico analisado. Para
as anelas onde não ocorreram faltas, não houve detecção. Os resultados mostrados na Tabela I ocorreram somente no anelamento em que estava amostrada a falta.
IR P I
I
R
1
RR
cc

o de

stur o

etecção e lass cação

20 Ω

Falta A-T ( Barra 4924)

Sim

15 Ω

Falta B-T ( Barra 81 )

Sim

10 Ω

Falta C-T ( Barra 825)

Sim

8Ω

Falta AB-T ( Barra 2992)

Sim

12 Ω

Falta AC-T ( Barra 4414)

Sim

14 Ω

Falta AB ( Barra 883)

Sim

1 Ω

Falta BC ( Barra 2511)

Sim

13 Ω

Falta ABC (Barra 896)

Sim

Flutuação

Não

Afundamento e Elevação

Não

Spi e e Notching

Não

ura -

st r os relac onados

ual dade de ener a a l cados no
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onclusão
Neste trabalho foi apresentado um método para detecção e classificação de faltas em redes de distribuição radiais. Este método consistiu de um AMR utilizado na detecção e classificação da falta (on-line). Foram descritas
as principais etapas e características do AMR e sua aplicação no problema proposto. Simulações para validação
do algoritmo foram realizadas. Como dados de entrada do sistema, o algoritmo precisa apenas dos dados oscilográficos das correntes nas fases medidas na subestação. Devido à indisponibilidade de se fazer medição em
campo, foi utilizado o software ATP, próprio para simulação de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos. O algoritmo proposto apresentou excelentes resultados obtendo êxito em todas as simulações. A fase de
monitoramento do sistema a partir da coleta dos dados é realizada rapidamente (milésimos de segundos), o que
credencia o algoritmo a ser uma ferramenta utilizada em tempo real para auxílio da operação durante uma falta.
Esses resultados nos remetem à continuação da pesquisa onde serão testados outros alimentadores e analisados
outros tipos de dist rbios relacionados à qualidade de energia além dos que foram aqui considerados. Além
disso, pretende-se considerar a presença do religador na saída do alimentador e dessa forma registrar também os
seus tempos de abertura e fechamento.
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RESUMO
A utilização de câmeras de vídeo para o monitoramento de ambientes tem se tornado cada vez
mais frequente pelos mais diversos usuários, desde Circuito Fechado de Televisão (CFTV) até
transmissões de esporte. O presente artigo tem como principal objetivo, através da análise e avaliação
das entradas de um sistema, propor uma solução para o rastreamento de objetos em vídeos utilizando o
Filtro de Kalman. O filtro de Kalman é um método estocástico que descreve uma solução recursiva para
o problema da filtragem linear de dados discretos, ou seja, dados alguns valores iniciais, pode-se
predizer e ajustar os parâmetros do modelo através de cada nova medição, obtendo a estimativa do
erro em cada atualização e uma estimativa de variância mínima para um estado que evolui no tempo.
Portanto, o objetivo deste filtro é estimar a cada instante, de forma ótima, o estado de um sistema
dinâmico usando medidas de ruído da saída do sistema, conhecendo xi (variável de estado), sabendo
que yi (saída medida) está sendo contaminada pelo ruído (vi) e pela perturbação (wi), o que permite
dizer que filtragem é: poder estimar x a cada instante. Para avaliação e aplicação do método de
filtragem de Kalman, foi utilizada uma aplicação para sistemas embarcados para processamento de
vídeo. Para tanto, o método foi implementado utilizando uma placa de desenvolvimento para ARM
DevKit8000, baseado em um processador ARM Córtex A8 de 600 MHz , uma placa de vídeo analógica e
uma câmera de vídeo de vigilância. Foi compilado o sistema operacional Linux para o processador ARM
e a linguagem de desenvolvimento foi o C ANSI.Os resultados foram considerados satisfatórios.

Palavras-chave: Filtro de Kalman, Estimação Recursiva
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1. INTRODUÇÃO
O rastreamento de objetos em vídeos de segurança tem se tornado uma área de grande
expansão ao longo dos últimos anos, tendo em vista que a diversidade de aplicações tem aumentado e
os recursos promovidos pelos inúmeros desenvolvimentos tecnológicos tem se potencializado. Ao
estudar a análise do movimento de objetos ao longo de sequências de imagens, podemos afirmar que
esta análise poderá ser considerada como constituída pelas etapas de detecção, de rastreamento e de
reconhecimento.
Nos casos de aplicação de rastreamento de objetos, algumas dificuldades são encontradas,
dentre elas está a complexidade dos objetos a serem seguidos e do próprio ambiente em que estes se
encontram inseridos. Dentre os exemplos de complexidades, podemos citar: o rastreamento simultâneo
de vários objetos; a divisão dos objetos a seguir em novas entidades; o aparecimento de novos objetos
ou o desaparecimento total ou parcial de objetos; etc.
O rastreamento de objetos gira em torno da relação das fases de previsão e correção. A fase de
previsão descreve a estimativa do estado do sistema na imagem seguinte, enquanto que na fase de
correção os dados previstos naquela fase são atualizados fazendo a devida inclusão de dados recolhidos
a posteriori no quadro seguinte em um vetor de medições. Porém, para que isto seja possível, é
necessário emparelhar os dados medidos de modo que cada informação recolhida possa ser atribuída à
respectiva entidade.
Na abordagem proposta pela pesquisa, considera-se um filtro de Kalman no rastreamento de
cada ponto que contempla a sua posição, velocidade e aceleração, sendo incorporados, em cada
iteração do filtro, dados relativos à posição desse ponto no quadro seguinte da sequência de imagens.

2. O FILTRO DE KALMAN
O filtro de Kalman foi proposto em 1960, quando Rudolf Emil Kalman publicou um artigo
descrevendo uma solução recursiva para o problema da filtragem linear de dados discretos.
O propósito deste filtro é utilizar medições de grandezas realizadas ao longo do tempo
(contaminadas com ruído e outras incertezas) e gerar resultados que tendam a se aproximar dos valores
reais das grandezas medidas e valores associados. O filtro de Kalman apresenta diversas aplicações e é
uma parte essencial do desenvolvimento de tecnologias espaciais e militares.
A primeira aplicação prática para o Filtro de Kalman foi encontrada por Stanley F. Schimidt que
trabalhava no projeto Apollo da NASA cujo objetivo era levar uma nave à Lua e trazê-la de volta a Terra.
No momento ele tinha problemas na estimação de trajetórias e controle. Schimidt trabalhou no que
seria a primeira implementação completa do Filtro de Kalman e tornou o mesmo parte integrante do
sistema de controle da Apollo. Também por influência de Schimidt, o Filtro de Kalman foi incluído no
sistema de navegação do cargueiro aéreo C5A. Neste caso, o Filtro de Kalman resolveu o problema de
fusão sensorial, quando combinou dados de radar com aqueles provenientes de sensores inerciais para
estimar a trajetória do avião. Desde então o Filtro de Kalman vem sendo parte integrante da maioria dos
sistemas de bordo de estimação de trajetória e controle em aeronaves. Extensões e generalizações do
método também foram desenvolvidas.
Uma de suas versões é a sua versão estendida, ou seja, o filtro de Kalman adaptado a um
modelo não linear do sistema, já que este foi desenvolvido para sistemas lineares – o Filtro de Kalman
Estendido (FKE).
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O filtro de Kalman produz estimativas dos valores reais de grandezas medidas e valores
associados predizendo um valor, estimando a incerteza do valor predito e calculando uma média
ponderada entre o valor predito e o valor medido. O peso maior é dado ao valor de menor incerteza. As
estimativas geradas pelo método tendem a estar mais próximas dos valores reais que as medidas
originais, pois a média ponderada apresenta uma melhor estimativa de incerteza que ambos os valores
utilizados no seu cálculo.
Do ponto de vista teórico, o filtro de Kalman é um algoritmo para realizar, de forma eficiente,
inferências exatas sobre um sistema dinâmico linear, que é um modelo Bayesiano semelhante a um
Modelo oculto de Markov, mas onde o espaço de estados das variáveis não-observadas é contínuo, e
todas as variáveis, observadas e não-observadas, apresentam distribuição normal (ou, frequentemente,
distribuição normal multivariada).

3. FILTRO DE KALMAN DISCRETO
O Filtro de Kalman discreto é um algoritmo linear, recursivo e de variância mínima para a
estimação dos estados desconhecidos de um sistema dinâmico a partir de medições discretas,
corrompidas por ruído. Estado, neste contexto, refere-se a qualquer quantidade de interesse envolvido
no processo dinâmico.
O Filtro de Kalman discreto no tempo é um procedimento iterativo representado em várias
etapas de processamento como visto na Figura 1:
( Predição )
estimatimava inicial e
erro de covariância inicial

Calculo do ganho de

Pro eção adiantada dos erros e
parâmetros

alman

( Correção )
( Correção )

Estimativa atualizada em função
das medidas

Cálculo do erro de covariancia
para as estimativas atualizadas

Figura 1 – Procedimento iterativo do Filtro de Kalman Discreto.

O filtro é provido de uma informação inicial, incluindo medidas do erro de covariância,
estimativas dos parâmetros iniciais e erro associado, sendo estes parâmetros usados para calcular uma
matriz de ganho. O erro entre os parâmetros estimados e o dado medido é determinado e calculado
pela matriz ganho para atualizar os parâmetros estimados e erro estimado. O erro atualizado e os
parâmetros são usados como entrada de um modelo de comportamento para predizer o erro projetado
e parâmetros para o próximo instante de tempo. Temos assim descrito nas Equações 1 e 2, as Equações
do Filtro de Kalman Discreto:
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i 1
i

Fi i 
i i

i

wi

 vi

0

0

[Eq. 1]

i 1, 2, 3, 

[Eq. 2]

Onde:

 n e
processo,

 m

são os vetores de estado e medida, respectivamente. Assume-se que o ruído de

w   n , e o ruído de medida, v   m , são variáveis aleatórias independentes, brancas, de

média zero e com distribuição de probabilidade gaussiana. As matrizes de correlação de processo,
de medida, R , são conhecidas.

Fn n

transição do ruído do processo e

m n

é uma matriz de transição de estado,

n l

,e

é uma matriz de

é a matriz de observação.

A Equação 1 é denominada Equação de estado e a Equação 2 representa as medidas de
posição. Os índices

i

e i  1 representam os instantes de tempo atual e anterior, respectivamente.

A partir dessas equações tem-se o seguinte algoritmo:
1. Calcular os estados estimados a priori: (predição)
2. Obter o novo vetor de medidas
3. Estimar as matrizes de covariância dos erros de processo e medição, respectivamente.
4. Calcular a covariância dos resíduos de estimação a priori:
5. Calcular o ganho do Filtro de Kalman:
6. Estimar o vetor de estados: (correção)
7. Calcular a covariância do erro:
8. Incrementar e voltar ao item 2.

4. APLICAÇÃO E RESULTADOS
Para avaliação e aplicação do método de filtragem de Kalman, foi utilizada uma aplicação para
sistemas embarcados para processamento de vídeo. Para tanto, o método foi implementado utilizando
uma placa de desenvolvimento para ARM DevKit8000, baseado em um processador ARM Córtex A8 de
600 MHz , uma placa de vídeo analógica e uma câmera de vídeo de vigilância. Foi compilado o sistema
operacional Linux para o processador ARM e a linguagem de desenvolvimento foi o C ANSI.
Para a aplicação de rastreamento em objetos, o primeiro ponto a ser tratado é a detecção do
objeto de interesse. A detecção do objeto em ambientes externos é um tema bastante estudado devido
basicamente à dificuldade em se determinar modelos de fundo de imagens a serem aplicados ao
paradigma de subtração de referenciais. Variações de luminosidade, condições climáticas, movimentos
devido a vento e ruídos são alguns parâmetros a serem considerados no desenvolvimento de modelos
de fundo para detecção de objetos neste paradigma. (JUNG) propõe um modelo adaptativo baseado em
modelos Gaussianos. (WANG et al 0) define um modelo de fundo de imagem a partir de filtros de
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medianas e cria um processo baseado em mapas de suporte a movimento para atualização do modelo.
Os métodos mencionados utilizam recursos computacionais não compatíveis com os necessários à
implementação em sistemas embarcados. Entretanto, uma solução mais simples propõe a subtração
simples entre uma imagem de fundo e a imagem corrente.
Nesta abordagem por subtração admite-se um valor de intensidade mínima (m) e um valor de
intensidade máxima (M) para o mesmo pixel P. Os valores de N e M são então subtraídos a partir de
uma imagem I para se obter a máxima diferença absoluta inter-frame D.
A diferença D do pixel P irá definir o movimento de um objeto em uma imagem I. O movimento
do objeto pode então ser definido através da Equação 3, onde o pixel P é definido como objeto se o
valor de D for maior que um valor limite. Desta forma, a detecção do objeto é realizada por meio de um
máximo M, um mínimo m e uma média da maior diferença absoluta inter-frame dP de imagens sobre
uma imagem representada por um modelo de imagem de fundo B. A imagem que representa apenas o
objeto é então definida na Equação 4, onde a constante k é utilizada para ajustar eventuais ruídos que o
resultado possa gerar.
M(x) – I(x) = D(x) ou

[Eq. 3]

N(x) – I(x) = D(x)

 ( )  M ( )  k  dP ½½
°0(back round) o ®
¾°
( ) ®
¯ ( )  m( )  k  dP ¿¾
°
°
¯1( fore raund)
¿

[Eq. 4]

A Figura 2., obtida de um frame de um vídeo do projeto Caviar
(http://groups.inf.ed.ac.uk/vision/CAVIAR/CAVIARDATA1/Walk1/Walk1.mpg) ilustra o procedimento de
detecção de movimento. A Figura 2(a) mostra o resultado obtido a partir da média aritmética dos 10
frames iniciais do vídeo. A Figura 2(b) mostra o frame 256 onde é iniciado o movimento de uma pessoa.
A Figura 2(c) mostra o resultado obtido com os valores para k=1 e dP=40.

(a)

(b)

(c)

Figura 2 - Resultado da subtração da referencia. (a) imagem de fundo. (b) imagem analizada. (c) resultado da
subtração das imagens (a) e (b) para k=1 e dP=40.

De posse do ambiente de desenvolvimento, foram definidos os valores de inicialização das
matrizes relacionadas às equações de estado definidas nas Equações 1 e 2, bem como as covariâncias do
ruído R que são mostradas na Equação 5 e obtidas a partir do modelo cinemático de um MRU para os
eixos das coordenadas e abscissas. As covariâncias da perturbação Q e do erro de medida P são
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inicializadas, respectivamente, com matrizes identidades multiplicadas com valores pequenos (0.001) e
grandes (1000).

A

1 0 't
0 1 0

0
't

0 0
0 0

0
1

1
0

,

T

0 0 0 4 ,R

1 0
0 1
0 0
0 0

[Eq. 5]

5.62 3.82
3.82 2.63

Cada incremento de tempo discreto é representado pela i-ésima iteração de um frame para
outro. O Filtro de Kalman é aplicado ao modelo dinâmico descrito pela Equação 5 com a estimativa
inicial obtida pelo método da detecção de movimento. A Figura 3 mostra ser possível observar um
exemplo em três iterações distintas entre o resultado real (verde) e a estimativa de Kalman (vermelho),
ressaltando a viabilidade do emprego do Filtro de Kalman. Cabe salientar que os resultados obtidos no
rastreamento de objetos em vídeo dependem da estimativa inicial, e com o decorrer das iterações seus
resultados tornam-se mais apurados.

(a)

(b)

(c)

Figura 3. Rastreamento de vídeo utilizando KF. (a) i=1; (b) i=83; (c) i=125

5. CONCLUSÕES
Através de estudos e pesquisas, concluiu-se que o filtro de Kalman é eficiente para muitas
aplicações. Em contrapartida, sabe-se que em determinadas aplicações podem ocorrer problemas de
imprecisão e divergência, como consequência dos procedimentos de linearização de funções nãolineares, presentes no algoritmo. Através da análise dos resultados é possível concluir que houve uma
redução do erro após a utilização do filtro, redução essa que se confirma através da análise do erro
médio quadrático antes e depois que, tanto para o eixo x, quanto para o eixo y, sofreram uma redução
significativa. Os resultados da pesquisa foram satisfatórios para a implementação do Filtro de Kalman.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma revisão da literatura do processamento largamente linear.
Primeiramente é dada uma introdução sobre a necessidade de um processamento sobre o sinal depois
que o mesmo passa por um canal de comunicação. Em linhas gerais, é dada uma base teórica
introduzindo a definição de alguns conceitos essenciais para o entendimento do processamento
largamente linear em si. Em seguida, são discutidos diversos trabalhos que utilizam o processamento
largamente linear para aplicações tais como: equalização treinada e equalização cega, para sistemas
MIMO (Multiple input Multiple output), banco de filtros, dentre outros. Com o auxílio do software livre
Scilab (versão 5.3.0.1277988636) foi possível analisar graficamente, por meio de uma simulação, as
vantagens do processamento largamente linear sobre o processamento estritamente linear para o caso
de equalização treinada.

Palavras-chave: processamento largamente linear, sistema de comunicação, equalização.
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1. INTRODUÇÃO
Durante todo o século XX, o enorme progresso tecnológico nas telecomunicações e na eletrônica fez
com que os sinais transmitidos migrassem, em grande parte, do mundo analógico para o universo
digital. Uma mensagem digital pode ser definida como sendo uma seqüência de símbolos selecionados a
partir de um conjunto finito de elementos discretos. Como a informação contida em uma mensagem
digital está concentrada em símbolos discretos, um sistema digital de comunicação deveria entregar
estes símbolos com um grau especificado de precisão em um intervalo de tempo definido (Carlson,
1986).
O canal de comunicação é o meio físico usado para transmitir o sinal do transmissor ao receptor. Ao
passar pelo canal, o sinal transmitido pode ser corrompido de forma aleatória por diversos mecanismos:
adição de ruído, atenuação, seletividade em freqüência, deslocamento de fase que são, em geral,
dependentes do tempo. Em muitos casos, será exigido que o receptor faça algum processamento do
sinal recebido. Esse processamento pode ser linear ou não linear.
Neste artigo, abordaremos o processamento largamente linear (LL) aplicado a várias situações
diferentes, iniciando com a fundamentação teórica e apresentando o seu uso em diversas aplicações.
Em seguida, mostramos um exemplo comparativo entre o processamento largamente linear e o
estritamente linear no problema de equalização de canal de comunicação.

2. FUNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO LARGAMENTE LINEAR
Nesta seção apresentamos o conceito de circularidade e algumas propriedades estatísticas de
segunda ordem de sinais complexos, visando introduzir os fundamentos do processamento largamente
linear.

2.1 Circularidade: conceito e definição
A idéia básica que dá suporte ao processamento LL é o conceito de circularidade. O conceito de
circularidade é detalhadamente estudado por Picinbono (1994).
Seja z um vetor cujos elementos são amostras de um processo aleatório complexo de média nula,
isto é, E{z} = 0. Este vetor pode ser escrito como z = x + jy. O vetor z é considerado normal (ou gaussiano)
se x e y são um par de vetores conjuntamente normais. O vetor z é chamado de circular normal se ele é
normal e, além disso, se
C  ؠE{zz  } = 0,

[Eq. 01]

onde C é a matriz de pseudo-cavariância (NESSER e MASSEY, 1993).
Uma conseqüência imediata do conceito de circularidade em [Eq. 1] é a “invariância à rotação”, isto
é, se z é circular normal, então zD = ejDz e z têm a mesma distribuição de probabilidade, sendo D um
ângulo qualquer em radianos.
Podemos ter várias definições não equivalentes de circularidade. Inicialmente, considere o caso de
uma variável aleatória (v.a.) escalar z. Esta v.a. é circular se, para qualquer D, z e ejDz possuem a mesma
distribuição de probabiůŝĚĂĚĞ͘^ĞũĂŵĞɌĚƵĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂůĞĂƚſƌŝĂƐƋƵĞĚĞŶŽƚĂŵŽŵſĚƵůŽĞĂĨĂƐĞĚĞ
z, respectivamente. A circularidade de z é caracterizada por:

p a;I

1
p a , com 0 d I  2S ,
2S
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[Eq. 02]

onde p a ;I

p a são as funções de densidade de probabilidade (PDF) de z e A. A seguir é

apresentada uma definição de circularidade, as demais podem ser vistas em Picinbono (1994).

