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MACHUCA, J. F. Dinâmica e origem de asteroides de alta inclinação. 2011. 121 f. Disserta-

ção (Mestrado em Física) - Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, UNESP,

Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2011.

Resumo

Asteroides de alta inclinação são objetos com sin(i) > 0.3. Entre estes asteroides podemos

distinguir objetos com inclinação menor que o centro da ressonância secular ν6 = g−g6 e objetos

com inclinação superior. Os atuais mecanismos de mobilidade dinâmica não podem aumentar

facilmente inclinações menores do que do centro da ressonância ν6. A presença de objetos de

alta inclinação pode, portanto, estar relacionada com fases iniciais do Sistema Solar.

Neste trabalho obtemos elementos próprios sintéticos para a região da família de Pallas,

encontramos grupos dinâmicos e determinamos a significância estatística destes grupos. Es-

tudamos a evolução dinâmica devida a perturbações planetárias e efeitos não gravitacionais

das famílias e clumps identificados na região das famílias de Pallas e Hansa (Carruba 2010b).

Estudamos regiões dinamicamente estáveis, que são surpreendentemente caracterizadas por um

número muito baixo de asteroides, contrariamente a objetos de baixa inclinação que ocupam

tudo a região dinamicamente viável. Identificamos duas areas caracterizadas por tempos de

permanência de 100 milhões de anos o mais, quando a força Yarkovsky é considerada, com

baixa densidade de asteroides.

Obtemos elementos próprios sintéticos para 10865 objetos na região da família de Euph-

rosyne e identificamos famílias e clumps no domínio dos elementos próprios e frequências. Com

relação a outros trabalhos sobre identificação de famílias na área, aqui nos investigamos o efeito

que a rede local de ressonâncias seculares tem sobre a evolução dinâmica das famílias e clumps.

Identificamos por primeira vez, novas populações de objetos em estados ressoantes de libração

anti-alinhada de ν6 e anti-alinhada e alinhada de ν5.

PALAVRAS-CHAVE: Planetas menores, asteroides - mecânica celeste.
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ção (Mestrado em Física) - Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, UNESP,

Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2011.

Abstract

Highly inclined asteroids are objects with sin(i) > 0.3. Among these asteroids we can

distinguish between objects with inclinations lower than the center of the secular resonance

ν6 = g−g6 and objects with higher inclinations. The current mechanisms of dynamical mobility

cannot easily increase inclinations to value higher than that of the center of the ν6 resonance.

The presence of high inclination objects may therefore be related to early stages of the Solar

System.

In this work we obtained synthetic proper elements for the region of the Pallas family, we

found dynamical groups and determined the statistical significance of these groups. We studied

the dynamic the dynamical evolution caused by planetary perturbations and non-gravitational

effects of the families and clumps identified in the region of the Pallas and Hansa families

(Carruba 2010b). We studied regions dynamically stable that on surprisingly characterized by

a low number of asteroids, contrary to objects of lower inclinations that tend to occupy all the

viable stable regions. We identified two areas characterized by permanence time of 100 Myr or

more when the Yarkovsky force is considered, but with a small number density of bodies.

We obtained synthetic proper elements for 10865 objects in the region of the Euphrosyne

families and identify families and clumps in the domain of proper elements and frequencies.

With respect to other work on family identification in the area, here we investigated the role

that the local web of secular resonances has had on the dynamical evolution of families and

clumps. We identify for the first time, new populations of objects inν6 anti-aligned libration

and ν5 anti-aligned and aligned resonant states.

KEYWORDS: Minor planets, asteroids - celestial mechanics.

ix



Lista de Figuras

2.1 Painel A: uma projeção em (a, e) de asteroides AstDyS na região da família de

Pallas. Círculos amarelos mostram asteroides com desvio padrão em σa entre

0.0003 e 0.01, enquanto círculo vermelho mostram asteroides com σa maior que

0.01. Painel B: uma projeção em (a, sin(i)) dos mesmos asteroides. . . . . . . . . 11

3.1 O Nmin e o máximo número max(Ni) de asteroides como uma função da veloci-

dade de cut-off para asteroides na região da família de Pallas. Painel B apresenta

os mesmos números em função da frequência de cut-off. . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 O número e número diferencial dos membros da família de Pallas como uma

função da velocidade de cut-off (painel A). Painel B mostra um diagrama de

estalactites para os elementos próprios dos grupos na região de Pallas. A linha

horizontal vermelha mostra o valor da distância nominal da velocidade de cut-

off. Painéis C e D apresentam o mesmo para os grupos dinâmicos no domínio

(n, g, g + s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.1 O número de membros do clump (4203) (painel A), e do (40134) (painel B), em

função do tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.2 O número de membros do clump de (36240) (painel A) e da família de frequência

de (4203) (painel B), em função do tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

x



5.1 Painel A: uma projeção no plano (a, e) de asteroides AstDyS de alta inclinação.

Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σa entre 0.0003 e 0.01,

enquanto círculo vermelho mostram asteroides com σa maior que 0.01. Linhas

verticais vermelhas mostram a localização de ressonâncias de movimento médio,

enquanto as linhas azuis mostram a posição das ressonâncias seculares lineares.

Painel B: mostra uma projeção no plano (a, sin(i)) dos mesmos asteroides. . . . 29

5.2 Painel A: uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides AstDyS de alta inclina-

ção. Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σe entre 0.003

e 0.1, enquanto círculos vermelhos mostram asteroides com σe maior que 0.1.

As linhas azuis mostram a posição das ressonâncias seculares lineares. Painel B:

uma projeção no plano (e, sin(i)) dos mesmo asteroides, mas esta vez asteriscos

azuis mostram asteroides com desvio padrão em σi entre 0.001 e 0.03, enquanto

círculos vermelhos mostram asteroides com σi maior que 0.03. . . . . . . . . . . 30

5.3 Painel A: uma projeção no plano (a, g) de asteroides AstDyS de alta inclinação.

Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σg entre 1 e 10,

enquanto os círculos vermelhos mostram os asteroides com σg maior que 10.

Painel B: uma projeção no plano (a, s) dos mesmos asteroides, mas desta vez os

símbolos refere-se a σs, o intervalo de valores para os erros é o mesmo. . . . . . . 31

5.4 Um mapa de densidade no plano (a, sin(i)) em baixa excentricidade (e < 0.175,

painel A) e alta excentricidade (e > 0.175, painel B). Caixas brancas identificam

as áreas estável pouco povoadas, a caixa verde mostra a área estável de amostra.

As outras linhas têm o mesmo significado como na figura 5.1 . . . . . . . . . . . 32

5.5 Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (183) Istria. Linhas verticais

mostram ressonâncias de movimento médio, asteriscos azuis identificam objetos

reais na região, pontos pretos são partículas que sobrevivem o tempo de integra-

ção, círculos vermelhos são associados com asteroides em ressonâncias seculares

lineares, e os círculos verdes exibem corpos em ressonâncias seculares não lineares. 34

5.6 Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (705) Erminia. Círculos

magenta estão associadas a corpos na ressonância secular ν6, os outros símbolos

são os mesmos que na figura 5.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

xi



5.7 Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (31) Euphrosyne. Magenta

círculos mostram corpos dentro da ressonância z1, círculos amarelos mostram

asteroides dentro da ressonância z2, círculos cíano estão associados com os objetos

dentro da ressonância z3. Os outros símbolos são os mesmos que na figura 5.5. . 37

5.8 Máximo tempo de permanência das partículas na região do buraco 1 para as-

teroides com obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Pontos

pretos mostram objetos com tempo de permanência inferior a 10 milhões de anos

enquanto os círculos vermelhos cheios estão associados a partículas com o tempo

de permanência de mais de 100 milhões de anos. Outros símbolos são os mesmos

que na figura 5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.9 Máximo tempo de permanência das partículas na região do buraco 2 para aste-

roides com obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Todos os

símbolos são os mesmos que na figura 5.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.10 Máximo tempo de permanência das partículas na região de teste para asteroides

com obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Todos os símbolos

são os mesmos que na figura 5.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.1 Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (a, e). Linhas verticais verme-

lhas mostram a localização das principais ressonâncias de movimento médio, os

diamantes azuis são associados com partículas de teste com tempos de Lyapunov

de menos de 10000 anos. Pontos pretos são partículas que sobrevivem o tempo

de integração, círculos vermelhos são partículas com frequências na faixa das

ressonâncias seculares ν5 e ν16. Círculos Magenta estão associados com partícu-

las perto da ressonância secular ν6. Círculos verdes, círculos amarelos e círculos

cíano estão associados a asteroides dentro das ressonâncias seculares ν5 − ν16,

z2 = 2ν6 + ν16 e z3 = 3ν6 + ν16, respectivamente. A linha inclinada na figura

descreve a localização orbital da região para a qual o pericentro do asteroide é

igual a apocentro do Marte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.2 Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (a, sin(i)). Os símbolos têm o

mesmo significado que na figura 6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

xii



6.3 Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (e, sin(i)). Os símbolos têm o

mesmo significado que na figura 6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.4 Painel A: mostra a projeção no plano (a, e) de asteroides de alta inclinação na

região de Euphrosyne. Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão

em σa entre 0.0003 e 0.01, enquanto círculo vermelho mostra asteroides com σa

maior que 0.01. Painel B: mostra a projeção no plano (a, sin(i)) dos mesmo

asteroides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.5 Painel A: uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides na região da família de

Euphrosyne. Asteriscos azuis mostrar asteroides com desvio padrão em σe entre

0.003 e 0.1, enquanto círculo vermelho mostram asteroides com σe maior que 0.1.

Painel B: uma projeção no plano (e, sin(i)) dos mesmos asteroides, mas nesta vez

asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σi entre 0.001 e 0.03,

enquanto círculos vermelhos mostram asteroides com σi maior que 0.03. . . . . . 51

6.6 Painel A: uma projeção no plano (a, g) de asteroides na região da família de

Euphrosyne. Asteriscos azuis mostrar asteroides com desvio padrão em σg entre

1 e 10, enquanto os círculos vermelhos mostram os asteroides com σg maior que

10. Painel B: uma projeção no plano (a, s) dos mesmos asteroides. . . . . . . . . 52

6.7 Comportamento temporal do argumento da ressonância �−�5 para asteroides

em órbitas de circulação (painel A), em estados de libração alinhada (painel B),

em estados de libração anti-alinhada (painel C), em órbitas que comutam estados

de libração alinhada e circulação (painel D) e estados de libração anti-alinhada

e circulação (painel E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.8 A projeção no plano (a, sin(i)) de asteroides dentro de 0.8 arcsec ano−1 a partir

do centro da ressonância secular ν6. Pontos pretos mostram as posições orbi-

tais de asteroides em órbitas em circulação, pontos vermelhos cheios mostram

asteroides em órbitas em estados de libração anti-alinhada e asteriscos verdes

identificam asteroides em órbitas alternando circulação e libração. . . . . . . . . 57

6.9 A projeção no plano (a, sin(i)) de asteroides dentro de 0.3 arcsec ano−1 a partir

do centro da ressonância secular ν5. Pontos azuis identifica objetos em estados

de libração alinhada, os outros símbolos têm o mesmo significado que na figura 6.8. 60

xiii



6.10 Painel A: uma projeção osculadora no plano (a, sin(i)) da evolução orbital de um

clone de (1998 SD16), cada ponto mostra a posição orbital a cada 600 anos. Os

outros símbolos são os mesmos que na figura 6.4. Painel B: a evolução temporal

do argumento ressoante ν6 (� − �6) para a mesma partícula (pontos azuis).

Painel C: a evolução temporal da excentricidade da partícula (pontos pretos);

note o aumento da excentricidade da partícula quando deixa a configuração de

libração anti-alinhada de ν6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.11 Evolução temporal do argumento de ressonância ν6 de um clone de (239117)

2006 M94 (Painel A, capturado em um estado de ressonância anti-alinhada de

ν6) e de (209448) 2004 FO137 (Painel B, capturado em um estado de ressonância

alinhada de ν6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.12 O Nmin e o número máximo max(Ni) de asteroides em função da velocidade de

cut-off, na região de Danae e Erminia (painel A) e de Euphrosyne, Alauda e

Luthera (painel B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.13 Um diagrama de estalactites para objetos na região de Euphrosyne (painel A),

a linha horizontal vermelha mostra o nível da distância nominal cut-off e uma

projeção no plano (a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e

asteroides de fundo (pontos pretos) na região, (painel B). . . . . . . . . . . . . . 70

6.14 Um diagrama de estalactites para objetos na região de Alauda (painel A), a linha

horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma projeção

no plano (a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides

de fundo na região (pontos pretos), (painel B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.15 Um diagrama de estalactites para objetos na região de Luthera (painel A), a

linha horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma

projeção no plano (a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e

asteroides de fundo na região (pontos pretos), (painel B). . . . . . . . . . . . . . 75

6.16 Um diagrama de estalactites para objetos na região de Danae e Erminia (painel

A), a linha horizontal vermelha mostra o nível da distância nominal cut-off e uma

projeção no plano (a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e

asteroides de fundo (pontos pretos) na região, (painel B). . . . . . . . . . . . . . 78

xiv



6.17 Um diagrama de estalactites para objetos na região de (69032) (painel A), a linha

horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma projeção

no plano (a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides

de fundo (pontos pretos) na região, (painel B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

xv



Lista de Tabelas

3.1 Famílias e clumps na região da família de Pallas. . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Sub-grupos na região da família de Pallas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1 Tempos de observabilidade para grupos na região de Pallas. . . . . . . 22

4.2 Tempo de observabilidade para grupos clássicos na região de Pallas e

Hansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3 Tempo de observação para grupos de frequência na região de Pallas e

Hansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.1 Ressonâncias secular principais na região de Euphrosyne, valor da

frequência e número de asteroides ressoantes. . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.2 Identificação e configuração ressoante de asteroides numerados em

ressonância secular linear de ν6 na região de Euphrosyne. . . . . . . . . 58

6.3 Identificação e configuração ressoante de asteroides de múltipla opo-

sição em ressonância secular linear de ν6 na região de Euphrosyne. . . 59

6.4 Identificação e configuração ressoante de asteroides em ressonância

secular linear de ν5 na região de Euphrosyne. . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.5 Grupos dinâmicos identificados na região de Euphrosyne. . . . . . . . . 71

6.6 Grupos dinâmicos identificados na região de Alauda. . . . . . . . . . . . 74

6.7 Grupos dinâmicos identificados na região de Luthera. . . . . . . . . . . . 77

6.8 Grupos dinâmicos identificados na região de Danae. . . . . . . . . . . . . 80

6.9 Grupos dinâmicos identificados na região de (69032). . . . . . . . . . . . 82

xvi



Conteúdo

Dados curriculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Lista de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi

1 Introdução 1

2 Elementos próprios sintéticos 4

2.1 Análise de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Semi-eixo maior e Expoentes de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 O sistema de informação en linha AstDyS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4 Elementos próprios sintéticos da família de Pallas . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Determinação dos grupos dinâmicos 12

3.1 Método de Agrupamento Hierárquico Clássico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2 Método de Agrupamento Hierárquico de Frequências . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3 Famílias dinâmicas e clumps da família de Pallas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Estabilidade a longo prazo de famílias menores e clumps 20

4.1 Observabilidade de clumps na região de Pallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.2 Estabilidade a longo prazo de famílias menores e clumps na região das famílias

de Pallas e Hansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

xvii



4.2.1 Grupos clássicos na região das famílias de Pallas e Hansa . . . . . . . . . 23

4.2.2 Grupos de frequência na região das famílias de Pallas e Hansa . . . . . . 25

5 Sobre a distribuição Emmenthal de asteroides de alta inclinação 27

5.1 Elementos próprios sintéticos para objetos de alta inclinação . . . . . . . . . . . 28

5.2 Mapas de densidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.3 Mapas dinâmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.4 Estabilidade a longo prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6 Dinâmica secular e identificação de famílias na região de Euphrosyne 41

6.1 Dinâmica na região da família de Euphrosyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.2 Elementos próprios sintéticos para asteroides na região de Euphrosyne . . . . . . 48

6.3 Ressonâncias seculares lineares na região de Euphrosyne . . . . . . . . . . . . . 54

6.3.1 O papel da ressonância secular ν6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.3.2 O papel da ressonância secular ν5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.3.3 O papel da ressonância secular ν16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.3.4 Integrações com Yarkovsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.4 Famílias dinâmicas e clumps na região de Euphrosyne . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.4.1 A região de Euphrosyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.4.2 A região de Alauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.4.3 A região de Luthera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.4.4 A região de Danae e Erminia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.4.5 A região de (69032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.5 Famílias no espaço de elementos próprios da ressonância ν6 . . . . . . . . . . . . 82

7 Conclusões 85

Referências bibliográficas 87

xviii



A Resumo CBDO - Difusão de grupos dinâmicos na região das famílias de Pallas

e Hansa 92

B Resumo SAB - Dynamical group identification in the region of the Euphro-

syne family 94

C Artigo MNRAS - Dynamical erosion of asteroid group in the region of the

Pallas family, 2011 96

D Artigo MNRAS - On the Emmenthal distribution of highly inclined asteroids,

2011 108

xix



Capítulo 1

Introdução

Famílias de asteroides são grupos no espaço dos elementos próprios (a, e, sin(i)) (semi-eixo

maior, excentricidade e seno da inclinação) ou das frequências próprias (n, g, g+ s) (frequência

de movimento médio n, de precessão do argumento do pericentro g e da longitude do nodo s

e outros espaços), que têm uma comum origem colisional. Os clumps são grupos menores com

um número de objetos grande bastante para ser estatisticamente significativos, mas não grande

bastante para ser considerados como famílias.

O fato de vários asteroides estarem próximos no espaço dos elementos próprios ou das

frequências próprias não necessariamente garante que o grupo seja o resultado da quebra por

colisão de um corpo maior. Os membros dos grupos são sujeitos a vários mecanismos de evolução

orbital, como perturbações de outros planetas, efeitos não gravitacionais (Yarkovsky e YORP),

encontros próximos com asteroides massivos, etc; que modificam os valores dos elementos e

das frequências próprias com o passar do tempo. Estes efeitos dinâmicos podem causar a

temporária aproximação desses corpos, especialmente em regiões caracterizadas pela presença

de ressonâncias. Determinar se um asteroide pertence a uma família colisional é, por tanto, um

trabalho que envolve o conhecimento de várias técnicas e métodos de integração.

Conforme discutido em Knežević e Milani (2000), embora não seja possível obter precisos

elementos próprios analíticos para região de alta inclinação, no entanto, ter um conjunto de

dados precisos de elementos próprios é essencial para obter famílias dinâmicas e grupos, e em

geral, para investigar a dinâmica local. Neste trabalho primeiro obteremos elementos próprios

sintéticos, não só para os asteroides numerados de alta inclinação, mas também para asteroi-

des de múltipla oposição. Utilizaremos o método de transformada de Fourier modificada de

1



Šidlichovský e Nesvorný (1997) e o método descrito por Knežević e Milani (2000) e Carruba

(2010b) para a obtenção de elementos próprios sintéticos e de frequências.

Os asteroides na região de Pallas são caracterizados por uma interessante dinâmica. A

região de Pallas é delimitada pela área no semi-eixo maior entre as ressonâncias de movimento

médio 8J : −3A e 5J : −2A (o que corresponde à região entre 2.501 e 2.825 UA), e delimitada em

baixa inclinação pela ressonância seculares ν16 (isto corresponde aproximadamente à inclinação

superior a 30◦, ou sin(i) > 0.5).

Entre asteroides de alta inclinação a região externa do cinturão principal além da res-

sonância de movimento médio 5J : −2A com Júpiter é conhecida por acolher as famílias de

Euphrosyne e Alauda. A região é confinada em semi-eixo maior entre as ressonâncias de movi-

mento médio 5J : −2A e 2J : −1A com Júpiter e é caracterizada pela presença das ressonâncias

seculares lineares ν6, ν5 e ν16, assim como pelas ressonâncias secular não lineares z1, z2, z3 e

outros.

Como passo seguinte, identificamos famílias e clumps no espaço de elementos próprios e

frequências próprias usando o método de Agrupamento Hierárquico Clássico e de Frequências

(CHCM, Classical Hierarchical Clustering Method e FHCM, Frequency Hierarchical Clustering

Method, respectivamente: Zappalà et. al. 1995; Carruba e Michtchenko 2007, 2009). Nós

usamos os elementos próprios sintéticos da região de Pallas para obter famílias e clumps no

domínio dos elementos próprios e frequências próprias. Além disso a partir dos elementos pró-

prios sintéticos da região de Euphrosyne obtemos famílias e clumps no domínio dos elementos

próprios e frequências próprias. Com relação a outros trabalhos sobre a identificação de fa-

mílias na área, nós enfocamos nossa investigação sobre o efeito que a complexa rede local de

ressonâncias seculares tem sobre a evolução dinâmica das famílias e clumps. Detectamos todas

as ressonâncias seculares lineares e não lineares principais, até o ordem seis, na região para

identificar populações de objetos em estados ressoantes.

Muitos dos grupos identificados usando os métodos CHCM e FHCM têm um número li-

mitado de membros, às vezes apenas suficiente grande para o grupo ser considerado um clump.

Uma pergunta pode ser feita sobre a significância estatística desses grupos. Seriam esses con-

juntos criados por colisões reais ou seriam apenas associações aleatórias de corpos que se en-

contraram em órbitas próximas por um período limitado de tempo? Portanto, investigaremos a

estabilidade a longo prazo das famílias menores e clumps na região da família de Pallas quando
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os efeitos gravitacionais não são considerados. Além disso investigaremos a estabilidade a longo

prazo das famílias menores e clumps na região das famílias de Pallas e Hansa, identificados em

Carruba (2010b).

Foi observado que várias regiões dinamicamente estáveis são caracterizadas por uma den-

sidade muito baixa de objetos, ao contrário do caso de corpos de baixa inclinação que tendem a

ocupar todas as regiões dinamicamente viáveis. A distribuição dos asteroides em alta inclinação

no domínio de elementos próprios nas regiões dinamicamente estáveis mostram semelhança com

a de um queijo Emmenthal, com regiões de densidade baixa perto de áreas altamente povoa-

das. Embora este fenômeno tem sido observado qualitativamente no passado, nenhum estudo

quantitativo foi realizado até agora sobre a extensão e a estabilidade ao longo prazo destas

regiões. Nós identificamos dois regiões dinamicamente estáveis caracterizadas por tempos de

permanência de 100 milhões de anos ou mais quando a força Yarkovsky é considerada e valores

de densidade muito baixa. A presença de regiões pouco povoadas dinamicamente estáveis pode

indicar que a população primordial de asteroides pode não ter atingido todas as zonas dispo-

níveis em alta inclinação, estabelecendo restrições sobre os cenários para as primeiras fases da

história do Sistema Solar.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. No segundo capítulo, con-

seguimos elementos próprios sintéticos para asteroides numerados e de múltipla oposição. No

terceiro capítulo, identificamos usando técnicas de agrupamento hierárquico grupos dinâmicos

no espaço de elementos próprios e frequências próprias. No quarto capítulo investigamos a

estabilidade a longo prazo de famílias menores e clumps. No quinto capítulo, estudamos as re-

giões estáveis pouco povoadas de asteroides de alta inclinação. No sexto capítulo, investigamos

a dinâmica secular e identificamos famílias na região de Euphrosyne. Finalmente, No sétimo

capítulo apresentamos nossas conclusões.
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Capítulo 2

Elementos próprios sintéticos

Os elementos próprios são quase integrais de movimento ou, em outras palavras, integrais

de um sistema simplificado de equações de movimento. Desde que são libertados das mais im-

portantes perturbações de curto e longo períodos, eles representam uma espécie de parâmetros

“médios” de movimento durante períodos de tempo relativamente longos.

Elementos próprios podem ser definidos e calculados de diferentes maneiras, dependendo

da dinâmica envolvida, mas para a maioria dos asteroides do cinturão principal são calculados

por meio de uma teoria analítica, ou por meio de um processo puramente numérico (teoria

sintética).

A teoria analítica envolve o cálculo dos elementos médios a partir de seus homólogos

instantâneos osculadores por meio de uma transformação canônica para remover os efeitos

perturbadores de curto período, e o cálculo subsequente dos elementos próprios, por meio de

outra transformação canônica, para dar conta dos efeitos a longo período.

A teoria sintética, por outro lado, consiste em uma integração simultânea das órbitas dos

asteroides e planetas, um filtragem em tempo real das perturbações de curto período. Na saída

da integração é espectralmemte resolvido, e os harmônicos principais (valores próprios) são

extraídos da série temporal. Para cada asteroide, também se estima a precisão e a estabilidade

no tempo dos elementos próprios e se calcula o valor máximo do Expoente Característico

de Lyapunov (LCE, Lyapunov Characteristic Exponents) para monitorar os comportamentos

caóticos.
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Para muitos asteroides de alta inclinação (sin(i) > 0.3), os elementos próprios atualmente

disponíveis por meio de uma teoria analítica por Milani e Knežević (1994), não são bastante

precisos, pelo menos quando estes elementos são utilizados para identificar famílias dinâmicas

de asteroides e tentar compreender a estrutura dinâmica do cinturão de asteroides.

Para resolver o problema e para produzir elementos próprios mais precisos, mais estável e

mais confiável no tempo, utilizamos um método diferente para calcular elementos próprios dos

asteroides. Adotamos uma abordagem semelhante à usada para os planetas externos principais

por Carpino et al. (1987). Através de técnicas puramente numéricas, são produzidos elementos

próprios chamados “sintéticos” para uma grande amostra de asteroides. O procedimento consiste

na integração simultânea das órbitas de asteroides para um período de tempo “suficientemente

longo”, um filtragem em linha das perturbações de curto período e cálculo dos Expoentes

Característicos de Lyapunov (LCE) para monitorar o comportamento caótico. O resultado

da integração é, então, espectralmente resolvido, e os harmônicos principais (valores próprios)

extraídos da série temporal, juntamente com as frequências fundamentais associadas.

Para o cálculo de alta precisão de elementos próprios de asteroide os procedimentos de

integração numérica também devem ser o mais confiável possível. Para o propósito de nosso

projeto, nós integramos todos os asteroides por mais de 10 milhões de anos sob a influência

de todos os planetas de Vênus a Netuno (Mercúrio foi contabilizado como uma correção ba-

ricêntrica das condições iniciais do Sol) com um integrador Burlisch-Stoer do pacote SWIFT

(Levison e Duncan 1994) modificado por Brož (1999), de modo a incluir um filtragem digital

em linha para eliminar todas as frequências correspondentes a períodos de menos de 600 anos

e obter elementos próprios e de frequências com seus respectivos erros.

2.1 Análise de Fourier

O procedimento para obter excentricidade e inclinação próprias, e as correspondentes

frequências próprias, é uma forma modificada da análise de Fourier, que é uma adaptação do

método da teoria sintética introduzida em Carpino et al. (1987) e melhorado por Milani (1993).

O processo inclui três etapas. Em primeiro lugar, as perturbações seculares forçadas,

que têm frequências conhecidas, são retiradas da série temporal filtrada para os elementos

equinociais
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k = e cos�, h = e sin�,

q = tan(I/2) cotΩ, p = tan(I/2) sinΩ.

Dadas as frequências fundamentais de precessão g5, g6, g7 do perihélio de Júpiter, Saturno

e Urano, respectivamente, nós removemos os componentes de Fourier com estas frequências de

(k, h). Dadas as frequências fundamentais s6, s7, s8 de precessão dos nodos de Saturno, Urano

e Netuno, respectivamente, nós removemos os componentes de Fourier com essas frequências

de (q, p).

Em segundo lugar, vamos calcular a série temporal dos argumentos livres �f , Ωf da

oscilação nos planos (k, h) e (q, p), respectivamente. Isto é feito através do cálculo dos ângulos

polares nestes dois planos, pela adição de 2π para obter uma função contínua. Finalmente, por

um ajuste linear dos mínimos quadrados, obtemos uma estimativa da frequência própria g, da

inclinação de �f e s, da inclinação de Ωf .

Em terceiro lugar, realizamos a extração de Fourier do modo próprio. Isto pode ser feito

de duas maneiras, conforme discutido no Milani (1993). Tanto o componente de Fourier com

o período 2π/g é extraído da série de tempo (k(t), h(t)), ou o componente com período 2π é

extraído a partir dos dados expressos como funções de �f , de (k(�f ), h(�f )). Os resultados

seriam idênticos, se a oscilação própria fosse linear, mas para a excentricidade os termos de-

preciáveis de ordem superior são importantes (Milani e Knežević, 1990) e o último algoritmo

leva a elementos próprios mais estáveis; assim temos usado. O mesmo se aplica ao plano de

inclinação relacionado, e nós usamos a extração do componente com o período 2π a partir de

(q(Ωf ), p(Ωf )). As amplitudes destes modos próprios são os elementos próprios ep e tan(Ip/2),

este último é então convertido para o mais comum, sin(Ip). Uma das principais vantagens

do método de síntese é a disponibilidade de um teste de estabilidade para cada conjunto de

elementos próprios calculados dessa forma.

2.2 Semi-eixo maior e Expoentes de Lyapunov

O outro elemento próprio é o semi-eixo maior próprio ap, que a princípio, é obtido pela

remoção das perturbações de curto período da série temporal do osculador a. Uma definição
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rigorosa seria um pouco mais complicada do que apenas a média de a(t), devido à perturbação

de segunda ordem que contém a constante e termos de longo período (Milani et al., 1987). No

entanto, as perturbações de segunda ordem são muito pequenas e, na prática, elas raramente

são a principal fonte de variação no tempo do semi-eixo maior próprio: efeitos caóticos são

dominantes na maioria dos casos. Por esta razão, nós não tentamos fazer correções de segunda

ordem, e nós calculamos ap como a média dos valores de a(t) como ele saiu do filtro digital,

ou seja, estamos tomando uma média já suavizada de dados. O desvio padrão σ dos elementos

próprios (a, e, i) é uma medida de quanto os dados desviam-se de sua média, definido como:

σε(t) =

√∑
j[εj(t)− εj(0)]2

N − 1
, (2.1)

onde N é o número de objetos, e ε o elemento considerado (a, e, i).

Há uma terceira frequência própria, fp, que é a inclinação do ângulo λ = l+�. Note que

nosso código de integração numérica a saída para λ inclui o valor principal em [0, 2π] e o número

de rotações completas desde as condições iniciais, portanto, o valor de fp pode ser obtida por

um ajuste linear simple do filtrado λ; o filtro também preserva o número de revoluções. Em

princípio, podemos definir um “médio movimento médio” np = fp−g como a frequência própria

da anomalia média l, no entanto, a frequência np não está relacionado ao ap por a terceira lei de

Kepler. A anomalia média não contém só perturbações atuando através de mudanças em a, mas

também devido ao efeito acumulado das perturbações em a (este é o argumento de integração

duplo clássico). Na prática, os grandes desvios de λ a partir de fp ∗ t + λ0, digamos várias

revoluções, são um forte indício de movimento caótico (Milani et al., 1997), em particular de

saltos entre os diferentes estados caóticos correspondentes a diferentes valores de ap. Por esta

razão, nós também usamos, como indicador de movimento irregular, a raiz quadrada média e

a diferença máxima dos resíduos de filtrado λ com relação ao ajuste linear.

Um indicador bem-conhecido de movimento caótico é o máximo LCE. Apesar da LCE

estar rigorosamente definido como limite para t → ∞, um indicador pode ser obtido por uma

integração finita da equação de movimento e da equação variacional correspondente. Seguindo

Milani e Nobili (1992), calculamos uma aproximação do LCE como o melhor ajuste da incli-

nação da função de tempo λ(t) = log[D(t)/D(0)], onde D(t) é o comprimento de um vetor

de variação (com condições iniciais selecionadas aleatóriamente). A normalização do vetor de
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variações deve ser aplicada quando se torna muito grande, para evitar a instabilidade numé-

rica e transbordamento. Este método geralmente permite detectar um LCE positivo após 7-8

tempos de Lyapunov TL (TL é o inverso do LCE). Os valores aproximados do LCE calculado

desta forma são confiáveis como ordem de grandeza. A menos que uma transição do estado real

entre as duas regiões caóticas ocorra, os valores exatos não são muito significativas, alterações

em 20% quando o intervalo de tempo de integração é estendida são típicos .

2.3 O sistema de informação en linha AstDyS

Todos os catálogos de elementos próprios calculados por meio das teorias analítica e sin-

tética estão disponíveis no serviço de informação em linha AstDyS 1. Além de elementos pró-

prios, o sistema AstDys fornece muitas outras informações sobre todos os asteroides numerados

conhecidos e objetos de múltipla oposição, útil para os observadores e pesquisadores em geral

- elementos orbitais osculadores, observações usadas para calcular as órbitas, as estatísticas do

desempenho do observatório, etc.

Os elementos próprios dentro de AstDyS são fornecidos de duas formas - na forma de

catálogos, e como uma entrada separada na pagina principal de objetos individuais.