2.2 Função de relação ou pseudo-covariância
Seja z[k] um sinal complexo discreto no tempo, onde k é um inteiro que descreve a dependência
temporal do sinal. Assumindo que z[k] é aleatório e de média nula, sua estatística de segunda ordem é
descrita pela função de autocovariância, definida por:
ߛ௭ [݇ଵ , ݇ଶ ] ݇[ݖ{ܧ ؠଵ ][ כ ݖk ଶ ]}

[Eq. 03]

onde * indica a conjugação complexa. Esta função, entretanto, não é suficiente para definir
inteiramente a estatística de segunda ordem de z[k], especialmente quando z[k] e seu conjugado z*[k]
são correlacionados. Neste caso, é interessante usarmos também a função de relação, ou pseudocovariância, definida por:
r [kଵ , k ଶ ]  ؠE{z[kଵ ]z[k ଶ ]}

[Eq. 04]

Em geral, se z[k] corresponde à amostragem de um sinal aleatório passa-faixa de média nula, [4] é
igual a zero (ver, por exemplo, THERRIEN (1992)) e pode, portanto, ser omitida. Este é o caso, por
exemplo, do sinal analítico de qualquer sinal estacionário e, de forma mais geral, de qualquer sinal
circular. Como uma conseqüência óbvia, observamos que os sinais reais não podem ser circulares.
Contudo, não existe qualquer razão específica para que a pseudo-covariância de sinais complexos seja
sempre nula, sendo, por isso, necessária para definir completamente as estatísticas de segunda ordem.
Da mesma forma que a função de covariância não pode ser arbitrária (é, por exemplo, uma função
definida positiva), a função de relação também apresenta algumas características próprias. O conceito
de função de relação também nos leva a rever o conceito de ruído branco complexo.

2.3 Processamento Largamente Linear
Estudos recentes têm mostrado que o Processamento Largamente Linear (Widely Linear Processing
– WLP ou simplesmente processamento LL) pode apresentar um ganho significativo quando comparado
às técnicas de estimação linear convencionais. Contudo, esse ganho não ocorre em todas as situações,
mas apenas naquelas onde a pseudo-autocorrelação da variável aleatória de interesse é não nula
(PICINBONO e CHEVALIER, 1995) e que, além disso, esta variável não seja “duplamente branca”
(PICINBONO e BONDON, 1997).
É interessante notar que o processamento LL, não com este nome, foi introduzido primeiramente
por Brown e Crane (1969). Nesse artigo seminal, denominado “Filtragem Linear Conjugada”, o enfoque
estava restrito à filtragem de um sinal complexo em banda base. Os autores mostraram que a filtragem
do sinal combinado com o seu conjugado complexo podia resultar em uma melhora na relação sinalruído por um fator de até dois em receptores com filtros casados. Além disso, eles mostraram que esse
ganho iria depender da correlação entre as partes real e imaginária do sinal processado.
Picinbono (1995) mostrou formalmente que o processamento LL é benéfico para os problemas de
estimação e de predição linear usando o critério MMSE (Minimum Mean Square Error). Outros autores,
posteriormente, demonstraram que o processamento LL também pode ser usado em formatação de
feixe (McWHORTE e SCHREIER, 2003; CHEVALIER e BLIN, 2007), detecção multiusuário e supressão de
interferência em sistemas DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple Access, GELLI et al., 2000),
equalização de canais SISO (single input/single output) e MIMO (multiple input/multiple output), como
mostram, por exemplo, os artigos de Gerstacker et al. (2003, 2004) e Mattera et al. (2005).
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É fácil perceber que o interesse no processamento LL não é somente teórico. Por exemplo,
Chevalier e Pipon (2006), em um interessante artigo sobre o processamento LL aplicado à recepção de
sinais usando um conjunto de antenas, nos informam que em relação à redução de interferência cocanal, o padrão GSM (Global System for Mobile Communication) foi o primeiro a adotar a filtragem LL.
Basicamente, no processamento LL, tanto o vetor de dados complexos r quanto o seu conjugado r כ
são utilizados para a estimação ou predição da variável aleatória escalar a[k]. Dessa forma temos:
ெ
כ
ு
ு
כ
כ
כ
ã [݇]  ؠσெ
ୀ ݂ [݇] ݇[ݎെ ݊] + σୀ ݃ [݇] ݇[ ݎെ ݊] =  [݇] ]݇[ܚ+  [݇]]݇[ ܚ

[Eq. 05]

Observando [Eq. 05], podemos ter a impressão que o processamento LL tem um custo
computacional duas vezes maior do que o processamento estritamente linear, mas isso não é
necessariamente verdade. A solução de um sistema LL pode ter uma complexidade computacional
praticamente igual ou até mesmo menor que a solução estritamente linear, como podemos ver, por
exemplo, em (SCHOBER et al., 2004) para o caso de equalização adaptativa com o uso de um algoritmo
do tipo LMS (Least Mean-Square).

3. APLICAÇÕES DO PROCESSAMENTO LARGAMENTE LINEAR
Nesta seção são apresentadas várias aplicações do processamento largamente linear, evidenciando
a sua superioridade quando comparado ao processamento estritamente linear. Evidentemente, isso
ocorre quando o sinal é não circular, como explicado na seção anterior.

3.1 Equalização Treinada
Uma das principais aplicações do processamento digital de sinais em sistemas de telecomunicações
é no tratamento do sinal que chega a um receptor depois de passar por um canal de comunicação que
distorce o sinal transmitido. Com esse foco, em muitos casos são usados equalizadores nos receptores
(PROAKIS, 1995). Um equalizador digital é um dispositivo adaptativo capaz de reduzir ou compensar a
distorção introduzida pelo canal de comunicação (PIMENTEL, 2007). Se existe disponível uma sequência
de treinamento, então é dito que a equalização é treinada. Nesses casos, em geral, é usado um
algoritmo do tipo LMS para adaptação do equalizador.
Os equalizadores largamente lineares podem apresentar um desempenho muito superior aos
lineares, pois, por se tratar de um processamento não linear, podem conseguir compensar canais que
possuem nulos espectrais (GERSTACKER et. al., 2003). Por exemplo, Xiao et. al. (2007) usam
equalizadores largamente lineares em um esquema de múltiplos estágios em sistemas com modulações
BPSK/QPSK.

3.2 Equalização Cega
Quando não existe uma sequência de treinamento disponível, o sistema poderá usar as estatísticas
de segunda ordem do sinal transmitido, pois esse sinal é conhecido tanto no transmissor quanto no
receptor. Em geral, pode ser assumido que as amostras do sinal são independentes e identicamente
distribuídas.
Uma forma possível de equalizar o sinal sem sequência de treinamento é usando algoritmos do tipo
Bussgang (VLIESE, 2001), entretanto, nas estratégias usadas por Navarro-Moreno (2008) e Aquino et. al.
(2007) são empregados filtros de erro de predição largamente lineares.
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3.3 Sistemas MIMO
O número de trabalhos enfocando sistemas MIMO e processamento LL disponíveis na literatura
ainda é relativamente pequeno. A seguir, destacaremos alguns deles.
Um equalizador MMSE baseado em um DFE LL construído com estruturas FIR para a compensação
de canais MIMO dispersivos no tempo é proposto por Mattera et al. (2005). Um segundo trabalho
(Gerstacker et al., 2004) foca o uso do código de bloco espaço-temporal (STBC - space-time block code)
proposto por Alamouti (1998) no desenvolvimento de receptores para canais com desvanecimento
seletivos na freqüência. Kuchi et al. (2009) propuseram técnicas de filtragem largamente linear que
foram usadas em demodulação por amplitude de pulso (PAM) e demodulação de amplitude em
quadratura (QAM). Mattera et al. (2006) chegaram à conclusão que para transmitir um fluxo de dados
real em um sistema MIMO é mais vantajoso recorrer ao processamento largamente linear.

3.4 Radar
Aproximadamente na metade dos anos 1990 a maioria dos sinais encontrados na prática eram
assumidos serem circulares de segunda ordem (isto é, próprios) com função de correlação nula. Mas,
em muitos contextos, como na comunicação via rádio, o sinal observado pode ser tanto não-circular de
segunda ordem quanto uma junção entre não-circular de segunda ordem e um sinal particular que
precisa ser ainda estimado, com informações contidas na função de correlação. Ao explorar essas
informações, pode ser gerado um grande ganho de desempenho se comparado com o processamento
convencional.
Barbaresco e Chevalier (2009) apresentam uma breve visão geral sobre as vantagens de levar em
conta essas informações contidas na função de correlação do sinal e propõem uma aplicação do
processamento largamente linear de formas de onda de segunda ordem não-circulares em radares.

3.5 Banco de Filtros
Um banco de filtros é um arranjo de filtros passa-faixa que decompõe o sinal em diversas
componentes, cada uma carregando apenas uma sub-banda de freqüência do sinal original. É desejável
que o projeto do banco de filtros seja tal que permita a recombinação das sub-bandas para se recuperar
o sinal original (REED, 2002).
Carson et al.(2008) propõe em seu trabalho a criação de um banco de filtros baseado em
equalizadores OQPSK largamente linear para um bloco de código espaço-temporal real (RSTBC) que é
utilizado em um canal MIMO seletor de freqüência contaminado com ruído gaussiano complexo circular
simétrico.

4. EXEMPLO DE SIMULAÇÃO
A seguir, exemplificamos o ganho do processamento LL sobre o linear para o caso de equalização
treinada de um canal de comunicação. Nessa simulação, o canal é definido como tendo a seguinte
resposta ao impulso: h = [0,743 – 0,083j; - 0,246 – 0,578j; - 0,165 + 0,083j; - 0,103], que distorce
severamente o sinal BPSK que chega ao receptor. É considerada ainda uma relação sinal ruído de 20 dB.
A Figura 01 mostra a constelação que chega ao receptor e a constelação equalizada.

0930

Figura 01. (a) Constelação BPSK recebida, (b) constelação equalizada.

LMS Linear

LMS - LL

Figura 02. Desempenho dos algoritmos LMS e LMS-LL.

Analisando a Figura 01-a, é fácil perceber que ela está muito diferente do padrão BPSK e pode levar
a uma alta taxa de erros. A Figura 01-b mostra o sinal depois de equalizado usando um equalizador
linear e um equalizador largamente linear. Esses equalizadores possuem cada 9 coeficientes complexos.
Os valores desses coeficientes foram obtidos por meio do algoritmo LMS linear e LMS largamente linear
(AQUINO et. al., 2006), ambos de passo fixo e igual a 0,07.
A Figura 02 compara o desempenho desses equalizadores (linear e largamente linear), mostrando as
curvas de aprendizados dos algoritmos. Essas curvas foram obtidas pela mediação de cem realizações
independentes. Notamos que erro do equalizador largamente linear é bem inferior e que a sua
convergência também é mais rápida. Essa simulação foi realizada com o uso do software livre Scilab
(SCILAB, 2011), na sua versão 5.3.0.1277988636.
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Neste artigo foi apresentada uma visão geral sobre processamento largamente linear assim como
várias aplicações que usam o processamento largamente linear. Além disso, foi apresentada uma
simulação que tornou possível analisar o desempenho superior do processamento largamente linear
quando posto contra o processamento estritamente linear. Nos casos em que se pode aplicar o
processamento largamente linear, este apresenta um desempenho muito superior ao linear, para um
mesmo custo computacional.
Podemos pensar em uma série itens para acrescentar a este trabalho. A idéia mais próxima seria
escolher umas das aplicações aqui mostradas e focar tanto nosso estudo teórico como nossas práticas
nessa aplicação. Além disso, podemos ainda desenvolver outras simulações tornando possível a
visualização de resultados que comprovem a superioridade do processamento largamente linear ou
simulações que nos mostrem graficamente os resultados das aplicações mostradas no referido artigo.
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RESUMO
Neste trabalho é apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância da antena
tipo patch retangular em microfita. A técnica é baseada na inserção de duas fendas simétricas e com a
variação do comprimento dessas fendas a frequência de ressonância do primeiro modo é variada. Para
validar a técnica proposta, foram fabricadas e caracterizadas experimentalmente quatro antenas,
obtendo-se uma redução de frequência de 28,5%. Embora tenha sido alterada apenas a frequência do
modo fundamental, um procedimento semelhante pode ser aplicado ao segundo modo. Além do ajuste
de frequência, propõe-se o estudo da redução das dimensões da antena e a obtenção de maiores
larguras de banda. Os resultados obtidos são promissores e indicam o potencial da técnica para
aplicações em antenas.

Palavras-chave: Antenas, patch retangular em microfita, ajuste de frequência.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a portabilidade e a diversidade dos serviços de comunicação, nos quais um
mesmo equipamento deve operar em várias faixas de frequência, correspondentes a serviços de
telefonia móvel, TV digital, Wi-Fi, entre outros, têm exigido dos engenheiros de micro-ondas um grande
esforço para o desenvolvimento de estruturas (filtros, antenas, etc.) que atendam às características
requeridas, tais como largura de banda, dimensões reduzidas, seletividade, etc. [1], [2]. Por outro lado, a
disponibilidade de recursos computacionais tem favorecido o surgimento de estruturas com geometrias
complexas, como ilustrado na Figura 1, muitas das quais baseadas na geometria fractal [3]-[5]. Mais
recentemente, a complexidade dessas geometrias, com tantos detalhes, foi questionada e
simplificações foram propostas [6], [7].

a) Filtro passa-faixa [3]

b) Filtro rejeita-faixa [4]

c) Antena [8]

Figura 1 - Estruturas com geometria complexa

As antenas, neste contexto, recebem uma especial atenção. Elas podem ser vistas como uma
transição entre a onda guiada e a onda não guiada [9], ou, na definição oficial do IEEE, o dispositivo
responsável por transmitir e receber ondas eletromagnéticas [10]. A sua geometria, dimensões e
materiais de fabricação estão relacionados ao comprimento de onda correspondente à frequência de
operação. Considerando as limitações de espaço para localização da antena em equipamentos móveis
(notebooks, netbooks, tablets, aparelhos celulares, etc.), o seu projeto torna-se um ponto crítico. Entre
os diversos tipos de antenas, o patch retangular em microfita atrai um especial interesse por apresentar
características tais como baixo peso, pequeno volume, facilidade de montagem, custo reduzido de
fabricação e a facilidade de integração com outros componentes de circuito, inclusive dispositivos
semicondutores e ferritas [11]. A antena tipo patch retangular em microfita é basicamente constituída
por um recorte metálico, patch de largura W e comprimento L, impresso sobre um substrato dielétrico
de espessura h e constante dielétrica ߝ , limitado por um plano condutor, Figura 2. Entre outras
possibilidades de alimentação, uma das mais simples é a alimentação por uma linha de microfita de
largura W 0 , casada com o patch através de dois detalhes, insets, de comprimento y 0 . Esse tipo de
antena serve de base para diversas outras configurações, sendo a análise e compreensão dos seus
princípios de projeto essenciais para o aproveitamento do seu potencial.
Neste trabalho, é apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância da antena tipo
patch retangular, sendo possível a redução da frequência de ressonância através da introdução duas
fendas simétricas. Além da simplicidade da técnica proposta, destaca-se ainda a possibilidade de alterar
apenas a frequência de ressonância do modo fundamental, permanecendo praticamente fixa frequência
de ressonância do primeiro modo de ordem superior. A técnica proposta pode ser utilizada tanto na
sintonia de antenas, como na redução das suas dimensões. Para validar a técnica proposta, resultados
numéricos e experimentais são apresentados, observando-se uma boa concordância.
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Figura 2 - Geometria de uma antena tipo patch retangular em microfita

2. A TÉCNICA DE AJUSTE DA FREQUÊNCIA
O projeto de antenas tipo patch retangular em microfita é bem estabelecido e as suas equações de
projeto são dadas por [12]:
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Os valores de m, n, e p estão associados às ressonâncias ao longo de W, L e h, respectivamente.
Usualmente, h << W e h << L, consequentemente, os primeiros modos de ressonância são
determinados pela [Eq. 05]. De acordo com a posição da linha de alimentação, valores de m e n são
possíveis ou não [12]. A constante dielétrica efetiva, ɸ ref , pode ser obtida utilizando [Eq. 06], [13].
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Finalmente, os valores de W ef e L ef são dados pela equações [ Eq. 07] e [Eq. 08].
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A técnica de ajuste da frequência de ressonância proposta neste trabalho consiste na introdução de
duas fendas simétricas, de comprimento W1 e largura s, Figura 3. A redução da frequência de
ressonância do primeiro modo é determinada pela largura W1.

Figura 3 - Geometria de uma antena tipo patch retangular em microfita com as fendas de ajuste

Portanto, a técnica de ajuste da frequência, consiste, basicamente, em projetar antena patch
retangular em microfita usando as equações [Eq. 01] a [Eq. 08]. Após essa etapa, as fenda simétricas são
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introduzidas e o comprimento ajustado de acordo com a frequência desejada. A seguir são
apresentados resultados que ilustram esse procedimento.

3. RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS
Para avaliar a técnica proposta foram fabricadas quatro antenas tipo patch retangular em microfita,
Figura 4, utilizando um substrato de fibra de vidro, FR-4, de espessura h=1,5 mm, W=36 mm, L=30 mm,
y 0 сϭϬŵŵĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŝĞůĠƚƌŝĐĂɸ r =4,4. Inicialmente, seja considerada uma antena, ANT0, sem as duas
fendas simétricas, ou seja, s=0 mm e W1=0 mm. Para essa antena a primeira frequência de ressonância
é 010 e a segunda ressonância 200 . Usando as equações [Eq. 01]-[Eq. 08], essas frequências foram
calculadas e os resultados apresentados na Tabela I. A caracterização experimental foi realizada no
Laboratório do Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado, GTEMA, do IFPB, tendo sido
utilizado um analisador de redes vetorial Agilent, N5230A. Na Figura 5 é apresentado o resultado obtido
experimentalmente, onde as duas primeiras frequências de ressonância são 2,403 GHz e 4,020 GHz.
Comparando os resultados calculados com os experimentais, observa-se um erro menor que 1,5%, o
que representa uma boa concordância.

Figura 4 - Antenas tipo patch retangular em microfita fabricadas

A segunda antena fabricada apresenta s=1 mm e W1=4 mm. Note que neste caso as equações [Eq.
01]-[Eq. 08] não mais se aplicam. Na Figura 6 é apresentado o resultado obtido experimentalmente.
Como esperado, a frequência de ressonância do primeiro modo apresenta uma redução de 2,403 GHz
para 2,305 GHz, 4,08%, enquanto que para o segundo praticamente não houve alteração. De maneira
semelhante, foram caracterizadas antenas com W1=8 mm e W1=12 mm, sendo e os resultados
experimentais apresentados nas Figuras 7 e 8, resumidos na Tabela I.
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Figura 7- ANT2 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=8 mm, s=1 mm
Tabela I – Dimensões e frequências de ressonância das antenas tipo patch retangular em microfita
Antena

W1
(mm)

s
(mm)

ANT0

0

ANT1

010

(calc.)

010

(med.)

(GHZ)

(GHz)

0

2,375

2,403

1

4

-----

ANT2

1

8

ANT3

1

12

Diferença

200

(calc.)

200

(med.)