Um total de 15 arquivos de catálogo estão disponíveis a partir do sistema AstDys, 6

deles contendo os dados computados por meio da teoria analítica e os outros 9 com os dados

computados por meio da teoria sintética.

Os catálogos dos elementos próprios calculados analiticamente estão compostos por três

arquivos cada. O primeiro arquivo contém semi-eixo maior próprio, excentricidade e seno da

inclinação, juntamente com as frequências fundamentais (g - variação do perihélio e s - variação

do nodo), código de ressonância secular (RFL), os códigos de qualidade para média (QCM) e

elementos osculadores (QCO), e com a magnitude absoluta do asteroide. O segundo arquivo

listas longitudes próprias do perihélio e do nodo, e alguns dados auxiliares. O terceiro arquivo

contém elementos médios.

Dois catálogos de elementos analíticos próprios estão disponíveis, um para asteroides nu-

merados e outro para asteroides de múltipla oposição de vários asteroides do cinturão principal.
1http://hamilton.dm.unipi.it/astdys, Knežević e Milani 2003
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Os elementos analíticos próprios são fornecidos para todos os asteroides numerados e de múlti-

pla oposição para a qual foi possível calcular-los de forma fiável, dadas as limitações intrínsecas

do método analítico em si (Milani e Knežević 1994).

Os catálogos da teoria sintética são novamente divididos em três arquivos. O arquivo

principal contém os elementos próprios (semi-eixo maior próprio, excentricidade e seno da incli-

nação) e frequências (“médio” movimento médio, variação de perihélio e nodal), uma estimativa

do máximo Expoente Característico de Lyapunov e o intervalo de tempo da integração numé-

rica utilizado para calcular os dados (negativo se é integrada para trás no tempo), assim como a

magnitude absoluta. Note-se que apenas três elementos próprios “como ação” são calculados. O

segundo e terceiro arquivos contém os correspondentes RMS e valores de excursão máxima, com

RMS e excursão máxima dos resíduos em relação ao ajuste linear da “média” longitude média

na penúltima coluna, a última coluna repete a informação sobre a comprimento de integração.

Três catálogos de elementos próprios sintéticos estão disponíveis, um para asteroides nu-

merados (MBA), uma para os asteroides de múltipla oposição (MBA), um para objetos trans-

netunianos (numerados e de múltipla oposição juntos). Os elementos sintéticos próprios atual-

mente são mantidos para os asteroides do cinturão principal com 2.0 < a < 4.0 UA e com

distâncias de perihélio inicial > 1.06 UA para os objetos com a < 2.05 UA, e com q > 1.75

UA para o resto. Para TNOs, elementos próprios sintéticos são computados para 35 < a < 100

UA, e < 0.3, i < 18◦, e q > 32 UA.

Além disso, o sistema AstDys fornece informação sobre os elementos osculadores dos

asteroides numerados e de múltipla oposição. Os catálogos dos elementos osculadores contem

semi-eixo maior, excentricidade e inclinação, juntamente com a longitude do nodo, argumento

do pericentro e anomalia media e alguns dados auxiliares.

2.4 Elementos próprios sintéticos da família de Pallas

Nesta seção usamos como exemplo deste capítulo o estudo dos elementos próprios sin-

téticos da família de Pallas. Como um primeiro passo em nossa análise da família de Pallas

obtivemos elementos próprios sintéticos para asteroides numerados, de múltipla e única opo-

sição na região de Pallas, utilizando a abordagem de Knežević e Milani (2000, 2003) para o

semi-eixo maior próprio, excentricidade e inclinação, e de Carruba (2010b) para as frequências
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próprias g e s. Nós definimos a região da família de Pallas como a área no semi-eixo maior entre

as ressonâncias de movimento médio 8J : −3A e 5J : −2A e delimitada em baixa inclinação

pela ressonância seculares ν16 = s−s6 (isto corresponde aproximadamente à inclinação superior

a 30◦ ou sin(i) > 0.5).

Nós baixamos do catálogo de elementos osculadores para asteroides numerados e de múlti-

pla oposição da página AstDyS em 31 de agosto de 2010 e identificamos 331 objetos numerados,

195 asteroides de múltipla oposição e 137 asteroides de única oposição na região estendida de

Pallas e delimitada pelo ressonâncias de movimento médio 8J : −3A e 5J : −2A e i > 25o,

onde o menor valor da inclinação limite é justificada pelo fato de que nenhum elemento sin-

tético próprio está disponível para asteroides de múltipla e única oposição e objetos com uma

inclinação osculadora inferior a 30◦ podem realmente ter valores de inclinação própria maiores

que isso.

Nós integramos todos esses asteroides por mais de 10 milhões de anos sob a influência de

todos os planetas de Vênus a Netuno (Mercúrio foi contabilizado como uma correção baricên-

trica das condições inicial do Sol) com um integrador BURLISCH-STOER do pacote SWIFT

(Levison e Duncan 1994) modificado por Brǒz (1999), de modo a incluir um filtragem digital

em linha para eliminar todas as frequências correspondentes a períodos menores que 600 anos

e obter elementos próprios e de frequências com seus respectivos erros. Nós não calculamos

elementos sintéticos para os 38 asteroides que foram perdidos durante a simulação (ou porque

colidirem com o Sol ou porque atingiram um semi-eixo maior de 100 UA ou mais) e verificamos

quantos objetos de múltipla oposição tinham elementos próprios na região da família de Pallas

previamente definido. No geral, obtivemos elementos próprios para 323 asteroides numerados,

190 de múltipla oposição e 112 asteroides de única oposição, dos quais 288 têm elementos

próprios na região de Pallas.

A figura 2.1 apresenta as projeções em (a, e) (painel A) e (a, sin(i)) (painel B) de 288

asteroides com elementos próprios na região. Círculos amarelos mostram asteroides com σa entre

0.0003 UA (o limite estabelecido por Knezević e Milani (2003) para elementos próprios sintéticos

“estáveis”) e 0.01 UA (o limite para os casos patológicos), enquanto círculos vermelhos mostram

asteroides com σa maior do que 0.01 UA. Linhas verticais vermelhas exibem a localização de

alguns das mais importantes ressonâncias de movimento médio de dois e três corpos na região.

Incluímos também a ressonância de movimento médio 1C : −1A com (1) Ceres, porque Taylor
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Painel A Painel B

Figura 2.1: Painel A: uma projeção em (a, e) de asteroides AstDyS na região da família de Pallas.
Círculos amarelos mostram asteroides com desvio padrão em σa entre 0.0003 e 0.01, enquanto círculo
vermelho mostram asteroides com σa maior que 0.01. Painel B: uma projeção em (a, sin(i)) dos mesmos
asteroides.

(1982) sugeriu que esta ressonância pode ter desempenhado um papel na evolução dinâmica

de alguns membros da família de Pallas. As linhas azuis mostram a localização das principais

ressonâncias seculares, calculadas usando a teoria de perturbação secular de segundo ordem e

de quarto grau de Milani e Knežević (1992) e os valores de ângulos e de excentricidade de (2)

Pallas, cuja localização orbital é apresentado como um grande ponto azul na figura. Conforme

discutido em Carruba (2010b), as ressonâncias seculares principais na região da família de

Pallas são a ressonância secular linear s− s6 = ν16 e as não lineares ν6−ν16 e 2ν6−ν5+ν16. As

linhas inclinadas na figura 2.1, painel A, descrevem a localização orbital na região para o qual

o pericentro do asteroide é igual a apocentro de Marte e pericenter de Marte, respectivamente.

Os asteroides com valores instáveis e patológicos de semi-eixo maior próprio, na notação de

Knežević e Milani (2003) estão associadas principalmente a ressonâncias de movimento médio

na regiões de encontros próximos com Marte. Nós não incluimos (1) Ceres nas simulações feitas

para a obtenção dos elementos próprios de asteroides, mas o leitor pode perceber que há um

esgotamento do número de objetos próximos da ressonância de movimento médio 1C : −1A

com (1) Ceres.
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Capítulo 3

Determinação dos grupos dinâmicos

Agora que obtivemos um conjunto confiável de elementos próprios para asteroides nu-

merados e de múltipla oposição, o próximo passo lógico é a obtenção de famílias dinâmicos e

clumps na região.

Identificamos membros dos grupos dinâmicos utilizando o método de agrupamento hie-

rárquico clássico (CHCM, Classical Hierarchical Clustering Method), ver Bendjoya e Zappalà

2002 e do método de agrupamento hierárquico de frequências (FHCM, Frequency Hierarchical

Clustering Method), ver Carruba e Michtchenko 2007, 2009.

3.1 Método de Agrupamento Hierárquico Clássico

Na identificação de famílias de asteroides no espaço de elementos próprios, dois parâmetros

são fundamentais: a distância cut-off em que os membros da família são definidos, d0, e o

número mínimo de objetos Nmin para um grupo ser considerado significativo. Beaugé e Roig

(2001) definem uma distância nominal cut-off como a distância mínima média entre todos os

asteroides vizinhos da mesma região do cinturão de asteroides. O valor de Nmin é definida por

Zappalà et al. (1995) como:

Nmin = N0 + 2
√
N0, (3.1)

onde N0 é o número médio de órbitas dentro de uma esfera de raio d0 em cada ponto do espaço

de elementos próprios. Um grupo com um número de objetos maior que este valor crítico
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é chamado um clump, enquanto que uma família é um grupo com um número de membros

superior a 2.5 ·Nmin.

Após a abordagem de Zappalà et al. (1990), as famílias de asteroides são identificadas

pelo seguinte procedimento: dado um asteroide individual a distância entre este objeto e outro

é calculado. Se a distância for inferior a um determinado limite (dcut−off ), o novo objeto é

adicionado à lista. O procedimento é repetido até que nenhum novo membro da família seja

encontrado. Um ponto crítico neste procedimento está relacionado à escolha de uma métrica

razoável no espaço de elementos tridimensionais. Em Zappalà et al. (1990), a distância é

definida como:

d = na

√
k1

(
Δa

a

)2

+ k2(Δe)2 + k3(Δ sin(i))2, (3.2)

onde n é o movimento médio do asteroide; Δ é a diferença em próprio a, e e sin(i); e k1, k2, k3

são fatores de ponderação, definidas como k1 = 5/4, k2 = 2 e k3 = 2 em Zappalà et al. (1990).

Outras escolhas dos fatores de ponderação são possíveis e produzem resultados semelhantes.

A razão para a escolha do valor dos fatores de ponderação reside na forma como Zappalà

et al. (1990) modelaram a distância no espaço de elementos próprios. Sua idéia era, essencial-

mente, preservar o que na época acreditava-se ser o campo de velocidade pura de ejeção da

famílias de asteroides. Ao lidar com as distâncias no espaço de frequências, nós acreditamos

que uma abordagem semelhante à utilizada por Zappalà et al. (1990) já não podem ser usada:

primeiro, porque agora sabemos que as órbitas dos atuais membros de famílias de asteroides não

refletem o campo de velocidade inicial de ejeção, mas provavelmente têm sido modificadas por

vários efeitos (efeito Yarkovsky e YORP, a difusão em movimento médio e ressonâncias seculares

e os efeitos repetidos de encontros próximos com asteroides maciços, etc), especialmente para

as famílias antigas. E segundo, contrariamente ao que se acreditava, em 1990, agora sabemos

que o semi-eixo maior dos asteroides é uma das quantidades que sofreu a maior variação desde a

formação das famílias. Outra abordagem têm de ser utilizada e será discutida na seção seguinte.
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3.2 Método de Agrupamento Hierárquico de Frequências

O espaço de frequências próprias, n, g, s é o mais adequado para identificar ressonâncias

seculares. Neste espaço a complicada estrutura tridimensional de ressonâncias seculares po-

dem ser mais facilmente representadas no plano próprio (g, g + s), onde ressonâncias seculares

aparecem como linhas verticais (ressonâncias de pericentro), linhas horizontais (ressonâncias

que contem a combinação de (g + s)), e as linhas inclinadas (ressonâncias do nodo e outras

combinações lineares de pericentro e nodo). Portanto, para procurar por famílias de asteroides

em tal espaço precisamos encontrar uma métrica apropriada no espaço de frequências, avalian-

do as distâncias típicas de frequências entre os vizinhos na região de conhecidas famílias de

asteroides. Aplicamos o HCM clássica a diversos asteroides membros de grandes famílias de

asteroides, como Vesta, Eunomia, Koronis, etc, e calculamos a diferença em elementos próprios

e frequências próprias para seus vizinhos.

Uma vez que as diferenças de n, g, e g+s próprios têm todos a mesma ordem de grandeza,

podemos definir a métrica como

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(g + s))2, (3.3)

onde h0 é um fator de normalização de dimensão 1degree/arcseg e a opção mais simples para

as ponderações hi (i = 1, 3) é levá-los todos iguais a 1. A distância no espaço de frequência,

em seguida, tem unidades de arcseg/ano. Outros valores dos coeficientes de hi (na faixa de

0.5− 5.0), obtendo resultados semelhantes.

Um problema que pode surgir da equação 3.3 é que se pode identificar grupos artificial

perto de ressonâncias seculares. Estes clumps artificiais são formados porque a média � 2− 10

milhões de anos procedimento utilizado por Knežvić e Milani (2003), para determinar numeri-

camente as frequências g, n e s é trazer todos os objetos para o centro (zero grau de libração)

da ressonância e produzir artificialmente grupos densos. Qualquer novo clump ou família iden-

tificada com a abordagem de frequência deve ser testada usando o HCM clássico ou outros

métodos e uma análise da dinâmica na região deve ser realizada, antes da nova família poder

ser aceita como tal.
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Outra limitação da métrica dada na equação 3.3 é que ela não reconhece como membros

da família os objetos muito perto de ressonâncias poderosas de movimento médio, onde o

comportamento de g em função de n diverge de um modelo linear. Na proximidade de tais

ressonâncias, os asteroides que estão próximos no espaço de elementos próprios podem ser muito

distantes no espaço das frequências. Uma maneira de contornar essa dificuldade, em parte,

é introduzir uma métrica de elementos próprios e frequências. Essa métrica, pode conectar

alguns dos asteroides críticos que uma métrica de frequência pura pode falhar ao conectar. Em

alguns casos, porém, a mudança de g como função de n é tão íngreme que até esta métrica de

cinco dimensões falha a conectar asteroides através de ressonâncias poderosas de movimento

médio. Além disso, a métrica de cinco dimensões pode não reconhecer membros da família que

andaram longe da família no espaço dos elementos próprios. Nós acreditamos que a perda de

alguns objetos na periferia é um preço aceitável a pagar para obter as poderosas perspectivas

sobre a evolução dinâmica das famílias que a métrica de frequência permite. Mas reconhecemos

que este ainda é um problema a ser resolvido.

3.3 Famílias dinâmicas e clumps da família de Pallas

Uma vez encontrado os elementos próprios sintéticos para a região de Pallas (ver seção 2.4),

o próximo passo é estudar as famílias e clumps no espaço dos elementos próprios e frequências

próprias na região.

A distância nominal da velocidade de cut-off tal como definido no Beaugé e Roig (2001)

é de 125 m/s na região de Pallas (Carruba 2010b). A figura 3.1 apresenta o Nmin e o máximo

número max(Ni) de asteroides como uma função da velocidade de cut-off (painel A) para os

asteroides na região. O valor de Nmin correspondente a d0 = 125 m/s é 6 1. Como pode ser

visto na figura 3.1, o fato de que max(Ni) é muito maior do que Nmin pode ser um indício de

que os objetos de fundo são mais numerosos do que os da família, ao contrário do que acontece

na região da família de Phocaea (Carruba 2009b), onde max(Ni) é da ordem de Nmin
2.

1Nesta região é necessário 6 asteroides para um grupo seja considerado um clump em uma distância cut-off
de 125 m/s.

2Regiões onde os asteroides de fundo são mais numerosos do que os da família são caracterizadas por valores
maiores de max(Ni) em relação a Nmin porque neste caso um único objeto pode estar associado a um dado
valor de cut-off com um grande número de asteroides que não são membros de uma família.
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Painel A Painel B

Figura 3.1: O Nmin e o máximo número max(Ni) de asteroides como uma função da velocidade
de cut-off para asteroides na região da família de Pallas. Painel B apresenta os mesmos números em
função da frequência de cut-off.

Para ter uma melhor compreensão da evolução dos asteroides nas ressonâncias secula-

res na região, nós também usaremos o métodos de agrupamento hierárquico no domínio das

frequências próprias (n, g, g + s). Tal método permite identificar de forma mais eficiente como

asteroides membros de possíveis família que migraram em ressonâncias seculares por causa da

força Yarkosvky e que não seriam recuperados usando o métodos de agrupamento no espaço de

elementos próprios de asteroides. Além disso, geralmente, mas nem sempre, grupos estatísti-

cos robustos tendem a ser visível no domínio de elementos próprios e domínios de frequências

(Carruba 2009b).

Seguindo a abordagem de Carruba e Michtchenko (2007) determinou-se a família com

uma métrica da forma da equação 3.3. Nós calculamos a frequência nominal de cut-off definido

como a distância mínima média entre todos os asteroides vizinhos no domínio (n, g, g + s) e

encontramos um valor de f0 = 0.605 arcsec ano−1 para todos os asteroides na região (Carruba

2010b). A figura 3.1, mostra o Nmin e o máximo número max(Ni) de asteroides como uma

função da frequência de cut-off definida pela equação 3.3 para todos os objetos na região (painel

B). O valor de Nmin correspondente a f0 = 0.605 arcsec ano−1 é 7 3. Tal como observado

para os valores de Nmin e max(Ni) obtidos no domínio de elementos próprios, no domínio das

frequências nós ainda observamos um valor de max(Ni) muito maior que Nmin. Novamente,
3Nesta região é necessário 7 asteroides para um grupo seja considerado um clump em uma frequência de

cut-off de 0.605 arcsec ano−1.
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Painel A Painel B

Painel C Painel D

Figura 3.2: O número e número diferencial dos membros da família de Pallas como uma função
da velocidade de cut-off (painel A). Painel B mostra um diagrama de estalactites para os elementos
próprios dos grupos na região de Pallas. A linha horizontal vermelha mostra o valor da distância
nominal da velocidade de cut-off. Painéis C e D apresentam o mesmo para os grupos dinâmicos no
domínio (n, g, g + s).

isso pode sugerir que o fundo local da família de Pallas é realmente dominado por objetos de

fundo, em vez da família, ao contrário do caso da família de Phocaea (Carruba 2009b).

A figura 3.2 mostra o número de asteroides e número diferencial dos membros da família

de Pallas como uma função da velocidade de cut-off (painel A), obtido no espaço de elementos

próprios. Em um cut-off de 97 m/s, a família de Pallas engloba o clump em torno de (2382)

Nonie, a 103 m/s, ele se funde com o clump de (1301) Yvonne, que já foi identificada como uma

subestrutura da família de Pallas em Carruba (2010b), mas com (531) Zerlina como o menor

membro numerado, que se funde com o clump em torno de (5585) Parks para um cut-off de

106 m/s e com o clump recentemente identificado em torno de (25853) (2000 ES151) em um

cut-off de 143 m/s.
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Para a reidentificação de famílias de asteroides, também foi construído um diagrama de

estalactites no caminho tradicional, definida em Zappalà et al. (1990) e Brož e Vokrouhlický

(2008): começamos com (2) Pallas como o primeiro corpo central e identificar todos os corpos

associados a dcut−off = 200 m/s, o valor para o qual nenhum grupo independente de outras

asteroides foi encontrado. Em seguida, diminuímos o cut-off e identificadas as famílias e clumps

entre os asteroides não associados a (2) Pallas. A figura 3.2, painel B exibe os resultados no

intervalo de cut-off entre 100 e 200 m/s. Quadrados pretos são associados com as famílias na

região e os pontos vermelhos são associados com os clumps. O clump de (25853) bem visível no

diagrama de estalactites e satisfaz os critérios definidos em Carruba (2009b) para a detecção

de um clump: os grupos devem ser observáveis para um cut-off igual ao d0 e o “tamanho da

estalactite” associado a família deve ser, no mínimo, 20% do d0, i.e. � 25 m/s.

Em seguida, repetiu-se o mesmo procedimento utilizando o método de agrupamento hie-

rárquico no espaço de frequências (FHCM) no domínio (n, g, g+s). Os resultados são mostrados

na figura 3.2, nos painéis C e D. Vários clumps são observáveis, mas o único que satisfaz os

critérios em Carruba (2009b) é o clump em torno de (9082) Leonardmartin. O grupo baseado

nos elementos próprios em torno de (25853) (2000 ES151) é observado como uma subestrutura

da família de Pallas no domínio de frequências. Uma lista completa dos grupos dinâmicos é

dada na Tabela 3.1. Na primeira coluna, relatamos que o grupo é uma família ou um clump, a

letra c ou f identifica se a família foi encontrada no espaço de elementos próprios (c) ou frequên-

cias próprias (f). A segunda coluna informa o menor membro numerado do grupo, enquanto

a terceira coluna mostra o número de objetos no grupo. A quarta coluna mostra o número

de objetos de única oposição (Nsop) no grupo. Finalmente, a quinta e sexta colunas informa o

número de membros do grupo para o qual tanto a informação espectral (Nspec) ou SDSS-MOC3

(NSDSS−MOC3) 4 está disponível, respectivamente.

Como um subproduto do processo de determinação de famílias obtivemos alguns subgru-

pos dentro de algumas das famílias da região. A Tabela 3.2 apresenta a identificação do menor

membro numerado no subgrupo, o nome do asteroide numerado mais baixo, o nome do espaço a

que pertence (c identifica grupos baseados em elementos próprios, f nas frequência) e do cut-off

para o qual se funde com a família. Foram identificados subgrupos para cut-off superior a 90
4Sloan Digital Sky Survey Moving Object Catalog, denotado SDSS-MOC3 (3 é o terceiro lançamento), lista

de dados de astrometria e os dados de fotometria para asteroides observados pelo telescópio Sloan de 2.5-m
localizado no Apache Point Observatory, no Sunspot, Novo México. Até à data (quarta versão), o estudo
determinou posições, brilhos e fivecolour fotometria CCD de 471569 objetos em movimento.
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Tabela 3.1: Famílias e clumps na região da família de Pallas.

Id Nome N Nsop Nspec NSDSS−MOC3

Família(c) (2) Pallas 98 10 13 3
Clump(c) (25853) (2000 ES151) 10 0 0 1
Família(f) (2) Pallas 119 9 13 6
Clump(f) (9082) Leonardmartin 10 2 0 0

Tabela 3.2: Sub-grupos na região da família de Pallas.

Id Nome Espaço Cut-off

2382 Nonie c 97 m/s
1301 Yvonne c 103 m/s
5585 Parks c 106 m/s
5234 Sechenov f 0.3775 arcsec ano−1

1301 Yvonne f 0.4275 arcsec ano−1

3579 Rocholt f 0.5325 arcsec ano−1

25853 (2000 ES151) f 0.5425 arcsec ano−1

5585 Parks f 0.5875 arcsec ano−1

m/s no espaço de elementos próprios e maior que 0.300 arcsec ano−1 em frequências. Eles apa-

recem como grupos ou famílias pequenas nos diagramas de estalactites no domínio elementos

próprios e de frequências próprias (ver figura 3.2, painéis B e D) para valores de cut-off menor

que a distância nominal cut-off (linha vermelha horizontal), e eles não devem ser confundidos

como clumps e famílias independentes, que são visível em valores de cut-off mais elevados.

Para concluir, nesta seção, identificamos um novo clump baseado nos elementos próprios

(o grupo (25853) (2000 ES151)) e um no espaço de frequências próprias (o grupo (9082) Leo-

nardmartin).
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Capítulo 4

Estabilidade a longo prazo de famílias

menores e clumps

A fim de estimar a significância estatística e os tempos em que os grupos ainda estão

vinculados nós planejamos o seguinte experimento numérico: criamos dois conjuntos de clones

de membros dos grupos e integrados com o SWIFT-RMVSY.f, o integrador simplético de Brož

(1999), que simula a versão diurna e sazonal do efeito Yarkovsky 1. Usamos os valores típicos

dos parâmetros do efeito Yarkovsky para asteroides reais:

• A família de tipo S supôs-se tem uma baixa condutividade térmica 0.001 W/m/K (a

capacidade térmica é de 680 J/kg/K e a densidade de superfície é de 1500 kg/m2). Estes

valores correspondem razoavelmente bem aos da superfície da Lua (Rubincam, 1995) e

são consistentes com as observações de pequenos asteroides pela ISO (Lagerros et al.,

1999). Nós também escolhemos o albedo de Bond a ser 0.1, uma emissividade térmica

de 0.95, e uma densidade volumétrica de 2500 kg/m3, típica de tipo S, que é consistente

com as determinações de densidade média de asteroides de tipo S: 243 Ida , 433 Gaspra

e 433 Eros de missões espaciais (Thomas et al., 1996).

• Para a família de tipo C assumiu-se que a condutividade de superfície foi de 0.01 W/m/K,

essa opção um pouco maior pode resultar de componentes de gelo no regolito. Evidência
1As formulas do efeito Yarkovsky não são acuradas para objetos de alta excentricidade com alguns dos

asteroides integrados neste trabalho (Vokrouhlický, 1999). Nossa intenção neste trabalho não é acuradamente
simular o efeito Yarkovsky, mas efetuar um estudo estatístico sobre a difusão de um grande numero de asteroides
de alta inclinação. Sendo que o efeito Yarkovsky depende de muitos parâmetro pouco conhecidos, e o efeito
YORP depende da forma do asteroide conhecido somente para algumas centenas de objetos, achamos que nossa
aproximação e justificada neste caso. Métodos mais acurados serão testados no futuro.
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observacional direta é praticamente inexistente no presente caso, com exceção dos modelos

da atividade cometária. Podemos, portanto, admitir incertezas na modelagem um pouco

maior do efeito Yarkovsky para as famílias de tipo C. Usamos um albedo de Bond de 0.05 e

emissividade térmica de 0.95. O pressuposto de um menor valor da densidade volumétrica,

1300 kg/m3, deverá seguir a partir de componentes de gelo e alta porosidade.

Se deu a um conjunto de clones uma obliquidade do eixo de rotação de 0◦, enquanto

a segunda foi atribuído uma obliquidade de 180◦. Reorientações não foram consideradas, de

modo que o desvio provocado pelo efeito Yarkovsky foi o máximo possível.

Nós integramos os clones dos membros dos grupos clássicos e de frequência acima de 200

milhões de anos no futuro e 200 milhões de anos no passado 2, e obtivemos elementos próprios

sintéticos de acordo com a definição de Knežević e Milani (2000) para os clones a cada 2.5

milhões de anos. Então, foram obtidos famílias e clumps para o conjunto de elementos próprios

sintéticos dos clones em cada passo de tempo, utilizando-se o baricentro dos grupos (Carruba

2009b, equação 7), como o primeiro corpo para a família. Uma vez que o grupo (obtidos para os

valores da distância nominal da velocidade de cut-off e da frequência nominal de cut-off, como

em Carruba 2009b) não atinge o número mínimo de objetos para ser considerado um clump, o

grupo é considerado disperso e um limite mínimo para o tempo de dispersão é encontrado.

4.1 Observabilidade de clumps na região de Pallas

Na seção 3.3 dois clumps independentes e oito subestruturas da família de Pallas foram

identificadas nessa região. Aqui para investigar a observabilidade desses grupos, nós efetuamos

o experimento numérico, acima mencionado.

Assim que o grupo (obtidos para os valores da velocidade de cut-off de 122 m/s, e da

frequência de cut-off de 0.605 arcsec ano−1, como em Carruba 2010b) não atingiu o número

mínimo de objetos Nmin para ser considerado um clump, o grupo foi considerado disperso e um

limite mínimo para o tempo de dispersão foi encontrado. Quanto maior o tempo de integração

em que os clumps tiverom mais membros que Nmin (tempo de observabilidade, a seguir), o mais
2No que se refere à integração, no passado, devemos alertar o leitor que as integrações com o efeito Yarkovsky

não são conservativas, e portanto, tecnicamente falando o tempo não é reversível. Integrações para trás são,
contudo, interessante do ponto de vista estatístico, já que permitem aumentar a nossa amostra de objetos
integrados.
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Tabela 4.1: Tempos de observabilidade para grupos na região de Pallas.

Identificação Nome Tobs[106 anos] (%)

Clump(c) (25853) 127.80 63.90
Clump(f) (9082) 24.60 12.30

substructuras(c) (2382) 200.00 100.00
substructuras(c) (1301) 200.00 100.00
substructuras(c) (5585) 2.46 1.23
substructuras(f) (5234) 194.20 97.10
substructuras(f) (1301) 181.90 90.95
substructuras(f) (3579) 39.30 19.65
substructuras(f) (25853) 200.00 100.00
substructuras(f) (5585) 2.46 1.23

provável que eles são grupos reais de colisão, em vez de flutuações estatísticas 3. Tempos de

observabilidade Tobs para todos os grupos na região são apresentados na Tabela 4.1. A primeira

coluna identifica se é um clump ou uma subestrutura de Pallas (a letra c refere-se a grupos

no espaço de elementos próprios, a letra f para grupos no espaço de frequências próprias), a

segunda coluna informa a identificação do menor objeto numerado no grupo, a terceira coluna

mostra os tempos de detecção para os grupos simulados e a quarta coluna mostra o porcentagem

de tempo que foi observado durante a integração.

Nossas simulações mostram que o clump em torno de (25853) tem um tempo de observa-

bilidade de 127.80 milhões de anos e está pouco acima do limite de detecção de seis membros

para a metade deste tempo, sugerindo que não é um grupo robusto. O clump de (9082) ra-

pidamente se dispersa e tem um tempo de observabilidade de apenas 24.6 milhões de anos.

Entre as subestruturas da família de Pallas, observamos que o grupo baseado em elementos

próprios em torno de (5585) e os grupos de frequência em torno de (3579) e (5585) rapidamente

se dispersam e não deve ser considerados estatisticamente significativos.
3Devemos alertar o leitor que o fato de um clump ou uma subestrutura sobreviva nosso teste não prova que

é um produto de um evento de colisão. Um estudo dinâmico completo incluindo informações sobre parâmetros
Yarkovsky e YORP de cada corpo, bem como informações sobre a taxonomia de cada membro seria necessário
para provar a origem física comum. No entanto, grupos que não se dispersam rapidamente (grupos estatisti-
camente significativos, em nossa terminologia), podem ser considerados candidatos interessantes para estudos
posteriores.
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A subestrutura em torno de (1301), que inclui o asteroide (531) que foi anteriormente

observado como o menor objeto numerado em uma subestrutura da família de Pallas em Ca-

rruba (2010b), é robusta e estatisticamente significativa no domínio dos elementos próprios

e domínios de frequências, como são o grupo baseado em elementos próprios em torno de

(2382) e o grupo de frequência em torno de (5234). Finalmente o grupo de frequência em

torno de (25853), observado como um clump independente no domínio de elementos próprios,

foi observado em toda a extensão da simulação, sugerindo que o clump associado pode ser

possivelmente o produto de um evento de colisão.

4.2 Estabilidade a longo prazo de famílias menores e clumps

na região das famílias de Pallas e Hansa

Em Carruba (2010b), vários grupos dinâmicos pequenos foram identificadas na região das

famílias dinâmicas de Pallas e Hansa. Muitos destes grupos tinham um número limitado de

membros, às vezes, apenas suficiente grande para o grupo ser considerado um clump. Uma

pergunta sem resposta no trabalho anterior foi sobre a observabilidade desses grupos. Seriam

esses conjuntos criados por colisões reais ou eram apenas associações aleatórias de corpos que

se encontraram em órbitas próximas por um período limitado de tempo? A fim de estimar

a observabilidade e os prazos em que esses grupos ainda estão vinculados nós planejamos o

experimento numérico, acima mencionado.

Vamos começar por discutir os resultados para as famílias clássicas e clumps na próxima

subseção.

4.2.1 Grupos clássicos na região das famílias de Pallas e Hansa

Em Carruba (2010b), oito clumps menores foram identificados no espaço de elementos

próprios a uma velocidade de cut-off de 122 m/s: um clump em torno de (208080) 1999 VV180

na região de Barcelona; cinco clumps em torno de (4203) Brucato, (18511) 1996 SH4, (36240)

1999 VN44, (70280) 1999 RA111 e (75938) 2000 CO80 na região de Olympia; um clump em

torno de (33969) 2000 NM13 na região de Hansa e um clump em torno de (40134) 1998 QO53
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Painel A Painel B

Figura 4.1: O número de membros do clump (4203) (painel A), e do (40134) (painel B), em função
do tempo.

na região da família de Gallia. Para simplificar nesta seção e na seção seguinte, vamos nos

referir aos grupos dinâmicos pelo seu número de primeiro corpo apenas, omitindo o nome.

A figura 4.1 mostra o número de membros da integração do clump de (4203) (painel

A) e de (40134) (painel B), em função do tempo. A linha preta horizontal indica o limite

(Nmin = 12) para um grupo ser reconhecido como um clump, enquanto a linha horizontal

vermelha no painel B mostra o limite para que um grupo possa ser classificado como uma

família (Nfam = 30), em uma velocidade de cut-off de 122 m/s. A linha vertical separa as

integrações para trás e para frente. Quanto maior o tempo de integração do clump pelo qual

o número dos membros for maior que Nmin, é mais provável que eles sejam verdadeiros grupos

de colisão, em vez de flutuações estatísticas. Os clumps de (4203) e (40134) têm o menor e

maior tempo de observabilidade com N > Nmin respectivamente, calculada como a média dos

tempos de observabilidade durante a duração da integrações para frente e para trás. Tempos

de observabilidade para todos os grupos clássicos na região são apresentados na Tabela 4.2.

Nenhum dos membros dos grupos na área parece estar atualmente interagindo com resso-

nâncias seculares não lineares (a família de Hansa interagem com a ressonância ν6 − ν16 e

de Pallas com a 2ν6 − ν5 + ν16). De todas os clumps, aqueles em torno de (40134), (75938),

(33969), (208080) e (70280) têm os maiores tempos de observabilidade, e devem ser considerados

candidatos razoáveis para grupos provenientes de eventos de colisão. Os outros três clumps têm

tempos de observabilidade muito curtos e podem ser considerados flutuações estatísticas. O

fato de que eles estão englobados por grandes grupos no domínio de frequência (n, g, g + s)
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Tabela 4.2: Tempo de observabilidade para grupos clássicos na região de Pallas e Hansa

Nome T (N > 12) [106 anos]

(208080) 14.75
(4203) 1.25
(18511) 7.38
(36240) 2.46
(70280) 12.30
(75938) 51.61
(33969) 15.98
(40134) 173.26

(4203, 18511 e 70280 faz todos parte da família de frequência (4203) (família de Brucato),

enquanto (75938) e (36240) que formam o maior clump de frequência em torno de (36240))

parece confirmar esta análise. Mais detalhes sobre este assunto serão dados na seção 4.2.2.

4.2.2 Grupos de frequência na região das famílias de Pallas e Hansa

No domínio (n, g, g + s) dois clumps de frequências foram identificados em Carruba

(2010b): um clump em torno de (36240) 1999 VN44 na região de Olympia e outro em torno

de (82426) 2001 NB20 na região de Hansa. O grupo em torno de (4203) Brucato na região de

Olympia é uma família no domínio das frequências. Estes grupos foram identificados com um

cut-off de 0.605 arcsec ano−1. Para este valor de cut-off um grupo deve ter pelo menos 22

membros para ser identificado como um clump e 55 membros para ser reconhecido como uma

família.

O clump na região de Hansa em torno de (82426) dispersou rapidamente após 1.25 milhões

de anos e não deve ser por tanto considerado estatisticamente significativo. Mais interessante foi

o caso dos grupos de Olimpia. O clump de frequência (36240), que engloba os clumps clássicos

de (75938) e (36240), foi observado como uma família para um longo intervalo de tempo (mas

não em T = 0 anos, ver figura 4.2, painel A) e dispersou apenas para T = 150 milhões de anos.

É observável no passado até -180 milhões de anos e tem um tempo de detecção N > Nmin (ver
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Painel A Painel B

Figura 4.2: O número de membros do clump de (36240) (painel A) e da família de frequência de
(4203) (painel B), em função do tempo.

Tabela 4.3: Tempo de observação para grupos de frequência na região de Pallas e Hansa

Nome T (N > 22) [106 anos]

(4203) 129.03
(36240) 149.92
(82426) 1.25

seção 4.2.1), de 149.92 milhões de anos. Por conseguinte, pode ser considerado como um grupo

estatisticamente robusto.

A família de frequência (4203), que engloba os clumps clássicos de (4203), (18511) e

(70280), finalmente dispersa para T = ±330 milhões de anos (figura 4.2, painel B) e tem um

tempo de observabilidade sobre 200 milhões de anos de 129.03 milhões de anos. É o maior

grupo dinâmico observado na região de Olympia e deveria ser considerado como uma confiável

família dinâmica. Os resultados são resumidos na Tabela 4.3.
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Capítulo 5

Sobre a distribuição Emmenthal de

asteroides de alta inclinação

Asteroides de alta inclinação são caracterizados por uma distribuição não uniforme. Tem-

se observado que várias regiões dinamicamente estáveis têm uma densidade muito baixa de

objetos, ao contrário do caso de corpos de baixa inclinação que tendem a ocupar todas as regiões

dinamicamente viáveis. Embora este fenômeno fora observado qualitativamente no passado

(Michtchenko et al. 2010, Carruba 2009b, 2010b), nenhum estudo quantitativo foi realizado

até agora sobre a extensão e a estabilidade a longo prazo destas regiões. Isto é importante

porque pode fornecer informações sobre a origem da população de alta inclinação. Regiões

dinamicamente estáveis não estão ocupadas, isso pode indicar que a população primordial não

pode ter chegado a todas as zonas disponíveis em alta inclinação, estabelecendo restrições sobre

os cenários para as primeiras fases da história de nosso Sistema Solar. As zonas de vazio na

distribuição de asteroides (os buracos no queijo Emmenthal, em nossa analogia), bem como as

regiões de maior densidade de asteroides, podem, portanto, ainda carregar a memória eventos

associados com a fase primordial de migração planetária.

Neste capítulo nós investigamos a estabilidade a longo prazo de áreas pouco povoadas

entre asteroides de alta inclinação usando mapas de elementos próprios sintéticos e simulações

de objetos reais e fictícios de alta inclinação, que incluem a força Yarkovsky.

Este capítulo está assim dividido: Na seção 5.1 revisamos o conhecimento atual sobre

elementos próprios sintéticos de asteroides de alta inclinação. Na seção 5.2 foram obtidas
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distribuições de densidade (mapas de densidade) de tais objetos e identificamos potenciais

regiões dinamicamente estáveis, com densidade baixa de objetos. Na seção 5.3 obtemos mapas

de elementos próprios sintéticos para as áreas pouco povoadas identificadas na seção 5.2. Na

seção 5.4, estudamos a estabilidade a longo prazo destas regiões quando a força Yarkovsky é

considerado.

5.1 Elementos próprios sintéticos para objetos de alta in-

clinação

O primeiro passo para identificar regiões dinamicamente estáveis pouco povoadas é ter

um conjunto confiável e atualizado de elementos próprios de asteroides. Começamos por rever

os dados disponíveis na literatura.

O site AstDyS (http://hamilton.dm.unipi.it/astdys) acessado em 08 de dezembro de 2010,

tem um conjunto de 240831 asteroides para o qual os elementos próprios sintéticos (e seus erros)

obtidos com a abordagem de Knežević e Milani (2003) estão disponíveis. Nós selecionamos

10073 objetos de alta inclinação caracterizados por um semi-eixo maior na faixa de 2.0 e 3.4

UA e pelo sin(i) > 0.3. Começamos por olhar para as projeções no plano (a, e) e (a, sin(i)).

A figura 5.1 mostra a projeção no plano (a, e) (painel A) e no plano (a, sin(i)) (painel B)

dos elementos próprios AstDyS para os objetos de alta inclinação. De acordo com Gil-Hutton

(2006), podemos dividir a população de asteroides de alta inclinação em três regiões: a região

de Phocaea (zona A em Gil-Hutton 2006) entre as ressonância de movimento médio 7J : −2A

e 3J : −1A, a região de Pallas (zona B) entre as ressonâncias de movimento médio 3J : −1A

e 5J : −2A e a região de Euphrosyne (zona C) entre as ressonâncias de movimento médio

5J : −2A e 2J : −1A. As linhas verticais grossas estão associadas com as principais ressonâncias

de movimento meio com Júpiter, enquanto linhas finas mostram a localização de ressonâncias

de movimento médio de ordem mais elevada. As linhas azuis mostram a localização do centro

dos três principais ressonâncias seculares lineares (ν6 = g − g6, ν5 = g − g5 e ν16 = s − s6),

calculado usando a teoria de perturbação secular de Milani e Knežević (1992, 1994) de segunda

ordem e quarto grau. Ressonâncias seculares ocorrem quando há uma comensurabilidade entre

a frequência de precessão do pericentro g ou nodo s de um asteroide e gi, si de um planeta,
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Painel A Painel B

Figura 5.1: Painel A: uma projeção no plano (a, e) de asteroides AstDyS de alta inclinação. Asteris-
cos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σa entre 0.0003 e 0.01, enquanto círculo vermelho
mostram asteroides com σa maior que 0.01. Linhas verticais vermelhas mostram a localização de res-
sonâncias de movimento médio, enquanto as linhas azuis mostram a posição das ressonâncias seculares
lineares. Painel B: mostra uma projeção no plano (a, sin(i)) dos mesmos asteroides.

onde o sufixo i = 1, ..., 8 indicam o número do planeta como uma função da distância ao Sol (1

para Mercúrio, 2 para Venus, etc.). Advertimos ao leitor que a teoria de perturbação secular

de Milani e Knežević (1992,1994), baseada em uma expansão em série de excentricidades e

inclinações da função perturbação, perde precisão em alta inclinação e perto de ressonâncias

de movimento médio. Assim, na figura 5.1 e nos subsequentes gráficos relatamos a localização

das ressonâncias seculares dadas por esta teoria apenas como uma indicação qualitativa, mas

não esperamos que coincida com a distribuição real de asteroides. Asteriscos azuis mostram

asteroides com σa (desvio padrão dos valores de semi-eixo maior, calculado com a aproximação

de Knežević e Milani, 2003) entre 0.0003 UA (o limite dado por Knežević e Milani (2003) para

elementos próprios sintéticos “estáveis”) e 0.01 UA (o limite para os casos patológicos), enquanto

círculos vermelhos mostram asteroides com σa maior que 0.01 UA 1. Nós lembramos ao leitor

que objetos com excentricidade muito alta (maior que 0.4) estão sujeitos a encontros próximos

com Marte e outros planetas e são instáveis em escalas de tempo de alguns poucos milhões de

anos.

Como pode ser visto na figura 5.1, pode-se observar uma região de densidade baixa de

asteroides perto da fronteira da ressonância ν6 causada pelo aumento na excentricidade dos

objetos que experimentam órbitas de circulação e libração alinhada por causa da topologia da
1Knežević e Milani (2003) define elementos próprios estáveis, instáveis e patológicos como elementos que têm

“pequeno”, “médio” e “grande” erro relativo. Limite para os três casos em relação a cada elemento são discutidos
no texto
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Painel A Painel B

Figura 5.2: Painel A: uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides AstDyS de alta inclinação.
Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σe entre 0.003 e 0.1, enquanto círculos
vermelhos mostram asteroides com σe maior que 0.1. As linhas azuis mostram a posição das resso-
nâncias seculares lineares. Painel B: uma projeção no plano (e, sin(i)) dos mesmo asteroides, mas esta
vez asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σi entre 0.001 e 0.03, enquanto círculos
vermelhos mostram asteroides com σi maior que 0.03.

ressonância (ver também Carruba 2010a e Carruba et al. 2011 para uma discussão mais pro-

funda do mecanismo de diminuição de asteroides). Uma exceção a esse mecanismo é observado

para asteroides em estado de libração anti-alinhada da ressonância ν6, como os da família de

Tina (Carruba e Morbidelli 2011), cujos estados ressoantes os protegem de experimentar encon-

tros planetários próximos. Além das regiões influenciadas pela ressonância ν6, pode-se notar

uma região de densidade baixa de asteroides entre as ressonâncias ν5 e ν16 no plano (a, sin(i)) na

região da família de Pallas (ver figura 5.1, Painel B, e Carruba 2010b) e mais notavelmente, uma

região de baixa densidade de asteroides entre as ressonâncias de movimento médio 5J : −2A

e 7J : −3A que parece ser relativamente estável. Vamos investigar mais profundamente estes

assuntos na seção 5.3.

Na figura 5.2 apresentamos uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides com os valores

dos erros em e (painel A) e i (painel B) para elementos próprios “estáveis” (pontos pretos),

“instáveis” (círculos amarelos) e “patológicos” (círculos vermelhos), de acordo com Knežević e

Milani (2003). Como na figura 5.1, linhas azuis mostram a localização das ressonâncias secular

principais na região. Como pode ser visto na figura, erros na excentricidade e inclinação são

maiores para asteroides em alta inclinação, com muito pouco objetos com grandes erros em

baixa excentricidade.
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Painel A Painel B

Figura 5.3: Painel A: uma projeção no plano (a, g) de asteroides AstDyS de alta inclinação. Asteriscos
azuis mostram asteroides com desvio padrão em σg entre 1 e 10, enquanto os círculos vermelhos
mostram os asteroides com σg maior que 10. Painel B: uma projeção no plano (a, s) dos mesmos
asteroides, mas desta vez os símbolos refere-se a σs, o intervalo de valores para os erros é o mesmo.

Finalmente, a figura 5.3 mostra uma projeção no plano (a, g) (painel A) e em (a, s)

(painel B) de asteroides AstDyS de alta inclinação. Pode-se observar uma dependência linear

para valores de g em função de a perto das ressonâncias de movimento médio 2J : −1A e

3J : −1A, discutido em Carruba e Michtchenko (2009). Valores negativos de g perto da família

de Hansa estão relacionadas com objetos com pequena excentricidade própria (e < 0.0179) e

com o problema de determinar a frequência própria correta g para asteroides cujos elementos

(k, h) passam por zero (Carruba 2010b). A “inclinada” dependência dos valores de s como uma

função de a foi discutida em Carruba e Michtchenko (2007).

5.2 Mapas de densidade

Nesta seção gostaríamos de abordar a questão sobre as causas da dinâmica de áreas

pouco povoadas e superpovoadas . São as regiões observadas pouco povoadas devido a algum

mecanismo dinâmico?

Informações sobre a dinâmica de asteroides podem ser obtidas por uma análise das densi-

dades de asteroides. A figura 5.4 mostra os gráficos de contorno de tais densidades (ver Carruba

2009b para uma descrição do procedimento utilizado para gerar tais gráficos, aqui nós usamos

70 passos de 0.02 UA em a e 30 passos de 0.04 em sin(i)). Maior densidade de objetos são

mostrados em tons brancos. Nós dividimos a população de objetos em corpos com pequena ex-
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Painel A Painel B

Figura 5.4: Um mapa de densidade no plano (a, sin(i)) em baixa excentricidade (e < 0.175, painel A)
e alta excentricidade (e > 0.175, painel B). Caixas brancas identificam as áreas estável pouco povoadas,
a caixa verde mostra a área estável de amostra. As outras linhas têm o mesmo significado como na
figura 5.1

centricidade (e < 0.175, figura 5.4, painel A), e de grande excentricidade (e > 0.175, figura 5.4,

painel B).

Como pode ser visto na figura 5.4, painéis A e B, áreas pouco povoadas (em preto)

na região Phocaea estão claramente associados com a fronteira da ressonância secular ν6, e

portanto, compreensível no contexto da interação com a ressonância ν6, que faz aumentar a

excentricidade do asteroide, e de encontros próximos planetários, que removem as partículas

em curtos períodos de tempo (ver Carruba 2010a para uma descrição mais em detalhe desse

mecanismo). Na área de Pallas pode-se identificar uma região pouco povoada, especialmente

visível em alta excentricidade, entre as ressonâncias de movimento médio 8J : −3A e 5J : −2A

e as ressonâncias seculares ν5 e ν16 (grosso modo, isso corresponde a valores de sin(i) entre 0.45

e 0.50). Esta área é delimitada por uma caixa branca na figura 5.4. A área pouco povoada da

região entre 2.5 e 2.82 UA em a e 0.36 e 0.42 em sin(i) é causada pela presença da ressonância

ν6, o efeito de desestabilização da ressonância em asteroides locais foi estudado em Carruba et

al. (2011) e em Carruba e Morbidelli (2011). Finalmente, na área de Euphrosyne toda a região

acima da ressonância ν6 e entre as ressonância de movimento médio 5J : −2A e 9J : −4A é

caracterizada por uma notável baixa densidade de objetos. Para fins de comparação, também

selecionamos uma região em uma área de alta população de asteroides na região de Euphrosyne.

A região é identificada por uma caixa verde na figura 5.4.
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Para investigar se essas regiões são dinamicamente estáveis ou não foi realizada uma

análise numérica cujos resultados serão discutidos na próxima seção.

5.3 Mapas dinâmicos

Começamos a investigar a região entre as ressonâncias de movimento médio 8J : −3A

e 5J : −2A previamente identificada na seção 5.2 como uma região estável, com uma baixa

população de asteroides. Para isso, obtivemos elementos próprios sintéticos de 2160 partícu-

las integradas com SWIFT_MVSF, o integrador do pacote SWIFT (Levison e Duncan, 1994)

modificado por Brož (1999) de modo a incluir o filtragem digital em linha para remover todas

as frequências com período inferior a 600 anos e integramos os objetos por mais de 10 milhões

de anos. Elementos próprios sintéticos form obtidos com o procedimento descrito em Kneže-

vić e Milani (2003), exceto para as frequências próprias, que foram derivados com o método

de Transformada de Fourier Modificado de Frequências (FMFT, Frequency Modified Fourier

Transform) de Šidlichovský e Nesvorný, (1997) utilizando o seguinte procedimento: nós elimi-

namos o espectro da transformada de Fourier dos elementos equinociais de todas as frequências

planetárias e, em seguida, designamos como frequência própria o maior valor dos espectros que

ainda foram observáveis, em vês de colocar a série temporal das oscilações �f e Ωf no plano

(k, h) e (p, q). As partículas de teste foram integrados sob a influência de todos os planetas

de Vênus a Netuno (Mercúrio foi contabilizado como uma correção baricêntrica das condições

iniciais) e nós referimos a inclinação e os argumentos de pericentro e nodo ao plano invariável

do Sistema Solar. As condições iniciais de planetas e as partículas foram computados para o

primeiro de janeiro de 2000. Nossas partículas de teste cobrem um intervalo entre 2.7 e 2.83

UA e 23◦ e 31◦, e definimos os valores da excentricidade inicial e outros ângulos iguais a os de

(183) Istria, o real objeto na área com a menor identificação. Finalmente, foram utilizados 27

intervalos em a e 80 em i.

A figura 5.5 mostra a projeção no plano (a, sin(i)) de elementos próprios sintéticos de

nossas partículas de teste (pontos pretos). Regiões não afetadas por ressonâncias aparecem

como alinhamentos verticais regulares de objetos nestes mapas, enquanto que as áreas afetadas

por ressonâncias de movimento médio aparecem como regiões vazias de asteroides (veja a área

perto da ressonância 5J : −2A). Objetos em ressonâncias seculares parecem formar alinhamen-
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Figura 5.5: Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (183) Istria. Linhas verticais mostram
ressonâncias de movimento médio, asteriscos azuis identificam objetos reais na região, pontos pretos
são partículas que sobrevivem o tempo de integração, círculos vermelhos são associados com asteroides
em ressonâncias seculares lineares, e os círculos verdes exibem corpos em ressonâncias seculares não
lineares.

tos inclinados. Linhas verticais vermelhas mostram a localização das principais ressonâncias de

movimento médio na região, conforme foi identificado em Carruba (2010b). Círculos vermelhos

mostra os objetos dentro de 0.3 arcsec ano−1 a partir do centro da ressonância secular linear

ν5 = g − g5 na região. Círculos verdes mostram a localização das ressonâncias seculares não

lineares na área, a ν5 − ν16 = g − g5 − (s − s6) e ν16 + ν5 − ν6 = s − s6 + (g − g5) − (g − g6).

Por simplicidade, não mostramos as ressonâncias seculares que envolvem a frequência de Urano

g7, como a ressonância ν7, porque estão próximas no espaço de elementos próprios para as

ressonâncias que envolvam a frequência g5. Finalmente, asteroides reais são identificados por

asteriscos azuis.

Como pode ser visto na figura, a região abaixo da ressonância ν5 parece ser estável ao

longo do comprimento da integração (o papel das ressonâncias seculares não lineares serão

investigaras na seção 5.4, ainda o número de objetos reais observados é muito limitada . Entre
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o sin(i) igual a 0.45 e 0.50 só observamos 21 objetos, 3 deles com magnitude absoluta inferior

a 12.

Para verificar se nossos resultados são independentes da escolha das condições iniciais e do

comprimento da integração também foram realizados dois experimentos numéricos: integramos

1530 partículas na região, com diferentes condições iniciais (os elementos orbitais dos planetas

e das partículas de teste foram computados em primeiro de janeiro de 2010) e com as mesmas

condições iniciais utilizadas anteriormente, mas para uma escala de tempo mais longa. Não

encontramos nenhuma diferença significativa no que concerne a objetos perdidos e instáveis

entre as três simulações, pequenas diferenças, sobre ∼= 30 partículas em ressonâncias seculares

que têm valores ligeiramente diferentes de frequências própria g e, em alguns casos, do próprio

sin(i). Como nosso objetivo é estudar a estabilidade a longo prazo das partículas de teste e não

focalizar sobre os detalhes da dinâmica secular, acreditamos que a nossa escolha de condições

iniciais e comprimento de integração deveria ser razoável.

Agora voltamos nossa atenção para a área pouco povoada na região de Euphrosyne. Para

investigar a estabilidade dinâmica desta região nós integramos 3000 partículas entre 2.83 e

3.03 UA (a grosso modo entre as ressonâncias de movimento médio 5J : −2A e 9J : −4A) e

inclinação entre 20◦ e 35◦ (o que corresponde a valores do sin(i) entre 0.20 e 0.55), nas mesmas

condições da simulação anterior. As excentricidades iniciais e os outros ângulos das partículas

de teste foram os de (705) Erminia, o asteroide menor numerado na região.

A figura 5.6 mostra o mapa de elementos próprios sintéticos para esta região. Pode-

se notar a linha de asteroides em estado de libração anti-alinhada de ν6 (em magenta) que

são estáveis perto do centro na região instável causado pela ressonância ν6 (ver Carruba e

Morbidelli 2011 para uma descrição da dinâmica de asteroides em estado de libração anti-

alinhada de ν6). Tal como observado para a região em torno de (183) Istria, a região entre

as ressonâncias ν5 (asteroides neste ressonância são mostrados como círculos vermelhos) e ν6

parece ser estável, mas está pouco povoada. Para esta região observamos o possível papel que

as ressonâncias seculares não lineares ν5 − ν16, ν6 − ν16 e ν16 + ν5 − ν6 podem desempenhar na

evolução dinâmica de asteroides na região. O efeito a longo prazo destas ressonâncias quando

forças não gravitacionais estão presentes serão discutidos na seção 5.4.

Finalmente, voltamos nossa atenção para a área densamente povoada (a “área de teste”)

na região de Euphrosyne discutido na seção 5.2. Usando a mesma configuração que em in-
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Figura 5.6: Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (705) Erminia. Círculos magenta
estão associadas a corpos na ressonância secular ν6, os outros símbolos são os mesmos que na figura 5.5.

tegrações anteriores, integramos 4500 partículas entre 3.03 e 3.325 UA e entre 20◦ e 35◦. As

excentricidades iniciais e os outros ângulos das partículas de teste foram as de (31) Euphrosyne.

A figura 5.7 mostra o mapa dos elementos próprios sintéticos para esta região. Partículas na

ressonância ν6 são mostrados como círculos magenta, aqueles na ν5 são identificados por círculos

vermelhos (o grande número de círculos vermelhos perto da ressonância de movimento médio

2J : −1A é um efeito da perturbação causada pela ressonância da frequência g no asteroide e

não necessariamente indica que as partículas estejam em uma ressonância secular), e partículas

na ressonância ν16 são indicados como círculos verdes. As duas principais áreas instáveis na

região de Euphrosyne causada por ressonâncias seculares estão associadas as ressonâncias ν6 e

ν16. Mostramos também partículas dentro de 0.3 arcsec ano−1 da ressonância z1 = ν6+ν16 (cír-

culos magenta), da ressonância z2 = 2ν6+ν16 (círculos amarelos), da ressonância z3 = 3ν6+ν16

(círculos cíano), e da ressonância ν16 + ν5 − ν6 (círculos verdes). Outras ressonâncias secula-

res que são conhecidos por afetar as órbitas dos asteroides reais são as ressonâncias ν5 + ν6 e

2ν5 + ν6, não mostrados por simplicidade. Observamos também o efeito das ressonâncias de
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Figura 5.7: Mapa de elementos próprios sintéticos na região de (31) Euphrosyne. Magenta círculos
mostram corpos dentro da ressonância z1, círculos amarelos mostram asteroides dentro da ressonância
z2, círculos cíano estão associados com os objetos dentro da ressonância z3. Os outros símbolos são os
mesmos que na figura 5.5.

movimento médio de três corpos 1J : 3S : −1A e 2J : 5S : −2A. Finalmente, asteroides reais

são identificados por asteriscos azuis.

Duas coisas podem ser observadas sobre a área de teste: primeiro, a região é significati-

vamente afetada pela presença da ressonância de movimento médio 2J : −1A, com exceção da

população de asteroides perto do centro da ressonância (a população instável Griquas, Roig et

al. 2002). No geral, a região é menos “estável” do que as duas regiões previamente estudadas,

no entanto, abriga uma população de asteroides muito maior que encontrado em áreas anterio-

res. Em segundo lugar, muitos dos objetos encontrados na região estão em inclinação menor

que o centro da ressonância ν6, que nos leva a pensar se a grande maioria da população com

sin(i) > 0.3 na região de Euphrosyne pode realmente ser considerada como de “alta inclinação”.

Vamos continuar a investigar o efeito a longo prazo da rede local de ressonâncias quando forças

não gravitacionais são consideradas na próxima seção.
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5.4 Estabilidade a longo prazo

Para investigar a evolução orbital durante um longo período de tempo das partículas

nas áreas discutidas nas seções anteriores, integramos numericamente as partículas teste com

o método descrito no capítulo 4. Como os objetos no buraco na região de Pallas são em sua

maioria de tipo S (Carruba 2010b), utilizaremos valores dos parâmetros Yarkovsky apropriados

para tais corpos (Carruba et al. 2003). Foram utilizados dois conjuntos de obliquidade, um

com uma obliquidade de 0◦ e uma com 180◦ e períodos obtidos assumindo que a frequência

de rotação é inversamente proporcional ao raio do objeto, e que asteroides de 1 km têm um

período de rotação de 5 horas (Farinella et al. 1998). Usamos partículas com um raio de 2 km,

e re-orientações não foram considerados, de modo que a deriva causada pelo efeito Yarkovsky

fora o máximo possível. Nós integramos as 2160 partículas de teste da primeira simulação por

mais de 100 milhões de anos, a escala de tempo usado por Guillens et al. (2002) para estudar

o efeito da proximidade com a ressonância de movimento médio 3J : −1A, sob a influência

gravitacional de sete planetas (Mercúrio foi contabilizado como uma correção baricêntrica das

condições iniciais).

A figura 5.8 mostra os tempos de permanência máxima para nossas partículas que perma-

neceram na região do buraco 1 como uma função dos elementos próprios sintéticos calculados

na seção 5.3. Pontos pretos mostram objetos com tempo de permanência inferior a 10 milhões

de anos enquanto os círculos cheios vermelhos estão associados a partículas com o tempo de

permanência maior de 100 milhões de anos. Asteriscos azuis mostram a localização orbital de

asteroides reais na região. O painel A é associado com asteroides com obliquidade inicial de 0◦

e painel B mostra o destino dos objetos com obliquidade inicial de 180◦. Notamos que a maioria

dos asteroides de quilômetros de tamanho não foram perdidas durante a integração. Objetos

perdidos em tempos entre 10 e 100 milhões de anos eram partículas em sua maioria perto dos

limites das ressonâncias de movimento médio 5J : −2A e 8J : −3A. No geral, a região entre

as ressonâncias de movimento médio 5J : −2A e 8J : −3A parece ser bastante estável para

objetos de quilômetros de tamanho em uma escala de tempo de 100 milhões de anos.

A figura 5.9 mostra os tempos de permanência máxima para nossas partículas que perma-

neceram na região do buraco 2 como uma função dos elementos próprios sintéticos calculados

na seção 5.3. Os símbolos utilizados são os mesmos que na figura 5.8. Como na simulação
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Painel A Painel B

Figura 5.8: Máximo tempo de permanência das partículas na região do buraco 1 para asteroides com
obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Pontos pretos mostram objetos com tempo
de permanência inferior a 10 milhões de anos enquanto os círculos vermelhos cheios estão associados
a partículas com o tempo de permanência de mais de 100 milhões de anos. Outros símbolos são os
mesmos que na figura 5.1.

para o buraco de Pallas, observa-se que a camada de partículas com o tempo de permanência

inferior a 10 milhões de anos é limitada às fronteiras das ressonâncias principais na região, as

ressonância de movimento médio 5J : −2A, 7J : −3A, 9J : −4A e a ressonância secular ν6,

mas que o resto da região é estável para objetos de quilômetros de tamanho em uma escala de

tempo de 100 milhões de anos.

Por ultimo, voltamos nossa atenção para a área de ensaio definida na seção 5.2. A

figura 5.10 mostra os tempos de permanência máxima para as mesmas 4500 partículas na área

em função dos elementos próprios sintéticos calculados na seção 5.3, assumindo parâmetros

Yarkovsky típicos de asteroides tipo C. Os símbolos utilizados são os mesmos da figura 5.8.

Observamos que a região é em geral estável ao longo de uma escala de tempo de 100 milhões

de anos, com as exceções de asteroides na ilha central de estabilidade de 2J : −1A e de alguns

objetos, perto da fronteira das ressonâncias seculares ν6, ν16 e a ressonância de movimento

médio 1J : 3S : −1A.

Como nossa análise dinâmica mostra que as áreas pouco povoadas estudadas são dinami-

camente estáveis mesmo quando os efeitos não gravitacionais são considerados, deve-se concluir

que a baixa população de objetos nessas regiões é real. O baixo número de objetos observados

nestas área pode ser uma indicação fóssil de um fenômeno que aconteceu na fase inicial da

formação do Sistema Solar.
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Painel A Painel B

Figura 5.9: Máximo tempo de permanência das partículas na região do buraco 2 para asteroides com
obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Todos os símbolos são os mesmos que na
figura 5.8.

Painel A Painel B

Figura 5.10: Máximo tempo de permanência das partículas na região de teste para asteroides com
obliquidade inicial de 0◦ (painel A) e de 180◦ (painel B). Todos os símbolos são os mesmos que na
figura 5.8.
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Capítulo 6

Dinâmica secular e identificação de

famílias na região de Euphrosyne

A região da família de Euphrosyne é contida em semi-eixo maior entre as ressonâncias de

movimento médio 5J : −2A e 2J : −1A, e com o sin(i) > 0.3. A região é muito interessante por

causa da dinâmica secular. As três principais ressonâncias seculares lineares de nosso Sistema

Solar, ν6 = g−g6, ν5 = g−g5 e ν16 = s−s6 cruzam a região. Devido à presença principalmente

de 2J : −1A e de outras ressonância de movimento médio com Júpiter, o comportamento da

frequência g como uma função do semi-eixo maior perto da separatriz 2J : −1A é altamente

não linear. Como consequência, muitas ressonâncias seculares não lineares 1 como a serie

zk = kν6 − ν16, onde k =1, 2, 3, e outros, são todas observadas na região. Isto tem um

efeito profundo sobre a evolução dinâmica de grupos de asteroides na região, cuja distribuição

no domínio de elementos próprios são moldadas pela intrincada rede local de ressonâncias.

Asteroides podem ser presos em configurações ressoantes tais como os estados anti-alinhados

da ressonância secular ν6, como foi observado para os membros da família de Tina no cinturão

principal central (Carruba e Morbidelli 2011). Para tais asteroides, elementos próprios especiais

ressoantes devem ser usados e isso afeta a identificação de famílias. Membros da família que

foram capturados em ressonâncias seculares lineares ou não lineares por causa do efeito de

forças não gravitacionais como o efeito Yarkovsky e YORP podem afastar-se do núcleo da

família, e não mais ser reconhecidos como membros do grupo pelos métodos convencionais de
1As ressonâncias seculares não lineares são ressonâncias secular de ordem superior a 2, muitas vezes obtidos

como combinações de ressonâncias lineares.

41



identificação de famílias, como o método de agrupamento hierárquico no domínio dos elementos

próprios (HCM) de Zappalá et al. (1995).

Usando um conjunto de elementos próprios de asteroides numerados disponíveis no site

AstDyS 2 na época, Gil-Hutton (2006) identificou sete famílias e treze clumps na região no

domínio de elementos próprios (a, e, sin(i)). Usando um conjunto de 9538 asteroides numerados

e de múltipla oposição, Novaković et al. (2011) recentemente identificaram 17 famílias, 21

clumps e 4 grupos na região. Nenhum desses autores, contudo, estudou em detalhe os efeitos

da dinâmica secular na identificação e evolução de famílias.