Diferença

(GHZ)

(GHz)

1,12%

4,020

4,044

0,59%

2,305

-----

-----

4,044

-----

-----

2,060

-----

-----

4,020

-----

-----

1,717

-----

-----

4,020

-----
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Figura 8- ANT3 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=12 mm, s=1 mm
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Na Figura 9 é apresentado o comportamento da variação da frequência de ressonância dos dois
primeiros modos, comparadas às frequências de ressonância da antena original, em função da variação
de W1. Observe-se que foi possível reduzir em até 28,5% a frequência do primeiro modo,
permanecendo praticamente inalterada a frequência de ressonância do segundo modo.
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Figura 9 - Variação da percentual da frequência de ressonância em função do comprimento da fenda W1

4. CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância de uma antena
tipo patch retangular em microfita, baseada na inserção de duas fendas simétricas, com as quais pode
ser feito o ajuste da frequência de ressonância do modo fundamental. Resultados experimentais
confirmaram a redução dessa frequência em até 28,5%, indicando a aplicabilidade da técnica proposta
que além do ajuste da frequência, aplica-se à redução das dimensões da antena. Outras investigações
possíveis são a utilização de fendas assimétricas, o ajuste da frequência de ressonância dos modos de
ordem superior e a obtenção de maiores largura de bandas.
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hddK͕ϮϬϬϳͿ͘
ZĠĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞǀĄƌŝĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĚĞŶƚƌĞĂƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞŵŽƐĐŝƚĂƌ͗
•
•
•

hŵ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĂŽ ŵƵ
ƵŶĚŽ ƌĞĂů ƋƵĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞůĞƚƌƌƀŶŝĐŽ͕ ĂĚŝĐŝŽŶĂ ŽďũĞƚŽƐ
ǀŝƌƚƵĂŝƐĞŵƚĞŵƉŽƌĞĞĂů͘
hŵĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽŵƵŶĚŽƌĞĂůĐŽŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƚĞǆƚŽƐĞŝŵĂŐĞŶƐŐĞĞƌĂĚŽƐƉĞůŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
;/E^>z͕ϮϬϬϯͿ͘
ŽŵƵŶĚŽƌĞĂůĞǀŝƌƚƵĂůƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞĂŝƐĐŽŵ
hŵĂŵŝƐƚƵƌĂĞŶƚƌĞŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉůĞƚĂĂŵĞŶƚĞǀŝƌƚƵĂŝƐ;D/>'ZE͕ϭϵϵϰͿ͘

ǌƵŵĂ ;ϮϬϬϭͿ ĐŽŵĞŶƚĂ ƋƵĞĞ Ă Z Ġ Ƶŵ ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽ ĂŽ ŵƵŶĚŽ ƌĞĂů ĂƚƌĂĂǀĠƐ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ǀŝƌƚƵĂŝƐ
ŐĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ Ğ ĂƉƌƌĞƐĞŶƚĂ ĂůŐƵŵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ͗ ϭͿ ĐŽŵďŝŶĂ ŽďũĞƚŽƐ ƌĞĂŝƐ Ğ ǀŝƌƚƵĂŝƐ ŶŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞƌĞĂů͖ϮͿƚĞŵƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͖ϯͿĂƉůŝĐĂͲƐĞĂƚŽĚŽƐŽƐƐĞŶƚŝĚ
ĚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͘
ŵƉůŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ Z ƐĞŶĚŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘ K
 &ŝŐƵƌĂ ϭ ŵŽƐƚƌĂ Ƶŵ ĞǆĞŵ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ĐąŵĞƌĂ Ğ Ž 'W^ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƉĂƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƌ Ă ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉŽƐƚŽƐ ĚĂ ƌĞĚĞ Z
WĞƚƌŽďƌĄƐĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͘


&ŝŐƵƌĂϭ͗ƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĂWĞƚƌŽďƌĄƐĐŽŵZ
&ĂǌĞŶĚŽƵŵĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶ
ŶƚƌĞĂZĞZsƚĞŵŽƐƋƵĞ͗
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


•

ZƵƚŝůŝǌĂŽĂŵďŝĞŶƚĞƌĞĂůĞƐŽďƌĞƉƁĞŝŵĂŐĞŶƐǀŝƌƚƵĂŝƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶĂZsŽĂŵďŝĞŶƚĞĠƚŽĚŽ
ŐĞƌĂĚŽƉŽƌĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͖
EŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂŽƵƐƵĄƌŝŽŵĂŶƚĠŵĂŝĚĠŝĂĚĞŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ŶŽĂŵďŝĞŶƚĞǀŝƌƚƵĂůĞƐƐĂŝĚĠŝĂĠƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĚŝĚĂ͖
ZƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂĐŽŶĞĐƚĂƌŽŵƵŶĚŽƌĞĂůĂŽǀŝƌƚƵĂů͕ũĄĂZsŽƐŝƐƚĞŵĂƚĞŵĚĞ
ůĞǀĂƌŽƵƐƵĄƌŝŽĂŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽŵŽŵƵŶĚŽǀŝƌƚƵĂů͘

•
•

ƚƌĂǀĠƐĚĂZĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĞŶƚĂĚĂĞĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞDşĚŝĂƐ>ŽĐĂƚŝǀĂƐƉƌŽƉŽŵŽƐƵŵĂƐŽůƵĕĆŽƉĂƌĂŽ
ƉƌŽďůĞŵĂĚĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĚŽ/&͕ŽŶĚĞŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů ŵƵŶŝĚŽĚĞ ƵŵĂ ĐąŵĞƌĂ ĚĞ ǀşĚĞŽ͕ƉŽĚĞƌĄ ĐĂŵŝŶŚĂƌ ƉĞůŽ ĐĂŵƉƵƐ͕ ǀĞŶĚŽ ŶĂ ƚĞůĂ ĚŽ
ĂƉĂƌĞůŚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ă ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƐĞƚŽƌĞƐ Ğ ĚŝƌĞƚŽƌŝĂƐ ĞƐƉĂůŚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐĂŵƉƵƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĞĂůŐƵŵĂƐŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽĚĞƐƚŝŶŽĞƐĐŽůŚŝĚŽ͕ĂƋƵĂůĐŚĂŵĂƌĞŵŽƐŶŽ
ĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĞZĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂEĂǀĞŐĂĕĆŽ;ZEͿ͘


Ϯ͘ D1/^>Kd/s^Z>/hDEdWZEs'K
Ϯ͘ϭ DşĚŝĂƐ>ŽĐĂƚŝǀĂƐ;DşĚŝĂƐĚĞEĂǀĞŐĂĕĆŽͿ
KƚĞƌŵŽŵşĚŝĂůŽĐĂƚŝǀĂĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚŽƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌƉŽƌ<ĂƌůŝƐ<ĂůŶŝŶƐĞŵϮϬϬϯƌĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞĂƵŵ
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ;'>>Ktz͕ ϮϬϬϱͿ͘ ůŐƵŶƐ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĚĞƐƐĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƐĆŽ Ž 'W^ ;'ůŽďĂů WŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵƐͿ͕ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ Ğ Ž '^D ;'ůŽďĂů ^ǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌ
DŽďŝůĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐͿ͕ƋƵĂŶĚŽƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘
Ɛ ŵşĚŝĂƐ ůŽĐĂƚŝǀĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚŝǀŝĚŝĚĂƐ Ğŵ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ Ğ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͘ Ɛ ŵşĚŝĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ ĐŽŶƚĞŵ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƐƚĄƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƵŵĂƉůĂĐĂĚĞƚƌąŶƐŝƚŽŽƵƵŵĂǀŝƐŽƉŝŶƚĂĚŽĞŵƵŵĂƉĂƌĞĚĞ͘
EĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ƉŽƌĠŵ͕ ƚƌĂƚĂƌĞŵŽƐ ĚĂƐ ŵşĚŝĂƐ ůŽĐĂƚŝǀĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂƌĞŵŽƐ ĚĞ ŵşĚŝĂƐ ĚĞ
ŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ƋƵĞƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͘ƐƐĞƚŝƉŽĚĞŵşĚŝĂĠ
ƉĞƌǀĂƐŝǀĂĞĐŽŵĚĂĚŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞŵŽĚŝĨŝĐĄǀĞŝƐĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů;>DK^͕ϮϬϬϳͿ͘
ŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵşĚŝĂƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽŽƵƐƵĄƌŝŽĠŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂŽůŽĐĂů
ƐĆŽ ĞŶǀŝĂĚĂƐ Ă Ƶŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŵſǀĞů ƉŽƌ ƵŵĂ ǀŝĂ ǁŝƌĞůĞƐƐ͘ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐĆŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂƐ Ğ
ĐƵƐƚŽŵŝǌĂĚĂƐĞŽƌŝŐŝŶĂŵƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͞ůŝǀƌĞ͟ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͘
ĞŶƚƌĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨƵŶĕƁĞƐĚĂƐŵşĚŝĂƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ƚĞŵŽƐ͗
•
•
•

ZĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂEĂǀĞŐĂĕĆŽ͗ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĆŽǀŝƐƵĂůŝǌĂĚĂƐĞŵƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ŵſǀĞůĞƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƵŶŝĆŽĚĞŽďũĞƚŽƐǀŝƌƚƵĂŝƐĞƌĞĂŝƐ͖
DĂƉĞĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͗ ŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ƉĞƌĐƵƌƐŽƐ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞů͖
'ĞŽƚĂŐƐ͗ŐƌĞŐĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝŐŝƚĂŝƐĞŵŵĂƉĂƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĂĐĞƐƐĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞů;d^d͕ϮϬϬϵͿ͘


Ϯ͘Ϯ ZĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂEĂǀĞŐĂĕĆŽ
 ZĞĂůŝĚĂĚĞ ƵŵĞŶƚĂĚĂ ƉĂƌĂ EĂǀĞŐĂĕĆŽ Ġ ƵŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ Ă
ZĞĂůŝĚĂĚĞƵŵĞŶƚĂĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĐŽŵŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŵşĚŝĂƐĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽ͕ŶĂƋƵĂůŽƵƐƵĄƌŝŽŝƌĄƵƚŝůŝǌĂƌ
ƐĞƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƌŽĚĂŶĚŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞZEƉĂƌĂ͞ŶĂǀĞŐĂƌ͟ƉŽƌĞŶƚƌĞŽƐůƵŐĂƌĞƐĚŽĚĞƐƚŝŶŽ
ĞƐĐŽůŚŝĚŽ͘
ǆŝƐƚĞŵǀĄƌŝŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĞĞǆĞŵƉůŽƐĚĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞŵŽƐĐŝƚĂƌ͗
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


•

•

WhZ^DŽďŝ͗ƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĞůĂWŽŶƚŝĨşĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĂƚſůŝĐĂĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ
^Ƶů ;&ŝŐƵƌĂ ϮͿ ƉĂƌĂ Ž ŵĂƉĞĂŵĞŶƚŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚŽ ĐĂŵƉƵƐ͘ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ƉŽĚĞŵ ĂĐĞƐƐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ǀŝƌƚƵĂŝƐ ƉŽƌ ĐſĚŝŐŽƐ YZ͕ ZĞĂůŝĚĂĚĞ
ƵŵĞŶƚĂĚĂŽƵŵĂƉĂƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌƐĞůŽĐĂůŝǌĂƌŶŽĞƐƉĂĕŽĨşƐŝĐŽ͘
dǁŝƚƚZŽƵŶĚ͗ ƌŝĂĚŽ ƉĞůŽ ĂůĞŵĆŽ DŝĐŚĂůĞ ŽĞůůŶĞƌ͕ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŵďŝŶĂ ƚǁŝƚƚĞƌ͕ 'W^ Ğ
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͘ŝƌĞĐŝŽŶĂŶĚŽĂĐąŵĞƌĂƉĂƌĂĂůŐƵŵĂĚŝƌĞĕĆŽǀŽĐġƉŽĚĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŶĂ
ƚĞůĂŽƐƉŽƐƚƐĚĞĂŵŝŐŽƐůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐŶĂƐƌĞĚŽŶĚĞǌĂƐ͘




&ŝŐƵƌĂϮ͗ƉůŝĐĂƚŝǀŽWhZ^DŽďŝ


ϯ͘ h^KZEEKDWh^&KZd>K/&
WĂƌƚŝŶĚŽ ĚŽ ĞǆĞŵƉůŽ ĚĂ WhZ^͕ ƉƌŽƉŽŵŽƐ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž /& ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ZE͘ ŵ Ƶŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞůŵƵŶŝĚŽĚĞĐąŵĞƌĂ͕ƌĞĚĞǁŝƌĞůĞƐƐĞ'W^ƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚŽƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄ
ĚĞŵŽĚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƐĞǆĞŵƉůŽƐĐŝƚĂĚŽƐĂĐŝŵĂ͘
ƐƚĂŶĚŽŶŽĐĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĐŽŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂĂďĞƌƚŽ͕ŽƵƐƵĄƌŝŽƉŽĚĞƌĄǀŝƐƵĂůŝǌĂƌƉĞůĂƚĞůĂĚĞƐĞƵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƚŽĚŽƐŽƐƐĞƚŽƌĞƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚŽĐĂŵƉƵƐŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽƐĞƉŽĚĞƌĄƐĞĚŝƌŝŐŝƌĂŽ
ƉŽŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŐƵŝŶĚŽĂĚŝƌĞĕĆŽĚĞŶĂǀĞŐĂĕĆŽŵŽƐƚƌĂĚĂŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘ŽƉĂƐƐĂƌƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ĄƌĞĂ͕ ĞůĞ ƉŽĚĞƌĄ ĂĐĞƐƐĂƌ ŵĂŝƐ ĚĞƚĂůŚĞƐ ƐŽďƌĞ Ž ůŽĐĂů ĂƉĞŶĂƐ ĐůŝĐĂŶĚŽ Ğŵ ĐŝŵĂ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ǀŝƌƚƵĂů ƋƵĞ
ĂƉĂƌĞĐĞŶĂƚĞůĂĚŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĞĞǀĞŶƚŽ͕ƐĞƌĄĂďĞƌƚĂƵŵĂũĂŶĞůĂĐŽŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƚŝƉŽ͗
ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐĞƚŽƌĞŚŽƌĄƌŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
EŽŝŶşĐŝŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ŽƵƐƵĄƌŝŽƉŽĚĞƌĄƉƌĠͲĚĞĨŝŶŝƌŽůŽĐĂůĂŽƋƵĂůĚĞƐĞũĂĐŚĞŐĂƌ͘^ĞůĞĐŝŽŶĂŶĚŽŽ
ƉŽŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶŽ͕ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƉĂƐƐĂƌĄ Ă ƚƌĂďĂůŚĂƌ ĐŽŵŽ Ƶŵ ŶĂǀĞŐĂĚŽƌ ĐƵƌǀĂͲĂͲĐƵƌǀĂ ĐŽŵ ZE͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ă ĚŝƌĞĕĆŽ Ă ƐĞƌ ƚŽŵĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ƐŽŶŽƌŽƐ͕ ĐŽŵŽ ͞ǀŝƌĞ ă ĚŝƌĞŝƚĂ͟ ŽƵ ͞ƐŝŐĂ Ğŵ
ĨƌĞŶƚĞ͘͟ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ƐĞƌŝĂ ƚĂŵďĠŵ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂŽƐ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ǀŝƐƵĂŝƐ͘
K ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉŽĚĞƌŝĂ ĂŐƌĞŐĂƌ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͘ Ž ƉĂƐƐĂƌ ƉĞůĂ ŐĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞƵ ĐƵƌƐŽ͕ Ž ĂůƵŶŽ
ƚĞƌŝĂ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĂĐĂĚġŵŝĐŽƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĞƐĐŽůĂƌ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽŽƵƌĞĂũƵƐƚĞĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ƌĞĐĞďĞŶĚŽͲŽƐĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂůĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽĞͲŵĂŝůĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚŽ /&͘ WĂƌĂ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞǆŝďŝƌŝĂ Ğŵ ǀĞƌŵĞůŚŽ Ă ƐĂůĂ ĚĂ ƉƌſǆŝŵĂ ĂƵůĂ͘ ĂƐŽ Ž
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ŶĆŽ ƉƵĚĞƐƐĞ ŝƌ͕ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ ũĄ ĞŶǀŝĂƌŝĂ Ƶŵ ĞͲŵĂŝů Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ĚĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĂǀŝƐĂŶĚŽĚĂĂƵƐġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͘
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EĂĨŝŐƵƌĂϯƚĞŵŽƐƵŵĞƐďŽĕŽĚĂƚĞůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘


&ŝŐƵƌĂϯ͗ƐďŽĕŽĚŽĂƉůŝĐĂƚŝǀŽZEĚŽ/&
ŝŶĚĂ ƚŽŵĂŶĚŽ Ž ĞǆĞŵƉůŽ ĚĂ WhZ^ ƐĞƌŝĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƉĂƌĂŝWŚŽŶĞ͕ƚƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞůƋƵĞŵĞƐĐůĂĐĞůƵůĂƌĐŽŵ
ƚŽĐĂĚŽƌĞƐĚĞDWϯ͕ƐƵƉŽƌƚĞăƌĞĚĞƐĞŵĨŝŽ͕ďƷƐƐŽůĂ͕'W^͕ĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽĞƚĞůĂƐŵƵůƚŝƚŽƋƵĞ͕ŶĂůŝŶŐƵĂŐĞŵ
KďũĞĐƚŝǀĞͲĞĂĐĞƐƐŽĂŽ<ŝƚĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ^ŽĨƚǁĂƌĞƉĂƌĂŝWŚŽŶĞ;^<ͿƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂƐŽŵĞŶƚĞ
ĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐDĂĐK^y;W>͕ϮϬϭϬͿ͘
WŽƌĨƵŶĐŝŽŶĂƌƐŽŵĞŶƚĞĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂƉƉůĞƐĞƌŝĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞĚĂ
ŵĞƐŵĂ͕ ũĄ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ DĂĐ K^ y Ɛſ ĨƵŶĐŝŽŶĂ Ğŵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ƉƉůĞ͕ ƚĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ĞǆĞŵƉůŽ ŽƐ
DĂĐďŽŽŬƐ Ğ DĂĐŵŝŶŝ͘ WŽĚĞƌşĂŵŽƐ ĞƐƚŝŵĂƌ Ƶŵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽŶŐŽ Ă ŵĠĚŝŽ ƉƌĂǌŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐũĄĞǆƉĞƌŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐĞƵŵĂĞƋƵŝƉĞĚĞϱĂ
ϳ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐ͕ ƉŽŝƐ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŵĞŶƚĂ ƉĞů ;ϮϬϭϬͿ͕ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ KďũĞĐƚŝǀĞͲ Ġ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ ŽďũĞƚŽƐ Ğ ĚĞ ƚŝƉŽƐ ƉƌŝŵŝƚŝǀŽƐ ĐŽŵŽ ^ƚƌŝŶŐƐ  Ğ ŝŶƚĞŝƌĂƐ ĂƚĠ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ŵĂŝƐ
ĞůĂďŽƌĂĚĂƐĐŽŵŽǀĞƚŽƌĞƐĞƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐ͘
K ^< ĚŽ ŝWŚŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŵ
ĐŽŵŽ şĐŽŶĞƐ ŶĂ ƚĞůĂ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ͕ ĞůĞ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ϯ ƉĂƌƚĞƐ͗ Ž yŽĚĞ͕ Ġ ƵŵĂ /
;/ŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽͿ͕ŽŶĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ
ĞŽĐſĚŝŐŽ ĨŽŶƚĞ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĠĞƐĐƌŝƚŽ͕
Ž/ŶƚĞƌĨĂĐĞƵŝůĚĞƌ͕ƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐǀŝƐƵĂŝƐĚŽĂƉůŝĐĂƚŝǀŽ͕ĞŽŝWŚŽŶĞ
^ŝŵƵůĂƚŽƌ͕ĞŵƵůĂƵŵŝWŚŽŶĞƌĞĂůŶŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚŽƵƐƵĄƌŝŽ;W>͕ϮϬϭϬͿ͘