Neste trabalho foi utilizada uma amostra ampliada de 10875 objetos numerados e de

múltipla oposição na área para identificar grupos dinâmicos usando o método padrão de agru-

pamento hierárquico no domínio de elementos próprios e o método de agrupamento hierárquico

no espaço das frequência (FHCM, Carruba e Michtchenko 2007, 2009) em vários domínios de

frequências próprias n (movimento médio), g e s. Mais que a reobtenção de grupos de famílias

na área, no entanto, nosso foco é entender o efeito que a rede local de ressonâncias seculares

e movimento médio têm sobre a povoação local de asteroides. Com relação a trabalhos se-

melhante pelo nosso e de outros grupos sobre a identificação de famílias de asteroides, neste

trabalho iremos usar uma abordagem diferente: invés de obter primeiro elementos próprios e

suas famílias e em seguida estudar o efeito da dinâmicas local dos grupos, vamos primeiro obter

mapas dinâmicos da área e estudar o efeito que ressonâncias seculares lineares e não lineares

têm sobre a população local, através da identificação de objetos em circulação, alinhados e anti-

alinhados estados de libração das principais ressonâncias seculares lineares e não lineares. Uma

vez que uma boa compreensão da dinâmica local é obtida, elementos próprios apropriados para

cada objeto serão calculados e só então iremos sobre o problema da identificação de famílias.

Novos métodos para estudar o problema da identificação dos membros da família nos estados

de ressonância secular também serão apresentados neste trabalho.

Este capítulo é assim dividido: Na seção 6.1, estudaremos numericamente a dinâmica

local utilizando mapas de elementos próprios sintéticos e os tempos de Lyapunov para asteroi-

des fictícios na região. Na seção 6.2, obteremos elementos próprios sintéticos para asteroides

numerados e de múltipla oposição na área. Na seção 6.3, identificaremos os asteroides em con-

figurações ressoantes seculares lineares. Na seção 6.4 identificaremos as famílias e clumps na
2http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/
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região no domínios de elementos próprios e frequências. Finalmente, na seção 6.5, usaremos

elementos próprios ressoantes da ressonância ν6 para estudar grupos dinâmicos dentro ou perto

da configuração orbital ν6.

6.1 Dinâmica na região da família de Euphrosyne

Embora muita informação posse ser obtida através do estudo de objetos reais, às vezes é

útil voltar nossa atenção a corpos fictícios na região. Isto é especialmente importante para os

asteroides de alta inclinação. Foi mostrado em (Carruba e Machuca 2011) que existem regiões

dinamicamente estáveis caracterizadas por baixa densidade de asteroides e vice-versa. Para

conhecer ainda melhor a distribuição de ressonâncias de movimento médio e seculares na região

nós integramos 6100 partículas no espaço (a, e), 11600 partículas no espaço (a, sin(i)) e 6960

partículas no espaço (e, sin(i)) sob a influência dos oito planetas e (1) Ceres usando o integrador

simplético SWIFT_MV FS do pacote SWIFT (Levison e Duncan, 1994), modificado por

Brož (1999) de modo a incluir um filtragem digital en linha para remover todas as frequências

com período menores de 600 anos. Nós usamos um passo em a de 0.005 UA, 0.01 em e e em i de

0.2◦, e colocamos as partículas em uma grade igualmente espaçadas de 100 por 61 partículas no

plano (a, e), de 100 por 116 partículas no plano (a, sin(i)) e de 60 por 116 partículas no plano

(e, sin(i)) 3. Os valores iniciais do sin(i), e, a (para as simulações no plano (a, e), (a, sin(i))

e (e, sin(i)), respectivamente) e elementos angulares iniciais Ω, ω e λ das partículas de teste

foram fixados como os de (31) Euphrosyne, o menor objeto numerado na região. Calculamos

os elementos próprios sintéticos destas partículas de teste com o mesmo procedimento usado

para objetos reais. Também obtivemos expoentes máximos de Lyapunov (MLE, Maximum

Lyapunov Exponents) para todas as partículas de teste em nossas simulações. Os expoentes

máximos de Lyapunov (MLE, Lyapunov 1907) é uma medida de alongamento exponencial

das órbitas próximas. Os expoentes de Lyapunov são iguais a zero para órbitas regulares (que

tendem a zero no tempo finito de cálculo), enquanto eles assumem valores positivos para órbitas

caóticas. O inverso do expoente de Lyapunov é o tempo de Lyapunov (TL). Menores valores de

TL indicam maior estocasticidade local. Tempos de Lyapunov foram calculados com os mesmos

procedimentos discutidos em Carruba (2009b).
3Nossas partículas cobrem uma faixa entre 2.83 e 3.325 UA em a, 0 e 0.6 em e e 16◦ e 38◦ em i, respectiva-

mente.
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Começamos nossa análise olhando as partículas no plano (a, e). A figura 6.1 mostra o

mapa de elementos próprios sintéticos em tal plano. A linha inclinada na figura 6.1 descreve a

localização orbital da região para a qual o pericentro do asteroide é igual a apocentro de Marte.

A falta de objetos em excentricidades muito pequenas é um artefato do método utilizado para

o cálculo de elementos próprios sintéticos para asteroides com efree < eforced (ver Carruba

2010a), e do grande número aparente de objetos com frequências próximas a ν5 nas imediações

da ressonância de movimento médio 2J : −1A é causado pela presença da ressonância proxima

que força o perihélio do asteroide para precessar com uma frequência próxima à de Júpiter.

Pode-se notar também o papel da ressonância ν6 que atravessa verticalmente a região da família

de Euphrosyne, perto a 2J : 5S : −2A. Com relação ao caso de objetos reais, encontramos um

número mais limitado de ressonâncias de quatro corpos na região de Euphrosyne (eles aparecem

como faixas verticais de baixos tempos de Lyapunov), fato que pode ser causada por um efeito

de agrupamento de nossa grade de partículas de teste. Entre as numerosas ressonâncias de

quatro e cinco corpos que podem estar causando o aparecimento de caos na região, foram

identificadas a ressonância de quatro corpos 5J : −2S : −2U : 1A de ordem 1 em a ∼= 3.140847

UA e da ressonância −5J : −6S : 6U : −1M : 6A de ordem zero em a ∼= 3.1292997 UA. Mas

outras combinações podem ser possíveis na região, impulsionando uma dinâmica caótica não

desestabilizadora.

Em seguida, voltamos nossa atenção para o plano representativo (a, sin(i)). Como os a-

tuais mecanismos de mobilidade dinâmica só podem modificar um pouco a inclinação das órbitas

dos asteroides, famílias de asteroides tendem a aparecer neste plano como faixas horizontais.

Identificamos uma região de órbitas relativamente estáveis entre as ressonâncias de movimento

médio 5J : −2A e 9J : −4A que apresenta uma população relativamente baixa de asteroides.

Como encontrado na região de Pallas, existem órbitas estáveis em estados anti-alinhados da ν6

(identificados por pontos magenta na figura 6.2) que estão em configurações orbitais equivalen-

tes a asteroides da família de Tina (Carruba e Morbidelli 2011). Pode-se também notar como

a área de instabilidade associada com a ressonância ν6 é um pouco mais limitada na região de

Euphrosyne. O papel da ressonância secular ν6 será investigado posteriormente nesta seção.

Quanto ao mapa dinâmico no plano (a, e), observamos também a influência de várias ressonân-

cias de movimento médio de quatro e cinco corpos na região de Euphrosyne, que aparecem como

linhas azuis de baixo tempo de Lyapunov na figura. Finalmente, como consequência do compor-
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Figura 6.1: Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (a, e). Linhas verticais vermelhas mostram
a localização das principais ressonâncias de movimento médio, os diamantes azuis são associados com
partículas de teste com tempos de Lyapunov de menos de 10000 anos. Pontos pretos são partículas
que sobrevivem o tempo de integração, círculos vermelhos são partículas com frequências na faixa das
ressonâncias seculares ν5 e ν16. Círculos Magenta estão associados com partículas perto da ressonância
secular ν6. Círculos verdes, círculos amarelos e círculos cíano estão associados a asteroides dentro das
ressonâncias seculares ν5 − ν16, z2 = 2ν6 + ν16 e z3 = 3ν6 + ν16, respectivamente. A linha inclinada na
figura descreve a localização orbital da região para a qual o pericentro do asteroide é igual a apocentro
do Marte.
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Figura 6.2: Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (a, sin(i)). Os símbolos têm o mesmo
significado que na figura 6.1.

tamento não linear da frequência g em função de a perto da ressonância de movimento médio

2J : −1A, ( ver figura 6.6, o painel A) várias ressonâncias seculares envolvendo frequências

de pericentro são comprimidas em uma área limitada na região de Euphrosyne: identificamos

a z1 (círculos magenta), z2 (círculos amarelos), z3 (círculos cíano), ν5 − ν16 (círculos verdes),

2ν6 − ν5 (círculos azuis), entre outros. Vamos discutir mais detalhadamente o efeito dessas

ressonâncias sobre a população local de asteroides quando analisemos a projeção de elementos

orbitais de asteroides no plano (g, g + s), o plano mais adequado para a análise da dinâmica

secular (Carruba e Michtchenko 2007, 2009).

Também obtivemos o mapa de elementos próprios sintéticos no plano (e, sin(i)). A fi-

gura 6.3 mostra os elementos próprios sintéticos das partículas de teste neste plano, ressonân-

cias de movimento médio não são visíveis neste plano, de modo que o efeito da dinâmica secular

é mais evidente. Pode-se facilmente notar o efeito desestabilizador da ressonância ν5 e o efeito

desestabilizador limitado da ressonância ν6. Como observado no plano (a, e), a ressonância ν16

tende a alinhar asteroides perto de seu centro. Além disso, fazemos mais facilmente observar

neste plano o efeito de ressonâncias de pericentro como a 2ν6 − ν5 (círculos azuis), 3ν6 − 2ν5
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Figura 6.3: Mapa de elementos próprios sintéticos no plano (e, sin(i)). Os símbolos têm o mesmo
significado que na figura 6.1.

e ν5 + ν6, bem como de outros ressonâncias não lineares já discutidas nos mapas dinâmicos

anteriores. Mais uma vez, a ausência de partículas em pequenos valores de excentricidade é um

artefato do método utilizado para calcular elementos próprios sintéticos.

Nos mapas em todos os planos, (a, e), (a, sin(i)) e (e, sin(i)), observou-se lacunas pro-

duzidas pelas principais ressonâncias seculares lineares ν5, ν6 e ν16. Quão eficiente são essas

ressonâncias em esgotar a população local de asteroides na região de Euphrosyne? E quão efi-

caz é uma barreira como eles quando forças não gravitacionais são consideradas? Vamos tentar

investigar estas questões na próxima seção.
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6.2 Elementos próprios sintéticos para asteroides na região

de Euphrosyne

Se queremos estudar a evolução dinâmica de grupos de asteroides na região de Euphro-

syne uma etapa preliminar é ter um catálogo de elementos próprios de asteroides. Nós ob-

tivemos elementos próprios sintéticos de acordo com o método descrito no capítulo 2 para

asteroides numerados e de múltipla oposição na região de Euphrosyne, definida como a região

entre as ressonâncias de movimento médio 5J : −2A e 2J : −1A com Júpiter e os valores de

sin(i) > 0.29. Nesta fase de nossa investigação, ainda não nos preocupamos com a possibili-

dade de ter asteroides na configuração de ressonância secular, por isso ainda não calculamos

elementos próprios ressoantes para objetos em tais configurações. Nós pré-selecionamos um

conjunto de 9608 asteroides numerados e 6172 de múltipla oposição baixados do site AstDyS

(http://hamilton.dm.unipi.it/astdys) em 25 de maio de 2011, que preenchiam os critérios de

ter semi-eixo maior osculador entre os centros das duas ressonâncias (2.8258 < a < 3.4 UA) e

inclinação osculadora maior que 16◦ ou sin(i) > 0.2756, de modo a incluir objetos com pequena

inclinação osculadora que podem ter valores de sin(i) próprio na região de Euphrosyne. Em

seguida, esses objetos foram integrados por 20 milhões de anos sob a influência de todos os

planetas de Vênus a Netuno (Mercúrio foi contabilizado como uma correção baricêntrica das

condições iniciais), com o integrador BURLISCH-STOER do pacote SWIFT (Levison e Dun-

can, 1994) modificada por Brož (1999) de modo a incluir um filtragem digital en linha para

remover todas as frequências com período inferior a 600 anos. Elementos próprios sintéticos

foram obtidos com o mesmo processo discutido em Carruba (2010b). Dos corpos sobreviven-

tes, 6841 asteroides numerados e 4034 de múltipla oposição foram encontrados com elementos

próprios na região de Euphrosyne. Este é uma amostra de dados significativamente maior do

que utilizado por Gil-Hutton (2006) e um pouco maior (9835 objetos contra os 9538 objetos

com o sin(i) > 0.295) do que for mais recentemente utilizado por Novaković et al. (2011) na

região de Euphrosyne.

A figura 6.4 apresenta as projeções no plano (a, e) (painel A) e (a, sin(i)) (painel B)

dos elementos próprios obtidos para os asteroides numerados e de múltipla oposição na área.

Asteriscos azuis mostrar asteroides com σa entre 0.0003 UA (o limite dado por Knežević e

Milani (2003) para elementos próprios sintéticos “estáveis”) e 0.01 UA (o limite para os casos
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Painel A Painel B

Figura 6.4: Painel A: mostra a projeção no plano (a, e) de asteroides de alta inclinação na região
de Euphrosyne. Asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σa entre 0.0003 e 0.01,
enquanto círculo vermelho mostra asteroides com σa maior que 0.01. Painel B: mostra a projeção no
plano (a, sin(i)) dos mesmo asteroides.

patológicos), enquanto círculo vermelho mostram asteroides com σa maior que 0.01 UA. Como

discutido em Milani e Knežević (1994), asteroides com grande desvio padrão em σa em semi-

eixo maior próprio são geralmente associados a ressonâncias de movimento médio de dois, três

ou quatro corpos. O grande desvio padrão em a é causado pela média necessária para produzir

os elementos próprios para asteroides envolvidos na libração dentro de uma ressonância. Linhas

verticais em vermelho mostram a localização de algumas das mais importantes ressonâncias de

movimento médio de dois e três corpos na região, enquanto as linhas azuis mostram a localização

das principais ressonâncias seculares lineares, usando a teoria de perturbação secular de segundo

ordem e quarto grau de Milani e Knežević (1994) para calcular as frequências próprias g e s

para a grade em (a, e) e (a, sin(i)) dos valores mostrados na figura 6.4 e os valores de ângulos

e excentricidade de (31) Euphrosyne. As ressonâncias seculares não lineares e ressonâncias

de quatro corpos foram discutidas na seção 6.1. As linhas inclinadas na figura 6.4, painel

A, descrevem a localização orbital da região para a qual o pericentro do asteroide é igual a

apocentro de Marte e pericentro de Marte, respectivamente.

Como pode ser visto na figura pode-se facilmente notar que i) a maioria da população de

asteroides esta concentrada na região entre as ressonâncias de movimento médio 9J : −4A e

2J : −1A, ii) a população de asteroides em inclinações superiores que do centro da ressonância

secular ν6 é escassa, ao contrário do que observado no cinturão principal central (Carruba

2010b, Carruba e Machuca 2011) e iii) existe uma população de objetos dentro da ressonância
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de movimento médio 2J : −1A (a população instável Griquas, Roig et al. 2002). Muitos

asteroides com valores “instáveis” de próprio a são caracterizados pela interação com uma rede

local de ressonâncias de quatro e possivelmente também de cinco corpos, que serão discutidas

na seção 6.4. Nós também observamos que muitas famílias de asteroides na área parecem ser

atravessadas pela ressonância secular ν6. O papel desta ressonância também vai ser investigado

com mais detalhes na seção 6.4.

Uma análise na projeção (a, sin(i)) mostra que a região de Euphrosyne pode ser dividido

em duas áreas pela ressonância de movimento médio 9J : −4A. A região entre as ressonâncias

de movimento médio 5J : −2A e 9J : −4A tem uma densidade muito menor de asteroides que

a região entre a 9J : −4A e 2J : −1A. A ressonância secular ν6 dividem esta região em duas

áreas, uma associada com (61) Danae, o menor numerado na região, em inclinações inferiores

ao centro da ν6 e uma associada com (705) Erminia, com maior inclinação. Para o semi-eixo

maior entre a 9J : −4A e 2J : −1A, podemos distinguir quatro grandes grupos em inclinações

crescente: de baixo para cima, os grupos associados com (1303) Luthera, (702) Alauda, (31)

Euphrosyne e (69032) (2002 WG17). No geral, nós apresentamos seis nomes das regiões para

descrever as áreas que foram identificadas nesta análise preliminar: Erminia, Danae, Luthera,

Alauda, Euphrosyne e a região (2002 WG17).

A figura 6.5 apresentamos uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides com os valores

dos erros em e (painel A) e em i (painel B) para elementos próprios “estáveis” (pontos pretos),

“instáveis” (asteriscos azuis) e “patológicos” (círculos vermelhos). Como na figura 6.4, as linhas

azuis mostram a localização das ressonâncias seculares principais da região. Pode-se observar

as regiões de menor densidade de asteroides associadas ao pericentro das ressonâncias seculares

lineares ν5 e ν6, e como a densidade é menor, mas não nula, em regiões próximas à ressonância

ν6. Além disso, como pode ser visto na figura, erros de excentricidade e inclinação são maiores

em asteroides de alta inclinação, mas não desprezível para asteroides em baixa inclinação,

ao contrário do que observado para objetos de alta inclinação na região da família de Pallas

(Carruba 2010b).

Finalmente, a figura 6.6 mostra uma projeção de asteroides no plano (a, g) (painel A) e em

(a, s) (painel B) na região da família de Euphrosyne. Asteriscos azuis mostrar asteroides com

desvio padrão em σg e σs entre 1 e 10, enquanto os círculos vermelhos mostram os asteroides com

σg e σs maior que 10. Aqui decidimos mostrar g e s como funções de a em vez de n para permitir
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Painel A Painel B

Figura 6.5: Painel A: uma projeção no plano (e, sin(i)) de asteroides na região da família de Euphro-
syne. Asteriscos azuis mostrar asteroides com desvio padrão em σe entre 0.003 e 0.1, enquanto círculo
vermelho mostram asteroides com σe maior que 0.1. Painel B: uma projeção no plano (e, sin(i)) dos
mesmos asteroides, mas nesta vez asteriscos azuis mostram asteroides com desvio padrão em σi entre
0.001 e 0.03, enquanto círculos vermelhos mostram asteroides com σi maior que 0.03.

uma comparação mais fácil destas figuras com a figura 6.4. Observe o efeito perturbador sobre

os valores de g em função de a perto da ressonância de movimento médio 2J : −1A (painel A)

também discutido em Carruba e Michtchenko (2009). Objetos com semi-eixo maior próximos à

valores da separatriz de 2J : −1A têm valores de erros nas frequências g e s classificados como

patológicos. Muitos objetos que parecem residir no interior das ressonâncias seculares ν6, ν5

e ν16 têm valores de frequências próprias tão perturbados pela presença do 2J : −1A que seu

estado de ressonância não é muito provavelmente real (com a possível exceção de uma pequena

população de objetos de baixa a cujas frequências se encontram dentro da ressonância ν6, este

estado será investigado na seção 6.5). Esta preocupação também se aplica a objetos dentro da

ressonância ν6 + 2ν7. Este e outras ressonâncias seculares não lineares serão investigadas em

mais detalhes na seção 6.4.

Para ter uma idéia preliminar da importância relativa do efeito de cada ressonância secu-

lar aqui começamos a verificar quantos objetos reais estão dentro de cada uma das ressonâncias

seculares que envolvem as frequências de Júpiter e Saturno g5, g6 e s6 na região, até a ordem

seis 4. Nós não incluímos nesta etapa ressonâncias envolvendo outros planetas. Pode-se notar

no entanto que, devido à valores próximos de g5 e g7 a localização das ressonâncias de Urano

estão próximos no espaço de elementos próprios a ressonância de pericentro envolvendo Júpi-
4Dada a sua importância (Carruba e Michtchenko 2009), também consideraremos a ressonância de ordem

oito z3 = 3ν6 + ν16, há 33 objetos dentro de 0.3 arcsec ano−1 a partir do centro da ressonância.
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Painel A Painel B

Figura 6.6: Painel A: uma projeção no plano (a, g) de asteroides na região da família de Euphrosyne.
Asteriscos azuis mostrar asteroides com desvio padrão em σg entre 1 e 10, enquanto os círculos verme-
lhos mostram os asteroides com σg maior que 10. Painel B: uma projeção no plano (a, s) dos mesmos
asteroides.

ter. Dividimos ressonâncias de acordo com as frequências dos asteroides que estão envolvidos

no argumento da ressonância. Assim, ressonâncias como a ν6 = g − g6 são ressonância tipo

g, ressonâncias, como a z1 = g − g6 + s − s6 são ressonâncias g + s e assim sucessivamente.

Como critério preliminar justificado a partir de experiências passadas com ressonâncias secula-

res (Carruba 2009a), os asteroides foram considerados asteroides como mais probabilidade de

estar dentro de uma ressonância secular, se a combinação de ressonâncias de suas frequências

próprias estivesse dentro de 0.3 arcsec ano−1 do centro de ressonância. Por exemplo, no caso da

ressonância z1 consideramos asteroides ressoantes candidatos com valores de g + s para dentro

de ∼= 0.3 arcsec ano−1, a partir da combinação de frequência planetária g6+ s6. Advertimos ao

leitor que este é um método preliminar e que o comportamento efetivo orbital de asteroides deve

ser verificado através da realização de simulações numéricas e verificando a dependência tem-

poral do argumento de ressonância. Os resultados de nossa análise são listados na Tabela 6.1.

O grande número aparente de asteroides na ressonância ν5 é um artefato causado pelo efeito

de proximidade da ressonância de movimento médio 2J : −1A. Podemos observar o número

relativamente grande de objetos em algumas ressonâncias de pericentro como a 3ν6 − ν5 e sur-

preendentemente em uma ressonância 2g+ s como a 2ν5+ ν16. Iremos continuar a investigação

destas e outras ressonâncias seculares nas próximas seções.
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Tabela 6.1: Ressonâncias secular principais na região de Euphrosyne, valor da frequência
e número de asteroides ressoantes.

Argumento de ressonância Valor da frequência Número de asteroides
arcsec ano−1 ressoantes
ressonância g

ν5 4.257 2445
ν6 28.243 210

2ν5 + ν6 12.2523 7
2ν6 + ν5 20.2476 58
2ν5 − ν6 -19.729 0
2ν6 − ν5 52.229 66
3ν5 − ν6 -7.736 0
3ν6 − ν5 40.236 106
3ν5 − 2ν6 -43.715 0
3ν6 − 2ν5 76.215 39

ressonância s
ν16 -26.345 82

ressonância g + s
ν5 + ν16 -22.088 0
ν6 + ν16 1.898 21

2ν5 − ν6 + ν16 -46.074 0
2ν6 − ν5 + ν16 25.884 1

ressonância g + 2s
ν5 + 2ν16 -48.433 73
ν6 + 2ν16 -24.884 1

ressonância g − s
ν5 − ν16 30.602 47
ν6 − ν16 54.588 1

2ν5 − ν6 − ν16 6.616 0
2ν6 − ν5 − ν16 78.574 78

ressonância g − 2s
ν5 − 2ν16 56.947 70
ν6 − 2ν16 80.933 1

ressonância 2g + s
2ν5 + ν16 -17.813 138
2ν6 + ν16 30.141 45

ν5 + ν6 + ν16 6.155 56

ressonância 2g − s
2ν5 − ν16 34.859 72
2ν6 − ν16 82.831 86

ν5 + ν6 − ν16 58.845 3
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6.3 Ressonâncias seculares lineares na região de Euphrosyne

Para melhorar a nossa compreensão da dinâmica local, nesta seção vamos estudar o com-

portamento do argumento de ressonância de asteroides que encontramos que satisfazem o cri-

tério de 0.3 arcsec ano−1 para as ressonâncias seculares ν5 e ν16 e o critério de 0.8 arcsec ano−1

para a ressonância secular ν6. Quantos desses objetos estão atualmente em uma configuração

de ressonância, e que tipo de configurações de ressonância são possíveis?

Asteroides em ou perto das ressonâncias seculares podem mostrar essencialmente cinco

tipos de comportamento do argumento de ressonância em função do tempo. A figura 6.7 mostra

um exemplo de cada um desses comportamentos para cinco asteroides próximos à ressonância

ν5, o comportamento é qualitativamente o mesmo para as outras duas ressonâncias. Já que aqui

estamos interessados em dar apenas uma discussão qualitativa dos possíveis regimes seculares,

nós vamos mostrar na figura o comportamento no tempo do argumento osculador ressoante,

sem que hajamos filtrado algum termo de curto período como em outros trabalhos.

Asteroides fora de uma ressonância secular estão em órbitas de circulação: o argumento

de ressonância circula de 0◦ a 360◦ (figura 6.7, painel A), abrangendo todos os possíveis valores

do ângulo ressoante (�−�5, no caso da ressonância ν5). Outra classe de órbitas são chamados

estados de libração. Nestes estados o argumento da ressonância ou oscila em torno de 0◦

(figura 6.7, painel B), neste caso temos libração alinhada (para a ressonância ν5 o pericentro do

planeta e do asteroide estão alinhados), ou em torno de 180◦ (figura 6.7, painel C), e neste caso

temos libração anti-alinhada, uma vez que o asteroide e o pericentro do planeta são separados

por um ângulo de 180◦. Finalmente, os asteroides com órbitas próximas à separatriz podem

alternar fases de libração alinhada e circulação (figura 6.7, painel D), ou libração anti-alinhada

e circulação (figura 6.7, painel E).

Cada um dos objetos dentro do critério de frequência ressoante foi integrado com o in-

tegrador SWIFT_MVSF, do pacote SWIFT (Levison e Duncan, 1994) modificado por Brož

(1999), mais de 20 milhões de anos sob a influência gravitacional de todos os planetas e (1)

Ceres e seus argumentos de ressonâncias form analisados. Objetos em órbitas em circulação

serão indicados por pontos pretos nas seguintes figuras, asteroides em estados de libração ali-

nhada serão mostrados por pontos azuis cheios, enquanto os objetos em órbitas que alternar

entre circulação e libração (ou alinhada ou anti-alinhado) serão mostrados por asteriscos ver-
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Painel A

Painel B Painel C

Painel D Painel E

Figura 6.7: Comportamento temporal do argumento da ressonância � − �5 para asteroides em
órbitas de circulação (painel A), em estados de libração alinhada (painel B), em estados de libração
anti-alinhada (painel C), em órbitas que comutam estados de libração alinhada e circulação (painel D)
e estados de libração anti-alinhada e circulação (painel E).
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des. Identificar asteroides em configurações de ressonância nos permitirá lidar melhor com o

problema da identificação de famílias. Começaremos nossa análise com o caso da ressonância

secular ν6.

6.3.1 O papel da ressonância secular ν6

A ressonância secular ν6 é a ressonância secular linear principal no cinturão de asteroides

(Morbidelli e Henrard 1991) e é um conhecido mecanismo dinâmico para a produção de meteo-

ritos na Terra (Bottke et al. 2006). Analisamos o comportamento do argumento de ressonância

dos 210 asteroides que satisfazem o critério ±0.8arcsec ano−1 descrito na seção 6.2. Encon-

tramos 63 objetos em órbitas de circulação, identificados por pontos pretos na figura 6.8, e 30

asteroides alternando fases de circulação e libração (asteriscos verdes na figura 6.8, 7 delas com

fases de libração alinhada e 23 deles mostrando as fases de libração anti-alinhada. Não é de

surpreender que não identificamos asteroides em órbitas em libração alinhada, pois estes obje-

tos são altamente instáveis (Carruba e Morbidelli 2011). O que foi surpreendente é o número

elevado de asteroides anti-alinhados (pontos vermelhos cheios na figura 6.8): foram identifica-

dos 92 asteroides em configuração anti-alinhada da ressonância ν6 (ver Tabelas 6.2, 6.3), que é

um número maior de asteroides que na região da família de Tina recentemente identificados na

mesma configuração orbital (91 corpos, Carruba e Morbidelli 2011). A grande presença de aste-

roides em libração anti-alinhada na região da família de Alauda, além de ser um resultado muito

interessante na dinâmica em si mesmo, têm consequência para o que diz respeito à identificação

da família: como existe uma grande população de asteroides em libração anti-alinhada de ν6

na região, apropriados elementos próprios ressoantes devem ser calculados para esses corpos,

seguindo uma das abordagens descritas no Carruba e Morbidelli (2011). Além disso, pode ser

visto claramente que os asteroides anti-alinhados de ν6 formam a fronteira da região de Alauda.

Qual é a eficácia da ressonância secular ν6 na formação de limites dinâmicos para a população

local de asteroides, quando forças não gravitacionais estão presentes? Vamos investigar este

assunto em uma seção posterior.
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Figura 6.8: A projeção no plano (a, sin(i)) de asteroides dentro de 0.8 arcsec ano−1 a partir do
centro da ressonância secular ν6. Pontos pretos mostram as posições orbitais de asteroides em órbitas
em circulação, pontos vermelhos cheios mostram asteroides em órbitas em estados de libração anti-
alinhada e asteriscos verdes identificam asteroides em órbitas alternando circulação e libração.
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Tabela 6.2: Identificação e configuração ressoante de asteroides numerados em ressonância
secular linear de ν6 na região de Euphrosyne.

Id. asteroide Configuração ressoante Grupo de asteroides, se houver
3939 anti-alinhado de ν6
6613 anti-alinhado de ν6 31
8563 anti-alinhado de ν6
19565 anti-alinhado de ν6
30995 anti-alinhado de ν6
48193 anti-alinhado de ν6
66772 anti-alinhado de ν6
77426 anti-alinhado de ν6
78385 anti-alinhado de ν6
81888 anti-alinhado de ν6
92174 anti-alinhado de ν6
94213 anti-alinhado de ν6
94225 anti-alinhado de ν6
99010 anti-alinhado de ν6
106114 anti-alinhado de ν6
106676 anti-alinhado de ν6 31
117433 anti-alinhado de ν6
127414 anti-alinhado de ν6
138605 anti-alinhado de ν6
140410 anti-alinhado de ν6 76090
144673 anti-alinhado de ν6
157706 anti-alinhado de ν6
158591 anti-alinhado de ν6
160254 anti-alinhado de ν6
163632 anti-alinhado de ν6
165085 anti-alinhado de ν6
170037 anti-alinhado de ν6
172410 anti-alinhado de ν6 31
185714 anti-alinhado de ν6
188172 anti-alinhado de ν6 31
189017 anti-alinhado de ν6
192580 anti-alinhado de ν6
199536 anti-alinhado de ν6 182817
202346 anti-alinhado de ν6
202625 anti-alinhado de ν6
217311 anti-alinhado de ν6 31
224545 anti-alinhado de ν6 76090
232079 anti-alinhado de ν6 31
242600 anti-alinhado de ν6
242681 anti-alinhado de ν6
243427 anti-alinhado de ν6
243446 anti-alinhado de ν6 31
246676 anti-alinhado de ν6
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Tabela 6.3: Identificação e configuração ressoante de asteroides de múltipla oposição em
ressonância secular linear de ν6 na região de Euphrosyne.

Id. asteroide Configuração ressoante Grupo de asteroides, se houver
1998 UZ5 anti-alinhado de ν6
2001 LR1 anti-alinhado de ν6
2001 SW87 anti-alinhado da ν6
2002 RM225 anti-alinhado de ν6 31
2002 TL263 anti-alinhado de ν6 182817
2002 VO10 anti-alinhado de ν6
2003 GL2 anti-alinhado da ν6
2004 RE207 anti-alinhado de ν6 31
2005 JD49 anti-alinhado de ν6
2005 WQ20 anti-alinhado de ν6
2006 DZ190 anti-alinhado de ν6 31
2006 QT22 anti-alinhado de ν6
2007 RQ24 anti-alinhado de ν6 182817
2008 UN32 anti-alinhado de ν6
2000 TD33 anti-alinhado de ν6
2001 QP135 anti-alinhado de ν6
2002 CG139 anti-alinhado de ν6
2008 DU81 anti-alinhado de ν6
2008 HN66 anti-alinhado de ν6
2001 KV63 anti-alinhado de ν6
2003 AR62 anti-alinhado de ν6
2003 BP9 anti-alinhado de ν6
2005 SE178 anti-alinhado de ν6
2006 SD371 anti-alinhado de ν6 31
2002 PL33 anti-alinhado de ν6
2002 RK175 anti-alinhado de ν6
2002 SD25 anti-alinhado de ν6
2003 QX76 anti-alinhado de ν6
2004 BY54 anti-alinhado de ν6 182817
2004 CL20 anti-alinhado de ν6
2004 RE333 anti-alinhado de ν6 31
2004 TD11 anti-alinhado de ν6
2004 TD279 anti-alinhado de ν6
2005 EJ25 anti-alinhado de ν6
2005 SR22 anti-alinhado de ν6
2005 WN37 anti-alinhado de ν6
2006 KH20 anti-alinhado de ν6
2006 PR19 anti-alinhado de ν6 76090
2006 QH113 anti-alinhado de ν6
2007 RV38 anti-alinhado de ν6
2007 TK170 anti-alinhado de ν6
2008 CR50 anti-alinhado de ν6
2008 DZ52 anti-alinhado de ν6
2008 YT137 anti-alinhado de ν6
2009 CS56 anti-alinhado de ν6
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Figura 6.9: A projeção no plano (a, sin(i)) de asteroides dentro de 0.3 arcsec ano−1 a partir do centro
da ressonância secular ν5. Pontos azuis identifica objetos em estados de libração alinhada, os outros
símbolos têm o mesmo significado que na figura 6.8.