ϰ͘ KE>h^K
sŝŵŽƐĂŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽǀĄƌŝĂƐƐŽůƵĕƁĞƐĚĞƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂƋƵĞĞƐƚĆŽĚĂŶĚŽĐĞƌƚŽĞ
ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĄ ƐĞ ƚŽƌŶĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĂĐĞƐƐşǀĞů Ğ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ǀŝĄǀĞů͘ ^ĞŶĚŽ Ƶŵ
ĐĂŵƉƵƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕Ž/&&ŽƌƚĂůĞǌĂƚĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĂƐŽůƵĕĆŽĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĂ
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ ĚĞ ƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ Ğ ĚŽƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ Ğ ďŽůƐŝƐƚĂƐ
ĚĞŶƚƌŽĚŽĐĂŵƉƵƐ͘
ŽŵŽ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ͕ ƉŽĚĞƌşĂŵŽƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƉĂƌĂ Ž ĨƵƚƵƌŽ ĂŵƉŝ /&
ĂďƌĂŶŐĞŶĚŽ Ž /& Ğŵ ƚŽĚŽ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĚŽ ĞĂƌĄ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ƵŵEĂǀĞŐĂĚŽƌ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů
ĐŽŵZE͘
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Z&ZE/^/>/K'Z&/^

W>͕ ͘ '͘ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ŝWŚŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĂŽ 'ŽŽŐůĞ,ĞĂůƚŚ ĐŽŵŽ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ĂƵǆşůŝŽ ĂŽ ůŝŶŝĐƐƉĂĐĞ͘ ZŝŽ 'ƌĂŶĚĞ ĚŽ ^Ƶů͕ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁͲ
ĂƉƉ͘ŝŶĨ͘ƵĨƐŵ͘ďƌͬďĚƚŐͬĂƌƋƵŝǀŽ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϭϭϮΘĚŽǁŶůŽĂĚсϭх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴĂŐŽϮϬϭϭ͘

hD͕Z͘ĞƚĂů͘ZĞĐĞŶƚĚǀĂŶĐĞƐŝŶƵŐŵĞŶƚĞĚZĞĂůŝƚǇ͘/ŽŵƉƵƚĞƌ'ƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ǀ
͘Ϯϭ͕Ŷ͘ϲ͕Ɖ͘ϯϰͲϰϳ͕ϮϬϬϭ͘

KtDE͕͕͘ĞƚĂů͘ϯhƐĞƌ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƐ͗dŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘ŽƐƚŽŶ͕D͗ĚĚŝƐŽŶͲtĞƐůĞǇ͕ϮϬϬϱ͘

'>>Ktz͕ ͘ >ŽĐĂƚŝǀĞ DĞĚŝĂ Ɛ ^ŽĐŝĂůŝƐŝŶŐ ŶĚ ^ƉĂƚŝĂůŝǌŝŶŐ WƌĂĐƚŝĐĞ͗ >ĞĂƌŶŝŶŐ &ƌŽŵ ƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ͘
>ĞŽŶĂƌĚŽ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ůŵĂŶĂĐ͕
D/d
WƌĞƐƐ͕
ϮϬϬϱ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƵƌƐĞůŝƉƐƋƵĂƌĞũĂǁ͘ŽƌŐͬƉĂƉĞƌƐͬŐĂůůŽǁĂǇͺǁĂƌĚͺĚƌĂĨƚ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭĂŐŽϮϬϭϭ͘

>DK^͕͘DşĚŝĂ>ŽĐĂƚŝǀĂĞdĞƌƌŝƚſƌŝŽ/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů͘ĂŶĞƚĚĞŶŽƚĞƐ͕ϮϬϬϳ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐŽŵ͘ƵĨďĂ͘ďƌͬĐŝďĞƌƉĞƐƋƵŝƐĂͬĂŶĚƌĞůĞŵŽƐͬůŽĐĂƚŝǀĂ͘ǌŝƉх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ ϭϵ ũƵů
ϮϬϭϭ͘

D/>'ZD͕ W͘ Ğƚ͘ Ăů͘ ƵŐŵĞŶƚĞĚ ZĞĂůŝƚǇ͗  ůĂƐƐ ŽĨ ŝƐƉůĂǇƐ ŽŶ ƚŚĞ ZĞĂůŝƚǇͲsŝƌƚƵĂůŝƚǇ ŽŶƚŝŶƵƵŵ͘
dĞůĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌĂŶĚdĞůĞƉƌĞƐĞŶĐĞdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕^W/͕s͘Ϯϯϱϭ͕Ɖ͘ϮϴϮͲϮϵϮ͕ϭϵϵϰ͘

</ZEZ͕ ͖͘ ^/^KhddK͕ Z͘ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ZĞĂůŝĚĂĚĞ sŝƌƚƵĂů Ğ ƵŵĞŶƚĂĚĂ͗ ŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ WƌŽũĞƚŽ Ğ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘
ZŝŽ
ĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͕
ϮϬϬϳ͘

ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞ͘ƵĨƉď͘ďƌͬΕůĂďƚĞǀĞͬƉƵďůŝͬϮϬϬϳͺƐǀƌƉƐ͘ƉĚĨηƉĂŐĞсϵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϱƐĞƚϮϬϭϭ͘

d^d͕ &͘ ZĞĂůŝĚĂĚĞ ƵŵĞŶƚĂĚĂ >ŽĐĂƚŝǀĂĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶŽ ĞƐƉĂĕŽ ƵƌďĂŶŽ͘ ^ĆŽ
WĂƵůŽ͕
ϮϬϬϵ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ĨĂĂĐ͘ƵŶĞƐƉ͘ďƌͬƉĞƐƋƵŝƐĂͬůĞĐŽƚĞĐͬĞǀĞŶƚŽƐͬůĞĐŽƚĞĐϮϬϬϵͬĂŶĂŝƐͬϬϯϮϱͲϬϯϰϬd^d͘ƉĚĨх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬƐĞƚϮϬϭϭ͘
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hd/>/KhDW/^dK>Wh>sZ/KEhdKDd/K
KWZK^^KEsZE/DEdKW>^/Zh/dK/DWZ^^KKD
^'Dhs/yKh^dK

ϭ

Ϯ

ϯ

͘<͘&͘E͘ Ğ:͘s͘͘͘ Ğ͘E͘͘ 
Ϯ
ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ
&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄͲĂŵƉƵƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂ
ŬůĞďĞƌϭϳϭϬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵʹǀŝĐƚŽƌϮͺϬΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌʹĚĂǀŝĚŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĐŽĞůŚŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭ

Z^hDK
 ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĠƵŵĂƐŽůƵĕĆŽĚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽĚĞǀĞƌŶŝǌĞŵƉůĂĐĂƐĚĞ
ĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽĚŽ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞdĞůĞŵĄƚŝĐĂ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĠƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŵĂŶƵĂůĞƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌ
ĐŽŵƵŵŐƌĂŶĚĞĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽĞƐƵĐŝŶƚŽĂĞƌƌŽƐ͘WĂƌĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌŽƉƌŽďůĞŵĂĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƵŵƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ĚĞƵŵƉƵůǀĞƌŝǌĂĚŽƌĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƚĞŝƌĂŽŶĚĞ͕ĂĐŝŵĂ͕ƐĞůŽĐĂůŝǌĂƵŵĂƉŝƐƚŽůĂĚĞ
ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ͘ K ǀĞƌŶŝǌ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƉƵůǀĞƌŝǌĂĚŽ ĞŵĐĂŵĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĂ
ƉůĂĐĂ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŵƉƌĞƐƐĂ͘  ůŝŶŚĂ ĚĞ ŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂ ĨŽŝ ĚŝǀŝĚŝĚĂ Ğŵ ƚƌġƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŶƚĠŵ Ž
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽĚĂƐƉůĂĐĂƐ͕ĂƐĞŐƵŶĚĂƌĞĂůŝǌĂŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĞĂƚĞƌĐĞŝƌĂĂƐĞĐĂŐĞŵhsĚĂƐ
W/͘KďƚĞǀĞͲƐĞƵŵĂĞĐŽŶŽŵŝĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞǀĞƌŶŝǌĂůĠŵĚĞƵŵĂŵĂŝŽƌƋƵĂůŝĚĂĚĞŶŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͕
ƐĞŵ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐƵŵƵůŽ ĚĞ ǀĞƌŶŝǌ Ğ ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĐŽŵ Ă ƐĞĐĂŐĞŵ hs ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ
ĐŽŵĂƐĞĐĂŐĞŵĂŽǀĞŶƚŽ͘


WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ƉŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ͕ƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽ
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ϭ͘ /EdZKhK
KĐŽďƌĞĨŽƌŵĂƵŵĂƌŝĐĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽƐĐŽŵĞƐƚĂĚŽƐĚĞŽǆŝĚĂĕĆŽĚĞнϭĞнϮ͘ůĞŶĆŽƌĞĂŐĞ
ĐŽŵĄŐƵĂ͕ŵĂƐƌĞĂŐĞůĞŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽǆŝŐġŶŝŽĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽƵŵĂĐĂŵĂĚĂŵĂƌƌŽŵĞƐĐƵƌĂ
ĚĞŽǆŝĚŽĚĞĐŽďƌĞ͘ƐƐĂĐĂŵĂĚĂŵĂƌƌŽŵŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƉƌŽƚĞŐĞĂĐĂŵĂĚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĚŽĐŽďƌĞ͕ŵĂƐŝƌĄĂƚƵĂƌ
ĐŽŵŽ Ƶŵ ŝƐŽůĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ Ă ƐŽůĚĂ ĨĞŝƚĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů ĚŽ ĐŽďƌĞ ĞƐƚĂƌĄ
ŶĞƐƚĂĐĂŵĂĚĂĚĞŽǆŝĚŽĚĞĐŽďƌĞĞŶĆŽŝƌĄĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƐƵĂĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽĐŽŶƚĂĚŽĞůĠƚƌŝĐŽ͘WĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌŵŽƐĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƵƚŝůŝǌĂŵŽƐŽǀĞƌŶŝǌ͘
sĞƌŶŝǌĠ ƵŵĂƉĞůşĐƵůĂĚĞ ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ ƋƵĂƐĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ ƵƐĂĚĂ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞŵŵĂĚĞŝƌĂĞ ŽƵƚƌŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ƉĂƌĂ
ƉƌŽƚĞĕĆŽ͕
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ
Ğ
ďƌŝůŚŽ͘
^ƵĂ
ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĐŽŶƚĠŵſůĞŽƐĞĐĂŶƚĞ͕ƌĞƐŝŶĂƐĞƵŵƐŽůǀĞŶƚĞĐŽŵŽĂŐƵĂƌƌĄƐ͕ŵĂƐŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚĞƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƚĂŵďĠŵ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ƉĞƚƌſůĞŽ ĐŽŵŽƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽŽƵĞƉſǆŝ͘ ŵ ŽƉŽƐŝĕĆŽ ăƐƚŝŶƚĂƐ͕ ǀĞƌŶŝǌ ŶĆŽ
ĐŽŶƚĠŵƉŝŐŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞƐƐĂůƚĂƌĂƚĞǆƚƵƌĂŽƵĐŽƌŶĂƚƵƌĂů͘ƵƚŝůŝǌĂĚŽƚĂŵďĠŵĐŽŵŽƷůƚŝŵĂĐĂŵĂĚĂƐŽďƌĞ
ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞĕĆŽ Ğ ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͘ ƉůŝĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƵŵůşƋƵŝĚŽ͕ ĐŽŵ ƵŵƉŝŶĐĞůŽƵ
ƉƵůǀĞƌŝǌĂĚŽƌ͕ĨŽƌŵĂƵŵĂƉĞůşĐƵůĂĂŽƐĞĐĂƌĞŵĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵŽĂƌ͘KǀĞƌŶŝǌĠŽŵĂƚĞƌŝĂůĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂƉƌŽƚĞĕĆŽĞĨŽƌŶĞĐĞƌĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ Ğŵ ĞƐĐĂůĂ ŶĆŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ Ġ ĨĞŝƚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŽŝƐŵĠƚŽĚŽƐ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞƌĞĨĞƌĞĂƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƚŝŐŽ͕ƐŝŵƉůĞƐĞĚŝƌĞƚŽŽŶĚĞĠƵƐĂĚŽƵŵ
ƉŝŶĐĞů ƉĂƌĂ ĨĂǌĞƌ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽǀĞƌŶŝǌ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ ĞƐƚĂ ĐĂŝŶĚŽĞŵ ĚĞƐƵƐŽ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ƋƵĞ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ŝƌĄ
ĚĞƉĞŶĚĞƌ ĚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĂƐ ĐĞƌĚĂƐ ĚŽ ƉŝŶĐĞů Ğ ĚĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ž ǀĞƌŶŝǌ͕
ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŶĆŽĐŚĞŐĂŶĚŽĂƵŵĂƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂĐƷŵƵůŽƐĚĞǀĞƌŶŝǌĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƵŵĂ
ĐĂŵĂĚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͕ŽƋƵĞĂĐĂƌƌĞƚĂŶƵŵƚĞŵƉŽĚĞƐĞĐĂŐĞŵŵĂŝŽƌĞƵŵĂĂƐƉĞĐƚŽǀŝƐƵĂůƌƵŝŵ͘KƐĞŐƵŶĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ġ Ž ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ͕ ŽŶĚĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ƵŵĂ ůĂƚĂ ĚĞ ǀĞƌŶŝǌ Ğŵ ƐƉƌĂǇ ĂĞƌŽƐƐŽů
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉĂƌĂ ƉůĂĐĂƐ ĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ͕ ŽŶĚĞ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ŽďƚĞƌ
ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĚĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚŽ ǀĞƌŶŝǌ͕ ŵĂƐ ĐŽŵ Ƶŵ ŐƌĂŶĚĞ ĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽ͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ
ƌĞŐŝƁĞƐĚĞĂĐƵŵƵůŽĚĞǀĞƌŶŝǌĞƐƵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞŝƌĄĚĞƉĞŶĚĞƌƚĂŵďĠŵĚĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽƋƵĞƉŽĚĞ
ǀĂƌŝĂƌĚĞƉĞƐƐŽĂƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂ͘
K>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞdĞůĞŵĄƚŝĐĂĚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚŽĞĂƌĄ;/&Ϳ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ž ƐĞŐƵŶĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ ĐŽŵ Ƶŵ ĂŐƌĂǀĂŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ƉůĂĐĂƐ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ ƐĆŽ
ĞŶǀĞƌŶŝǌĂĚĂƐƉŽƌďŽůƐŝƐƚĂƐŶŽǀŽƐĞƐĞŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͘ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĞĐĂŐĞŵĚŽǀĞƌŶŝǌĠĨĞŝƚĂĂŽĂƌ͕Ğŵ
Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵ ƉŽƵĐĂ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĚĞ Ăƌ͕ ĐŽŵ ŝƐƐŽ ƌĞƐƵůƚĂ Ğŵ Ƶŵ ŽĚŽƌ ĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞů ĚƵƌĂŶƚĞ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞĐĂŐĞŵĞƵŵĂĚĞŵŽƌĂƉĂƌĂĂƐĞĐĂŐĞŵƚŽƚĂůĚŽǀĞƌŶŝǌ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵĂƉĞůĞƉŽĚĞĐĂƵƐĂƌŝƌƌŝƚĂĕƁĞƐ͘
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉƌŽƉƁĞ ƵŵĂ ƐŽůƵĕĆŽ ƉĂƌĂ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶŽƐ ĚŽŝƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ
ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ŐƌĞŐĂŶĚŽ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ŶŽ ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵ
ƵŵĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ƵŵĂŵĂŝŽƌǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͕ƵŵĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞǀĞƌŶŝǌĞƋƵĞƚĞŶŚĂƵŵďĂŝǆŽĐƵƐƚŽ
ƉĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͘


Ϯ͘ ^dKZd
Ϯ͘ϭ WŝƐƚŽůĂĚĞWƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ
͞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ ƉŝƐƚŽůĂ ĚĞ ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ Ġ Ă ŵĂŝƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚĂ ŶĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ Ğŵ ŐĞƌĂů͘ ^ĞƵ ƐƵĐĞƐƐŽ
ĚĞǀĞͲƐĞ ă ŐƌĂŶĚĞ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵƐŽ Ğ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ă ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽƉŽƐƐşǀĞůĚĞŽďƚĞƌ͘ƵŵŵĠƚŽĚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶƚŝŐŽ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽĠƵŵĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞ
ŵĂŝƐƚĞŵĞǀŽůƵşĚŽŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĂĚŝƌĞĕĆŽĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘ƐƉŝƐƚŽůĂƐ
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ĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽĂŶƚŝŐĂƐƉƌŽĚƵǌŝĂŵĞŶŽƌŵĞƐƉĞƌĚĂƐƋƵĞĐŚĞŐĂǀĂŵĂϲϬŽƵϳϬй;ĂƉĞŶĂƐϯϬйĚĂƚŝŶƚĂ
ƉƵůǀĞƌŝǌĂĚĂƉĞƌŵĂŶĞĐŝĂŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͊ͿƚƵĂůŵĞŶƚĞŚĄƵŵĂŐĂŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞƉŝƐƚŽůĂƐĞŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ƉŽĚĞĐŚĞŐĂƌĂŵĂŝƐĚĞϲϬй͘/ƐƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞŵĞŶŽƐƉŽůƵŝĕĆŽ;ZEdK,K,͕ϮϬϬϴͿ͘͟
ĞǀŝĚŽĂŽĂůƚŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ŽŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉŽƐƚŽƐĞƌĄ
ďĂƐĞĂĚŽĞŵƵŵĂƉŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶƚĞŶĚŽƵŵǀĞƌŶŝǌĞƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂƉůĂĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͘
^ƵĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĕĆŽ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ŐƌĂĕĂƐ ĂŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ Ăƌ ŶĞƐƐĂ ƉŝƐƚŽůĂ ĚĞ
ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ͘
KƵƚƌŽĨĂƚŽƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŽƵƐŽĚĂƉŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽĠĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĐŽůŽĐĂƌǀĞƌŶŝǌ
ůŝƋƵŝĚŽ͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ŶŽ ĐƵƐƚŽ ĚĞ ŶŽ ŵşŶŝŵŽϱϬй Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĐŽŵŽ ǀĞƌŶŝǌ ĚĞ ƐƉƌĂǇ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘

Ϯ͘Ϯ ^ĞĐĂŐĞŵhsĐŽŵ>ąŵƉĂĚĂƐĚĞ,ĂůŽŐġŶŝŽ
ƐůąŵƉĂĚĂƐĚĞŚĂůŽŐġŶŝŽƐƐĆŽůąŵƉĂĚĂƐĚĞŵĞƌĐƷƌŝŽĚĞǀĂƉŽƌĐŽŵĂĚŝƚŝǀŽƐŚĂůŽŐġŶŝŽƋƵĞĐƌŝĂŵ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ͕ ƉĂƌĂ ƐĞ ĂĚĂƉƚĂƌĞŵ ĐŽŵ ƉƌĞĐŝƐĆŽ ĂŽ
ĨŽƚŽŝŶŝĐŝĂĚŽƌƋƵĞƐĞĞƐƚĄƐĞĐĂƌ͘
 ĂĚŝĕĆŽ ĚĞ ŚĂůŽŐġŶŝŽ ĐƌŝĂ Ƶŵ ĚĞƐǀŝŽ ŶĂ ƉŽƚġŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐƚƌĂů ĚĞ ƵŵĂ ůąŵƉĂĚĂ ŶŽƌŵĂů͕ ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐĚĞŽŶĚĂŵĂŝƐůŽŶŐŽƐ͘ƐƚĞƐĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐĚĞŽŶĚĂŵĂŝƐůŽŶŐŽƐƉĞƌŵŝƚĞŵĂůĐĂŶĕĂƌƵŵĂ
ŵĂŝŽƌ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞĐĂŐĞŵ͕ Ž ƋƵĞ ƚŽƌŶĂ ĞƐƚĂƐ ůąŵƉĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƷƚĞŝƐ ŶĂ ƐĞĐĂŐĞŵ ĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŝŐŵĞŶƚŽƐŽƵĚĞŵĂŝŽƌĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘
ƐůąŵƉĂĚĂƐŚĂůŽŐġŶŝŽƐƐĆŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐƵƐĂĚĂƐŶĂ/ŶĚƷƐƚƌŝĂdŝƉŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ďĞŵĐŽŵŽŶƵŵĂŐƌĂŶĚĞ
ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ă ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽ͕
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ĐĂďŽƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͕ƐĞsƐ͕ĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ͘
Ɛ ůąŵƉĂĚĂƐ ĚĞ ƐĞĐĂŐĞŵ ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ ƐĆŽ ĨĂďƌŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵ ƐşůŝĐĂ ǀşƚƌĞĂ ĚĞ ĂůƚĂ ƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ͕
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƋƵĂƌƚǌŽ͘KƋƵĂƌƚǌŽƚĞŵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞƐĞƌĂůƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞă
ůƵǌ ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ͖ ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ ĞǆƚƌĞŵŽ ĚĂƐ ŽŶĚĂƐ ĐƵƌƚĂƐ ĚŽ ĞƐƉĞĐƚƌŽ͕ ŵĂŝƐ ĚĞ ϵϬй ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ
ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂŐĞƌĂĚĂĠƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƋƵĂƌƚǌŽ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲWŽƚġŶĐŝĂĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĞƵŵĂůąŵƉĂĚĂĚĞǀĂƉŽƌĚĞŵĞƌĐƷƌŝŽ

WŽĚĞŵŽƐŶŽƚĂƌ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϭͿƋƵĞĂƉŽƚġŶĐŝĂĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĞƵŵĂůąŵƉĂĚĂĚĞǀĂƉŽƌĚĞŵĞƌĐƷƌŝŽ
ƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĂĨĂŝǆĂĚĞϮϬϬŶŵĂƚĠϰϬϬŶŵ͕ƋƵĞĠĂĨĂŝǆĂĚĞůƵǌƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ͘ŽŵŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂƉŽƚġŶĐŝĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ůąŵƉĂĚĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ĚŽ ĐƌŝƐƚĂů ĚĞ ƋƵĂƌƚǌŽ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĨŝůƚƌĂ ŽƐ
ƌĂŝŽƐhs͕ĞƐƐĂůąŵƉĂĚĂƐĞƚŽƌŶĂŝĚĞĂůƉĂƌĂĂƐĞĐĂŐĞŵĚŽǀĞƌŶŝǌƉŽƌƌĂŝŽƐƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ͘
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ϯ͘ DdZ//^
K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ŝƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŵĂ ƉŝƐƚŽůĂ ĚĞ ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ Ğŵ ĐĂƐĂƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ƋƵĞĂƚƵĂƌĄƉƵůǀĞƌŝǌĂŶĚŽŽǀĞƌŶŝǌƐŽďƌĞĂƐƉůĂĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͘hŵĂƉĞƋƵĞŶĂĞƐƚĞŝƌĂ
ƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽĐŽŶƚĂĚŽĐŽŵĂƐƉůĂĐĂƐ͕ŽŶĚĞĞƐƚĂƐĞƌĄĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵƚƌġƐƉĂƌƚĞƐ͗ĂƉƌŝŵĞŝƌĂƐĞ
ĚĂƌĄŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĂŶƵĂůĚĂƉůĂĐĂ͕ĂƐĞŐƵŶĚĂƐĞƌĄŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĞĂƚĞƌĐĞŝƌĂ
ĂƐĞĐĂŐĞŵhsĚĂƐW/͘ƐĞĐĂŐĞŵƉŽƌƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂƐĞƌĄĂĚŽƚĂĚĂƉŽƌĚŝŵŝŶƵŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƚĞŵƉŽ
ĚĞƐĞĐĂŐĞŵĞĞǀŝƚĂƌŽŽĚŽƌĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞůƋƵĞĂƉĂƌĞĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞĂƐĞĐĂŐĞŵĂŽĂƌ͘
ϯ͘ϭ DŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϲ&ϴϳϳ
hŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞ͕ƉŽƌƋƵĞĚĞŶƚƌŽĚĞƐƚĞĐŚŝƉ
ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞŽŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌ͕ŵĞŵſƌŝĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ŵĞŵſƌŝĂĚĞĚĂĚŽƐ͕ƉŽƌƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐĂşĚĂ͕
ƚŝŵĞƌƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ĞƚĐ͘;^ŽƵǌĂ͕ϮϬϬϯͿ͘
KƐ W/Ɛ ƐĆŽ ƵŵĂ ĨĂŵşůŝĂ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĨĂďƌŝĐĂĚŽ ƉĞůĂ DŝĐƌŽĐŚŝƉ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ
ĞǆƚĞŶƐĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ ŵŽĚĞůŽƐ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϮͿ ͕ ĚĞŶƚƌĞ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƚĞŵŽƐ ƐĞƵƐ
ĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐ ĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂŝƐ ĚĞ ϴ Ă ϭϮ ďŝƚƐ͕ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ Ğ ƚŝŵĞƌƐ ĚĞ ϴ Ğ ϭϲ ďŝƚƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƌĞƐ
ĂŶĂůſŐŝĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ/Ϯ͕^^W͕h^͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐWtD͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƚŚĞƌŶĞƚ͕
tĂƚĐŚĚŽŐ ƚŝŵĞƌ͕ ƉŽƌƚĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ĐŽŵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ϮϬŵ ;ĨŽƌŶĞĐĞƌ ŽƵ ĚƌĞŶĂƌͿ ƉĂƌĂ ĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽƐĐŝůĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲŝĂŐƌĂŵĂŝŶƚĞƌŶŽĚĞƵŵŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/

K W/ ƵƐĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ Ġ Ž W/ϭϲ&ϴϳϳ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ϭϲ& ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϯͿ͕ ĐŽŵ ϰ<ďǇƚĞƐ ĚĞ
ŵĞŵſƌŝĂĨůĂƐŚ͕ϮϱϲďǇƚĞƐĚĞZD͕ϰϬƉŝŶŽƐƐĞŶĚŽ͕ϯϴƉŽƌƚĂƐ/ͬK͕ϴƉŝŶŽƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌͬ͘
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s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
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&ŝŐƵƌĂϯͲWŝŶĂŐĞŵĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϲ&ϴϳϳ;DŝĐƌŽĐŚŝƉ͕ϮϬϬϲͿ

ϯ͘Ϯ ƐƚĞŝƌĂ
 ĞƐƚĞŝƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ŶĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĨŽŝ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂ Ğŵ ŵĂĚĞŝƌĂ͕ ƚĞŶĚŽ ϮϬ Đŵ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ϳϱ Đŵ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽĞϮϱĐŵĚĞůĂƌŐƵƌĂ͕ƐĞŶĚŽƌĞĐŽďĞƌƚĂƉŽƌƵŵĂůŽŶĂ͘dĂŵďĠŵĐŽŵƉƁĞĂĞƐƚĞŝƌĂ͕ƵŵŵŽƚŽƌ
ĚĞϭϮǀŽůƚƐ;ƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵǀŝĚƌŽĞůĠƚƌŝĐŽĚĞĂƵƚŽŵſǀĞŝƐͿ͕ŝŶƚĞƌůŝŐĂĚŽĂƵŵĂƉŽůŝĂƉŽƌƵŵĂĐŽƌƌĞŝĂĚĞŶƚĂĚĂ
ƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂůŽŶĂĚĂĞƐƚĞŝƌĂ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂƉŽůŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂŽ
ƌŽůŽĚĞƵŵĂĚĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐĚĂĞƐƚĞŝƌĂ͘

ϯ͘ϯ WŝƐƚŽůĂĚĞWƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ
WŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞƌĄĐŽϮϭ͕ĨĂďƌŝĐĂĚĂƉĞůĂƌƉƌĞǆ;ǀĞƌ&ŝŐƵƌĂϰͿ͘ƵŵĂƉŝƐƚŽůĂĚŽ
ƚŝƉŽƉƌĞƐƐĆŽƋƵĞƉŽƐƐƵŝĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
• WƌĞƐƐĆŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽŵĄǆŝŵĂĚĞϰϬƉƐŝ
• ŽŶƐƵŵŽĚĞƌĚĞϬ͕ϵWD
• ĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĂŶĞĐĂĚĞϱϬϬŵůĐŽŵŽĂĚŽƌ
• ŝĐŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞĕŽ/ŶŽǆĚĞϭ͘ϮŵŵƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƉĂƌĂƉŝŶƚƵƌĂƐĞŵŐĞƌĂů



&ŝŐƵƌĂϰͲWŝƐƚŽůĂĚĞWƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽƌƉƌĞǆdŝƉŽWƌĞƐƐĆŽʹϵϬ;ZĞƚŝƌĂĚĂĚŽĐĂƚĄůŽŐŽĚĂZWZyͿ
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ϯ͘ϰ sĞŶŝǌ
K sĞƌŶŝǌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƐĞƌĄŽ /^K ϭϳϮϯͲE͕ ĐŽŵ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ƐĞŐƵŶĚŽ Ă dĂďĞůĂϭ͕ ƋƵĞ Ġ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ
ŝŵƉƌĞŐŶĂĕĆŽĚĞŵŽƚŽƌĞƐ͕ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ďŽďŝŶĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ͕ƉůĂĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ĞƚĐ͘^ƵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗sĞƌŶŝǌĚĞƐĞĐĂŐĞŵĂŽĂƌ͕ƉĂƌĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚŝĞůĠƚƌŝĐĂƐƐĞĐĂƌĞŵĞƐƚƵĨĂă
ϭϯϬǑĞĂƐƵĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƋƵşŵŝĐĂĂƚĞŶĚĞĂƐĐůĂƐƐĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ϭϯϬǑͿĞ&;ϭϱϱǑͿ͘ĂƉůŝĐĂĕĆŽƉŽĚĞ
ƐĞƌĨĞŝƚĂƉŽƌŝŵĞƌƐĆŽ͕ƉŝƐƚŽůĂŽƵƉŝŶĐĞů͘^ƵĂĞŵďĂůĂŐĞŵƉŽĚĞƌĄƐĞƌ͗dĂŵďŽƌĚĞϮϬϬ>ƚƐ͕>ĂƚĂĚĞϭϴ>ƚƐ͕
'ĂůĆŽĚĞϱ>ƚƐ͕>ĂƚĂĚĞϬ͕ϵ>͘
dĂďĞůĂϭͲWƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚŽǀĞƌŶŝǌ/^KϭϳϮϯͲE
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĂ

hŶŝĚĂĚĞ

ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ

DĠƚŽĚŽ

ƐƉĞĐƚŽ

Ͳ

ŵďĂƌ

sŝƐƵĂů

ŝůƵĞŶƚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ

Ͳ

/^K^ϭϯϱ

Ͳ

ŐͬĐŵϹ

Ϭ͕ϴϱϬʹϬ͕ϴϵϬ

^dDϭϰϳϱ

sŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞ&ϯăϮϱΣ

Ɛ

Ϯϱʹϯϱ

^dDϭϮϬϬ

dĞŽƌĚĞ^ſůŝĚŽƐ

й

ϯϯʹϯϳ

EdEZϳϯϰϬ

<ǀͬŵŵ

ϲϬŵşŶŝŵŽ

EdEZϲϱϮϵ

ĞŶƐŝĚĂĚĞăϮϱΣ

ZŝŐŝĚĞǌŝĞůĠƚƌŝĐĂ

ϯ͘ϱ >ąŵƉĂĚĂĚĞ,ĂůŽŐġŶŝŽ
 ůąŵƉĂĚĂ ĞƐĐŽůŚŝĚĂ ;ǀĞƌ &ŝŐƵƌĂ ϱͿ Ġ ĚŽ ƚŝƉŽ 'ĞƌŵŝĐŝĚĂ dhs ĚĞ ďĂŝǆĂ ƉƌĞƐƐĆŽ͘ WŽƐƐƵŝŶĚŽ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗ŵŝƚĞƌĂĚŝĂĕĆŽhsĚĞŽŶĚĂĐƵƌƚĂĐŽŵƵŵƉŝĐŽĚĞϮϱϯ͘ϳŶŵ;hsͲͿĐŽŵĂĕĆŽ
ŐĞƌŵŝĐŝĚĂ͖ K ǀŝĚƌŽ ĚĂ ůąŵƉĂĚĂ ĞǀŝƚĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ŽǌƀŶŝŽ ĚĞ ϭϴϱ Ŷŵ͖ K ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ
ƉĂƚĞŶƚĞĂĚŽƉĞůĂWŚŝůŝƉƐ͕ůŝŵŝƚĂĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽƷƚŝůĚĞhsͲ͕ŵĞůŚŽƌĂŶĚŽŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞĚĞƐŝŶĨĞĐĕĆŽ͘
ŽŵĞƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞůĂƐĞƚŽƌŶĂŝĚĞĂůƉĂƌĂŽƉƌŽũĞƚŽ͕ƉŽŝƐŶĆŽĨŝůƚƌĂŽƐƌĂŝŽƐhsĞƉŽƐƐƵŝƵŵďĂŝǆŽ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ĚĞĂƉĞŶĂƐϰt͘


&ŝŐƵƌĂϱͲ>ąŵƉĂĚĂ'ĞƌŵŝĐŝĚĂϰtͲ'ϱͲdϱͲdhsϰtͲϭϰϵŵŵ

ϰ͘ WZK:dK
K ƉƌŽũĞƚŽ Ġ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ƚƌġƐ ĞƚĂƉĂƐ ;ǀĞƌ ĨŝŐƵƌĂ ϲͿ͕ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĐŽŵ ĚĞƚĂůŚĞƐ ŶŽƐ
ƚſƉŝĐŽƐƐƵďƐĞƋƺĞŶƚĞƐ͘


&ŝŐƵƌĂϲͲŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐĚĂƐĞƚĂƉĂƐĚŽƉƌŽũĞƚŽ


0954
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ϰ͘ϭŝƌĐƵŝƚŽ
K ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚĂ ƐƚĞŝƌĂ Ġ ŵŽƐƚƌĂĚŽ ŶĂ &ŝŐƵƌĂ ϳ͘ EĞůĞ ƉŽĚĞͲƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ž
ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϲ&ϴϳϳĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂŽƐŝƐƉůĂǇƐϭĞϮ͕ŶĂƐƉŽƌƚĂƐĚĞƐĂşĚĂZϬĂZϲĞZϬĂZϲ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘dĂŵďĠŵĠƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌŽDyϮϯϮƋƵĞĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽdd>ƉĂƌĂZ^Ͳ
ϮϯϮ͕ůŝŐĂĚŽŶĂƐƉŽƌƚĂƐZϲĞZϳ͕ũĄŽƐƉƵƐŚďƵƚƚŽŶƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞŶĂƐƉŽƌƚĂƐZϬĞZϭ͘&ŝŶĂůŝǌĂŶĚŽ͕
ƚĞŵͲƐĞŽŵŽƚŽƌĚĞϭϮǀŶĂƐĂşĚĂZϮĞŶŽƉŝŶŽZϯƚĞŵͲƐĞĂƐĂşĚĂƉĂƌĂŽĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĂƚƵĂĚŽƌϯͬϮ
ǀŝĂƐƐŝŵƉůĞƐƐŽůĞŶſŝĚĞƋƵĞŝƌĄĂĐŝŽŶĂƌĂƉŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ͘


&ŝŐƵƌĂϳͲŝƌĐƵŝƚŽĐŽŵŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌW/ϭϲ&ϴϳϳ

^ĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŽĐŽƌƌĞ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĚŝƐƉůĂǇ ĚĞ ƐĞƚĞ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ĨŝĐĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌŵŽƐƚƌĂƌŽƚĞŵƉŽ;ĞŵƐĞŐƵŶĚŽƐͿĚĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞǀĂŝ
ǀĂƌŝĂƌ ĚĞ ϭ Ă ϵ ƐĞŐƵŶĚŽƐ͕ ĂďƌĂŶŐĞŶĚŽ ƉůĂĐĂƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĂƚĠ ƉůĂĐĂƐ ƋƵĞ ŝƌĆŽ ĨŝĐĂƌ ĞǆƉŽƐƚĂƐ Ğŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ƐƵũĞŝƚŽƐ Ă ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ĐŽƌƌŽƐĆŽ͘  ŵƵĚĂŶĕĂ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ŽĐŽƌƌĞ ĐŽŵ Ž
ƉƌŝŵĞŝƌŽ ďŽƚĆŽ ůŝŐĂĚŽŶĂ ƉŽƌƚĂ ZϬ͘ K ƐĞŐƵŶĚŽ ĚŝƐƉůĂǇ ŝƌĄŵŽƐƚƌĂƌ Ž ƚĞŵƉŽĚĞ ƐĞĐĂŐĞŵ ;Ğŵ
ŵŝŶƵƚŽƐͿ͕ ƋƵĞ ǀĂƌŝĂ ĚĞ ϭ ŵŝŶƵƚŽ ƉĂƌĂ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ƉůĂĐĂƐ ĂƚĠ ϵ ŵŝŶƵƚŽƐ ƉĂƌĂ ƉůĂĐĂƐ ĐŽŵ ƵŵĂ
ŵĂŝŽƌƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞǀĞƌŶŝǌ͕ĞƉŽƌĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂŽƐĞŐƵŶĚŽďŽƚĆŽŝƌĄǀĂƌŝĂƌĞƐƐĞƚĞŵƉŽ͘
hŵ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ďŽƚĆŽ ůŝŐĂĚŽ Ă ƉŽƌƚĂ Zϳ ŝƌĄ ƐĞƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ŝŶŝĐŝŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ğ
ƉŽƐƐşǀĞŝƐƉĂƌĂĚĂƐĐĂƐŽƐĞũĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐĞƌŝĂůĨŽŝĐŽůŽĐĂĚĂƉĂƌĂĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĞƌƌŽƐŶŽĐſĚŝŐŽ;ĚĞďƵŐͿĞƉĂƌĂĨƵƚƵƌĂƐŵĞůŚŽƌŝĂƐŶŽƉƌŽũĞƚŽ͘
K ^ŽĨƚǁĂƌĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ġ ƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŽ Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ͘ ^ĞŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ž ƵƐŽ ĚĞ Ϯ
ƚŝŵĞƌƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐƚĞŵƉŽƐĚĞĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĞƐĞĐĂŐĞŵhsƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĞŝƚƵƌĂ
ĚĞ ϯ ƉŝŶŽƐ ĚĂ ƉŽƌƚĂ  Ğ Ă ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞ ϭϰ ƉŝŶŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ĚŝƐƉůĂǇƐ͘ KƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĚŽƐ ĚŝƐƉůĂǇƐ ƐĆŽ
ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐĞŵƚĂďĞůĂƐ͕ŽŶĚĞĐĂĚĂŶƷŵĞƌŽƚĞŵƵŵǀĂůŽƌŶĂƚĂďĞůĂƉĂƌĂŽĨĄĐŝůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
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ĚŽƐĚŝƐƉůĂǇƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽŶƷŵĞƌŽŽŝƚŽƚĞŵĂƐĞƋƺġŶĐŝĂϭϭϭϭϭϭϭ;ƉŽŝƐŽƐĚŝƐƉůĂǇƐƐĆŽĐĂƚŽĚŽ
ĐŽŵƵŵͿĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂĞŵƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĂƚĂďĞůĂ͘
ϰ͘ϮWŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
EĞƐƚĂĞƚĂƉĂĠŽŶĚĞƐĞĚĂƌĄŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĂŶƵĂůĚĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽŶĂĞƐƚĞŝƌĂ͘
ĞƌĐĂ ĚĞ ϵϱй ĚĂƐ ƉůĂĐĂƐ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ ŶŽ >ĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĚĞ dĞůĞŵĄƚŝĐĂ ƚĞŵ Ƶŵ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ
ϮϱĐŵ ĐŽŵďŝŶĂĚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ůĂƌŐƵƌĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ϮϬĐŵ͕ ƐĞŶĚŽ ƉŽƐƐşǀĞů ĐŽůŽĐĄͲůĂƐ ƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶĂ
ĞƐƚĞŝƌĂ͘
ĞƉŽŝƐĚĞĐŽůŽĐĂĚĂĂƉůĂĐĂ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞĂůŝǌĂƌŽƐĂũƵƐƚĞƐĚŽƐƚĞŵƉŽƐĨĞŝƚŽƐƉĞůŽƐďŽƚƁĞƐϭĞ
Ϯ͘KĚĞĨĂƵůƚƉĂƌĂƉůĂĐĂƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽĚĞĂƚĠϭϱĐŵǆϭϱĐŵƋƵĞŶĆŽŝƌĆŽĨŝĐĂƌĞŵĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽƌƌŽƐŝǀŽƐĠ
ĚĞϯƐĞŐƵŶĚŽƐƉĂƌĂŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĞϰŵŝŶƵƚŽƐƉĂƌĂĂƐĞĐĂŐĞŵhs͘ŽŵŽƐƚĞŵƉŽƐĂũƵƐƚĂĚŽƐĠƐſ
ŝŶŝĐŝĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽďŽƚĆŽϯ͕ĐŽŵŝƐƐŽŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝƌĄĂĐŝŽŶĂƌŽŵŽƚŽƌĚĂĞƐƚĞŝƌĂƉĂƌĂ
ůĞǀĂƌĂƉůĂĐĂƉĂƌĂĂƐĞŐƵŶĚĂǌŽŶĂĚĂĞƐƚĞŝƌĂ͕ƋƵĞĠĂƌĞŐŝĆŽĚŽĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ϯŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ
ĂŶĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ Ġ ĨĞŝƚŽ Ž ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉůĂĐĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƚĞŵƉŽ ƋƵĞ ĨŽŝ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĂ ĞƚĂƉĂ ĚŽ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘  ƉŝƐƚŽůĂ ĚĞ ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ ĞƐƚĄ ĨŝǆĂ Ğŵ ƵŵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ
ŵĞƚĂůĂĐŝŵĂĚĂĞƐƚĞŝƌĂĞƐĞƵŐĂƚŝůŚŽĞƐƚĄƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚŽ͘KĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽĠĨĞŝƚŽƉĞůŽƐŽůĞŶſŝĚĞ
ĚĂǀĄůǀƵůĂϯͬϮǀŝĂƐĐŽŵƐŝŵƉůĞƐƐŽůĞŶſŝĚĞ͕ƋƵĂŶĚŽŽƐŽůĞŶſŝĚĞĠĂĐŝŽŶĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽW/͕ŽĂƌĨůƵŝƉĂƌĂĂ
ƉŝƐƚŽůĂĚĞƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽƋƵĞŝƌĄƉƵůǀĞƌŝǌĂƌŽǀĞƌŶŝǌĐŽŶƚŝĚŽŶĂĐĂŶĞĐĂĂƉŝƐƚŽůĂ͕ĚĂŶĚŽŝŶŝĐŝŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞ ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͘ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŚĞŐĂ ĂŽ Ĩŝŵ  ƋƵĂŶĚŽ Ž ƚŝŵĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ ĞƐƚŽƵƌĂ ; ƚĞŵƉŽ ĂĐĂďĂ Ϳ͕
ĐŽƌƚĂŶĚŽĂĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŽůĞŶſŝĚĞĞĐŽŵŽĂǀĄůǀƵůĂƚĞŵƵŵƌĞƚŽƌŶŽƉŽƌŵŽůĂ͕ŽĐŽƌƌĞŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂ ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĚĞ Ăƌ Ğ ƉŽƌ ĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂ Ă ƉƵůǀĞƌŝǌĂĕĆŽ Ġ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚĂ Ğ Ă ĞƐƚĞŝƌĂ Ġ ĂĐŝŽŶĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă
ƉƌſǆŝŵĂĨĂƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘

ϰ͘ϰ^ĞĐĂŐĞŵhs
WŽƌĨŝŵĠĨĞŝƚĂĂƐĞĐĂŐĞŵĚĂƉůĂĐĂĞŶǀĞƌŶŝǌĂĚĂ͘EŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĂƐĞĐĂŐĞŵĞƌĂĨĞŝƚĂĂŽ
Ăƌ ůŝǀƌĞ͕ ĚĞŵŽƌĂŶĚŽ ĐĞƌĐĂ ĚĞ Ϯ ĂƚĠ Ϯϰ ŚŽƌĂƐ ǀĂƌŝĂŶĚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ͗ Ž ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĂ ƉůĂĐĂ͕ Ă ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ
ĂƉůŝĐŽƵŽǀĞƌŶŝǌ͕ŽĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞĂƉůĂĐĂŝƌĄŽƉĞƌĂƌĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐĚŽĚŝĂ͘
Žŵ Ž ŵŽĚĞůŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐĞĐĂŐĞŵ ŝƌĄ ĚĞƉĞŶĚĞƌ ĂƉĞŶĂƐ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂ ƋƵĂů Ă
ƉůĂĐĂ ŝƌĄ ƚƌĂďĂůŚĂƌ Ğ ŝƌĄ ĚĞŵŽƌĂƌ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ ϭϬ ŵŝŶƵƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞĐĂƌ Ğ ŵĂŝƐ ϱ ŵŝŶƵƚŽƐ ƉĂƌĂ ŽĐŽƌƌĞƌ Ž
ƌĞƐĨƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉůĂĐĂ͘ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞŐƵĞ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂ Ă ƉůĂĐĂ ǀŝŶĚĂ ĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ͕ Ž W/ ĂĐŝŽŶĂ Ƶŵ ƌĞůĠ ƋƵĞ ŝƌĄ ůŝŐĂƌ Ă ůąŵƉĂĚĂ ŚĂůſŐĞŶĂ Ğ Ž ƚĞŵƉŽ
ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵĞĕĂĂĐŽŶƚĂƌ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƐƐĞƚĞŵƉŽŽW/ĚĞƐůŝŐĂĂůąŵƉĂĚĂĞĂĐŝŽŶĂ
ŽŵŽƚŽƌĚĂĞƐƚĞŝƌĂƉĂƌĂĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĂƉůĂĐĂĚĂĞƐƚĞŝƌĂĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶŽďƵĨĨĞƌĚĞƐĂşĚĂ͘

ϱ͘ Z^h>dK^
•

Žŵ ĂůŐƵŶƐ ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚĂƚŽƵͲƐĞ ƋƵĞ Ă ŵĠĚŝĂ ĚĞ ǀĞƌŶŝǌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ >ĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĚĞ
dĞůĞŵĄƚŝĐĂĞƌĂĚĞϲϬϬŵůƉŽƌŵġƐ;ϮůĂƚĂƐĚĞǀĞƌŶŝǌƐƉƌĂǇͿ͘ĞƉŽŝƐƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĨŽŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĂ
ŵĠĚŝĂĐĂŝƵƉĂƌĂϱϱϬŵůĚĞǀĞƌŶŝǌƉŽƌŵġƐ͕ŐĞƌĂŶĚŽƵŵĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞϴ͕ϯйĚĞǀĞƌŶŝǌ͘

•

KƵƚƌŽƉŽŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĨŽŝƵŵĂŵĞůŚŽƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŶŽĂƐƉĞĐƚŽǀŝƐƵĂůĚĂƉůĂĐĂĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽŝŵƉƌĞƐƐŽ͕
ĐŽŵƵŵĂĐĂďĂŵĞŶƚŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ƐĞŵƉŽŶƚŽƐĚĞĂĐƷŵƵůŽƐĚĞǀĞƌŶŝǌĞͬŽƵĨĂůƚĂĚĞǀĞƌŶŝǌ͘

•

K ŽĚŽƌ ĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞů ƋƵĞ ĨŝĐĂǀĂ ŶŽ >ĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ĂƉſƐ Ž ĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉůĂĐĂƐ ĨŽŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵŝŶŝŵŝǌĂĚŽ͘
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•

KƚĞŵƉŽƉĂƌĂĂƐĞĐĂŐĞŵĐĂŝƵďĂƐƚĂŶƚĞ͕ĂƵŵĞŶƚĂĚŽĂƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͘

•

KƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĨŽŝŶŽĐƵƐƚŽƚŽƚĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘ƐƚĂďĞůĂƐϮĞϯĂďĂŝǆŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐ
ƉƌĞĕŽƐ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ϯϬ ĚŝĂƐ͘ EĞƐƐĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĨŽŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϴϬй
ĂƚŝŶŐŝŶĚŽZΨϯϬ͕ϰϰƌĞĂŝƐ͘EĂƚĂďĞůĂϯĠƉŽƐƐşǀĞůǀĞƌŽĐƵƐƚŽĞƐƚŝŵĂĚŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĐŽŵƵŵǀĂůŽƌƚŽƚĂů
ĚĞZΨϭϭϰ͕ϬϬƌĞĂŝƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĐŽŵĂƉĞŶĂƐƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĠƉŽƐƐşǀĞůƌĞǀĞƌƚĞƌŽƉƌĞĕŽƉĂŐŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ŽƉƌŽũĞƚŽ͘

dĂďĞůĂϮͲƵƐƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐŚĄϯϬĚŝĂƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽĂŶƚŝŐŽ
DĂƚĞƌŝĂů

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ

WƌĞĕŽhŶŝƚĄƌŝŽ

WƌĞĕŽdŽƚĂů

Ϯ

ZΨϭϴ͕ϵϱ

ZΨϯϳ͕ϵϬ

sĞƌŶŝǌ^ƉƌĂǇ;ϯϬϬŵůͿ


dĂďĞůĂϯͲƵƐƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐŚĄϯϬĚŝĂƐĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶǀĞƌŶŝǌĂŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ
DĂƚĞƌŝĂů
sĞƌŶŝǌ/ƐŽůĂŶƚĞ/^KϭϳϮϯ;ϱůŝƚƌŽƐͿ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ

WƌĞĕŽhŶŝƚĄƌŝŽ

ϱϱϬŵů;Ϭ͕ϭϭйͿ

ZΨϲϰ͕Ϭϯ

WƌĞĕŽdŽƚĂů
ZΨϯϳ͕ϵϬ

dĂďĞůĂϰͲƵƐƚŽƐĚŽWƌŽũĞƚŽ
DĂƚĞƌŝĂů

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ

WƌĞĕŽhŶŝƚĄƌŝŽ

WƌĞĕŽdŽƚĂů

>ąŵƉĂĚĂ'ZD//ϰtͲ'ϱͲdϱͲ
dhsϰt

ϭ

ZΨϮϬ͕ϬϬ

ZΨϮϬ͕ϬϬ

ZdKZWZ>DWdhsϰt

ϭ

ZΨϯϱ͕ϬϬ

ZΨϯϱ͕ϬϬ

W/ϭϲ&ϴϳϳ

ϭ

ZΨϭϵ͕ϬϬ

ZΨϭϵ͕ϬϬ

WŝƐƚŽůĂƌƉƌĞǆdŝƉŽWƌĞƐƐĆŽʹϵϬ

ϭ

ZΨϯϬ͕ϬϬ

ZΨϯϬ͕ϬϬ

KƵƚƌŽƐĐŽŵƉĞŶĞŶƚĞƐ

ϭ

ZΨϭϬ͕ϬϬ

ZΨϭϬ͕ϬϬ

sĄůǀƵůĂϮͬϯǀŝĂƐƐŝŵƉůĞƐƐŽůĞŶſŝĚĞ

ϭ

ŽĂĕĆŽ

ŽĂĕĆŽ

dKd>





ZΨϭϭϰ͕ϬϬ

ϲ͘ KE>h^O^
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RESUMO
O reconhecimento de voz é um tema bastante atual e inovador e verifica-se cada vez mais que os
sistemas computacionais fazem parte do dia a dia de grande parte da população. Diante disso a
presente contribuição tem como objetivo apresentar uma solução em interfaces de software e
hardware para o controle de dispositivos eletroeletrônicos por meio de comandos de voz. O projeto foi
elaborado a partir da tecnologia de reconhecimento de voz desenvolvida pela Microsoft® e que integra
o sistema operacional Windows®. O software, desenvolvido em linguagem de alto nível, utiliza uma
biblioteca gratuita que permite o acesso e manipulação de todos os recursos desta tecnologia e, por
meio dela, foi possível adicionar o recurso de comando de voz ao programa. Uma placa de circuitos
microcontrolada foi projetada para permitir o interfaceamento com dispositivos externos. Toda a
comunicação entre o computador e o circuito é baseada nas especificações do protocolo USB. Para
possibilitar que dispositivos que consomem mais energia pudessem ser controlados, fez-se necessária a
construção de uma interface de potência baseada em relés. Por fim foi projetada uma interface de
comunicação sem fio, baseada em módulos de rádio frequência, que além de agregar valor ao produto
garantiram uma maior mobilidade ao sistema como um todo, aumentando ainda mais a sua vasta gama
de aplicações. Em síntese o sistema funciona da seguinte maneira: o usuário fala o comando; o software
reconhece, interpreta e gera os sinais de controle que são transmitidos por comunicação USB para placa
de circuitos; este circuito transfere os sinais para o circuito transmissor de RF; os dados são transmitidos
por rádio enlace para o circuito receptor de RF; estes dados são decodificados gerando os sinais que
controla a interface de potência a qual são conectados os dispositivos que se deseja controlar. Os
resultados obtidos da pesquisa se mostraram bastante satisfatórios, tendo em vista que o sistema
implementado permite que um usuário qualquer controle dispositivos eletroeletrônicos de maneira
bastante funcional e com um custo bastante reduzido. O projeto pode ser aplicado para diversos fins,
tais como, automação, robótica, para fins educacionais e etc. Este trabalho irá discutir todas as etapas
do desenvolvimento do projeto, bem como, toda a tecnologia e conceitos envolvidos.
Palavras-chave: Eletrônica embarcada, Wireless, Delphi, Inclusão social.
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1. INTRODUÇÃO
Verifica-se nos dias atuais que, cada vez mais, os sistemas computacionais fazem parte do dia a dia
de grande parte da população. Observa-se também que estes sistemas são utilizados para realização de
tarefas nos mais variados campos do saber, dentre eles pode-se destacar a utilização de sistemas
computacionais no gerenciamento de dispositivos eletrônicos. O interfaceamento e controle, na maioria
das vezes,é realizado por periféricos tais como: teclado, mouse, joystick e etc. Entretanto, todos estes
dispositivos requerem o uso das mãos. Por outro lado, já é possível notar, por exemplo, que os
dispositivos de navegação utilizados em automóveis já utilizam a voz para se comunicar com o
motorista, entretanto ainda não é comum o motorista, utilizando sua fala, poder passar as coordenadas
e endereços desejados para o aparelho.
A utilização da fala para o comando de aparelhos eletrônicos permite alto grau de liberdade ao
usuário, pois não é necessária a utilização das mãos nem mesmo que o usuário fixe seu olhar no
dispositivo a ser comandado. Assim, com a utilização da tecnologia de reconhecimento de voz é possível
perceber que será permitido que até portadores de alguns tipos de deficiências físicas possam acessar e
controlar vários dispositivos que utilizem esta tecnologia.
Portanto, neste trabalho será apresentado o projeto de desenvolvimento de um software aplicativo
para computadores e projeto de um circuito microcontrolado para interfaceamento USB, permitindo
que estes possam controlar dispositivos externos, através de uma interface de potência, utilizando para
isso a tecnologia de reconhecimento de voz. Todo o interfaceamento do computador com os
equipamentos controlados foram implementados utilizando tecnologia USB, através dos seus protocolos
de comunicação e também por comunicação sem fio, por meio de módulos híbridos de rádio enlace.

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS
2.1 – Sistemas de Reconhecimento de Voz
Reconhecimento automático da fala consiste em um processo de conversão de um sinal acústico
produzido pelo homem em um sinal digital de áudio através de um hardware associado a um software,
que, a partir de uma base de dados identificará o conjunto de palavras faladas. As palavras reconhecidas
podem ser o resultado final do sistema como no caso de aplicações de comandos de controle ou servir
de entrada a outros sistemas (SILVA, 2009). A figura 1 ilustra o diagrama genérico de um sistema de
reconhecimento de voz.

Figura 1 - Diagrama de blocos de um sistema de reconhecimento de voz
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Uma das maiores dificuldades da área de reconhecimento de voz é a sua natureza interdisciplinar.
Dentre as áreas envolvidas estão processamento de sinais, ciências da computação, reconhecimento de
padrões, inteligência artificial, neurofisiologia, linguística, teoria das comunicações, fonética
articulatória, acústica e etc. Além disto, os sistemas de reconhecimento da fala, em geral, devem ser
aptos a funcionar em condições de ruído de fundo, o que exige um estudo de técnicas para conseguir a
robustez do sistema (SILVA, 2009).
Durante os últimos anos tem se observado uma grande evolução na área de reconhecimento de voz.
Já existem sistemas bastante eficientes, entretanto nenhum deles é independente de limitações e nem
funcionam com uma taxa de 100% de acerto. Dentre as razões para estes significativos avanços podem
ser citadas: desenvolvimento de novas técnicas de processamento digital de sinais, a disponibilidade de
computadores rápidos e mais baratos, a instituição de padrões para avaliação de desempenho e uma
maturidade alcançada em algumas técnicas como Modelos Ocultos de Markov (HMM), Modelos de
Mistura Gaussiana (GMM), Redes Neurais Artificiais (RNA), Transformada discreta de Fourier e
Transformada de Wavelet (BRESOLIN, 2008).
Certamente, a variabilidade dos sinais de fala é o principal limitador de desempenho dos sistemas
de reconhecimento. Esta variabilidade se deve a diversos fatores, dentre eles:
x A variabilidade dos sons para um único locutor e entre locutores diferentes;
x A variabilidade do transdutor e do canal, como microfones, telefones fixos e celulares;
x A variabilidade do ruído de fundo gerado a partir de outras vozes, carros, ar-condicionado,
dentre outros;
x A variabilidade na produção da fala incluindo barulhos resultantes de movimentos da boca,
ruídos de respiração, hesitações ao falar, etc.;
Em geral, estas fontes de variabilidade não podem ser eliminadas, devendo, portanto, ser
modeladas diretamente pela tecnologia de reconhecimento de fala.
2.1.1 - Aplicações do reconhecimento automático da fala
Sistemas de reconhecimento de voz têm aplicações em diversas áreas. Na realidade qualquer
atividade que envolva interação homem-máquina pode potencialmente utilizar estes sistemas.
Atualmente várias aplicações já estão sendo concebidas com um sistema de reconhecimento de fala
incorporado. Dentre as áreas mais comuns encontra-se:
x Sistemas de controle e comando: estes sistemas utilizam a fala para realizar determinadas
funções, sendo este, o objetivo principal deste projeto;
x Sistemas de telefonia: o usuário pode utilizar a voz para fazer uma chamada, ao invés de discar o
número;
x Sistemas de transcrição: textos falados pelo usuário podem ser transcritos automaticamente por
estes sistemas;
x Centrais de atendimento ao cliente: uma atendente virtual pode ser utilizada a fim de realizar o
atendimento ao cliente;
x Robótica: robôs podem se comunicar pela fala com seus usuários.