6.3.2 O papel da ressonância secular ν5

A outra ressonância secular linear principal envolvendo frequências do pericentro é a

ressonância ν5. Um grande número de objetos (2445) satisfazem o critério ±0.3arcsec ano−1

na seção 6.2. A figura 6.9 apresenta uma projeção no plano (a, sin(i)) de objetos em circulação

(2284 objetos, pontos pretos), em libração anti-alinhada (7 asteroides, pontos vermelhos cheios),

em libração alinhada (20 objetos, pontos azuis cheios), e objetos em órbitas de comutação

(133 corpos, asteriscos verdes). Notavelmente, identificamos pela primeira vez objetos em

órbitas de libração alinhada e anti-alinhada na região. Objetos em estados anti-alinhados da

ν5 são encontrados principalmente em alta inclinação, nas regiões de (69032) 2002 WG17 e

Euphrosyne, enquanto os objetos em libração alinhada são encontrados em todas as regiões,

com exceção da área de (61) Danae. A lista de objetos em estados de libração da ν5 é dada na

Tabela 6.4.

Com relação à ressonância ν6, descobrimos que o número de objetos em estados de libração

é limitado: há um total de 27 asteroides ressoantes contra os 94 asteroides em estados de
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Tabela 6.4: Identificação e configuração ressoante de asteroides em ressonância secular
linear de ν5 na região de Euphrosyne.

Id. asteroide Configuração ressoante Grupo de asteroides, se houver

49606 anti-alinhado de ν5
90551 anti-alinhado de ν5
138890 anti-alinhado de ν5
150652 anti-alinhado de ν5
157401 anti-alinhado de ν5
242435 anti-alinhado de ν5 31
2004 HT56 anti-alinhado de ν5

7215 alinhado de ν5
13936 alinhado de ν5
38550 alinhado de ν5
40500 alinhado de ν5
48218 alinhado de ν5
51263 alinhado de ν5
68014 alinhado de ν5
97399 alinhado de ν5
102492 alinhado de ν5
106792 alinhado de ν5
115750 alinhado de ν5
139759 alinhado de ν5
160242 alinhado de ν5
212547 alinhado de ν5
2009 SZ96 alinhado de ν5
2005 GA10 alinhado de ν5
2006 TF68 alinhado de ν5
2007 TR398 alinhado de ν5
2009 UM88 alinhado de ν5
2009 UL136 alinhado de ν5 31
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libração anti-alinhada de ν6. Isso é compreensível se considerarmos a maior largura no domínio

(a, e, sin(i)) da ressonância ν6 com relação à ν5, previsto por modelos analíticos, tais como os

descritos em Yoshikawa (1987) e Morbidelli e Henrard (1991). Não foi possível encontrar um

critério mais rigoroso para a identificação de objetos ressoantes em base de sua frequência g.

Objetos em estados alinhados e anti-alinhados têm valores de frequência no mesmo intervalo de

objetos em estados de circulação. Só uma análise de seu comportamento no tempo do ângulo

de ressonância é portanto capaz de identificar corretamente esses objetos, nesta fase de nossa

pesquisa.

6.3.3 O papel da ressonância secular ν16

Foram identificados um total de 74 asteroides (47 numerados e 27 de múltipla oposição)

que satisfazem o nosso critério préselecionado de 0.3 arcsec ano−1 para a ressonância secular

ν16. Nenhum desses asteroides foi encontrado em um estado puro de libração de ν16. Nós, no

entanto, observamos um objeto que alterna fases de libração alinhada e circulação (145555) 2006

MQ12 e dois asteroides que alternam fases de libração anti-alinhada e circulação (165809) 2001

RK78 e (176579) 2004 BF73. Todos os três asteroides não sobreviveram ao tempo da integração,

o que pode sugerir um efeito desestabilizador dessa ressonância na região. Vamos continuar

a investigação do papel da ressonância ν16 na próxima subseção, onde o efeito Yarkovsky é

considerado como um mecanismo de mobilidade dinâmica.

6.3.4 Integrações com Yarkovsky

Foi observado que a região entre as ressonâncias de movimento médio 5J : −2A e 9J : −4A

e acima da ressonância ν6 é dinamicamente estável (Carruba e Machuca 2011), mas ainda

caracterizada por um baixo número de asteroides. Qual é a eficácia como barreiras dinâmicas

das principais ressonâncias seculares e de movimento médio na região: ou seja, a ν6, ν16 e a

9J : −4A? Pode a baixa densidade de asteroides entre as ressonâncias de movimento médio

5J : −2A e 9J : −4A ser explicada pelo efeito dessas ressonâncias sobre a população de objetos

migrantes para menores semi-eixo maior por causa do efeito Yarkovsky das regiões de Alauda,

Euphrosyne e (69032)?
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Para responder a esta pergunta, integramos numericamente os asteroides reais perto de ν6

e ν16 que satisfazem o critério de frequência de proximidade com as ressonâncias seculares, com

SWIFT_RMVSY, o integrador simplético de Brož (1999) que simula a versão diurna e sazonai

do efeito Yarkovsky, mais de 200 milhões de anos com a influência gravitacional de todos os

planetas de Vênus a Netuno (Mercúrio foi contabilizado como uma correção baricêntrica das

condições iniciais). Nós escolhemos esses asteroides próximos à dois ressonâncias seculares,

porque a ressonância ν6 marca a fronteira da região de Alauda e a ν16 na região Euphrosyne.

Como os asteroides na região são em sua maioria do tipo C, foram utilizados os valores dos

parâmetros de efeito Yarkovsky apropriados para tais corpos (Carruba et al. 2003). Nós

usamos um conjunto de orientações do eixo de rotação com -90◦ com relação ao plano orbital,

pois nosso objetivo é investigar a difusão de asteroides de Alauda, Euphrosyne e (69032) para

as regiões inferiores de semi-eixo maior baixo, e para a orientação negativa do eixo de spin a

deriva Yarkovsky reduz o a do asteroide. Assumimos períodos obtidos sob a aproximação que

a frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio do objeto, e que um asteroide de

1 km tivera um período de rotação de 5 horas (Farinella et al. 1998). Nenhuma reorientação

foi considerada, de modo que a deriva causada pelo efeito Yarkovsky fosse a máxima possível.

Nós integramos o conjunto de corpos com raio de 100 m de modo a obter informações sobre

a ressonância que se cruzam em uma velocidade de deriva um pouco maior que para objetos

de quilômetros de tamanho. Como nosso objetivo era obter informação sobre a possibilidade

de asteroides possam chegar à região de Danae e Erminia de menor semi-eixo maior inicial,

acreditamos que a nossa abordagem foi justificada.

Dos 122 clones de asteroides que tinham uma frequência inicial perto do centro da res-

sonância ν6, apenas sete partículas (5.7% do total) sobreviveram a passagem a três principais

ressonâncias de movimento médio na região a 1J : −3S : −1A, 9J : −4A e 7J : −3A, o que

pode explicar a baixa densidade de objetos nas regiões de Danae e Erminia. As outras partí-

culas, em configurações de libração anti-alinhada ou em circulação de ν6, tinham aumentado

suas excentricidades ao nível de cruzar a órbita de planetas terrestres por causa da passagem

através de uma dessas ressonâncias e foram perdidos em escalas de tempo de alguns milhões

de anos. 15 partículas foram perdidas na passagem da 1J : −3S : −1A, 41 foram perdidas na

passagem da 9J : −4A e 57 na passagem da 7J : −3A (2 partículas foram perdidos por causa

da interação com outros ressonâncias menores como a 2J : −2S : −2A). A figura 6.10, painel
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Painel A

Painel B Painel C

Figura 6.10: Painel A: uma projeção osculadora no plano (a, sin(i)) da evolução orbital de um clone
de (1998 SD16), cada ponto mostra a posição orbital a cada 600 anos. Os outros símbolos são os mesmos
que na figura 6.4. Painel B: a evolução temporal do argumento ressoante ν6 (� −�6) para a mesma
partícula (pontos azuis). Painel C: a evolução temporal da excentricidade da partícula (pontos pretos);
note o aumento da excentricidade da partícula quando deixa a configuração de libração anti-alinhada
de ν6.

A, mostra uma projeção no plano (a, sin(i)) da evolução orbital de um clone de (1998 SD16),

um asteroide em uma configuração anti-alinhada de ν6, que tinha o comportamento típico de-

monstrado para muitos objetos em tal configuração orbital. O clone do asteroide sobreviveu à

passagem pela ressonâncias 1J : −3S : −1A e 9J : −4A, permanecendo em uma configuração

de libração anti-alinhada de ν6 (veja o argumento da ressonância na figura 6.10, painel B).

Esta configuração impediu que o asteroide atingisse a valores da excentricidade de cruzamento

planetário (ver Carruba e Morbidelli 2011 para uma descrição deste mecanismo de proteção)

até que o asteroide atingiu à ressonância de movimento médio 7J : −3A, escapou da configura-

ção anti-alinhada, e sua excentricidade aumentou para níveis de cruzamento planetário e então

ficou perdida em uma escala de tempo de alguns milhões de anos.
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O mecanismo de cruzamento das três ressonâncias, consequente aumento na excentrici-

dade da partícula e perda por causa de encontros com planetas aplicada a partículas em estados

de circulação de ν6 e também para os 71 partículas de teste perto da ressonância secular ν16

que nós integramos, dos quais apenas quatro (mais uma vez, cerca de 5.7% do total) atingiram

à região de Danae e Erminia (nenhuma dessas partículas permaneceu em uma configuração de

libração de ν16 durante a duração da simulação). No geral, a passagem pelas múltiplas barreiras

(as três ressonâncias de movimento médio na região) pode explicar porque a densidade de obje-

tos nas regiões de Danae e Erminia é relativamente baixa. Se apenas cerca de 6% dos asteroides

com maior semi-eixo maior pode chegar a esta região, seria de esperar que a densidade de ob-

jetos deve ser uma função crescente do semi-eixo maior, ou seja, máximo para maior semi-eixo

maior e mínimo no lado esquerdo da ressonância de movimento médio 7J : −3A, que é o que

observamos. Isso se nenhum objeto foi originalmente presente nas regiões de Danae e Erminia.

O fato de que estas regiões são dinamicamente estáveis (Carruba e Machuca 2011) e ainda

pouco povoadas pode, portanto, estar relacionado com os mecanismos que criou a população

primordial de asteroides de alta inclinação.

Entre os objetos originalmente em estados de circulação de ν6, encontramos duas inte-

ressantes evoluções temporais. A figura 6.11, painel A, mostra a evolução temporal do argu-

mento de ressonância ν6 de um clone de (2006) 239117 HM94, um objeto que foi capturado

em um estado de ressonância anti-alinhada de ν6. O fato de que a captura é possível, pode ter

consequências interessantes para a origem da família de Tina, uma família de asteroides, cujos

membros estão todos na configuração de tal ressonância (Carruba e Morbidelli 2011). Esta

simulação pode indicar que asteroides anti-alinhados de ν6 podem ser atualmente capturados

dentro de tal configuração, e que (1222) Tina, o maior asteroide na família, pode não precisar

ter sido capturado nas fases primordiais de nosso Sistema Solar. Mais trabalho é entanto ne-

cessário para concluir se capturas em um estado anti-alinhado de ν6 por mobilidade Yarkovsky

poderão aplicar-se à família Tina.

Finalmente, a figura 6.11, painel B, mostra o ângulo de ressonância de (209448) 2004

FO137, um objeto temporariamente capturado em um estado de ressonância alinhada de ν6.

Foi o único objeto que encontramos em nossa integração que foi capturado em um estado tal

que sobreviveu por um tempo bastante longo (cerca de 40 milhões de anos), sem experimentar

encontros planetários.
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Painel A
(239117) 2006 HM94

Painel B
(209448) 2004 FO137

Figura 6.11: Evolução temporal do argumento de ressonância ν6 de um clone de (239117) 2006 M94
(Painel A, capturado em um estado de ressonância anti-alinhada de ν6) e de (209448) 2004 FO137
(Painel B, capturado em um estado de ressonância alinhada de ν6).

6.4 Famílias dinâmicas e clumps na região de Euphrosyne

Agora que obtivemos um conjunto fiável de elementos próprios para asteroides numerados

e de múltipla oposição na região da família de Euphrosyne, o próximo passo lógico é a obtenção

de famílias dinâmicas e clumps na região. Começaremos nossa análise, considerando os grupos

dinâmicos no espaço de elementos próprios usando o método descrito no capítulo 3.

A região da família de Euphrosyne é delimitado pelas ressonâncias de movimento médio

5J : −2A e 2J : −1A no próprio a. Para efeitos de identificação das famílias, podemos

distinguir seis regiões, definidas na seção 6.2, pelo nome do asteroide com o menor número na

região: Erminia, Danae, Luthera, Alauda, Euphrosyne e (69032) 2002 WG17. A ressonância

de movimento médio 9J : −4A separa as regiões de Danae e Erminia das mais populosas áreas

de Luthera, Alauda e Euphrosyne. A pequena região de alta inclinação em torno de (69032) é,

finalmente, separada da área de Euphrosyne por um intervalo de inclinações e está ligado a esta

região apenas para valores muito elevados do cut-off d0. Tendo em conta os limites dinâmicos

na área, podemos calcular a distância nominal cut-off d0 e Nmin para três áreas: a região de

Danae e Erminia, a área de Luthera, Alauda e Euphrosyne, e da pequena região (69032).

A figura 6.12 mostra o Nmin e o máximo número max(Ni) de asteroides em função da

velocidade de cut-off, para a região de Danae e Erminia (painel A) e para a região de Luthera,

Alauda e Euphrosyne (painel B). A distância nominal da velocidade de cut-off, tal como definido
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Painel A Painel B

Figura 6.12: O Nmin e o número máximo max(Ni) de asteroides em função da velocidade de cut-off,
na região de Danae e Erminia (painel A) e de Euphrosyne, Alauda e Luthera (painel B).

no Beaugé e Roig (2001) é de 164.05 m/s para asteroides nas primeiras áreas 5, e de 64.4 m/s

para asteroides na segunda região, mais populosa. Nesses cut-off, os valores correspondentes

de Nmin são 6 e 9, respectivamente. Sobre a região de Luthera, Alauda e Euphrosyne, o fato

de que max(Ni) é muito maior (mais que o dobro) do que Nmin pode ser um indício de que os

objetos de fundo são mais numerosos que os da família, ao contrário do que acontece na região

da família de Phocaea (Carruba 2009b) 6. Finalmente, a distância nominal da velocidade de

cut-off d0 para a região (69032) é 269 m/s e neste cut-off oito objetos são necessários para

formar um clump e 20 para uma família.

Para identificar as famílias e clumps em uma região, um diagrama de estalactites é normal-

mente usado. Diagramas de estalactites exibem os grupos identificados em vários cut-off pelo

código de cores. Se um asteroide em um cut-off dado é um membro de uma família dinâmica é

identificado por um quadrado preto, se é um membro de um clump por um quadrado vermelho,

e não é mostrado se não é um membro do grupo. O procedimento para criar um diagrama

de estalactites é o seguinte: primeiro, identificamos o cut-off para o qual todos os asteroides

dentro das barreiras dinâmicas da região são encontrados, por exemplo, no caso da região de

(69032), a 550 m/s a família encontrada na região se funde com a família de Euphrosyne, então

550 m/s é o limite máximo para o qual a região é definida. O cut-off é então baixado e entre os
5Foram excluídos nessas áreas os poucos asteroides em inclinação superior a 0.5, que claramente não estavam

ligados a toda a família e que iria aumentar significativamente a distância nominal da velocidade de cut-off se
são incluídos.

6Regiões onde asteroides de fundo são mais numerosos que os da família são caracterizadas por valores
maiores de max(Ni) em relação a Nmin porque neste caso um único objeto pode estar associado a um dado
valor de cut-off com um grande número de asteroides que não são membros de uma família.
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asteroides que não são mais membros dos grupos se olha para procurar outros possíveis grupos.

O cut-off é então baixado novamente e repete-se o procedimento até que nenhum grupo seja

encontrado na região 7. Agora que introduzimos as ferramentas para a determinação da família,

estamos prontos para olhar as famílias e clumps na região. Vamos olhar primeiro para os grupos

no espaço de elementos próprios e em seguida, considerar possíveis aglomerações no domínio

das frequências próprias (Carruba e Michtchenko 2007, 2009). Asteroides perto no domínio de

frequências podem ser tanto membros de um grupo de colisão que derivou de uma ressonância

secular, ou objetos presos pela dinâmica local em uma região limitada. Neste trabalho nosso

objetivo é investigar o efeito que a dinâmica secular tem sobre a população local de asteroides,

vamos portanto concentrar nossos esforços em estudar os grupos no domínio de frequências

dentro ou perto a ressonâncias seculares não lineares, usando métricas de distância apropriadas

para cada caso de ressonância secular de interesse (Carruba e Michtchenko 2007, 2009). Em

particular, para grupos nas ressonâncias g+ s, g+2s, g− s, g−2s, 2g+ s e 2g− s, as seguintes

métricas de distância podem ser usadas:

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(g + s))2, (6.1)

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(g + 2s))2, (6.2)

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(g − s))2, (6.3)

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(g − 2s))2, (6.4)

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(2g + s))2, (6.5)

f =

√√√√h1

(
Δn

h0

)2

+ h2(Δg)2 + h3(Δ(2g − s))2, (6.6)

(onde h1 = h2 = h3 = 1). Devemos ressaltar que o objetivo de procurar grupos no espaço de

frequências não é tentar reconstruir o campo de velocidade inicial de ejeção, senão para procurar

objetos que eram membros de uma família que derivou em uma ressonância secular não linear
7Usando o método de Beaugé e Roig para determinar N0, o número mínimo de objetos necessários para

formar um clump ou uma família é uma função do cut-off.
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ou para grupos de asteroides que estão dentro de tais ressonâncias. O método tradicional HCM

no domínio de elementos próprios pode não reconhecer esses corpos como membros de uma

família. Por exemplo, nas regiões das famílias Eos e Vesta ex-membros da família dos típicos

tipos taxonômicos K e V derivavam em tais ressonâncias e não são mais reconhecidas como

parte do grupo pelo HCM tradicional. É para resolver tais casos, vamos olhar para os grupos

no adequado domínio de frequências próprias. Começamos nossa análise considerando a região

de Euphrosyne.

6.4.1 A região de Euphrosyne

A região de Euphrosyne é limitada em semi-eixo maior pelas ressonâncias de movimento

médio 9J : −4A e 2J : −1A. É separada da região de (69032) por uma área de baixa densidade

de asteroides em aproximadamente 0.5 no sin(i) e da região de Alauda por uma região de

baixa densidade em sin(i) ∼= 0.41. Comunicações a região de Euphrosyne é possível através

da mobilidade Yarkovsky impulsionada através da ressonância secular ν5, que conecta à região

(69032) e a área de Erminia, a ressonância ν6 (conecta à região de Erminia), e através da

ressonância de movimento médio de três corpos 2J : −5S : −2A (e outras ressonâncias na área)

que conectam a região à área de Alauda. A distância nominal da velocidade de cut-off, tal

como definido no Beaugé e Roig (2001) é de 64.4 m/s para asteroides nesta área e Nmin foi de

9 asteroides e 21 para uma família.

Foram identificadas quatro famílias e três clumps na área. A figura 6.13, painel A, mostra

um diagrama de estalactites para a região. A 65 m/s a região de Euphrosyne é dividida em

quatro famílias e três clumps, mas como todos esses grupos não são visíveis em baixos valores

de cut-off, eles não satisfazem os critérios introduzidos em Carruba (2010b) para ter um grupo

dinâmico robusto (a família deve ser visível em pelo menos 20% do cut-off utilizado, ou seja,

cerca de 20 m/s), nós não os consideramos como possíveis grupos dinâmicos. O grupo (7605),

identificado como uma família em Novakovic et al. (2011), não é observável como um grupo em

64.4 m/s, mas nós identificamos um novo clump separado em torno de (140072) não relatado

em outros trabalhos. A figura 6.13, painel B, mostra uma projeção no plano (a, sin(i)) da

família e o clump identificados neste trabalho. Muito interessante foi identificar na família de

Euphrosyne 13 asteroides em estados de libração anti-alinhada de ν6, um em estado de libração

anti-alinhada de ν5 (242435), e um em estado de libração alinhada de ν5 (2009 UL136). Como
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Painel A Painel B

Figura 6.13: Um diagrama de estalactites para objetos na região de Euphrosyne (painel A), a linha
horizontal vermelha mostra o nível da distância nominal cut-off e uma projeção no plano (a, sin(i)) das
famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo (pontos pretos) na região, (painel
B).

para objetos em configurações de ressonâncias seculares lineares a abordagem padrão para

calcular as famílias de asteroides não é aplicável, deve-se concluir que na família de Euphrosyne

os grupos devem ser procurados no espaço de mais apropriados elementos próprios ressoantes

de ν6, conforme definido no Carruba e Morbidelli (2011). Uma discussão sobre este assunto

serão dadas na seção 6.5.

Em seguida, analisamos utilizando o nosso critério preliminar de 0.3 arcsec ano−1, quantos

asteroides em ressonâncias seculares não lineares estavam presentes na região de Euphrosyne.

A região é atravessada por uma rede muito rica de ressonâncias seculares não lineares: no que

concerne a ressonâncias tipo g, nós identificamos seis asteroides perto da ressonância 2ν5 + ν6,

sete perto da ressonância 2ν6 + ν5, cinquenta perto da ressonância 2ν6 − ν5, três perto da

ressonância 3ν6 − 2ν5 e 27 perto da ressonância 3ν6 − ν5. Seis objetos estavam perto da

ressonância ν6 + ν16 de tipo g + s, 47 asteroides estavam perto a ressonância 2ν6 − ν5 − ν16

de tipo g − s, 17 , 9 e 57 asteroides estavam perto das ressonâncias ν5 + ν6 + ν16, 2ν6 + ν16 e

2ν5 + ν16 de tipo 2g+ s respectivamente e 11 perto da ressonância 2ν6 − ν16 de tipo 2g− s. No

geral, encontramos asteroides próximos a ressonâncias seculares não lineares de tipo g, g + s,

g − s, 2g + s, 2g − s, de modo que quatro métricas de distância dadas pelas equações 6.1,

6.3, 6.5 e 6.6 devem ser usadas para encontrar grupos dinâmicos em domínios de frequência

na região. O cut-off de frequência nominal nestes domínios foi de 0.47 arcsec ano−1, e neste

cut-off um clumps precisava ter pelo menos 8 membros, uma família 20 asteroides. Nós não
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Tabela 6.5: Grupos dinâmicos identificados na região de Euphrosyne.

Grupos Id Número de Ressonância Número de objetos
membros ressoantes

Famílias de elementos próprios

31 1419 ν6(12),ν5(2) 14

Clumps de elementos próprios

140072 8 2ν5+ν16 3

Famílias de frequências

18318 453 2ν6 − ν5 − ν16 26
73524 47 2ν6 − ν5 − ν16 6
34846 36 ν5 + ν6 + ν16 2
16708 484 2ν5 + ν16 34

105597(140072) 15 2ν5 + ν16 12
101810 47 2ν6 − ν16 7

encontramos algum clump nos domínios de frequência investigado, mas nós identificamos seis

famílias, duas associadas com ressonâncias g − s, três associadas com ressonâncias 2g + s e

uma associada com a ressonância 2g− s. As famílias em torno de (18318) e (16708) são partes

da família de (31) Euphrosyne (que não contem a (31) Euphrosyne) ao longo das ressonâncias

seculares 2ν6−ν5−ν16 e ν16+2ν5. Encontramos quatro novas famílias ao longo das ressonâncias

2ν6 − ν5 − ν16 (73524, seis objetos perto à ressonância), ν5 + ν6 + ν16 (34846, 2 objetos perto à

ressonância), 2ν5 + ν16 (105597, 12 objetos perto à ressonância) e 2ν6 − ν16 (101810, 7 objetos

perto à ressonância). Um clump muito interessante perto de (105597), caracterizado por sua

interação com a ressonância 2ν5 + ν16, é o equivalente ao clump encontrado no domínio de

elementos próprios perto de (140072). A lista completa das famílias e clumps identificados na

região é dada na Tabela 6.5.
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6.4.2 A região de Alauda

A região de Alauda está na mesma faixa de semi-eixo maior que a região de Euphrosyne,

da qual é separada por uma região de baixa densidade em sin(i) ∼= 0.41. Ela é separada da

região de Luthera por uma área de baixa densidade em sin(i) ∼= 0.34. Comunicação para a

região de Danae é possível através de migração pela ressonância ν6, e a região está ligada à

região de Euphrosyne e Luthera através da ressonância de movimento médio de três corpos

2J : −5S : −2A e outras ressonâncias de movimento médio mais fracas. A distância nominal

da velocidade de cut-off e o valor de Nmin são os mesmos que para a região de Euphrosyne

(64.4 m/s e 9 asteroides, respectivamente).

Foram identificadas duas famílias e nove clumps na área. A figura 6.14, painel A, mostra

um diagrama de estalactites para a região. Identificamos duas famílias em torno de (1101) e

(18996), e nove clumps em torno de (702), (3025), (10654), (10813), (21224), (26324), (30995),

(84404) e (182817). Como também encontrados por Novakovic et al. (2011), a família de (702)

Alauda de Gil-Hutton (2006) é agora dividida em grupos menores, o clump de (702) e as famílias

de (1101) e (18996). Recuperamos os clumps de (702) e (3025) de Novakovic et al. (2011), outros

clumps menores encontrados neste trabalho são novos ou identificados por outros asteroides

em Novakovic et al. (2011). O clump em torno de (26324) interage com a ressonância secular

3ν6−ν5 (três membros estão dentro de 0.3 arcsec ano−1 a partir do centro da ressonância), mas

não encontramos qualquer outro clump interagindo com as ressonâncias secular não lineares.

A figura 6.14, painel B, mostra uma projeção no plano (a, sin(i)) das famílias e dos clumps

identificados neste trabalho. De interesse particular é um grupo em torno de (182817) de seis

membros. Enquanto o grupo tem um número de membros não suficientemente grande para ser

classificado como um clump, quatro de seus membros estão em configurações de libração anti-

alinhada de ν6, tornando-o o terceiro grupo no cinturão principal em ser encontrado nesse tipo

de órbita (Carruba e Morbidelli 2011). Continuaremos a investigação deste grupo na seção 6.5.

Em seguida analisamos, utilizando o nosso preliminar critério de 0.3 arcsec ano−1, quan-

tos asteroides em ressonâncias seculares não lineares estavam presentes na região de Alauda.

Encontramos três asteroides perto da ressonância 3ν6 − 2ν5, 24 perto da 3ν6 − ν5 e 15 perto da

ressonância 2ν6 − ν5, todas as ressonâncias de tipo g. Nós também identificamos 11 asteroides

perto da ressonância ν6 + ν16 de tipo g + s e 7 asteroides perto da ressonância 2ν6 + ν16 e 7
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Painel A Painel B

Figura 6.14: Um diagrama de estalactites para objetos na região de Alauda (painel A), a linha
horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma projeção no plano (a, sin(i))
das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo na região (pontos pretos), (painel
B).

perto da ν5 + ν6 + ν16 de tipo 2g + s. Outras ressonâncias seculares tinham populações de

2 asteroides ou menos. Em geral, encontramos asteroides próximos a ressonâncias seculares

não lineares de tipo g , g + s e 2g + s, de modo que duas métricas de distância dadas pelas

equações 6.1 e 6.5 devem ser usadas para obter grupos dinâmicos em domínios de frequências

na região. A frequência nominal de cut-off nestes domínios foi de 0.44 arcsec ano−1, e neste

cut-off um clump precisava ter pelo menos 11 membros, uma família 28 asteroids. Nós não

encontramos nenhum grupo associado com ressonâncias g + s, mas no domínio (n, g, g + s)

encontramos um clump de 16 membros perto de (276), associado com a ressonância secular

3ν6 − ν5 (três membros em ressonância), e um grupo de 10 objetos (basta apenas mais um

membro para formar um clump) próximo a (30575) novamente associada com a ressonância

secular 3ν6 − ν5 (seis membros em ressonância, é equivalente ao clump de (26324) no domínio

de elementos próprios). Não conseguimos encontrar novos clumps no domínio (n, g, 2g + s). A

lista completa das famílias e clumps identificados na região é dada na Tabela 6.6.

6.4.3 A região de Luthera

A região de Luthera está na mesma faixa em semi-eixo maior que a região de Euphrosyne,

e em um intervalo de seno da inclinação entre 0.29 e 0.34. A distância nominal e o valor de

Nmin são os mesmos que para a região de Euphrosyne.
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Tabela 6.6: Grupos dinâmicos identificados na região de Alauda.

Grupos Id Número de Ressonância Número de objetos
membros ressoantes

Famílias de elementos próprios

1101 42
18996 24

Clumps de elementos próprios

702 10
3025 11
10654 11
10813 10
21224 10
26324 18 3ν6 − ν5 3
30995 11
84404 10
182817 6 ν6 4

Famílias de frequências

276 16 3ν6 − ν5 3
30575 10 3ν6 − ν5 6
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Painel A Painel B

Figura 6.15: Um diagrama de estalactites para objetos na região de Luthera (painel A), a linha
horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma projeção no plano (a, sin(i))
das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo na região (pontos pretos), (painel
B).

Foram identificadas cinco famílias em torno de (780), (781), (1040), (21799) e (103668) na

região (veja o diagrama de estalactites na figura 6.15). Recuperamos as famílias de (780) e (781)

e o clump de (5931) encontrados por Novakovic et al. 2011, e encontramos três novas famílias

na região, dois dos quais no limite de detecção (21799) e (103668), com 21 membros cada.

Dezoito clumps menores, principalmente em baixas inclinação, também foram identificados

neste trabalho em torno de (285), (4152), (5931), (5959), (10606), (13684), (19078), (19696),

(20409 ), (26558), (28904), (31762), (40218), (42386), (62633), (69559), (71335) e (87944).

Tendo em vista o grande número de clumps na área, não mostramos sua projeção orbital no

domínio (a, sin(i)) na figura 6.15, painel B.

Em seguida analisamos, utilizando o nosso critério preliminar de 0.3 arcsec ano−1, quantos

asteroides em ressonâncias seculares não lineares estavam presentes na região de Luthera. A

região de Luthera é atravessada por uma rede muito rica de ressonâncias seculares não lineares,

no que concerne a ressonâncias tipo g encontramos três objetos perto da ressonância 2ν6 + ν5,

cinco asteroides perto da ressonância 2ν6 − ν5, um na ressonância 3ν6 − ν5 e 20 na ressonância

3ν6 − 2ν5. Nós identificamos 10 objetos próximos à ressonância ν5 + 2ν16 de tipo s + 2g, 10 e

52 asteroides perto das ressonâncias de tipo g − s ν5 − ν16 e 2ν6 − ν5 − ν16 respectivamente,

10 objetos na proximidade da ressonância de tipo g − 2s ν5 − 2ν16, 3 e 11 asteroides perto

da ressonâncias de tipo 2g + s 2ν6 + ν16 e 2ν5 + ν16 e 10 e 52 objetos perto das ressonâncias

de tipo 2g − s 2ν5 − ν16 e 2ν6 − ν16 cada. Em geral, encontramos asteroides próximos as
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ressonâncias seculares não lineares de tipo g, g + 2s, g − s, g − 2s, 2g + s e 2g − s, de modo

que as métricas de distância dadas pelas equações 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 devem ser usadas

para obter grupos dinâmicos no domínios de frequências na região. A frequência nominal de

cut-off nestes domínios foi de 0.47 arcsec ano−1, e neste cut-off um clump precisava ter pelo

menos 12 membros, uma família 30 asteroides. Um grupo de 10 asteroides perto de (54571)

foi de excepcional interesse por causa da interação de 8 de seus membros com as ressonâncias

secular ν5 + 2ν16, ν5 − ν16, ν5 − 2ν16, 2ν5 + ν16 e 2ν5 − ν16. O clump no cruzamento destes

cinco ressonâncias também foi observada no domínio de elementos próprios perto de (69559) e

apresentam similaridades com o clump de (6246), perto da família de Phocaea (Carruba 2010a),

que também estava no cruzamento de duas ressonâncias seculares (ν5 + ν16 e ν16 − 2ν6, nesse

caso). Tais grupos podem possivelmente ser formados por asteroides que derivavam na área por

causa da dinâmica local em vez de ser grupos reais de colisão. Deve-se notar que é a primeira

vez que um grupo de asteroides é encontrado no cruzamento de cinco ressonâncias secular não

lineares. Nos domínios (n, g, g − s) e (n, g, 2g − s) também encontramos uma família perto de

(781) com 572 membros, com 52 membros perto da 2ν6 − ν5 − ν16 e com 52 membros perto à

ressonância secular 2ν6−ν16. Esta grande família de frequências corresponde a família baseado

em elementos próprios de (781) e inclui também os clumps de (4152), (5959), (13684), (26558),

(28904) e (87944). A lista completa das famílias e clumps identificados na região é dada na

Tabela 6.7.

6.4.4 A região de Danae e Erminia

As regiões de Danae e Erminia são delimitados no semi-eixo maior pelas ressonâncias de

movimento médio 5J : −2A e 9J : −4A. A região de Danae é separada da região de Erminia

pela ressonância secular ν6, e a região de Erminia é atravessada pelas ressonâncias seculares

ν5 e ν16. A distância nominal da velocidade de cut-off é de 164.05 m/s para asteroides nessas

áreas, e Nmin foi de 6 asteroides.

Nós identificamos três famílias e seis clumps na região, nenhum dos quais foram relata-

dos em trabalhos anteriores, que usaram uma pequena velocidade de cut-off, mais adequada

para a região de Euphrosyne como um todo. A figura 6.16, painel A, mostra o diagrama de

estalactites para a área, enquanto painel B da mesma figura mostra a localização orbital em

(a, sin(i)) de famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo (pontos pre-
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Tabela 6.7: Grupos dinâmicos identificados na região de Luthera.

Grupos Id Número de Ressonância Número de objetos
membros ressoantes

Famílias de elementos próprios

780 47
781 189 2ν6 − ν16 15
1040 475
21799 21
103668 21

Clumps de elementos próprios

285 19
4152 9
5931 19
5959 16
10606 12
13684 12
19078 13
19696 15
20409 15
26558 10
28904 13
31762 14
40218 17
42386 10
62633 10
69559 16 ν5 + ν16, ν5 ± 2ν16, 10

2ν5 ± ν16
71335 9
87944 9

Famílias de frequências

781 572 2ν6 − ν5 − ν16(52), 104
2ν6 − ν16(52)

Clumps de frequências

54571(69559) 10 ν5 + ν16, ν5 ± 2ν16, 10
2ν5 ± ν16
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Painel A Painel B

Figura 6.16: Um diagrama de estalactites para objetos na região de Danae e Erminia (painel A),
a linha horizontal vermelha mostra o nível da distância nominal cut-off e uma projeção no plano
(a, sin(i)) das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo (pontos pretos) na
região, (painel B).

tos) na região. Duas de nossas famílias, uma em torno de (773) e (22101), estão localizados

em valores relativamente baixos de inclinação e devem realmente ser consideradas famílias de

“inclinação baixa”. Mais interessante é a família em torno de (76090): descobrimos que três

de seus membros estão realmente em estados de libração anti-alinhada de ν6: (140410, 224545

e 2006 PR19). O fato de que esta família também é feita de libradores anti-alinhados de ν6

implica que o uso de elementos próprios padrão não é adequada para esta região, elementos

seculares de ν6 definidos com um dos procedimentos descritos no Carruba e Morbidelli (2011)

devem ser usados para esta área. Continuaremos a investigação deste tema na próxima seção.

Finalmente dos seis clumps identificados neste trabalho, apenas um está na região de Erminia,

em torno de (4460). Três clumps foram encontrados em semi-eixos maior maiores que o centro

da 7J : −3A e dois em baixo semi-eixo maior na região de Danae. O baixo número de clumps

encontrados em baixo semi-eixo maior é compatível com o nosso cenário em que asteroides de

Danae são objetos que migraram de maior semi-eixos maior, como investigado na seção 6.3.4.

Em seguida analisamos, utilizando o nosso critério preliminar de 0.3 arcsec ano−1, quan-

tos asteroides em ressonâncias seculares não lineares estavam presentes na região de Danae.

Encontramos um asteroide em cada um desses três ressonâncias seculares não lineares: (2006

YQ7) dentro da ressonância 2ν6−ν5−ν16, (199575) no interior da ressonância 2ν5+ν16 e (2003

SM193) dentro da ressonância ν5 + ν6 + ν16. Oito asteroides foram encontrados na ressonância

2ν6 + ν16 e cinco no interior da ressonâncias secular ν5 + ν6 + ν16 de tipo 2g + s. Como a
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maioria dos possíveis objetos ressoantes na área estão em ressonâncias de tipo g e 2g + s, foi

utilizada a métrica de distância no espaço (n, g, g − s) definido pela equação 6.5 para obter

grupos no domínio da frequência própria. A frequência nominal de cut-off neste domínio foi

de 1.1 arcsec ano−1 e neste cut-off um clump precisa ter pelo menos 17 membros, uma família

43 asteroides. Encontramos dois grupos perto das duas ressonâncias secular 2g + s: um clump

de 23 objetos próximos a (43522), três membros que satisfazem o critério de 0.3 arcsec ano−1

para a ressonância secular ν5 + ν6 + ν16, e uma família em torno de (1191) de 105 membros,

com seis possíveis membros em libração da 2ν6+ν16. A família de frequência de (1191) engloba

as duas famílias encontradas no domínio de elementos próprios em torno de (773) e (22101),

mas curiosamente não seus dois asteroides menor numerados nessas duas famílias. O clump

de (43522) não inclui qualquer asteroide em estado de libração anti-alinhada de ν6. A lista

completa das famílias e clumps identificados na região é dada na Tabela 6.8.

6.4.5 A região de (69032)

A região de (69032) é delimitada em semi-eixo maior pela ressonâncias de movimento

médio 2J : 5S : −2A e 2J : −1A e na inclinação para os valores do sin(i) > 0.5. A região é

atravessada por todas as três principais ressonâncias secular lineares e tem uma população de

54 objetos. Nós obtivemos famílias e clumps no domínio (a, e, sin(i)). A distância nominal da

velocidade de cut-off d0 para a região é 269 m/s. Neste cut-off oito objetos são necessários para

formar um clump e 20 para uma família. O menor grupo de objetos numerados identificado

neste cut-off é o clump em torno de (77899) (2001 TS117), com dez membros. Dois outros

clumps são visíveis na região, um em torno de (101950) (1999 RB29) com 9 membros e um

em torno de (101674) (1999 CU106) com 10 membros. Um clump em torno de (138756) (2000

SC273) que é visível em um cut-off superior não é distinguível em d0 = 270 m/s. No entanto,

tem alguma importância tendo em vista a natureza ressoante de alguns de seus membros, que

serão discutidos em mais detalhes mais tarde. Os resultados são resumidos na figura 6.17, no

painel A, onde mostramos um diagrama de estalactites para a região. Novamente, nenhum

desses grupos pode ser encontrada em trabalhos anteriores, devido ao menor cut-off na área

usado por outros pesquisadores. No painel B, mostramos uma projeção no plano (a, sin(i)) dos

mesmos clumps. O fato de que esses grupos são bastante dispersos em inclinação pode sugerir
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Tabela 6.8: Grupos dinâmicos identificados na região de Danae.

Grupos Id Número de Ressonância Número de objetos
membros ressoantes

Famílias de elementos próprios

773 26 2ν6 + ν16 2
22101 40
76090 24 ν6 3

Clumps de elementos próprios

386 7
2651 12
4460 8
23956 7
96237 7

Famílias de frequências

1191 105 2ν6 + ν16 6

Clumps de frequências

43522 23 ν5 + ν6 + ν16 3
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Painel A Painel B

Figura 6.17: Um diagrama de estalactites para objetos na região de (69032) (painel A), a linha
horizontal vermelha mostra o nível de distância nominal cut-off e uma projeção no plano (a, sin(i))
das famílias (círculos cheios), clumps (asterisco) e asteroides de fundo (pontos pretos) na região, (painel
B).

que eles são ou não provenientes de eventos de colisão ou que são grupos dispersos pela rede

local de ressonâncias. Mais estudos seriam necessários para esclarecer este ponto.

Então, verificamos quantos asteroides em ressonâncias seculares estão presentes na região,

de acordo ao critério 0.3 arcsec ano−1, definido na seção 6.2. Descobrimos que 11 asteroides

estão perto da ressonância ν5 e 3 objetos estão dentro da ressonância 2ν6−ν5−ν16. Um objeto

foi encontrado em cada um das seguintes ressonâncias: ν6, 2ν5 + ν6, 2ν6 + ν5, 3ν6 − ν5, z1 e

2ν5 − ν6. Como a maioria dos objetos ressoantes estão em ressonâncias tipo g e g − s, foi

utilizada a métrica de distância no espaço (n, g, g − s) definido pela equação 6.3 para obter

grupos no domínio das frequências próprias. O cut-off de frequência nominal neste domínio

foi de 3.3 arcsec ano−1 e neste cut-off um clump precisava ter pelo menos 6 membros. Só

encontramos um clump em torno de (90551) (2004 FR121), que correspondem ao clump em

elementos próprios em torno de (138756) e cujos membros são perto do centro da ressonância

ν5. Outro clump em torno de (111676) (2002 BJ21) não foi distinguível no cut-off de frequência

nominal. Nós também verificamos o comportamento do ângulo de ressonância ν5 de todos os 11

asteroides que satisfeitos nosso critério de 0.3 arcsec ano−1. Enquanto a maioria dos membros

estavam em estados de circulação, descobrimos que (90551) foi alternando estados de libração

anti-alinhada com circulação e (116808) foi alternando entre os estados de libração alinhada e

circulação. O papel da ressonância secular ν5 como uma possível fonte de asteroides na região
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Tabela 6.9: Grupos dinâmicos identificados na região de (69032).

Grupos Id Número de Ressonancia Número de objetos
membros ressoantes

Clumps de elementos próprios

77899 10
101674 10
101950 9
138756 7 ν5 2

Clumps de frequências

90551 6 ν5 2

necessita, em nossa opinião, futura investigação. A lista completa dos grupos identificados

nesta região é dada na Tabela 6.9.

6.5 Famílias no espaço de elementos próprios da ressonân-

cia ν6

A região de Euphrosyne é caracterizada pela presença de vários asteroides em estados de

libração anti-alinhada de ν6 (e ν5). Para estes objetos a abordagem padrão de Knezević e Milani

(2003) para calcular elementos próprios sintéticos não se sustenta, e mais adequados elementos

ressoantes devem ser calculados. Duas abordagens para este problema são possíveis (Carruba

e Morbidelli 2011). Na primeira abordagem a excentricidade própria ressoante é tomada como

a excentricidade máxima no ciclo de libração anti-alinhada quando σ = � − �6 = 180◦ e

dσ/dt > 0. Como no nível mais simples da teoria de perturbação a ressonância ν6 é caracterizada

pela conservação da quantidade:

k
′
2 =

√
1− e2(1− cos i), (6.7)
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a inclinação própria ressoante pode ser calculada a partir da excentricidade própria ressoante

via equação 6.7. O semi-eixo maior próprio é calculado com a abordagem padrão para ele-

mentos próprios sintéticos de Knezević e Milani (2003). Na segunda abordagem semi-eixo

maior e inclinação próprias são calculados com o método padrão de Knezević e Milani (2003).

A excentricidade própria é calculada com o seguinte procedimento: calculamos os elementos

equinociais ressoantes e cos(� − �6), e sin(� − �6) filtradas de forma a eliminar todas as

frequências correspondentes a períodos de 300000 anos, e analisar o espectro de Fourier de

essas novas quantidades. A segunda frequência de maior amplitude (a primeira está associada

com a excentricidade forçada de asteroides Tina) é identificada com a nova frequência própria

(gσ), e a amplitude associada com esta frequência é identificada com a nova “excentricidade”

própria (ou livre). Para órbitas em libração anti-alinhada gσ é a frequência de libração e a

excentricidade própria é a amplitude de libração. Mas em princípio, a excentricidade própria e

gσ podem ser definidos para qualquer órbita, mais seu significado geométrico é diferente. Erros

no próprio e e frequência gσ são calculados com o mesmo método utilizado para os elementos

próprios sintéticos tradicionais.

Como a segunda abordagem pode ser estendida para órbitas não em estados de libração

anti-alinhada de ressonâncias seculares não lineares e uma vez que nosso objetivo é ver como

ressonâncias seculares lineares afetam o processo de determinação da família nesta única região

do cinturão de asteroides, decidimos utilizar o segundo método de ressonância e calculamos

elementos próprios para todos os asteroides na região. Descobrimos que para a região Euphro-

syne a distância nominal da velocidade de cut-off é maior no domínio de elementos próprios

ressoantes, sendo 71.3 m/s versus 64.4 m/s para os elementos próprios padrão. Neste cut-

off, determinamos que a família de (31) Euphrosyne, que tinha 1419 membros no espaço de

elementos próprios sintéticos, dos quais 12 estavam em libração anti-alinhada de ν6 e um em

libração anti-alinhada de ν5, tinha 1422 membros e apenas seis desses objetos estavam em

libração anti-alinhada de ν6 (nenhum em libração anti-alinhada de ν5 foi encontrado na família).

O uso de elementos próprios ressoantes permitiu reduzir o número de objetos em libração

anti-alinhada na família de Euphrosyne por um fator de 50%, e como esses objetos são cla-

ramente estados dinâmicos distintos que o resto dos membros da família, o uso de elementos

próprios ressoantes leva uma identificação mais robusta da família, em nossa opinião. Um com-

portamento semelhante foi observado para a família na região de Danae próximo a (76090), que
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continha três asteroides em libração anti-alinhada de ν6, nenhuma dos quais foi recuperado no

espaço de elementos próprios ressoantes.

Pelo contrário, o clump na região de Alauda de seis objetos próximos de (182817), quatro

dos quais estavam em libração anti-alinhada de ν6, apareceu como um clump de nove mem-

bros no espaço de elementos próprios ressoantes, cinco dos quais na configuração de libração

anti-alinhada. No geral, o uso de elementos próprios ressoantes reduze o número de asteroides

em libração anti-alinhada encontrados em famílias constituídas principalmente de circuladores,

e aumenta o número de membros em grupos compostos principalmente de objetos em libra-

ção anti-alinhada. Não foi observada diferença significativa sobre as famílias feitas apenas de

circuladores.
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Capítulo 7

Conclusões

Neste trabalho obtivemos valores de elementos próprios sintéticos para 323 objetos nu-

meradas, 190 asteroides de múltipla oposição e 112 de única oposição, na região estendida de

Pallas, dos quais 288 têm elementos próprios na região de Pallas, Não calculamos elementos

sintéticos para os 38 asteroides que foram perdidas durante a simulação. A maior amostra de

elementos próprios obtidos por também considerar os objetos de múltipla e única oposição foi

bastante útil para a determinação das famílias de asteroides.

Identificamos sub-estruturas e clumps na região da família de Pallas usando CHCM e

FHCM. No espaço de elementos próprios um novo clump foi identificado em torno de (25853)

(2000 ES151) (o clump aparece como uma sub-estrutura no domínio de frequência próprias),

também forem encontradas três sub-estruturas na região. No espaço de frequência próprios um

clump foi identificado em torno de (9082) Leonardmartin e também forem encontrados cinco

sub-estruturas no espaço.

Investigamos a evolução dinâmica quando o efeito Yarkovsky é considerado de clumps me-

nores e famílias identificados em Carruba (2010b) no domínio de elementos próprios e frequên-

cias. Achamos que nenhum dos clumps menores obtidos em Carruba (2010b) está interagindo

com as ressonâncias seculares não-lineares na região. Os clumps clássicos em torno de (40134)

1998 QO53, (75938) 2000 CO80, (33969) 2000 NM13, (208080) 1999 VV180, e (70280) 1999

RA111 têm tempos de observabilidade grande e poderia ser considerados candidatos razoáveis

para grupos provenientes de eventos de colisão. Nós confirmamos a presença da família (4203)

Brucato observável no espaço de frequências próprias (n, g, g + s), que têm os maiores tempos

de observabilidade de todos os grupos na região.
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Sobre o estudo da distribuição Emmenthal de asteroides de alta inclinação:

• Revisamos o conhecimento sobre elementos próprios sintéticos de asteroides na região de

alta inclinação sin(i) > 0.3. Encontramos 10073 objetos numerados na página web de

AstDyS entre 2.0 e 3.4 UA. Obtivemos mapas de elementos próprios sintéticos para as

duas regiões candidatas e a região de teste de alta densidade de asteroides e identificamos

todas as principais ressonâncias de movimento médio de duas, três e quatro corpos e

ressonâncias seculares não lineares nas areas.

• Obtivemos mapas de densidade da região e identificamos duas áreas caracterizadas por

baixa densidade de objetos e uma area de teste de alta densidade de objetos. A primeira

área estava na faixa central principal (o região de “Pallas”), enquanto a segunda estava

no cinturão externo principal (o região de “Euphrosyne”). Nós simulamos a evolução

dinâmica a longo prazo de partículas teste nessas regiões, quando a força Yarkovsky for

considerada. Apesar da densidade baixa de objeto observados, as duas áreas de baixa

densidade foram na sua maioria caracterizadas por uma ampla permanência de objetos no

tempo, da ordem de 100 milhões de anos ou mais, e não mostraram diferenças qualitativas

significativas com a área de teste altamente povoada.

Sobre o estudo da dinâmica secular da região de Euphrosyne

• Identificamos novas populações de asteroides na configuração de libração anti-alinhada

de ν6 e alinhada e anti-alinhada de ν5 (Tabelas 6.2, 6.3 e 6.4). Uma nova população de 92

objetos em estados ressoantes anti-alinhados de ν6 acrescenta à população anteriormente

conhecida na área da família de Tina e próximo a Vinifera. Além disso, foram identifi-

cados sete asteroides na configurações de libração anti-alinhada de ν5 e 22 asteroides em

configurações de libração alinhada de ν5, até então desconhecido na literatura.

• Estudamos a possível migração de objetos para as regiões de Danae e Erminia de menor

semi-eixos maior quando o efeito Yarkovsky é considerado. Apenas 5% dos objetos simu-

lados atingiu as regiões de Danae e Erminia, enquanto o resto da população foi perdido

por causa da interação com uma das ressonâncias de movimento médio 1J : 3S : −1A,

9J : −4A ou 7J : −3A, que aumentou as excentricidades das partículas de teste para

níveis de encontros com planetas.
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• Identificamos famílias e clumps no domínio dos elementos próprios e no domínio de

frequências próprias mais apropriado para as ressonâncias seculares não lineares na re-

gião. Nós introduzimos uma nova abordagem para estudar a interação com grupos em

ressonâncias seculares não lineares.

• Identificamos dois novos grupos em estados de libração anti-alinhada de ν6 em torno

de (76090) e (182817), que são respectivamente o segundo e terceiro grupo no Sistema

Solar que são encontrados em nesta configuração, depois que a família de Tina (Carruba

Morbidelli e 2011), e um clump perto de (54571), visível no domínio (a, e, sin(i)) e em

diferentes domínios de frequência, que é o primeiro grupo encontrado em cruzamento

com cinco ressonâncias seculares não lineares, as ressonâncias seculares ν5+2ν16, ν5−ν16,

ν5 − 2ν16, 2ν5 + ν16 e 2ν5 − ν16.

• Estudamos grupos no domínio de elementos próprios das ressonâncias seculares lineares.

Como a família em torno de (31) Euphrosyne e dois clumps que têm alguns membros

em estados de libração anti-alinhada de ν6, verificamos que diferença em determinação

da família seria encontrada se apropriados elementos próprios para as configurações de

ressonância desses objetos foram usados. Nós descobrimos que o uso de elementos próprios

de ressonância reduziu o número de asteroides em libração anti-alinhada encontrados em

famílias constituídas principalmente de circuladores e aumentou o número de membros em

grupos compostos principalmente de objetos em libração anti-alinhada. Não foi observada

diferença significativa sobre famílias feitas apenas de circuladores.

Enquanto neste trabalho, nós respondemos perguntas sobre a identificação de família,

muitas questões ainda precisam ser resolvidas. A análise taxonômica de asteroides na região,

incluindo dados SDSS-MOC4 seria útil para detectar intrusos possível nas famílias que nós

identificamos aqui (ver, por exemplo, o trabalho de Novakovic et al. 2011 para uma revisão

mais recente de dados na área). Revisão das propriedades de colisão e de rotação também

pode ser de ajuda para obter uma melhor compreensão dos processos na região de Euphrosyne.

Enquanto estes são certamente dignos do campo de pesquisa, acreditamos que ultrapassam o

propósitos deste trabalho, cujo objetivo foi estudar o efeito que a rede local de ressonâncias

seculares tinha e tem sobre o processo de identificação de famílias.
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Apêndice A

Resumo CBDO - Difusão de grupos

dinâmicos na região das famílias de Pallas

e Hansa

Cópia da versão publicada do resumo Difusão de grupos dinâmicos na região das famílias

de Pallas e Hansa publicado no XV Colóquio Brasilero de Dinâmica Orbital, 2010.
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PÔSTER # 17

DIFUSÃO DE GRUPOS DINÂMICOS NA REGIÃO DAS FAMÍLIAS DE

PALLAS E HANSA

V. Carruba1, J. F. Machuca1, H. P. Gasparino1

1FEG, UNESP, Brasil

Famílias dinâmica de asteroides são grupos de objetos identificados nos espaços dos ele-

mentos próprios (a, e, sin(i)) (semi-eixo maior, excentricidade, e seno da inclinação) ou das

frequências próprias (n, g, g+s) (frequência de movimento médio n, de precessão do argumento

do pericentro g, e da longitude do nodo s). Clumps são grupos menores com um número de

objetos grande bastante para ser estatisticamente significativos, mas não grande bastante para

ser considerados como famílias. O fato de vários asteroides estarerem próximos nos espaços dos

elementos próprios ou das frequências próprias não necessariamente garante que o grupo seja o

resultado da quebra por colisão de um corpo maior. Efeitos dinâmicos de migração como resso-

nâncias planetárias de movimento médio ou seculares ou os efeitos Yarkovsky e YORP podem

ter causado a temporária aproximação desses corpos, especialmente em regiões caracterizadas

pela presença de ressonâncias.

Neste trabalho estudaremos a evolução dinâmica devida a perturbações planetárias e

efeitos não gravitacionais de membros de famílias e clumps recentemente identificados na região

das famílias de Pallas e Hansa (Carruba 2010b). O estudo do número de objetos que são

membros de um grupo em função do tempo no passado e no futuro deveria permitir estimar a

significância estatística dos grupos identificados em Carruba (2010b), assim como foi feito para

as famílias e clumps na região de Phocaea (Carruba 2010a).



Apêndice B

Resumo SAB - Dynamical group

identification in the region of the

Euphrosyne family

Cópia da versão publicada do resumo Dynamical group identification in the region of the

Euphrosyne familya publicado na XXXVI Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira,

2011.
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PAINEL 270

DYNAMICAL GROUP IDENTIFICATION IN THE REGION OF THE

EUPHROSYNE FAMILY

J. F. Machuca1, V. Carruba1

1FEG, UNESP, Brasil

Among highly inclined asteroids the external region of the main belt beyond the 5J :

−2A mean motion resonance with Jupiter has long been known to host the Euphrosyne and

Alauda families. The region is confined in semimajor axis between the 5J : −2A and 2J :

−1A mean-motion resonances with Jupiter, and is characterized by the presence of the ν6,

ν5 and ν16 linear secular resonances, as well as by the z1, z2, z3 and other non-linear secular

resonances. Using a set of proper elements available at the AstDyS at the time, Gil-Hutton

(2006) identified seven families and thirteen clumps in the region. In this work we employed

the Frequency Modified Fourier Transform method to obtain synthetic proper elements for

5446 numbered and 3479 multi-opposition objects in the region of the Euphrosyne family, and

used this data to re-obtain families and clumps in the domain of proper elements (a, e, sin(i))

and proper frequencies (n, g, g + s). Preliminary results show that the region is dominated

by the Euphrosyne, Alauda, (16708), and, possibly, Luthera, Gil-Hutton asteroid families,

with the other groups either being minor families or clumps, or substructures of the larger

families. Data on asteroid taxonomy, SDSSMOC3 data, cumulative size distributions, collisions

timescales, rotation rates and synthetic proper elements dynamical maps of this region will also

be presented in this work. More information on this subject can be found in Machuca, Carruba,

and Gasparino 2011.



Apêndice C

Artigo MNRAS - Dynamical erosion of

asteroid group in the region of the Pallas

family, 2011

Cópia da versão publicada do artigo Dynamical erosion of asteroid group in the region of

the Pallas family, publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v.

412, p. 2052-2062, 2011.

96



���� ���� �� �	�
��� ���� ��� ��������� ������ �������������������� ���������!�"��#

$%&'()*'+ ,-./).& .0 '/1,-.)2 3-.45/ )& 16, -,3).& .0 16, 7'++'/ 0'()+%

89 :;<<=>;?@ A9 B9 C;DE=D; ;FG H9 I9 J;KL;<MFN
OPQRST OUVWX QYZ[\][^ S[]^VYZ[T _`]ab \c \VUd[eVf[ g`hVZ[^ c S^[UcZb^biV[T _][`[ZVUi]cZ j[T RS klmknopkqT r`[sV^

���tu�t� ���� ��vtwxt
 ��� �t�t�vt� ���� y���xt
 �z{ �� �
�|��}~ ��
w ���� �tu�twxt
 ��

��������
�� � �������� ������ ��� ������� ����� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������ ���������
������ ��� �������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ����� �� ������ �� ��������� ������ ��
��� ������ ��� ������������� ¡����� �� ����� ��� ���� �� ��������� �� ���� ������������ ¢£ ¤ ¥�¦§¨�
©���� � ª���� ��� ����� ��  ������ �� ���������� ���� «��� �� ����¬������ �� �� �� ¦¥«���
®����  ��������� ��������� ��� ��������� ��� ��ª�� ������ �� ����¬������������ � ª�����  ��
¯�������� ������ ��� ��� ����  ����� ��� �������� ������ �� � ��� °±¥«���

²�³�� ��������� �� ������� �� ��� ���� �� ������� �������� ���� ��� ´µ ������� ���������
 ����� �� ��� ������� ¶������� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ ������� ���� ������� �������
 �������� ��� � ������ ��� ���� ��� ·�������� ��������� �� ��� ������� ����  ��� ���� ��� ´µ
���������� ¸���� ���������� ��� ��������� ������ �� ·�� ���� ��� ������� ��������� �� ���
����������� ������ ���� ��� ´µ ��������� �� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ����������
���� «��� ��� ����� �� �³������ ��� ���� �� �������  �������� ����� �� � �������� �����  �
¶���� ��

¡������� �� ����������� ��� ����¬���� ��� ����� �� ��� ����� �������� ��� ������ ������·��
�� ��� �������� ������ ���� ���¬������������� ������� ��� ����������� ¹� ·�� ���� ���� �� ���
����� ������ � ������  � ¶���� � �� ��������� ����������� ���� ���¬������ ������� ����������
�� ��� ������� ©�� ��������� ������ ������ ¢¥§¦¨ §ºº» ¼½±¦� ¢¾±º¦»¨ °¥¥¥ ¶½»¥� ¢¦¦º¿º¨
°¥¥¥ ²«§¦� ¢°¥»¥»¥¨ §ººº ÀÀ§»¥ ��� ¢¾¥°»¥¨ §ººº ÁÂ§§§ ���� ����� ������� ����� �����
��� �����  � ���������� ������� �� ���������� ��� ������ ����������� ���� ����������� �������
¹� ���·�� ��� �������� �� ��� ¢°¥¦¨ ¯������ ������ � ����� �� �� ��� ����� �� ������
���Ã������� ¢Ä� Å� Å Æ Ç¨ ���� ��� ��� ������� ������� ����� ���� �� ��� ������ �� ��� �������

ÈÉÊ ËÌÍÎÏÐ ��������� ��������� Ñ ����� �������� ���������Ò ��������

Ó ÔÕ��Ö×Ø��ÔÖÕ
ÙÚ ÛÜÝÝÞßÜ à����ß�� ��� 	ÞÝÝ�Ú� 
�Ü�Þ
 �� �ÞÝ Ú������� Ý��ÜÝ��Ú�
��� �Ü��Ü
 �Ü���� Ý����Ú �Ü
 Ý���
��� ÙÚ ��Ü� �Ü��Ý� Ü��Ú�
� ����Ý
���Ú�
� �Ü�����
 ÜÚ� 	�Þ��
 �Ú ��� 
�Ü	� �� �Ý���Ý �����Ú�
 ÜÚ�
�Ý��Þ�Ú	��
 àÛÜÝÝÞßÜ � ��	��	��Ú� ����� ��Ý� �ß�Ü�Ú�� ÜÚ� ���
	ÞÝÝ�Ú� Ú������� �� Ü
��Ý��� �Ü��Ú��� �Ü
 Ý���
��� Ü��Ú� ����
��� Ü�ß��� ÜÚ� Üß
��Þ�� �Ü�Ú��Þ�� ��
�Ý�ßÞ���Ú �� �ß��	�
 �Ú ���

ÜÝ�Ü� �ÞÝ���Ý��Ý�� ��� ��ÚÜ��	
 �� Ü
��Ý���
 ��Ý� 
�Þ���� Þ
�Ú�
��ÚÜ��	Ü� �Ü�
 ÜÚ� 	�Ü�
 �Ú��	Ü��Ý
�  ���ÝÜ� �Ú��Ý�
��Ú� Ý�
Þ��
�

Þ	� Ü
 ��� ���Ú���	Ü���Ú �� ��� �Ý��Þ�Ú	� �Ü���� ÜÝ�ÞÚ� à�����
�ÝÞ	Ü��� �� ��� Ú�� �Ü���� �� à����� ��ÚÜ ÜÚ� �� 
���ÝÜ� 	�Þ��

��Ý� �ß�Ü�Ú�� �Ú ��Ü� �Ü��Ý�
��Ý� �� �Ý� �� �Ú��
���Ü�� ��� �Þ�
���Ú
 ���� ÞÚÜÚ
��Ý�� ß� ��Ü�

��Ý� �
��Ý���
 Ü� ���� �		�Ú�Ý�	���� ��� �Ýß��
 �� ���	� ÜÝ� 	�ÜÝ�
Ü	��Ý�	�� ß� ��Ý� ��� �Ü�Þ�
 �� 
�Ü�ÞÚ�� ����� �Ü� ����Ý��Ú	�
�Ú	�ÞÚ��Ý
 ���� �ÜÝ
 ��Ü� 	ÜÚ �Þ�	�� ��
�Üß���	� ����Ý �Ýß��
� ��Ý�

���w}�~� v�}

x}��t|��t	u�x


�� 
�Þ�� ��� ��Ú����Ý� 
�Üß����� �� ���
� ������		�Ú�Ý�	��� �ß��	�

ÜÚ� ���Ú���� ��� �Ýß��Ü� Ý����Ú
 ��Ü� �Ü� Ý����Ú�
� ���
 ���Þ�Ü���Ú�
�Ú����Ý �Þ�
���Ú ���� ÞÚÜÚ
��Ý�� ß� ÛÜÝÝÞßÜ à����ß� 	�Ú	�ÝÚ


��� �Ü	 �� 	�Ü���	 ß��Ü���ÞÝ Ú�ÜÝ ��� �� 
�	Þ�ÜÝ Ý�
�ÚÜÚ	� ß�Ý�
��Ý� �
��	�Ü��� ���Ú ��� �Ü��Ü
 �Ü���� Ý����Ú �
 	���ÜÝ�� ���� ���
�Þ	� ��Ý� 	�Ü���	 ���	Ü�Ü ÜÝ�Ü àÛÜÝÝÞßÜ ����ß���
�Ú� ÜÚÜ����	Ü�
à��
��Ü�Ü ����� ÜÚ� ÚÞ��Ý�	Ü� àÛÜÝÝÞßÜ �� Ü�� ����� ����
� ��Ý��
�� 
�Þ�� ��� ����	� �� ��� �Ý������� �� ��� �� 
�	Þ�ÜÝ Ý�
�ÚÜÚ	� �Ú
Ü
��Ý��� �		�Ú�Ý�	��� ÜÚ� �Ú� Ü 
����� ÜÚÜ����	Ü� 	Ý���Ý��Ú �� ���Ú����
��� Ü
��Ý���
 ��
� ����� �� 
��� 	�Ü���	 ß��Ü���ÞÝ�
��ÚÜ���� �� �Ú��
���Ü��� ��� ��Ú����Ý� 
�Üß����� �� ��� ��Ú�Ý

�Ü�����
 ÜÚ� 	�Þ��
 ���Ú����� �Ú ��� �Ý����Þ
 �Ü��Ý� ���Ú Ú�Ú�
�ÝÜ���Ü���ÚÜ� ����	�
 ÜÝ� 	�Ú
���Ý��� ÜÚ� 
�Þ���� ��� �Ú�Þ�Ú	� à�Ý
�Ü	 ��� ��Ü� Ú�Ú���Ú�ÜÝ 
�	Þ�ÜÝ Ý�
�ÚÜÚ	�
 �Ü� �Ü�� �Ú Ü
��Ý���

�Ú ��� Ý����Ú�
��� �Ü��Þ� �� ���
 �Ü��Ý �
 Ü
 ������
� ÙÚ  �	���Ú �� �� Ý����� ���

�Ý�
�Ý��Ú� ����	� �� ��� 
�������	Ü� Ý�
�ÚÜÚ	� �Ú ������ �Ú	��Ú��
�ß��	�
 ���Ú ��ÜÚ��ÜÝ� ����	�
 ÜÝ� 	�Ú
���Ý��� ÙÚ  �	���Ú �� �� �Ú�
��
���Ü�� ��� ��	�ÜÚ�
�
 ��Ü� 	�Þ�� 	Ý�Ü�� ��� 	ÞÝÝ�Ú��� �ß
�Ý���
������		�Ú�Ý�	��� ���Þ�Ü���Ú� ÙÚ  �	���Ú �� �� 
�Þ�� ��� ��ÚÜ��	

�� �Ýß��
 Ú�ÜÝ ��� �� Ý�
�ÚÜÚ	� 	�Ú�Ý� ÜÚ� ��� 
� ������ 	�Ü���	

�� ���� ��t ����
	
�����~� �����t	 �� ��t ���}~ �	�
���w��}~ ����t�� �� ���� ���



��������� 	
����� � ������ ���	
��� �
���� ����
�������� !�" ��"� ��# �$ %��  �&��$ �$ '�  ��� ()*+*�,- .$ /�01
%��$ 23 !� �$��"%�&�%� %�� 4�$&1%� 5 "%���4�%6 �7 5�$� 7�5�4��" �$#
04�58" �$ %��  �&��$- 9�$�4463 �$ /�0%��$ :3 !� 8 �"�$% �� 0�$04�1
"��$"-

; <=>?@A>B??C> =?DC>BEF? EG DHC
>CIEBGJ GK<C>EA=L ?E<KL=DEBG?
M" "��$ �$ '�  ��� ()*+*�,3 �"%� ��#" �$ %��  �&��$ �7 %�� N�44�"
#6$�5�0�4 7�5�46 �% ��&� �00�$% �0�%��" � � 0�� �0%� �O�# �6 �$%� 1
�0%��$" !�%� P� "- .$ � #� %� �$#� "%�$# %�� 4�$&1%� 5 "%���4�%6 �7
�"%� ��#" �$ %��  �&��$3 !� %� $ �� �%%�$%��$ %� %��  �"�4%" �7 $�1
5� �0�4 "�5�4�%��$"- Q� "%� % �6 8� 7� 5�$& "�� %1%� 5 "�5�4�%��$"
�$ "�4�0%�# �"%� ��#" �$ %��  �&��$-

;RS ?TUVW@WXVY Z[YXV\]^_ `\Y[_^W\UZ`
.$ '�  ��� ()*+*�,3 !� �$��"%�&�%�# %�� 4�$&1%� 5 "%���4�%6 �7 ��&�1
�00�$% �0�%6 �"%� ��#" �$ %��  �&��$ �7 %�� N��0��� 7�5�46 �$# "�!
%��% ��a�0%" !�%� b c *-d+ !� � �$"%��4� ��0��"� �7 �$0��$%� " !�%�
P� " �$ %�5�1"0�4�" �7 �8 %� )e* P6 - f� � !� "%� % �6  �8��%�$&
%�� "�5� �$�46"�"- g�� � � � +*2 �"%� ��#" �$ %��  �&��$ �7 %�� N�44�"
7�5�46 ()2 $�5�� �# �$�", %��% ���� �00�$% �0�%��" 4� &� %��$ *-d+-
g!� �7 %��"� ��a�0%" ��4�$& %� %�� h� 0�4�$� 7 �i��$06 7�5�46
('�  ��� )*+*�, �$# � 5�5�� �7 %�� N�44�" 7 �i��$06 7�5�46 !�%�
�$ �00�$% �0�%6 �7 *-d*ee �" �$ %�� 8 �j�5�%6 �7 %��"  �&��$3 ��%3
��� �443 %�� & ��%5�a� �%6 �7 ��&�1�00�$% �0�%6 �"%� ��#" �$ %��  �&��$
#� $�% ��4�$& %� 7�5�4��"-

9� �"%� ��#" �% ��&� �$04�$�%��$3 �% �" 8�""��4� %� �"� %�� k�#��l
m�O�� f�5�4%�$��$ �88 �j�5�%��$ ('�  ��� )*+*�,- g�� 0�$"� ��#
�$%�& �4 �7 %�� k�#��lm�O�� f�5�4%�$��$ �" (g��5�" n P� ��#�44�
+oo:p q �$0�� n P�4�$� +ooop '�  ��� )*+*�,r
s t uv(+ w xy, 0�" z{ (+,
!�� � |3 b �$# } � � %�� "�5�5�a� �j�"3 �00�$% �0�%6 �$# �$04�$�%��$
(���4��%�# !�%�  �"8�0% %� %�� �$�� ���4� 84�$� �7 %�� /�4� "6"1
%�5,3  �"8�0%���46- M% � &���$ "�5�5�a� �j�"3 %�� 0�$"� ��%��$ �7
~ �584��" %��% %�� � � � 5�j�5�5 �44�!�# ��4��" �7 �00�$% �0�%6
�$# �$04�$�%��$ ("�� '�  ��� )*+*�,- Q��$ %�� �00�$% �0�%6 �" 4� &�
�$��&�3 %�� $�#�4 #�"%�$0� �% �"0�$#�$& $�#�
����� t v(+ w xy,

+ � x 0�" � w v� (),

�$# %��% �% #�"0�$#�$& $�#�

����� t v(+ w xy,
+ w x 0�" � w v� (d,

��%!��$ %�� �44�8"� �7 %�� �"%� ��# � ��% �$# %�� 0� 0�4� � ��% (!�%�
 �#��" |�, �7 "�5� 8� %� ��$& 84�$�%" 0�$ ��0�5� O� �- .$ %��" 0�"�3
� $�#� 0 �""�$& �" "��# %� �00� �$# � 0�44�"��$ ��%!��$ %�� �"%� ��#
�$# %�� 84�$�% �" 8�""��4�- M% � t �o*�3 0�" � t * �$# %�� �7� �
%�� #�$�5�$�%� " �$ �i��%��$" (), �$# (d, ��0�5� �i��4 %� +- M" �
0�$"�i��$0�3 7� %�� ��4��" �7 � 7� !��0� %�� �00�$% �0�%6  ��0��"
�%" 5�j�5�5 ��4��3 %��  �&�%1��$# "�#� �$ �i��%��$" (), �$# (d,
 �#�0�" %� �%" 5�$�5�5 ��4�� |(+ w by, w |�- g�� 7�0% %��% 7� %��
5�j�5�4 ��4�� �7 %�� �00�$% �0�%6 %�� $�#�4 #�"%�$0� �" $�% 5�$�5�4
�" 0�44�# %�� �k�#��lm�O�� 8 �%�0%��$ 5�0��$�"5�- 9� � t *�3
�i��%��$ (),  �#�0�" %� %�� � "%1� #� 0 �%� ��$ � t |�3 !�%� � %��
�"%� ��# 8� �0�$% � #�"%�$0�3 � t |(+ w b, ($�%� %��% 7� � t *� %��
��4�� �7 %�� �00�$% �0�%6 �" %�� 5�$�5�5 �$�,-

.$ %��" "�0%��$3 !� !�$% %� �$�! !��% �%�� �$7� 5�%��$ 0�$
�� ��%��$�# �6 "%�#6�$& k�#��lm�O�� 0�$"� ��# i��$%�%��" �$ %��
 �&��$ �7 %�� N�44�" #6$�5�0�4 7�5�46- 9� %��" 8� 8�"�3 !� 7�0�"
�� �%%�$%��$ �$ %�� 0�$"� ��# ��4��" �7 %�� ~ �$%�& �4-

9�&- + (8�$�4 M, "��!" %�� 0�  �$% #�"% ���%��$ �7 8 �8� �$04�1
$�%��$ �$# �00�$% �0�%��" 7� �"%� ��#" �$ %��  �&��$ !�%� b c *-d+-
/�8� �58�"�#3 !� 84�%%�# (b3 �, ��4��" �7 %�� ~ �$%�& �4 �$ %��  �$&�
�7 ~ ��4��" 7� �"%� ��#" �$ %��  �&��$- g�� 5�$�5�5 ��4�� �7 ~
�" *-�:eo3 %�� 5�j�5�5 ��4�� �" +-�o22 �$# %�� 5�#��$ ��4�� �"
+-d+2)-

9�&- + (8�$�4 h, "��!" P� " $�#� 0 �""�$& 4�$�" 7� �"%� ��#"!�%�
"�5�5�a� �j�" �i��4 %� %�� 5�#��$ ��4�� �7 "�5�5�a� �j�" 7� b c
*-d+ �"%� ��#" �$ %��  �&��$ (| t )-:d2 ��,3 ��%��$�# !�%� �i��%��$"
(), �$# (d,3 �""�5�$& P� " �$ � 0� 0�4� � ��% �7  �#��" |�- M" 0�$ ��
"��$ �$ %�� �&� �3 !�%� %�� �j0�8%��$ �7 %� �� �"%� ��#"3 �44 ��a�0%"
�$ %��  �&��$ ���� $�#�4 #�"%�$0�" "5�44� %��$ %�� ��4�� $��#�# %�
0�44�#� !�%� P� "- f�!��� 3 %�� 4�$&1%� 5 "%���4�%6 �7 %��"� ��a�0%"
�$# %�� ���4�%6 �7 %�� k�#��lm�O�� 5�0��$�"5 %� 8 �%�0% %��5 7 �5
04�"� �$0��$%� " !�%� P� " $��#" 7� %��  �"�� 0�-

g� "%� % �$��"%�&�%�$& %�� � ��%�4 �������� �7 %��"� ��a�0%"3 !�
�$%�& �%�# %�� +*2 �"%� ��#" !�%� /Q.9g1/m��k3 %�� "6584�0%�0
�$%�& �%� �7 k���"�$ n ��$0�$ ()***, %��% �" ��4� %� 5�#�4 04�"�
�$0��$%� " ��%!��$ � 5�""��� 84�$�% �$# � 5�""4�"" 8� %�04�3 ��� 
)* P6 �$# �$#� %�� & ���%�%��$�4 �$���$0� �7 �44 84�$�%" 7 �5

������ �� ��� ¡ ¢£ ¤¥¦ §¨ ©�¡ª « ¬ ®¯  ° ±�® ²³�¡« ¬³ �«® ³¬±´« ±� ®¯  ³ ²±¬� ¬ ®¯  ��¡¡�« �µ±¡¶· ��� ¡ ¸£ ¹�³« �¬´  º³¬««±�² ¡±� « ¬³ �«® ³¬±´« ±� ®¯  «�µ 
³ ²±¬�·
»¼ ½¾¿¿ À¯  ¢ª®¯¬³«¦ ¹ÁÂ¢Ã Ä�ÅÆ ½¾Ç½È½¾É½
¹¬�®¯¡¶ Á¬®±º « ¬ ®¯  Â¬¶�¡ ¢«®³¬�¬µ±º�¡ Ã¬º± ®¶ »¼ ½¾¿¿ Â¢Ã



���� �� ��		
��� � �� ����
�� ��� �� �� �����	���

����� !" #$%&' () $% *+, -. /012&3451% 16 $74&01587 5% 49& 0&:51% 16 49& #$''$7 6$;5'<, 610 - = >?@>, A549 $B&0$:& B$'C&7 16 /&053&%40&7? #$%&' D) 49& ;5%5;$'
B$'C&7 16 /&053&%40&7 16 49& 7$;& $74&01587 $4 49& &%8 16 49& E>FG<0 5%4&:0$451%?

HIJKL MN OIPMKJI QRISTKSU VWL WTTNKJMIX YNS WL W ZWSUTIJMS[T
TNSSITM[NJ [J M\I [J[M[W] TNJX[M[NJ NY M\I LULMI^_`

a[b` c QPWJI] d_ X[LP]WUL W PSNPIS Qef g_ PSNhITM[NJ NY M\I iJW]
YWMI NY WLMISN[XL [J M\I SIb[NJ` j\I SIX MS[WJb]IL WSI WLLNT[WMIX V[M\
WLMISN[XL V\NLI ^IWJ PIS[TIJMSI VWL ]ILL M\WJ M\I PIS[TIJMSI NY
RWSLf M\I Z]KI WLMIS[LkL WSI WLLNT[WMIX V[M\ WLMISN[XL V\NLI ^IWJ
PIS[TIJMSI VWL ZIMVIIJ M\I lW]KIL NY M\I PIS[TIJMSI WJX WPNTIJMSI
NY RWSLf WJX M\I bSIIJ T[ST]IL WSI WLLNT[WMIX V[M\ WLMISN[XL M\WM \WX
^IWJ PIS[TIJMSIL WZNlI M\I WPNTIJMSI NY RWSL` j\IlISM[TW] SIX ][JIL
X[LP]WU M\I ]NTWM[NJ NY ^IWJm^NM[NJ SILNJWJTILf M\I ^WbIJMW ][JIL
X[LP]WU M\I ]NTWM[NJ NY M\I T\WNM[T ]WUIS JIWS M\I nop qrs ^IWJm
^NM[NJ SILNJWJTI WL XIiJIX [J tK[]]IJLf H[I[SW RWSM[JL u tN^IL
Qcvvc_ WJX M\I Z]KI ][JIL WSI WLLNT[WMIX V[M\ M\I LITK]WS SILNJWJTIL
[J M\I WSIW` wJT][JIX ][JIL L\NV M\I ]NTWM[NJ NY NSZ[ML V[M\ x y z{|}~
Q[J Z]KI_ WJX x y x{|}~ Q[J SIX_` a[b` c QPWJI] �_ L\NVL M\I LW^If
ZKM YNS M\I ^[J[^K^ lW]KIL NY M\I PIS[TIJMSI M\WM VWL SIWT\IX ZU
M\I PWSM[T]IL XKS[Jb M\I L[^K]WM[NJ`

dL TWJ ZI LIIJ [J M\I ibKSIf LIlISW] WLMISN[XL JIWS M\I �� LIPm
WSWMS[� WMMW[J lW]KIL NY M\I ^IWJ PIS[TIJMSI ]NV IJNKb\ MN W]]NV
M\I^ MN [JMISWTM V[M\ RWSL` d]] WLMISN[XL [J M\I SIb[NJ V[M\ g �
v`nr \WX lW]KIL NY ^[J[^K^ PIS[TIJMSIL XKS[Jb M\I [JMIbSWM[NJf ]NV
IJNKb\ MN P]KJbI [JMN M\I NSZ[M NY RWSL` jN YKSM\IS [JlILM[bWMI M\I
LMWZ[][MU NY NSZ[ML [J M\I SIb[NJf VI TSIWMIX W bS[X NY MILM PWSM[T]IL
V[M\ [J[M[W] NLTK]WM[Jb ITTIJMS[T[MU ZIMVIIJ v`cv WJX v`�vf [J M\I
SWJbI NY M\I LI^[^WhNS W�[L ZIMVIIJ M\NLI NY M\I nop qrs WJX M\I
�op qcs ^IWJm^NM[NJ SILNJWJTILf WJX V[M\ M\I lW]KIL NY [JT][JWm
M[NJ XIMIS^[JIX ZU M\I TNJLMWJTU NY M\I � [JMIbSW]` wJ PWSM[TK]WSf
VI KLIX M\I ^IX[WJ lW]KI NY � YNS WLMISN[XL [J M\I SIb[NJ Q� y
r`nr�c_` j\I [J[M[W] lW]KIL NY �f� WJX � VISI M\NLI WM �cvvv NY
r��� Ha��f WJ WLMISN[X V[M\ M\I ^IX[WJ � lW]KI` j\ISI VWL W MNMW]
NY c�vr PWSM[T]IL [J M\[L L[^K]WM[NJf [JMIbSWMIX V[M\ ��wajm�����
NlIS cv RUS̀

a[b` n QPWJI] d_ L\NVL WJ WlISWbIX Qef g_ PSNhITM[NJ YNS MILM
PWSM[T]IL [J M\I SIb[NJ NY M\I �W]]WL YW^[]Uf YNS g � v`nvf V[M\
^[J[^K^ lW]KIL NY PIS[TIJMSIL` �ISI VI KLIX WlISWbIX I]I^IJML
SWM\IS M\WJ M\I PSNPIS NJILf ZITWKLI ^WJU PWSM[T]IL VISI ]NLM ZIm
YNSI W M[^ImLPWJ ]NJb IJNKb\ MN NZMW[J SI][WZ]I PSNPIS I]I^IJML`
j\I TN]NKS TNXI YNS M\I MILM PWSM[T]IL WJX M\I NM\IS LU^ZN]L [L M\I
LW^IWL [Ja[b` c QPWJI]�_` a[b` n QPWJI]�_ XNIL M\I LW^If ZKM YNS M\I
^W�[^K^ LKSl[lW] M[^IL QLII M\I ibKSI ]IbIJX YNS M\I XILTS[PM[NJ
NY M\I ^IWJ[Jb NY M\I PWSM[T]I TN]NKS TNXIL_`

dL TWJ ZI LIIJ [J M\I ibKSILf ILLIJM[W]]Uf W]] WLMISN[XL WZNlI M\I
�� SILNJWJTI \WX lW]KIL NY PIS[TIJMSIL ]NVIS M\WJ RWSL� WPNTIJMSI
WJX TNK]X M\ISIYNSI I�PIS[IJTI ^WSM[WJ T]NLI IJTNKJMISL` �IMf NJ]U
PWSM[T]IL V[M\ x � x{|}~ VISI ]NLM ZIYNSI M\I IJX NY M\I [JMIbSWM[NJ
Qa[b` nf PWJI] �_` j\[L [L YKSM\IS TNJiS^IX ZU M\I XIJL[MU ^WPL NY
x��� QPWJI] �_ WJX ��|� QPWJI] �_ lW]KIL` aN]]NV[Jb M\I WPPSNWT\ NY
�WSSKZW u R[T\MT\IJkN Qcvv�_f [J M\ILI ibKSILf VI L\NV M\I ^IWJ
lW]KIL NY x�|� WJX ��|� [J W bS[X TNlIS[Jb M\I [JMISlW]L Qc`�v c`��_
[J e QVI MNNk cv I¡KW]]U LPWTIX [JMISlW]L_ WJX Qv`n v`�_ [J g QW]LN
cv I¡KW]]U LPWTIX [JMISlW]L_` �KPIS[^PNLIX MN M\I XIJL[MU ^WPLf
M\ISI [L M\I NSZ[MW] ]NTWM[NJ NY SIW] WLMISN[XL [J M\I SIb[NJ QZ]WTk
WLMIS[LkL_` j\I XIJL[MU ^WP LTW]I NY M\I x��� lW]KIL VWL LTW]IX KP
MN M\I lW]KI NY RWSL� WPNTIJMSI`

�KS[Jb M\I ]IJbM\ NY M\I [JMIbSWM[NJ Qcv RUS_f LN^I PWSM[T]IL
[J M\I SIb[NJ V[M\ x � z{|}~ WT\[IlIX ]WSbIS lW]KIL NY ^W�[^W]
ITTIJMS[T[MUf ZKM M\IU VISI JNM ]NLM` jN YKSM\IS [JlILM[bWMI M\I ]NJbm
MIS^ LMWZ[][MU NY WLMISN[XL [J M\I SIb[NJf VI PISYNS^IX L[^K]WM[NJL
NJ ]NJbIS M[^ImLTW]IL YNS WLMISN[XL [J M\ILI SIb[NJL` j\I LIMKP NY
M\I L[^K]WM[NJ WJX M\I SILK]ML V[]] ZI X[LTKLLIX [J M\I JI�M LITM[NJ`

¢£¢ ¤¥¦§¨©ª«¬ ¦¬ª«®¯°± ²®¬±°©®¥¦²

a[b` c QPWJI] d_ X[LP]WUL WJ Qef g_f PSNhITM[NJ NY M\I rv� WLMISN[XL
[J M\I SIb[NJ NY M\I �W]]WL YW^[]U` ³Y M\I NZhITML V[M\ g � v`nrf
Qn�rc_ �SWYM [L M\I NJ]U NJI YNS V\[T\ W LPITMSW] T]WLL[iTWM[NJ [L
WlW[]WZ]I Q[M [L WJ �mMUPI NZhITM [J M\I �W]]WL YW^[]U WSIW_` ����m
R³�n XWMW WSI WlW[]WZ]I YNS Qrcncn�_ Qcvvv ´���_ WJX LKbbILM
M\WM M\[L NZhITMf W]LN [J M\I �W]]WL YW^[]U SIb[NJf ZI]NJbL MN M\I �m
TN^P]I�` ON [JYNS^WM[NJ [L WlW[]WZ]I NJ M\I W]ZIXNL NY M\ILI rv�
NZhITML`

dL TWJ ZI LIIJ [J a[b` c QPWJI] d_f M\ISI WSI ILLIJM[W]]U LIlIJ
^IT\WJ[L^L M\WM TWJ [JTSIWLI M\I WLMISN[X ITTIJMS[T[MU YSN^ M\I
lW]KIL NZLISlIX [J M\I SIb[NJ NY M\I �W]]WL YW^[]U MN RWSLmTSNLL[Jb
lW]KILp [JMISWTM[NJ V[M\ M\I nop qrsf rrop q�sf �op qns WJX �op
qcs MVNmZNXU ^IWJm^NM[NJ SILNJWJTILf WJX [JMISWTM[NJ V[M\ M\I
copq�µp csf ropqcµpqcs WJXropqnµp rs M\SIImZNXU SILNJWJTIL`
³Y M\ILI ^IT\WJ[L^Lf M\I [JMISWTM[NJ NY PWSM[T]IL V[M\ M\I nop qrs
^IWJm^NM[NJ SILNJWJTI [L W PSNlIJ lISU IYYITM[lI ^IT\WJ[L^ [J
SW[L[Jb M\I ITTIJMS[T[MU NY MILM PWSM[T]IL MN RWSLmTSNLL[Jb ]IlI]L`
�ITNJXWSUf M\I [JMISP]WU NY M\I �WSkNlLkU IYYITM V[M\ \[b\IS NSXIS
MVNm WJX M\SIImZNXU ^IWJm^NM[NJ SILNJWJTIL WL W ^IT\WJ[L^ MN
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GHIJKLMK LMNKJOGP KIIKHNJGIGNGKM MQORSP LSMO TK GHUKMNGVLNKPW XOJK
GHYOJZLNGOH OH NQKMK ZKIQLHGMZM [GSS TK VGUKH GH \KINGOH ]W

Ô YRJNQKJ GHUKMNGVLNK NQK SOHV_NKJZ MNLTGSGN` OY NQKMK abc LMNKJ_
OGPMd [K eKJYOJZKP NQK YOSSO[GHV HRZKJGILS KfeKJGZKHNMW gGJMNd
[K GHNKVJLNKP NQK abc LMNKJOGPM [GNQ \hig _̂\jkkl OUKJ ]bb
X`J RHPKJ NQK VJLUGNLNGOHLS GHmRKHIK OY LSS eSLHKNM YJOZ nKHRM NO
oKeNRHK pXKJIRJ` [LM LIIORHNKP YOJ LM L TLJ`IKHNJGI IOJJKINGOH
NO NQK \RH GHGNGLS IOHPGNGOHMqW gOSSO[GHV NQK LeeJOLIQ OY oKMUOJHr̀
KN LSW psbbtqd [K PKuHK L JKVGOH OY GHNKJKMNd [QGIQ GM TKN[KKH NQK
]vw xay LHP NQK cvw xsy ZKLH_ZONGOH JKMOHLHIKMd [GNQ z { bW]a
LHP | } ~����W ^QK SLMN IOHPGNGOH [LM MKN MO LM NO GHUKMNGVLNK NQK LM_
NKJOGPM [GNQ SLJVK KIIKHNJGIGN` NQLN IORSP eONKHNGLSS` TK PKMNLTGSG�KP
T` ISOMK KHIORHNKJM [GNQXLJMW hK NQKH IQKI�KP QO[ ZLH` OT�KINM
JKZLGHKP GH NQK LJKL LM L YRHINGOH OY NGZK PRJGHV NQK HRZKJGILS
GHNKVJLNGOHW

gGVW � peLHKS �q MQO[M NQGM HRZTKJ LM L YRHINGOH OY NGZK pTSRK_
PLMQKP SGHKq LHP NQK HRZTKJ OY OT�KINM GHGNGLSS` GH NQK LJKL OY GHNKJKMN
NQLN JKZLGHKP GH NQK JKVGOH LM L YRHINGOH OY NGZK pTSLI� SGHKqW hK
MQORSP KZeQLMG�K NQLN NQK eLJLZKNKJ NQLN VGUKM GHYOJZLNGOH OH NQK
MNLTGSGN`OYOT�KINM GM NQKOHKJKSLNKP NO NQKHRZTKJ OYOT�KINM ���������
GHMGPK NQK LJKLd NQLN GMd NQK TSLI� SGHKW ^QK YLIN NQLN ONQKJ OT�KINM
OJGVGHLSS` HON GH NQK LJKL ZL` TK NKZeOJLJGS` PGMeSLIKP GHMGPK NQK

JKVGOH OY GHNKJKMN GM eKJ MK HON LH GHPGILNGOH OY NQK MNLTGSGN` OY NQK
GHGNGLS LMNKJOGP eOeRSLNGOHW

�M ILH TK MKKH GH NQK uVRJKd NQK HRZTKJ OY OT�KINM [GNQ | }
~���� JLeGPS` PJOeM LHP VOKM NO �KJO LYNKJ a�b X`Jd GY [K IOHMGPKJ
NQK GHGNGLS eOeRSLNGOHW �M L MKIOHP HRZKJGILS KfeKJGZKHNd [K GHNK_
VJLNKP NQK MLZK eLJNGISKM [GNQ \hig^��kd LH GHNKVJLNOJ PKUKSOeKP
GH �LJJRTL KN LSW psbb�q NQLN MGZRSNLHKORMS` ZOPKSM NQK KYYKIN OY
ISOMK KHIORHNKJM TKN[KKH L ZLMMGUK eSLHKN LHP L ZLMMSKMM eLJNG_
ISKd LHP NQK PGRJHLS LHP MKLMOHLS UKJMGOHM OY NQK �LJ�OUM�` KYYKINW
hK RMKP N`eGILS ULSRKM OY �LJ�OUM�` eLJLZKNKJM YOJ \_N`eK LMNKJ_
OGPM pNQKJZLS IOHPRINGUGN` � � bWbbahZ�� j��d NQKJZLS ILeLIGN`
� � �tb � �V�� j��d MRJYLIK PKHMGN` OY acbb �VZ��d PKHMGN` OY
scbb �VZ��d TOHP LSTKPO OY bWad �LJJRTL KN LSW sbb]qW ^QK LMNKJ_
OGP JLPGRM [LM IOZeRNKP RMGHV K�RLNGOH paq GH �LJJRTL KN LSW psbb]q
LHP NQK LUKJLVK ULSRK OY NQK VKOZKNJGI LSTKPO OY �QOILKL ZKZTKJMd
�� � pbWs� � bWasq p�LJJRTL sbb�Tqd LHP [K VLUK NO OHK MKN OY OT_
�KINM LH GHISGHLNGOH OY NQK MeGH LfGM OY �b d [QGSK NO NQK MKIOHP [LM
LMMGVHKP LH OTSG�RGN` OY x�b W oO JK_OJGKHNLNGOHM [KJK IOHMGPKJKPd
MO NQLN NQK PJGYN ILRMKP T` NQK �LJ�OUM�` KYYKIN [LM NQK ZLfGZRZ
eOMMGTSKW hK GHNKVJLNKP ORJ NKMN eLJNGISKM OUKJ �bb X`JW

gGVW � peLHKS ¡q PGMeSL`M NQK HRZTKJ OY OT�KINM IRJJKHNS` pTSRK_
PLMQKP SGHKq LHP MGHIK NQK GHNKVJLNGOH TKVRH pTSLI� SGHKq GH NQK
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HIJH KL MNOJIJPO QRIMNS OTJ UJNSOT KL OTJ PMVRUHOMKNW XP LKI OTJ YHPJ
ZMOTKRO NKN[SIH\MOHOMKNHU JLLJYOP] OTJ NRV^JI KL K^_JYOP MN OTJ HIJH
POMUU QIK`P] ^RO KN H PKVJZTHO UKNSJI OMVJ[PYHUJW aTJ UHPO `HIOM[
YUJ KIMSMNHUUb MN OTJ HIJH KL MNOJIJPO ZHP IJVK\JQ HLOJI ccd ebI
HNQ HUU `HIOMYUJP UJLO OTJ IJSMKN HLOJI fgd ebIW XP K^PJI\JQ LKI OTJ
TMST[JYYJNOIMYMOb] eHIP[YIKPPMNS IJSMKN MN OTJ hTKYHJH LHVMUb HIJH
ijHIIR^H cdkdHl] OJPO `HIOMYUJP MN OTJ PMVRUHOMKN ZMOT NKN[
SIH\MOHOMKNHU JLLJYOP OJNQ OK POMYm UKNSJI OTHN OTJ PHVJ `HIOMYUJP
MN OTJ YKNPJI\HOM\J MNOJSIHOMKNW aTMP MP QRJ OK OTJ MNOJI`UHb KL OTJ
nHImK\Pmb JLLJYO ZMOT PKVJ KL OTJ UKYHU NKN[UMNJHI PJYRUHI IJPK[
NHNYJP] PRYT HP OTJ cop q or s otp IJPKNHNYJ MN OTJ hHUUHP IJSMKN]
OTHO LKIYJQ H LJZ `HIOMYUJP OK POMYm OK OTJ IJPKNHNYJP iHNQ OK OTJ
TMST[JYYJNOIMYMOb HIJH LKI UKNSJI OMVJPlW u\JIHUU] OTMP `TJNKVJNKN
KNUb QJUHbP OTJ MNJ\MOH ÛJ UKPP KL OTJ KIMSMNHU TMST[JYYJNOIMYMOb] v w
x<=>? `K`RUHOMKN] ZTMYT MP UKPO KN OMVJ[PYHUJP KL HO VKPO ccd ebIW

uNJ `KPPM^UJ K^_JYOMKN OK OTJPJ QHOH MP OTJ UKZ NRV^JI KL K^_JYOP
YRIIJNOUb `IJPJNO HO TMST JYYJNOIMYMObW aK K^OHMN H POHOMPOMYHUUb VKIJ
IK^RPO JPOMVHOJ KN OTJ POH^MUMOb OMVJ] ZJ MNOJSIHOJQ OTJ PHVJ SIMQ KL
cydd TMST[JYYJNOIMYMOb `HIOMYUJP QJzNJQ MN {JYOMKN cWk ZMOT {|}~a[
{���� HNQ {|}~a�j� K\JI fdd ebIW ~MSW g i`HNJUP j HNQ �l
PTKZP OTJ NRV^JI KL K^_JYOP i^URJ[QHPTJQ UMNJl HNQ KL HPOJIKMQP
KIMSMNHUUb MNPMQJ OTJ v w x<=>? IJSMKN i ÛHYm UMNJl HP H LRNYOMKN KL
OMVJW

XP YHN ^J PJJN MN OTJ zSRIJ] OTJ OMVJP[PYHUJP LKI PRI\M\HU KL
OTJ TMST[JYYJNOIMYMOb] v w x<=>? `K`RUHOMKN HIJ KL cyd ebI LKI OTJ

`HIOMYUJP MN OTJ {|}~a[{���� PMVRUHOMKN HNQ KL c�d ebI LKI OTJ
`HIOMYUJP MN OTJ {|}~a�j� PMVRUHOMKN] MN HSIJJVJNO ZMOT ZTHO
LKRNQ MN OTJ `IJ\MKRP IRN ZMOT IJHU HPOJIKMQPW }N OTJ NJ�O PJYOMKN]
ZJ ZMUU MN\JPOMSHOJ OTJ VJYTHNMPVP OTHO YHN YIJHOJ OTJ K^PJI\JQ
TMST[JYYJNOIMYMOb `K`RUHOMKNW