2.2 – Comunicação USB
O padrão de comunicação USB surgiu da necessidade de se ter um padrão de comunicação comum
a todos os fabricantes de produtos eletrônicos. Esse fato levou um grupo de empresas entre elas
Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, NEC, Intel e Agere a desenvolverem o protocolo USB, que foi
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concebido com a finalidade de ser implementado em qualquer dispositivo por possuir uma configuração
fácil, ter um baixo custo de desenvolvimento, ser Plug and Play e ter disponível uma vasta
documentação e suporte(SANTOS, 2009).
Várias versões foram desenvolvidas principalmente por causa da velocidade. Atualmente, a versão
mais recente é a USB 3.0 cuja taxa de transferência chega a 4.8 Gbps. Existe a versão 1.1, que foi a
primeira versão implementada comercialmente em larga escala e possui uma taxa de transferência de
1.5Mbps. Contudo, a versão 2.0, cuja taxa de transferência é 480 Mbps, é a mais difundida até o
momento. Foi justamente com a versão 2.0 da USB que a comunicação entre o PC e a principal interface
de controle de hardware foi implementada.

2.3 – Comunicação Wireless
Palavra Wireless provém do inglês: wire (fio, cabo); less (sem); ou seja: sem fios. Wireless então
caracteriza qualquer tipo de conexão para transmissão de informação sem a utilização de fios ou cabos.
O controle remoto da televisão ou aparelho de som, o telefone celular e uma infinidade de outros
aparelhos trabalham com conexões wireless. Podemos dizer, como exemplo lúdico, que durante uma
conversa entre duas pessoas, temos uma conexão wireless, partindo do principio de que sua voz não
utiliza cabos para chegar até o receptor da mensagem.A rede sem fio nada mais é do que o
compartilhamento de informações entre dois ou mais dispositivos feita através de ondas de rádio. É
semelhante a uma rede local com fio convencional (que segue o padrão IEEE 802.3), com exceção de
que a rede sem fio usa ondas de rádio, em vez de cabos (CAMARA, 2007).
Para a aplicação em projetos de eletrônica existe uma infinidade de soluções oferecidas pelo
mercado especializado. As mais populares são o ZigBee, Bluetooth e os módulos híbridos de
comunicação por RF. Esta última opção é a mais barata entre as três citadas e, foi justamente ela que foi
utilizada neste projeto.

3. METODOLOGIA
O trabalho de pesquisa teve início a partir da revisão bibliográfica, sendo apresentados, por parte do
orientador, os principais conceitos envolvidos em processamento de sinais aplicados em sistemas de
reconhecimento de voz. Deste modo foi feita uma vasta busca, tanto na internet, em sites de
universidades, quanto em livros indicados ou cedidos pelo orientador. Com isso foi possível identificar
os principais métodos matemáticos e computacionais empregados em sistemas de reconhecimento de
voz, tais como, redes neurais artificiais, modelo oculto de Markov, as transformadas discretas de Fourier
e também a transformada Wavelet. Tendo entendido os conceitos básicos envolvidos no
desenvolvimento desta tecnologia, foi realizada uma busca por ferramentas (bibliotecas, APIs,
Frameworks e etc) que possibilitasse a implementação do recurso de reconhecimento de voz de uma
maneira eficiente. Descobriu-se a Speech Borland Delphi Runtime Library que é uma biblioteca
específica para o Delphi que é distribuída sob a Licença Pública Mozilla que é uma licença para software
livre e de código aberto. O software de reconhecimento foi desenvolvido fazendo-se uso dessa
biblioteca. Com ela foi possível manipular os recursos da tecnologia de reconhecimento de fala
desenvolvido pela Microsoft. Depois de desenvolvida a interface de software foram implementados os
circuitos de controle e comunicação. O esquemático e o layout das placas de circuitos impresso foram
projetados com a versão para estudantes do software Cadsoft Eagle 5.10. Para confecção das placas,
propriamente ditas, foi utilizada uma técnica baseada na utilização de resinas fotossensíveis, o que
proporcionou um acabamento profissional às PCBs.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 – Interface de Software
Para a implementação da interface de software foi utilizada o Delphi7 que é uma linguagem
programação de alto nível orientada a objetos. O sistema de reconhecimento de voz foi desenvolvido,
fazendo-se uso da biblioteca gratuita Speech Borland Delphi Runtime Library, que permite o acesso a
todas as funcionalidades do sistema SpeechRecognition (SAPI4) desenvolvido e oferecida livremente,
para o Windows, pela Microsoft. Este sistema possibilitou, de um modo menos complexo, que o
programa reconhecesse comandos de voz independentes do locutor, isto é, reconhecer comandos de
voz de qualquer pessoa. A maior inconveniência no uso deste sistema é que ela permite inserir apenas
comandos no idioma inglês.A interface final do programa pode ser visualizada na figura 2.

Figura 2 – Interface do software de controle desenvolvido em Delphi para o projeto.

O software é capaz de interpretar comandos voz captados através do microfone e a partir desses
comandos, efetuar qualquer ação programada. O funcionamento da biblioteca aplicada ao comando de
voz é baseado em um pequeno banco de palavras ou frases, predefinido pelo programador, são essas
palavras que serão levadas em consideração durante o processo de identificação dos comandos
executados pelo usuário. Os comandos identificados são utilizados para enviar, através de comunicação
USB, os sinais que controlam os níveis de saída da porta digital da interface de hardware. Estes
comandos de controle podem ser enviados tanto através de comandos de voz, como também, com um
clique nos botões equivalentes a cada comando.

4.2 – Interface de hardware USB
A interface de hardware que permite comunicação com o PC é baseada em comunicação USB CDC,
que na verdade é uma emulação do tradicional protocolo de comunicação serial RS-232. Com este
dispositivo, cria-se uma porta de comunicação serial virtual (ComX), na qual pode ser acessada da
mesma maneira que uma porta serial física (JUCA, 2009). O esquemático simplificado do circuito
projetado pode ser visto na figura 3. A principal vantagem desta interface, além da compatibilidade e da
facilidade no controle, é a abertura de diversas possibilidades para sua aplicação, pois possui, além do
simples controle das saídas digitais, muitos outros recursos, tais como: entradas digitais, entradas
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analógicas, porta de comunicação USART RS232, conector ICSP para programação in-circuit e por ser
baseada no microcontrolador PIC18F4550 é possível ainda fazer atualização do firmware a partir de
bootloaders o que aumenta ainda mais a flexibilidade da interface, especialmente na etapa de testes,
onde muitos bugs são detectados.
Depois de finalizada a interface de comunicação USB foi preciso adaptar o software, desenvolvido
para o PC, ao firmware que controla o hardware. Como o objetivo do projeto é o controle simples
(liga/desliga) de dispositivos eletrônicos foi necessária a utilização, apenas, da porta de saída digital da
interface. Esta interface funciona, como já foi dito, segundo a emulação do protocolo de comunicação
serial RS232 e o firmware que possibilita essa emulação (comunicação CDC) foi implementado a partir
do código-fonte de uma versão gratuita fornecida pela fabricante do PIC18F4550, a Microchip. Foram
feitas modificações de modo que fosse possível a utilização tanto das portas digitais, como das portas
analógicas do microcontrolador, porém no presente caso, como já explicitado, foi necessária apenas a
utilização das saídas digitais do circuito. Para a compilação do firmware foi utilizado o compilador C18
2.30 integrado ao MPLAB, ambos da Microchip.

Figura 3 – Esquemático simplificado da interface de comunicação USB

Com a instalação da interface cria-se uma porta de comunicação serial emulada. Desde modo foi
necessário a preparação do software para a troca de informação com o hardware. O acesso dessa porta,
utilizando o Delphi, pode ser realizado de duas maneiras: através de uma API do próprio Windows ou
através do componente TComPort. Optou-se pela instalação do TComPort por questão de praticidade,
haja vista que boa parte da configuração pode ser feita em ambiente de projeto. Depois de instalado e
configurado foi necessário definir um protocolo de comunicação que permitisse essa integração entre o
software instalado no PC e o firmware gravado no microcontrolador. Para o controle da porta digital
ficou definido, com base na proposta do firmware original, o seguinte formato de dado: *DXY#13. Onde
o “*” marca o início de uma transmissão; o caractere “D” indica uma comunicação digital; o “X” indica
qual pino da porta digital será usado, varia de 1 a 8; já o “Y” indica o estado lógico do pino selecionado,
pode ser 0 ou 1; por fim envia-se #13, o que equivale a tecla ENTER e marca o fim da transmissão do
pacote. Deste modo para ativar o pino 2 da saída digital, por exemplo, basta enviar *D21#13. A figura 4
mostra a placa de circuitos da interface USB confeccionada para o projeto.
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Figura 4 – Foto da placa de circuito da interface USB - baseada no PIC18F4550.

4.3 – Interface de potência
A interface de comunicação USB é capaz de controlar apenas dispositivos que demandem pouco
consumo de energia. Para ser mais preciso, cada pino do microcontrolador PIC é capaz de fornecer uma
corrente máxima de 25mA com uma tensão de 5V (MICROCHIP, 2007), o que corresponde a uma
potência máxima de 125mW. Diante dessa situação fez-se necessária a construção de um circuito que
permitisse o controle de dispositivos de maior potência. A placa de circuito confeccionada para a
interface de potência pode ser vista na foto da figura 5.

Figura 5 – Foto da placa de circuito da interface de potência baseada em relés.

O circuito projetado é muito simples, baseado no acionamento de relés, e não carece de muitas
explicações. A placa pode ser alimentada uma fonte de tensão entre 12V e 30V, haja vista que a mesma
possui um circuito regulador que estabiliza a tensão para os níveis especificados para os componentes
que integram a interface. A placa possui 4 relés que podem ser controlados de maneira independentes.
O acionamento das bobinas é realizado por meio do driver ULN2803, que por sua vez, recebe em suas
entradas os sinais de controle de baixa potência, no presente caso, os sinais da saída digital da interface
de comunicação USB. Na saída de cada relé pode ser conectado uma carga que demande uma potência
máxima de até 1200W.

0965

4.4 – Interface de comunicação sem fio
Um circuito de comunicação sem fio foi construído com o objetivo de proporcionar uma maior
mobilidade e flexibilidade ao sistema de controle possibilitando a aplicação e integração com todos os
outros circuitos desenvolvidos para o projeto.A figura 6 mostra a foto da placa de circuitos projetado
para “interfacear” a comunicação sem fio entre os módulos do projeto.
A placa de circuito impresso foi projetada pensando-se em uma aplicação de propósito geral, isto é,
ela permite não apenas a comunicação sem fio, mas também permite explorar diversos recursos do
microcontrolador na qual foi baseada, o PIC16F628A, tais como, portas de I/O, módulo USART, módulo
PWM e etc. Ela foi projetada baseando-se em um padrão de interconexões adotado desde o primeiro
circuito montado para o projeto de pesquisa, possibilitando, desta forma, a compatibilidade pino a pino
dos terminais dos conectores dos demais circuitos.

Figura 6 – Foto da placa de circuito da interface de comunicação sem fio – baseada no PIC16F628A.

A comunicação sem fio é realizada através de módulo de rádio frequência. A RF PIC Board, nome ao
qual foi batizada a interface projetada, permite a utilização de dois tipos de módulos RF disponíveis no
mercado. É possível utilizar os módulos genéricos, muito populares e fáceis de serem encontrados no
mercado especializado e o outro módulo que pode ser utilizado é o da empresa italiana Telecontrolli,
este módulo permite uma comunicação mais estável, mas que, no entanto, são mais caros que os
genéricos TWS/RWS. A seleção dos módulos é feita via jumper, facilmente identificado através de
legenda silk-screen.
O firmware do sistema de transmissão sem fio é baseado no protocolo de comunicação RS232. Foi
implementado um programa para transmitir e outro para receber e decodificar os dados. Obviamente
foram necessárias duas RF PIC Board para formar o elo de comunicação. Os firmwares foram
desenvolvidos utilizando linguagem C e foram compilados no compilador MikroC 2009 Pro e a gravação
foi realizada através do gravador PIC Brenner, também implementado durante a pesquisa.
Com a adição do circuito de comunicação sem fio ao projeto o diagrama genérico de funcionamento
pode ser descrito como na figura 7.
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Figura 7 – Digrama do sistema implementado no projeto.

Para resumir, as etapas do funcionamento do sistema são:
x
x
x
x

O usuário executa o comando de voz por meio de um microfone;
O software identifica o que foi falado;
O software envia para a interface de hardware os sinais de controle via comunicação USB;
Os níveis lógicos da saída digital da interface USB são levados às entradas de uma das portas
da interface de comunicação sem fio RF PIC Board(com o firmware do transmissor);
x Uma segunda placa RF PIC Board(com o firmware do receptor) recebe e decodifica os sinais
enviados pelo transmissor.
x A interface de potência que fica conectada a uma porta da RF PIC Board (receptor), recebe os
sinais decodificados controlando desta forma os relés, e por consequência os dispositivos que
neles estiverem conectados.

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Os resultados obtidos da pesquisa se mostraram bastante satisfatórios, tendo em vista que o
sistema implementado permite que um usuário qualquer controle dispositivos eletroeletrônicos de
maneira bastante funcional. As interfaces de software e hardware desenvolvidas para o trabalho
apresentam-se como uma solução tecnicamente viável, de custo relativamente baixo e que pode ser
aplicado para diversos fins, tais como, sistemas de controle, robótica, para fins educacionais e etc.
Com a implementação do circuito de comunicação sem fio o projeto ganhou mais mobilidade e teve
ampliado a sua vasta gama de possíveis aplicações. Um dos objetivos da proposta do projeto seria que,
além de criar um sistema de aplicação prática, o trabalho deveria resultar em tecnologias que pudessem
ser tidas como promotoras de inclusão social. Dentre muitas, uma aplicação interessante do sistema,
sob o ponto de vista social, seria a automação de uma residência para deficientes físicos, especialmente
para os cadeirantes. O sistema poderá ser utilizado tanto para o controle da iluminação, portões
eletrônicos, controle remoto TV/SOM e também da própria cadeira de rodas, especialmente para
deficientes tetraplégicos que possui a capacidade de locomoção estritamente limitada. Na verdade
qualquer atividade que envolva interação homem-máquina pode ser potencializada com a utilização de
ferramentas deste tipo.
Embora esta pesquisa tenha sido focada nos computadores pessoais desktops e notebooks muitas
melhorias ainda podem e serão realizadas no projeto. O que proporcionará uma maior autonomia ao
projeto, sem dúvida, é a criação de um sistema embarcado que permitirá a substituição do computador
por um microcontrolador. Além da portabilidade e autonomia, o novo sistema resultará em um produto
final com um custo muito menor que o atual, haja vista o significativo valor do PC dentro do projeto
implementado.
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Por tudo, pode-se concluir que o produto resultado da pesquisa pode ser colocado com agente
promotor de inclusão tecnológica com relevante impacto social.

6. AGRADECIMENTOS
Expresso aqui os meus agradecimentos ao CNPq, pela concessão
Tecnológica–PIBITI 2010/2011.

da

bolsa

de

Iniciação

REFERÊNCIAS
SANTOS, L.S. L. Sistema de comunicação USB com microcontrolador. 2009. 73f. Monografia
apresentada na Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco para obtenção do grau
de bacharel em Engenharia da Computação.
PEREIRA, F. Microcontroladores PIC: Programação em C. São Paulo: Érica, 2003.
CANTU, M.Dominando o Delphi 7: A Bíblia. 1ª Edição, São Paulo: Makron Books, 2003.
MICROCHIP.PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet, High-Performance, Enhanced Flash, USB.
Disponível em:<ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf> Acesso em 14 set 2011.
MICROCHIP.PIC16F627A/628A/648A Data Sheet, Flash-Based, 8-Bit CMOS. Disponível
em:<http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf> Acesso em 14 set 2011.
CAMARA,
M.
Comunicação
Wireless.Disponível
<http://www.logicengenharia.com.br/mcamara/ALUNOS/PonteWiFi.pdf> Acesso em 15 set 2011

em:

BRESOLIN, A.A.Reconhecimento de voz através de unidades menores do que a palavra, utilizando
Wavelet Packet e SVM, em uma nova estrutura hierárquica de decisão, UFRN, Natal, 2008.
JURAFSKY, D; MARTIN, J. H.SPEECH and LANGUAGE PROCESSING: An Introduction to Natural Language
Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, Prentice Hall,2000.
TAFNER, M. A. Reconhecimento de palavras faladas isoladas usando redes neurais artificiais.UFSC,
1996;
LONG, B. Speech Synthesis & Speech Recognition: Using Sapi 4 High Level Interfaces. Disponível em:
<http://edn.embarcadero.com/article/29581>Acesso em 29 Jan 2011.
MICROCHIP; ARTIMAR. 11º Seminário TécnicoMicrochip Masters Brasil 2006: USB – Implementação de
Hardware e Software, 2006.
ANTONIO, M. Apostila de Programação de Microcontroladores PIC usando Linguagem C, CEFET-ES,
UNED SERRA, 2006.
JUCA,
S.
Apostila
de
Microcontroladores
PIC
e
Periféricos,2009.
em:<ensino.univates.br/~lsantos5/pic/Apostila_CPIC.pdf>Acesso em 20 Set 2011.

Disponível

SILVA, A. G. Reconhecimento de Voz para Palavras Isoladas – Trabalho de Graduação, UFPE, Recife,
2009. Disponível em :< www.cin.ufpe.br/~tg/2009-2/ags.pdf> Acesso em 10 Jun 2011.

0968

ESTUDO DA TRANSMISSÃO HDTV EM CANAIS COM DESVANECIMENTOS DE RAYLEIGH E RICE
1,

1,

1

F. C. W. Almeida K. C. Santos e E. F. silva
Instituto Federal da Paraíba - Campus João Pessoa
filipecwa@gmail.com – kesia.farias@ifpb.edu.br –erik@ifpb.edu.br
1

RESUMO
A TV Digital no Brasil, hoje, se encontra em um processo ainda inicial no que se refere tanto à
área de cobertura do sinal digital quanto à oferta de programação em alta definição. As falhas de
cobertura apresentadas em determinadas regiões podem ser causadas por falta de planejamento de
cobertura do sinal. Na fase de planejamento e implantação do sistema devem ser observadas as
características de propagação de cada ambiente, ou seja, distribuição dos prédios e topografia da
cidade. A falta de oferta em alta definição pode ser relacionada aos custos elevados dos equipamentos
geradores de imagens em alta definição. Este trabalho tem como foco estudar a degradação do sinal
recebido causada pelos efeitos do multipercurso, inerentes ao ambiente de propagação. Como forma de
caracterizar os desvanecimentos sofridos pelo sinal são utilizadas as distribuições de Rice e Rayleigh.
Foram feitas simulações no software MatLab/Simulink do sinal ao passar por essas etapas de
degradação e comparar a taxa de erro de bits com o nível aceitável na legislação vigente, no caso a
norma brasileira de TV Digital.

Palavras-chave: ISDB-Tb, TV Digital brasileira, BER, Rayleigh, Rice.
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1. INTRODUÇÃO
A televisão é um veículo de transmissão de informações, padrões de comportamento, opiniões, e
entretenimento gratuito. É considerada um veículo de transmissão de massa no Brasil, pela capacidade
que tem de penetrar nos lares e no cotidiano das pessoas. Estima-se que em 95% dos lares brasileiros
exista ao menos um receptor de televisão (IBGE. 2007).
Em dezembro de 2007, na cidade de São Paulo, foi iniciada a transmissão do sistema de TV digital no
Brasil. O sistema é chamado International System for Digital Television (ISDTV), obedecendo a um
cronograma para a implantação em todas as cidades. Em dezembro de 2009, a transmissão digital
estava implantada em 27 cidades, sendo 19 delas capitais e 8 cidades pólo (ALENCAR, 2007).
A transmissão analógica deverá continuar ocorrendo, juntamente com a digital, até que seja
totalmente substituída. O que está determinado para acontecer em 29 de junho de 2016 (ALENCAR,
2007).
Três são os principais padrões de TV digital atualmente utilizados: o ATSC (Advanced Television
systems Committee), o primeiro padrão a ser desenvolvido, pelos americanos; o DVB-T (Digital Video
Broadcasting Terrestrial), desenvolvido pelos europeus; e o ISDB-T (Integrated Services Digital
Broadcasting Terrestrial), desenvolvido pelos japoneses.
O padrão brasileiro, ISDB-Tb (“b”, em minúsculo, de brazillian version), deriva do padrão japonês,
tendo sido aperfeiçoado quanto aos esquemas de codificação de áudio e vídeo e incrementado com um
poderoso hardware de middleware, o Ginga. Além desses três principais padrões largamente utilizados,
os chineses possuem um padrão próprio de TV digital, o DMB (Acrônimo de Digital Media Broadcasting).
O primeiro grande desafio encontrado pelos pesquisadores dos novos padrões digitais foi como
prover dados de áudio e vídeo de altas fidelidade e qualidade, além de um novo canal de interatividade,
num estreito canal de televisão de reduzida largura de banda. Para tanto, foram criados poderosos
códigos computacionais e inéditos esquemas de modulações capazes de reduzir e transmitir pesadas
taxas de transmissão superiores a 1 Gbps (Giga bits por segundo) para pequenos feixes digitais de
aproximadamente 20 Mbps (Mega bits por segundo).
Sinais de dados tão fortemente comprimidos encontram um novo obstáculo depois de transmitidos,
o meio de comunicação. O canal de comunicação introduz fortes degradações ao sinal. Ruídos
adicionados ao sinal original bem como a propagação por diferentes percursos (ou multipercursos)
podem confundir o sinal recebido nos aparelhos receptores e degradar parcialmente a imagem recebida
ou até mesmo interromper a recepção nos casos mais severos.
Para garantir uma perfeita recepção do novo sinal digital nos lares do brasileiro, é necessário, dentre
outros pontos, um estudo das características dos ambientes de propagação existentes, ou seja, se o
ambiente está sujeito aos efeitos do multipercurso, se existe linha de visada para a antena transmissora,
qual a topografia da área de cobertura da estação. A análise dessas características é importante para
proporcionar uma recepção com qualidade.
A perfeita recepção de um sinal de TV digital necessita de um perfeito casamento entre o sinal
digital transmitido e o sinal recebido no receptor. Pequenas discrepâncias nesse casamento são
permitidas, uma vez que códigos detectores e corretores de erros são incrementados no sistema para
este fim. Entretanto, a degradação do sinal causada pelo canal de telecomunicações causa alterações no
nível do sinal recebido. Em casos onde essa degradação atinge valores muito altos, há uma grande
dificuldade em recuperar o sinal original e apagões tornam-se comuns na recepção da TV digital.
Neste contexto, o presente trabalho visa o estudo do canal de telecomunicações com a presença de
dois parâmetros de desvanecimento do canal, a distribuição de Rayleigh e Rice.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Fundamentação Teórica
O padrão brasileiro de TV Digital adotado foi derivado do padrão japonês, sendo acrescido de
algumas melhorias (como por exemplo, a mudança do codificador de compreensão de vídeo MPEG-2
para o H.264) e a sigla “b” (em minúsculo) para designar o padrão brasileiro, dentre outros. Atualmente,
além do Brasil, o padrão ISDB-T também está presente no Peru, Argentina, Venezuela, Equador, Costa
Rica, Paraguai, Filipinas e Bolívia. As fabricantes de equipamentos sul-africanas já se comprometeram a
trabalhar pela escolha da implementação do sistema nipo-brasileiro de TV Digital naquele país.
Na Figura 1, pode-se observar uma visão geral do sistema de transmissão.
Figura 1 - Visão geral do sistema de transmissão (ABNT NBR 15601).

Os sinais de entrada de áudio e vídeo devem passar por um prévio processo de codificação de fonte
e compressão para, então, serem enviados ao codificador de canal, com o objetivo de minimizar os
efeitos destrutivos do canal (ABNT, 2007).
Os métodos de compressão utilizados no padrão ISDB-Tb são diferentes para cada tipo de dados.
Para o sinal de vídeo, é utilizado o H.264. Para o sinal de áudio, é utilizado o MPEG-4 AAC. E, finalmente,
o GINGA é o responsável pelo sistema interativo do padrão brasileiro.
Esses sinais comprimidos são codificados e posteriomente multiplexados através de uma técnica
chamada MPEG-2, para criar um único sinal TS (Transport Stream). Esse TS deve obrigatoriamente ser
modulado e enviado como um sinal OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) (ABNT, 2007).
O padrão brasileiro permite uma configuração alternativa para transmissão de mais de uma
programação simultaneamente, isto é possível devido à transmissão hierárquica. Porém, neste caso, é
necessária uma redução na qualidade do sinal.
Tipicamente, a largura de banda de um sinal ISDB-Tb é dividida em 13 segmentos de banda, sendo
um único segmento reservado para transmissões especiais, como por exemplo dispositivos móveis e
portáteis. Cada segmento ocupa 1/14 da largura do canal de televisão. Esses segmentos são compostos
por um número de portadoras que varia de acordo com o modo utilizado para transmissão, conforme
estabelecido pela norma brasileira de televisão digital terrestre (ABNT, 2007).
Desta forma, em vez de ser transmitido um sinal HDTV (High-Definition Television) ocupando os 12
segmentos + um sinal LDTV (Low-Definition Television) ocupando 1 segmento, podem ser transmitidos 2
sinais SDTV + 1 sinal LDTV. Esta configuração de transmissão é apresentada na Figura 2 (ABNT, 2007).
A modulação OFDM utiliza diversas portadoras ortogonais para transmitir um único sinal. Dessa
forma, todos os 13 segmentos OFDM devem obrigatoriamente ser convertidos coletivamente em sinais
de transmissão OFDM através de um dispositivo de processamento digital de sinais DSP (Digital Signal
Processing) que utiliza técnica da inversa da transformada rápida de Fourier, ou IFFT (Inverse fast Fourier
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transform). A técnica IFFT é um algoritmo computacional que permite realizar a soma de dados
discretos em vez de integração. A inversa de Fourier permite uma representação no tempo a partir da
representação na frequência.

Figura 2 - Alternativas de transmissão do padrão brasileiro.

No sistema de modulação OFDM a informação está distribuída em milhares de portadoras, todas
ortogonais entre si, resultando uma ausência de interferências entre as portadoras. Mesmo que uma ou
outra portadora seja degenerada pelo canal de telecomunicações, ainda chegarão ao receptor milhares
de portadoras, o que garante uma recepção bastante satisfatória do sinal transmitido e um ganho de
robustez enorme com este tipo de modulação em comparação com um outro sistema de portadora
única, como o 8-VSB (Vestigial Side Band) utilizado no padrão americano de televisão digital, ATSC
(ALENCAR, 2007), (ABNT, 2007).
O padrão ISDB-Tb é previamente programado pelo sua norma brasileira de transmissão terrestre
para utilizar uma das quatro modulações de portadoras: QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), DQPSK
(Differential Quadrature Phase Shift Keying), 16-QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) e 64-QAM
(64 Quadrature Amplitude Modulation) (ABNT, 2007).

3

METODOLOGIA

3.1 Análise da Propagação
A topologia do terreno influencia a perda de propagação. Assim, quando há obstáculos causados
pelo relevo, entre o transmissor e o receptor existe uma maior atenuação do sinal. As características
físicas do ambiente de rádio propagação determinam o tipo de mecanismo de propagação pelo qual o
sinal eletromagnético alcança o transmissor.
A atenuação do sinal no ambiente de propagação entre o transmissor e o receptor é relativa ao
multipercurso e ao sombreamento sofrido pelo sinal, estes fatores são tratados nesta seção.
Os ambientes de propagação podem ser caracterizados por funções de distribuição de
probabilidades, tais como a de Rice e a de Rayleigh.
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2.2.1 Distribuição de Rayleigh
A distribuição de Rayleigh é usada para descrever a natureza estatística variável no tempo do
pacote de dados recebido de um sinal de atenuação uniforme, ou, ainda, de um componente de
caminho múltiplo individual. (RAPPAPORT, 2009)
A Figura 3 mostra um ambiente de propagação em que não existe percurso dominante entre a
antena transmissora e a receptora, ou seja, o sinal que alcança o receptor é devido apenas ao
multipercurso sofrido pelo sinal. Na Figura 3, observa-se um receptor que pode ser colocado nas
posições I1 e I2. Como não existe um percurso dominante entre as antenas, o sinal transmitido atinge a
antena receptora através da soma das amplitudes de multipercurso S1 e S2.
Figura 3 - Ilustração de multipercurso.

Para estes casos de recepção por multipercurso, sem que haja uma componente de direção
principal, diz-se que a amplitude do sinal tem distribuição de Rayleigh. A amplitude do sinal tem função
densidade de probabilidade determinada pela distribuição de Rayleigh: (ALENCAR, 2007), (HAYKIN,
MOHER, 2008).

r r
f R (r )  2 e
X

2

2X 2

(1)

em que X é o valor rms do sinal de voltagem recebido antes da detecção do envelope, X 2 é a média de
potência do sinal recebido e r é a variável aleatória.

3.2.2 Distribuição de Rice
Se no ambiente de propagação existe uma forte componente direta do sinal entre a antena
transmissora e a receptora, então a amplitude do sinal tem distribuição de Rice, ou Riceano. Neste caso,
os percursos refletidos tendem a ser mais fracos do que o percurso direto. A Equação [2] modela a
envoltória: (HAYKIN, MOHER, 2008), (ALENCAR, 2007)
N
~
E  E0  n1 E n e in

(2)

O termo constante E0 representa o percurso direto e a soma representa todos os percursos por
reflexão. Sua análise assemelha-se muito à distribuição de Rayleigh, mas com a adição de um termo
constante, representando o percurso direto. O parâmetro essencial nessa análise é a razão entre os
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níveis de potência do percurso direto e dos percursos refletidos. Esse parâmetro é conhecido como
fator Riceano K, e é definido por: (HAYKIN, MOHER, 2008),
|
∑

|
|

(3)

|

Este parâmetro de desvanecimento K é uma medida importante da distribuição de Rice (K =
amplitude da componente direta/amplitude das componentes de multipercurso). Para K = 0 o canal está
sujeito ao desvanecimento de Rayleigh, para K = ∞ o efeito do desvanecimento é muito pequeno, isto é,
o canal não tem multipercurso e somente uma componente direta. Portanto, o fator K é uma medida do
desvanecimento, um K pequeno implica desvanecimento severo, enquanto um K maior implica
desvanecimento moderado (RAPPAPORT, 2009).
O cálculo da função densidade de probabilidade do desvanecimento Riceano é dado por:
(

( )

)

( )

(4)

em que ( ) é a função modificada de Bessel de ordem zero e s indica a amplitude de pico do sinal
dominante.

4

RESULTADOS E DICURSSÕES

Com o intuito de analisar a transmissão de radiodifusão em HDTV (possível apenas utilizando a
modulação 64-QAM) em ambientes caracterizados pelas distribuições de Rayleigh e Rice, foram
realizadas simulações utilizando o MATLAB e a ferramenta Simulink®.

4.1 Canal sujeito ao desvanecimento de Rice
O diagrama de bloco do sistema de transmissão é apresentado na Figura 4. A figura representa
uma esquematização de um sinal já multiplexado (áudio, vídeo e dados) o qual é representado pelo
bloco “Random Integer”, o sinal é modulado em 64-QAM e o ambiente de transmissão é considerado
como tendo uma visada direta entre a antena receptora e a antena transmissora. Esse ambiente é bem
comum em radiodifusão, pois a antena da estação transmissora, geralmente, está instalada em locais
altos, provendo cobertura para toda área de concessão da emissora.
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Figura 4 - Diagrama de blocos do sistema de transmissão utilizado.

Utilizando o diagrama de blocos mostrado na Figura 4, podemos ter uma estimativa da taxa de
erro de bits (BER – Bit Error Rate) do sinal multiplexado num canal com desvanecimento de Rice, que
pode ser visto no bloco Display, o qual é calculado pelo bloco Error Rate Calculation.
O primeiro bloco do diagrama, Random-Integer Generator, é responsável por gerar uma palavra
código. Em seguida, essa palavra código é enviada para o modulador 64-QAM antes de enviar ao bloco
do canal de transmissão, que neste caso, experimenta um desvanecimento de Rice. Após passar pelo
canal, o sinal é demodulado para ser comparado com amostras transmitidas pelo gerador. Os blocos de
Scatter Plot são responsáveis pela plotagem dos diagramas dos sinais transmitidos e recebidos.
Foram realizadas 8 (oito) medições simulando a BER para o desvanecimento Rice. Em todas elas
foram considerados os mesmos parâmetros de transmissão e recepção, modificando-se apenas o fator K
de desvanecimento Rice para K = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 10 e 15. A Tabela 1 mostra os valores de BER obtidos
para cada fator K, enquanto que a Figura 5 mostra a melhoria da recepção do sinal com o aumento do
fator K, caracterizado pelo baixo valor de BER.
Figura 5 - A influência do fator K na BER do sinal.
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Tabela 1 - Lista de valores da BER – Rice.

Fator K
0

BER
0,9846

1

0,9369

2

0,7483

3

0,4354

4

0,4354

5
10
15

Considerando o fator K = 5, temos uma recepção de qualidade aceitável mesmo considerando
uma transmissão sem utilizar os codificadores Reed-Solomon e Convolucional e sem introduzir o bloco
do OFDM, uma vez que, para cada 10.000 bits enviados, apenas 1 (um) sofreu algum tipo de distúrbio e
não foi identificado pelo receptor, configurando uma BER de aproximadamente 1x10-4.

4.2 Canal sujeito ao desvanecimento de Rayleigh
O mesmo estudo foi feito para o desvanecimento do tipo Rayleigh, sendo que neste caso foi
acrescentado um bloco extra representando o ruído aditivo branco Gaussiano (AWGN - Additive white
Gaussian noise), e uma substituição do bloco que representa o desvanecimento de Rice pelo bloco do
desvanecimento de Rayleigh, o “Multipath Rayleigh Fading Channel”, conforme pode ser visto na Figura
6.
Para montar o gráfico da Figura 7 foram realizadas 4 (quatro) simulações. Com 1 percurso
direto, 2 percursos, percursos, 3 percursos e 4 percursos, com seus respectivos tempo de atraso e
atenuação do sinal. Com o propósito de verificar o taxa de BER para na recepção do sinal. A Tabela 2
resume esses resultados.

Figura 6 - Diagrama de blocos do sistema de transmissão utilizado.
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Figura 7 - A influência do atraso na recepção do sinal na BER.

A partir dos dados obtidos através das simulações do desvanecimento de Rayleigh observamos
uma elevada taxa de BER devido ao deslocamento de fase, atraso e desvanecimento dos percursos, taxa
que pode ser melhorada e adequada a norma referente à recepção do sinal acrescentando-se técnicas
de codificação, embaralhamento e OFDM.
Tabela 2 - Lista de valores da BER - Rayleigh

Quantidade
de Percursos

Atraso [s]

Ganho [dB]

BER

1

0

0

0,9984

2

0; 2x10-5

0; -3

0,9543

3

0; 2x10-5; 2x10-6

0; -3; -6

0,9309

4

0; 2x10-5; 2x10-6; 2x10-7

0; -3; -6; -9

0,9335

Além disso, o ambiente caracterizado por Rayleigh é o mais conturbado devido aos
multipercursos, e a modulação 64-QAM é a mais susceptível à interferência entre símbolos (ISI intersymbol interference) devido à distância entre os símbolos transmitidos, sendo facilmente
confundidos na recepção, ocasionando BER alta.
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5 CONCLUSÃO
A implementação da TV digital no Brasil e no mundo proporcionou uma significante melhoria na
qualidade de som e imagens transmitidas. Finalmente, pudemos adaptar programas rotineiros de
televisão ao formato de cinema com tela (16:9). Sistemas de áudio de alta fidelidade e imagens em alta
resolução (1920 x 1080) podem ser apreciados no conforto de casa. Sem falar no novo modelo de
interatividade que poderá proporcionar o uso de internet através da televisão, o comércio eletrônico, o
auxílio na educação, dentre outras possibilidades.
Adequar um sinal tão poderoso quanto o novo sinal digital às limitações de banda existentes do
antigo padrão de TV analógica e, ainda, às diversas perdas naturais que degradam o nível do sinal
recebido, como os efeitos de desvanecimento Rice e Rayleigh aqui estudados, são, sem dúvida, as
maiores dificuldades que toda a comissão técnica formada por engenheiros e pesquisadores enfrentou
ao aceitarem o desafio de desenvolver o padrão ISDB-Tb como o conhecemos.
Este presente trabalho procurou mostrar de forma bem clara os efeitos de degradação de um
sinal HDTV com a modulação 64-QAM típica do padrão brasileiro, abordando os efeitos de
desvanecimento intrínseco de um meio (canal) de telecomunicações, com multipercursos,
desvanecimentos severos e casos onde existe a visada direta entre a antena receptora e a transmissora,
caracterizados pelas distribuições de Rayleigh e Rice, respectivamente.
Houve um grande aprendizado teórico e prático, através das simulações, onde foram
constatados os efeitos de melhoria na BER do sinal recebido, para os mesmos valores de referência,
apenas modificando quantidade de percursos ou o valor do fator K (razão entre a potência da
componente direta e potência das componentes de multipercurso).
Para o caso de simulação da BER no desvanecimento de Rice, houve uma significante melhora
no seu valor para o simples aumento do fator K. O aumento deste fator tendeu a levar o valor da BER
para zero, ainda que fatores acima de 5 tenham proporcionado mesmos resultados de BER.
Uma rápida análise do efeito de Rice nos permite concluir que fatores a partir de 5
proporcionam uma BER aceitável, dentro do limite exigido na norma brasileira de televisão digital
terrestre, a qual especifica um nível de BER de 2 x 10-4, mesmo sem a utilização de elementos básicos
numa transmissão de TV digital, como a implementação de códigos convolucionais, técnicas de
embaralhamento e OFDM, por exemplo.
Por outro lado, os efeitos de Rayleigh sem a utilização de qualquer dessas técnicas citadas
anteriormente degradam completamente o nível do sinal recebido (em todos os casos houve uma BER
tendendo a 1, ou seja, quase 100% de erro), sendo a modulação 64-QAM a mais susceptível a
interferência inter simbólica neste tipo de canal.
A complexidade em implementar simulações com um diagrama de blocos completo de
transmissão e recepção de um sinal de TV digital típico foi o principal motivo para se optar pela
abordagem inicial mais simples do nível da taxa de BER.
Como trabalho futuro, fica a sugestão de simular um sistema de TV digital padrão brasileiro em
sua forma completa, incluindo a utilização da modulação OFDM, blocos codificadores e
embaralhadores, seguindo rigorosamente a especificação da norma brasileira de transmissão e
recepção de televisão digital terrestre. Outra sugestão bastante interessante seria a comparação da taxa
de BER do padrão brasileiro com os padrões americano e europeu.
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