� �������� ��� �����������������
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�KZ OTHO ZJ TH\J JPOMVHOJQ OTJ UMLJOMVJ KL TMST[JYYJNOIMYMOb K^[
_JYOP] KNJ NHORIHU �RJPOMKN OTHO VHb HIMPJ MP TKZ OK YIJHOJ HNQ
PRPOHMN PRYT HN RNPOH^UJ `K`RUHOMKN KL HPOJIKMQPW aTIJJ NHORIHU `KP[
PM^UJ PKRIYJP KL TMST[JYYJNOIMYMOb K^_JYOP HIJ OTJ UKYHU ^HYmSIKRNQ
HPOJIKMQP HNQ OTJ OZK LHVMUMJP MN OTJ IJSMKN ZMOT UHISJPO JYYJNOIMY[
MOMJP� OTJ �HIYJUKNH HNQ hHUUHP LHVMUMJPWt }N `IMNYM`UJ] OTJ PKRIYJ
KL OTJPJ HPOJIKMQP YKRUQ ^J QMPOMNSRMPTJQ ^HPJQ KN OTJ OH�KNKVb�
j[Ob`J HPOJIKMQP ZKRUQ ^J VKIJ UMmJUb OK YKVJ LIKV OTJ hHUUHP LHV[
MUb HNQ {[Ob`J HPOJIKMQP PTKRUQ ^J HPPKYMHOJQ ZMOT OTJ �HIYJUKNH
KNJW �NLKIORNHOJUb] OH�KNKVMYHU MNLKIVHOMKN MP H\HMUH^UJ LKI KNUb

t #$% ������ .2'(G 6& /$% *%@6+& +, /$%  5*.%2+&5 ,5(628 60 .+(G+0%4
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@AB CDE FG HIJK LMCEBANOM NP CDE BEQNAP AR CDE SLTTLM RLUNTVW XLTYEM
AR Z? NP CDE BLPQE [K\HI] CA KHIJ LB^ME^ VB_` LBE AaMEBXEOI bPTV cXE
LMCEBANOM DLXE XLTYEM AR dZ?d e f LB^ME^ VB_` LPO LBE CDEBERABE ^TAME
EPAYQD CA CDE g? BEMAPLP^E MEhLBLCBNi MA CDLC CDE LhhBAiNULCNAPM
AR CDE jAMDNkLlL UAOET mNIEI lE LBE NP CDE hBAiNUNCV AR CDE g?
BEMAPLP^EW MA CDLC CDE n? o p [ p? XLBNLaTE UAXEM UY^D MTAlEB
CDLP CDE nq o p [ pq APEW jAMDNkLlL Krstu DATOI

@ATTAlNPQ CDE LhhBAL^D ARjAMDNkLlL mKrstuW lE ^AUhYCEO EvYNw
xLUNTCAPNLP ^YBXEM RAB ClA XLTYEM AR CDE MEUNULyAB LiNM z{ o\If LY
NP CDE |LB^ETAPL LBEL m@NQI fu LPO { o \Is LY NP CDE SLTTLM BEQNAP
m@NQI tu} LPO RAYB ONRREBEPC XLTYEM AR CDE NP^TNPLCNAP LPO AR CDE
^ABBEMhAPONPQ XLTYE AR Z?I

@NQI f mhLPET ~u ONMhTLVM EvYNwxLUNTCAPNLP ^YBXEM RAB Z? o
[fIHHH LB^ME^ VB_` NP CDE mFW p [p�

?u hTLPEI
� �NP^E CDE jAMDNkLlL

UAOET NM PAC L^^YBLCE RAB E^^EPCBN^NCNEM TLBQEB CDLP HIfW CDE hTACM ONMw
hTLV XLTYEM AR F NP CDE BLPQE mHWHIfu APTVI �DE aTL^k TNPE ONMhTLVM
CDE TEXET ��� o HW BEO TNPEM BEhBEMEPC PEQLCNXE XLTYEM AR ��� LPO
aTYE TNPEM BEhBEMEPC hAMNCNXE XLTYEMI �DE DABN�APCLT TNPE MDAlM CDE
F o HIJfH TEXET CDLC ^ABBEMhAPOM CA CDE E^^EPCBN^NCV CDLC LP LMCEBw

� �,, �*)<$�%�% ������ +*' 2<, ;,�3$2$*3 *+ ��
?9

ANO LC { o \If LY MDAYTO DLXE NP ABOEB CA DLXE NCM hEBN^EPCBE EvYLT
CA CDE LhA^EPCBE AR �LBMI @AB Z? o [fIHHH LB^ME^ VB_`W CDEBE NM L
TNaBLCNAP NMTLPO LC p [ p�

? o H�W aYC AXEBLTT CDNM OAEM PAC hEBCYBa
MNQPNc^LPCTV CDE ^NB^YTLCNPQ BEO ABaNCMI bayE^CM lNCD E^^EPCBN^NCNEM
LC p [ p�

? o H� TEMM CDLP HIJfH LBE PAC hYMDEO NPCA L BEQNAP AR
�LBCNLP ^TAME EP^AYPCEBM LPO MDAYTO hBEMEPC DNQD XLTYEM AR �VLw
hYPAX CNUEMI @AB Z? o [JI]�H� LB^ME^ VB_` m@NQI fW hLPET |uW ^NBw
^YTLCNPQ ABaNCM AR PEQLCNXE EPEBQNEM LBE PAl CBLhhEO NP L TNaBLCNAP
NMTLPOW lDNTE CDE RABUEB TNaBLCNPQ ABaNCM AR hAMNCNXE EPEBQNEM PAl
aE^AUE ^NB^YTLCNPQ APEMI ~TT LMCEBANOM NP CDE TNaBLCNAP NMTLPO LPO
MEXEBLT AR CDE LMCEBANOM AP ^NB^YTLCNAP ABaNCM LBE EXEPCYLTTV RAB^EO
CA BEL^D �LBMw^BAMMNPQ E^^EPCBN^NCNEMW LPO MDAYTO aE EihE^CEO CA
hBEMEPC TAl �VLhYPAX CNUEMI

@AB Z? o KIfsK] LB^ME^ VB_` m@NQI fW hLPET �uW CDE ^YBXE AR �EBA
xLUNTCAPNLP DLM L ULiNUYU LC p [ p �

? o rH� RAB F o HIJfHI
~M L ^APMEvYEP^EW LTT ^NB^YTLCNPQ ^YBXEM LBE RAB^EO CA BEL^D �LBMw
^BAMMNPQ XLTYEM AR E^^EPCBN^NCNEM LPO MDAYTO aE BLCDEB ^DLACN^I
@NPLTTVW RAB Z? o JIHHHH LB^ME^ VB_` m@NQI fW hLPET �uW UAMC AR
CDE TAlwE^^EPCBN^NCV ^NB^YTLCNPQ ABaNCM LBE YPhEBCYBaEO EXEP LC
p [ p�

? o rH� LPO MDAYTO DLXE BLCDEB DNQD �VLhYPAX CNUEMI
bXEBLTTW ^NB^YTLCNPQ ABaNCM LC { o \If LY NP CDE Z? BLPQE [JI]�H�

CA KIfsK] LB^ME^ VB_` LBE RAB^EO CA BEL^D �LBMw^BAMMNPQ XLTYEM AR
E^^EPCBN^NCV LPO MDAYTO aE MCBAPQTV hEBCYBaEO aV CDLC hTLPECI bPE
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=>? @A ABCADEFGH EI>E DI>JEFD JK@FEL JM NJOP?>CQGJR EF=AL DJQNS @A
MJQGS FG EIFL K>GHA JM T< R>NQALU VGA =>? GJEFDA EI>E EIA >=CNFEQSA
FG FGDNFG>EFJG JM EIFL DI>JEFD N>?AK FL WQFEA NF=FEASX JGN? YZ[Y\]\U
^IFL_ FG CKFGDFCNA_ =>? @A ABCN>FGFGH EIA N>D` JM LFHGFaD>GE DI>JEFD
S?G>=FDL MJQGS FG b>KKQ@> cdY]Y@eUfA OFNN MQKEIAK FGRALEFH>EA EIFL
I?CJEIALFL FG gADEFJG hUdU
^IA EJCJNJH? JM EIA i< KALJG>GDA FL SFMMAKAGE >E N>KHAK LA=F=>j

kJK >BAL_ >L FL EIA =FGF=Q= R>NQA JM EIA ADDAGEKFDFE? GAASAS LJ
EI>E l m nopqr cYUhYs >E t m dUu >Q_ FG EIA v>NN>L KAHFJGeU wFHU x
cC>GAN ye SFLCN>?L AWQFjz>=FNEJGF>G DQKRAL >E t m dUu >Q_ MJK T< m
{|UYYYY >KDLAD ?K}~U wJK EIFL R>NQA JM T<_ EIAKA >KA EOJ FLN>GSL JM
NF@K>EFJG MJK CJLFEFRA AGAKH? JK@FEL >E � { ��< m Y[ >GS LJ=A JM
EIA DFKDQN>EFGH GAH>EFRA AGAKH? JK@FEL >KA GJE CQLIAS FGEJ EIA �>KLj
DKJLLFGH KAHFJGU PF@K>EFJG_ CJLFEFRA AGAKH? JK@FEL @ADJ=A DFKDQN>Ej
FGH MJK T< m {\UsuhY >KDLAD ?K}~ cwFHU x_ C>GAN �e >GS EIA NF@K>EFJG
FLN>GS JM GAH>EFRA AGAKH? JK@FEL I>L > =>BF=Q= >E � m YUhYs MJK
T< m YUdsdu >KDLAD?K}~ cwFHU x_ C>GAN beU wFHU x cC>GAN �e LIJOL
KAN>EFRAN? QGCAKEQK@AS JK@FEL >E T< m\UYYYY >KDLAD ?K}~U �G EIFL D>LA_
EIA DI>JEFD N>?AK FG EIA T< K>GHA {\UsuhY EJ YUdsdu >KDLAD?K}~ FL
ARAG =JKA NF=FEAS FG FGDNFG>EFJG EI>G MJK t m dU| >Q_ OFEI > OFSEI JM
kQLE YZ[Ydd]U fA OFNN MQKEIAK FGRALEFH>EA EIA F=CNFD>EFJG JM EIFL M>DE
MJK DI>JEFD JK@FEL FG EIA GABE LADEFJGU

��� ��������� �������

�G b>KKQ@> cdY]Y@e_ RAK? NFEENA DI>JEFD @AI>RFJQK O>L MJQGS MJK
JK@FEL GA>K EIA i< KALJG>GDA LAC>K>EKFB FG EIA KAHFJG JM EIA v>NN>L
M>=FN?_ DJGEK>K? EJ OI>E J@LAKRAS MJK JK@FEL GA>K EIA i< KALJG>GDA FG
EIA vIJD>A> KAHFJGU ^IA D>QLAL JM EIA >@LAGDA JM LFHGFaD>GE DI>JEFD
@AI>RFJQK OAKA NAME >L >G QG>GLOAKAS WQALEFJGU �G EIA CKARFJQL LADj
EFJG_ OA L>O EI>E DI>JEFD @AI>RFJQK LIJQNS @A ABCADEAS_ >DDJKSFGH
EJ EIA �JLIF`>O> c]�uxe =JSAN JM EIA i< KALJG>GDA_ MJK R>NQAL JM
T< FG EIA K>GHA {\UshYh EJ ]U|u]s >KDLAD ?K}~ >E dU| >Q >GS FG EIA
K>GHA {\UsuhY EJ YUdsdu >KDLAD ?K}~ >E dUu >QU �G @JEI D>LAL_ EIA
>=CNFEQSA FG FGDNFG>EFJG JM EIA DI>JEFD N>?AK O>L JM JGN? YZ[Y\]\ >E
dU| >Q >GS NALL >E dUu >QU
^J MQKEIAK DJGaK= EI>E EIA DI>JEFD @AI>RFJQK JM L=>NNjFGDNFG>EFJG

>LEAKJFSL FL FGSAAS D>QLAS @? EIA i< LADQN>K KALJG>GDA_ OA DJ=j
CQEAS R>NQAL JM T< MJK EIA EALE C>KEFDNAL EI>E OA QLAS MJK ALEF=>EAL
JM P?>CQGJR EF=AL FG EIA ct_ LFG �e CN>GA FG b>KKQ@> cdY]Y@eU
wFHU u cC>GAN ye SFLCN>?L > @NJOjQC JM EIA NJOjFGDNFG>EFJG KAHFJG
JM L=>NN P?>CQGJR EF=AL MJQGS FG b>KKQ@> cdYY�@eU VK@FEL OFEI
P?>CQGJR EF=AL JM NALL EI>G dY YYY?K >KA SFLCN>?AS >L ?ANNJO SJELU
wFHU u cC>GAN �e LIJOL EIA JK@FE>N NJD>EFJG JM {\UshYh � T< �
]U|u]s >KDLAD ?K}~ >LEAKJFSL FG EIA LC>DA JM >RAK>HAS ct_ LFG �e cKAS
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TUVV WXYZ[\ ]^_^` a^ b_^ UZcde Yf^ acW^_ g\hibU j_cY^_cXd cd X_W^_ YX
kblckcm^ Yf^ bknVcYUW^ XT Yf^ jfbXYcj Vbo^_ cd cdjVcdbYcXd\

pZ jbd q^ Z^^d cd Yf^ reU_^` Yf^_^ cZ b s^_o eXXW be_^^k^dY
q^Ya^^d tobnUdXs Yck^Z d^b_ Yf^ uH Z^nb_bY_cl bdW _^ZUVYZ XT Yf^
vXZfcwbab kXW^Vx XdVo s^_o T^a nb_YcjV^Z fbs^ sbVU^Z XT yH cd
Yf^ _cefY _bde^ bdW Z^s^_bV XT Yf^Z^ a^_^ ZX kUjf W^ZYbqcVcm^W
qo zb_Ycbd jVXZ^ ^djXUdY^_Z YfbY Yf^o a^_^ VXZY WU_cde Yf^ V^deYf
XT Yf^ cdY^e_bYcXd\ {f^ _^ZUVY cZ YfbY XdVo b T^a jfbXYcj nb_YcjV^Z
a^_^ scZcqV^ bdW YfXZ^ kbYjf a^VV Yf^ n_^WcjYcXdZ XT Yf^ vXZfcwbab
kXW^V\ {fcZ _^ZUVY` cd XU_ XncdcXd` ZfXUVW ^lnVbcd Yf^ bqZ^dj^ XT Yf^
jfbXYcj q^fbscXU_ d^b_ Yf^ uH Z^jUVb_ _^ZXdbdj^ Z^nb_bY_cl TXUdW cd
|b__Uqb }g~�~q[\

� ��������� ������ ��� �� �����
����� ��� ��� ������ �� ��� ������

�d |b__Uqb }g~�~q[` Z^s^_bV ZkbVV WodbkcjbV e_XUnZ a^_^ cW^dYcr^W
cd Yf^ _^ecXd XT Yf^ �bVVbZ WodbkcjbV TbkcVo\ zbdo XT Yf^Z^ e_XUnZ
fbW b VckcY^W dUkq^_ XT k^kq^_Z` ZXk Ŷck^Z �UZY Vb_e^ ^dXUef TX_
Yf^ e_XUn YX q^ jXdZcW^_^W b jVUkn\ p �U^ZYcXd V^TY UdbdZa^_^W
qo Yf^ n_^scXUZ aX_w abZ bqXUY Yf^ ZYbYcZYcjbV Zcedcrjbdj^ XT Yf^Z^
e_XUnZ\ �^_^ Yf^Z^ jVUZY^_Z j_^bY^W qo _^bV jXVVcZcXdZ X_ a^_^ Yf^o
�UZY _bdWXk bZZXjcbYcXd XT qXWc^Z YfbY fbnn^d^W YX q^ cd d^b_qo
X_qcYZ TX_ b VckcY^W n^_cXW XT Yck^� �d X_W^_ YX ^ZYckbY^ Yf^ ZYbi
YcZYcjbV Zcedcrjbdj^ bdW Yf^ Yck^iZjbV^Z Xs^_ afcjf Yf^Z^ jVUZY^_Z
b_^ ZYcVV qXUdW` a^ W^scZ^W Yf^ TXVVXacde dUk^_cjbV ^ln^_ck^dYx
a^ j_^bY^W YaX Z^YZ XT jVXd^Z XT k^kq^_Z XT Yf^ jVUZY^_Z bdW cdi
Y^e_bY^W Yf^k acYf ����{i�z��v\T` Yf^ ZoknV^jYcj cdY^e_bYX_ XT
�_X m }�¡¡¡[` afcjf ZckUVbY^Z Yf^ WcU_dbV bdW Z^bZXdbV s^_ZcXdZ XT
Yf^ vb_wXsZwo ^TT^jY\ ¢Zcde YoncjbV sbVU^Z XT Yf^ vb_wXsZwo nbi
_bk^Y^_Z }|b__Uqb ^Y bV\ g~~£[` a^ ebs^ YX Xd^ Z^Y XT Xq�^jYZ bd
cdjVcdbYcXd XT Yf^ Zncd blcZ XT ¡~¤` afcV^ YX Yf^ Z^jXdW abZ bZi
Zced^W bd XqVc�UcYo XT ¥¡~¤\ ¦X _^iX_c^dYbYcXdZ a^_^ jXdZcW^_^W`
ZX YfbY Yf^ W_cTY jbUZ^W qo Yf^ vb_wXsZwo ^TT^jY abZ Yf^ kblckUk
nXZZcqV^\

�^ cdY^e_bY^W Yf^ jVXd^Z XT k^kq^_Z XT Yf^ jVbZZcjbV bdW T_^i
�U^djo jVUZY^_Z Xs^_ g~~ zo_ cd Yf^ TUYU_^ bdW g~~ zo_ cd Yf^

nbZY`§ bdW XqYbcd^W ZodYf^Ycj n_Xn^_ ^V^k^dYZ bjjX_Wcde YX Yf^ W^Ti
cdcYcXd XT ¨d^ m^sc©j ª zcVbdc }g~~~[ TX_ Yf^ jVXd^Z ^s^_o g\«¬h
zo_\�^Yf^d _^iXqYbcd^W TbkcVc^Z bdW jVUknZ TX_ Yf^Z^Y XT ZodYf Ŷcj
n_Xn^_ ^V^k^dYZ XT Yf^ jVXd^Z bY ^bjf Yck^iZY^n` UZcde Yf^ qb_oj^di
Y_^ XT Yf^ jVUZY^_Z }|b__Uqb g~~¡q` ^�UbYcXd [ bZ Yf^ r_ZY qXWo
TX_ Yf^ TbkcVo\ pZ ZXXd bZ Yf^ jVUZY^_ }XqYbcd^W TX_ Yf^ sbVU^Z XT
Yf^ s^VXjcYo jUYiXTT XT �h~ kZRS bdW XT Yf^ T_^�U^djo jUYiXTT XT
~\h~¬ b_jZ^j o_RS` |b__Uqb g~~¡q[ _^bjf^W Yf^ kcdckUk dUkq^_
XT Xq�^jYZ TX_ q^cde jXdZcW^_^W b jVUkn` Yf^ jVUZY^_ abZ jXdZcW^_^W
WcZn^_Z^W bdW b kcdckUk VckcY TX_ Yf^ WcZn^_ZcXd Yck^ abZ TXUdW \

�^ acVV ZYb_Y qo WcZjUZZcde Yf^ _^ZUVYZ TX_ Yf^ jVbZZcjbV TbkcVc^Z
bdW jVUknZ cd Yf^ d^lY Z^jYcXd\

�®¯ �°±²²³´±° µ¶·¸¹²

�d |b__Uqb }g~�~q[` ^cefY kcdX_ jVUknZ a^_^ cW^dYcr^W cd Yf^ Znbj^
XT n_Xn^_ ^V^k^dYZ bY b s^VXjcYo jUYiXTT XT�gg kZRSx b jVUkn b_XUdW
}g~º~º~[ �¡¡¡ ���º~ cd Yf^ �b_j^VXdb b_^b` rs^ jVUknZ b_XUdW
}«g~£[ �_UjbYX` }�º¬��[ �¡¡h �]«` }£hg«~[ �¡¡¡ �¦««` }~gº~[
�¡¡¡ �p��� bdW }¬¡£º[ g~~~ |»º~ cd Yf^ »Vokncb _^ecXd` b
jVUkn b_XUdW }££¡h¡[ g~~~ ¦z�£ cd Yf^ ]bdZb b_^b bdW b jVUkn
b_XUdW }«~�£«[ �¡¡º ¼»¬£ cd Yf^ _^ecXd XT Yf^ ½bVVcb TbkcVo\ �X_
ZcknVcjcYò cd YfcZ Z^jYcXd bdW cd Yf^ d^lY Z^jYcXd` a^ acVV _^T^_ YX
Yf^ WodbkcjbV e_XUnZ qo Yf^c_ r_ZY qXWo dUkq^_ XdVò XkcYYcde Yf^
dbk \̂

�ce\ ¡ WcZnVboZ Yf^ dUkq^_ XT k^kq^_Z XT Yf^ cdY^e_bY^W }«g~£[
jVUkn }nbd^V p[ bdW XT Yf^ }«~�£«[ jVUkn }nbd^V �[` bZ b TUdjYcXd
XT Yck^\ {f^ fX_cmXdYbV qVbjw Vcd^ ZfXaZ Yf^ VckcY }¾¿ÀÁ Â �g[ TX_
b e_XUn YX q^ _^jXedcm^W bZ b jVUkn` afcV^ Yf^ fX_cmXdYbV _^W Vcd^
cd nbd^V � ZfXaZ Yf^ VckcY TX_ b e_XUn YX q^ jVbZZcr^W bZ b TbkcVo
}¾ÃÄ¿ Â £~[` bY b s^VXjcYo jUYiXTT XT �gg kZRS\ {f^ s^_YcjbV Vcd^ Z^ni
b_bY^Z Yf^ qbjwab_W bdW TX_ab_W cdY^e_bYcXdZ\ {f^ fcef^_ Yf^ Yck^
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QRS TUQSVWXQSY Z[\]^_ RX`S]aWS QRXUbcde ]S]fSW_ gRSWSTUXhQSW YSi
QSZQXfT[TQj QT]Skl QRS]aWS [TmS[j QRXQ QRSj XWS WSX[ Za[[T_TaUX[ VWa\^_
WXQRSW QRXU _QXQT_QTZX[ n\mS_o pRS gqrstk XUY gqsutqk VWa\^_ RX`S
QRS [avS_Q XUY RTVRS_Q YSQSZQXfT[TQj QT]S_ vTQR b w bcdel WS_^SZi
QT̀ S[jl QXmSU X_ QRS X`SWXVS ah QRS YSQSZQXfT[TQj QT]S_ a`SW QRS [SUVQR
ah QRS haWvXWY XUY fXZmvXWY TUQSVWXQTaU_o xSQSZQXfT[TQj QT]S_ haW
X[[ QRS Z[X__TZX[ Z[\]^_ TU QRS WSVTaU XWS VT`SU TU pXf[S uo
yaUS ah QRS ]S]fSW_ ah QRS Z[\]^_ TU QRS XWSX _SS]_ Qa fS

Z\WWSUQ[j TUQSWXZQTUV vTQR UaUi[TUSXW _SZ\[XW WS_aUXUZS_ gQRS zXU_X
hX]T[TS_ TUQSWXZQ vTQR QRS {| } {~| WS_aUXUZS XUY QRS �X[[X_ aUS_
vTQR QRS r{| } {� � {~| WS_aUXUZSko �h X[[ QRS Z[\]^_l QRa_S
XWa\UY gqsutqkl g���t�kl gtt���kl grs�s�sk XUY g�sr�sk RX`S QRS
[XWVS_Q YSQSZQXfT[TQj QT]S XUY _Ra\[Y fS ZaU_TYSWSY WSX_aUXf[S ZXUi
YTYXQS_ haW VWa\^_ aWTVTUXQTUV hWa] Za[[T_TaUX[ S`SUQ_o pRS QRWSS
aQRSW Z[\]^_ RX`S `SWj _RaWQ YSQSZQXfT[TQj QT]S_ XUY ]Xj fS ZaUi
_TYSWSY _QXQT_QTZX[ n\mS_o pRS hXZQ QRS QRSj XWS SUV[afSY fj [XWVSW
VWa\^_ TU QRS g�l �l � � �k hWS�\SUZj Ya]XTU �gqrstkl gu��uuk XUY
g�sr�sk XWS X[[ ^XWQ ah QRS hWS�\SUZj gqrstk hX]T[j g�W\ZXQa hX]i
T[jkl vRT[S g���t�k XUY gt�rqsk haW] QRS [XWVSW hWS�\SUZj Z[\]^
XWa\UY gt�rqsk� _SS]_ Qa ZaU�W] QRT_ XUX[j_T_o�aWS YSQXT[_ aU QRT_
_\f�SZQ vT[[ fS VT`SU TU �SZQTaU �oro

��� ��������� ���� ¡

¢U QRS g�l �l � � �k Ya]XTUl Qva hWS�\SUZj Z[\]^_ vSWS TYSUQT�SY TU
£XWW\fX grsusfk¤ aUS XWa\UY gt�rqsk u��� ¥yqq TU QRS �[j]^TX
XWSX XUY QRS aQRSW XWa\UY g�rqr�k rssu y�rs TU QRS zXU_X XWSXo
pRS VWa\^ XWa\UY gqrstk �W\ZXQa TU QRS �[j]^TX XWSX vX_ X hX]T[j

TU QRS hWS�\SUZj Ya]XTUo pRS_S VWa\^_ vSWS TYSUQT�SY vTQR X Z\Qi
ahh ah so�s� XWZ_SZ jW¦~o §Q QRT_ Z\Qiahhl X VWa\^ _Ra\[Y RX`S XQ [SX_Q
rr ]S]fSW_ Qa fS TYSUQT�SY X_ X Z[\]^ XUY �� ]S]fSW_ Qa fS
WSZaVUT¨SY X_ X hX]T[jo
pRS Z[\]^ TU QRS zXU_X XWSX XWa\UY g�rqr�k �\TZm[j YT_^SW_SY

XhQSW uor��jW XUY _Ra\[Y UaQ fS ZaU_TYSWSY _QXQT_QTZX[[j _TVUT�ZXUQo
�aWS TUQSWS_QTUV vX_ QRS ZX_S ah QRS �[j]^TX VWa\^_o pRS gt�rqsk
hWS�\SUZj Z[\]^ QRXQ SUV[afS_ QRS g���t�k XUY gt�rqsk Z[X__TZX[
VWa\^_ vX_ af_SW`Xf[S X_ X hX]T[j haW X [XWVS TUQSW`X[ ah QT]S �f\Q
UaQ XQ © ª s �jWl _SS «TVo us g^XUS[ §k� XUY aU[j YT_^SW_SY haW © ª
u�s �jWo ¢Q T_ af_SW`Xf[S TU QRS ^X_Q haW QT]S_ \^ Qa }u�s�jW XUY TQ
RX_ X YSQSZQXfT[TQj QT]Sl b w bcde g_SS �SZQTaU �oukl ah uq�o�r �jWo
¢Q _Ra\[Y QRSWShaWS fS ZaU_TYSWSY X_ X _QXQT_QTZX[[j Waf\_Q VWa\^o
pRS gqrstk hWS�\SUZj hX]T[j QRXQ SUV[afS_ QRS gqrstkl gu��uuk

XUY g�sr�sk Z[X__TZX[ Z[\]^_l �UX[[j YT_^SW_S_ haW © ª ¬tts �jW
g«TVo usl ^XUS[ �kl XUY TQ RX_ X YSQSZQXfT[TQj QT]Sl a`SW rss �jWl
ah ur�ost �jWo ¢Q T_ QRS [XWVS_Q YjUX]TZX[ VWa\^ af_SW`SY TU QRS
�[j]^TX WSVTaU XUY TQ _Ra\[Y fS ZaU_TYSWSY X WS[TXf[S YjUX]TZX[
hX]T[jo S_\[Q_ XWS _\]]XWT¨SY TU pXf[S ro

® ¯°±¯²³´µ°±´

¢U QRT_ vaWml vS _Q\YTSY QRS YjUX]TZX[ S̀ a[\QTaU ah X_QSWaTY_ TU QRS
WSVTaU ah QRS �X[[X_ YjUX]TZX[ hX]T[jo §]aUV_Q aQRSW QRTUV_¤

gTk ¶S TU`S_QTVXQSY QRS [aUViQSW] _QXfT[TQj ah X_QSWaTY_ XQ RTVR
SZZSUQWTZTQj g· w sotuko pRS_S af�SZQ_ XWS \U_QXf[S fSZX\_S ah SUi
Za\UQSW_ vTQR �XW_ aU QT]Si_ZX[S_ ah \^ Qa tqs �jWo ¸aZX[ fXZmi
VWa\UY X_QSWaTY_ XWS Z\WWSUQ[j QRS ]X�aW _a\WZS ah RTVRiSZZSUQWTZTQj
af�SZQ_l f\Q �XWZS[aUX hX]T[j ]S]fSW_ vT[[ fSZa]S QRS Ya]TUXUQ
_a\WZS TU Xfa\Q r�s �jW¹
gTTk ¶S _Q\YTSY QRS ^Waf[S] ah X_QSWaTY_ TU QRS ^WaºT]TQj ah QRS {|

_SZ\[XW WS_aUXUZS _S^XWXQWTº vTQR XUX[jQTZX[ g»a_RTmXvX u���k XUY
U\]SWTZX[ Qaa[_o §_QSWaTY_vTQR }to�qsq ¼½| ¼uo��u� XWZ_SZ jW¦~l
vRSWS ½| ª ¾ } {|l ¾ fSTUV X ZaSh�ZTSUQ QRXQ Wa\VR[j ZaWWS_^aUY_
Qa QRS ^SWTZSUQWS ^WSZS__TaU hWS�\SUZj �l¿ XWS haWZSY Qa WSXZR `X[\S_
ah ^SWTZSUQWS_ [av SUa\VR Qa X[[av QRS] Qa Sº^SWTSUZS YSS^ Z[a_S
SUZa\UQSW_ vTQR �XW_o pRS hXZQ QRXQ QRT_ ZRXaQTZ [XjSW RX_ X `SWj
[T]TQSY X]^[TQ\YS TU TUZ[TUXQTaU gaU[j sÀÁstutk Sº^[XTU_ vRj `SWj
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TUVUWXY Z[\]WUZ ^X[\_U]`a b\c ]^cXa_XY dX\a W[X ef cXg\a\WaUh Ud
i\aa`^\ jklml^no

jUUUn pX Ud_XcWUq\WXY W[X Yrd\VUZ\T X_]T`WU]d b[Xd W[X
s\at]_ctr XuuXZW Uc Z]dcUYXaXY ]u VUd]a ZT`Vgc \dY u\VUTUXc UYXdWUv
wXY Ud i\aa`^\ jklml^n Ud W[X Y]V\Udc ]u ga]gXa XTXVXdWc \dY uaXv
x`XdZUXcypX wdY W[\W d]dX ]u W[XVUd]a ZT`Vgc ] Ŵ\UdXY Ud i\aa`^\
jklml^n Uc Z`aaXdWTr UdWXa\ZWUdq bUW[ d]dvTUdX\a cXZ`T\a aXc]d\dZXc
Ud W[X aXqU]dy z[X ZT\ccUZ\T ZT`Vgc \a]`dY j{lm|{n m}}~ ���|�
j��}|~n klll i�~l� j||}�}n klll ��m|� jkl~l~ln m}}} ��m~l
\dY j�lk~ln m}}} ��mmm [\_X T\aqX YXWXZW\^UTUWr WUVXc \dY Z]`TY
^X Z]dcUYXaXY aX\c]d\^TX Z\dYUY\WXc u]a qa]`gc ]aUqUd\WUdq ua]V
Z]TTUcU]d\T X_XdWcy pX Z]dwaV W[X gaXcXdZX ]u W[X j{kl|n �a`Z\W]
u\VUTr ]^cXa_\^TX Ud W[X cg\ZX ]u ga]gXa uaXx`XdZUXc j�� �� � � �n
W[\W [\c W[X T\aqXcW YXWXZW\^UTUWr WUVX ]u \TT qa]`gc Ud W[X aXqU]dy

pX ^XTUX_X W[\W W[Uc b]at c[]`TY [\_X \dcbXaXY c]VX ]u W[X
x`XcWU]dc a\UcXY ^r i\aa`^\ jklml^n� ^`W \c ]uWXd Ud cZUXdZX� V\dr
]W[Xa x`XcWU]dc \aX TXuW `d\dcbXaXYy �]a UdcW\dZX� b[\W Uc W[X T]dqv
WXaV XuuXZW W[\W W[X kef � e� � e�f cXZ`T\a aXc]d\dZX \dY cX_Xa\T
x`\cUvaXc]d\dZXc bUW[ �`gUWXa \dY iXaXc [\_X ]d W[X �\TT\c u\VUTr
VXV^Xac� �Tc]� Uc W[X �a`Z\W] uaXx`XdZr u\VUTr \ aX\T Z]TTUcU]d\T
qa]`g ]a� \c c`qqXcWXY ^r W[X gaXcXdZX ]u \cWXa]UYc ^XT]dqUdq W]
^]W[ W[X iv \dY �vWrgX Z]VgTXhXc� �`cW \d \qqT]VXa\WU]d ]u dX\a^r
]^�XZWc��`a Z`aaXdW \d\TrcUc c`qqXcWc W[\W W[X u\VUTr Uc Yrd\VUZ\TTr
cW\^TX� c] \aX c]VX ]u W[X VXV^Xac ]u W[X �a`Z\W] u\VUTr W[\W ^XT]dq

W] W[X iv ]a �v Z]VgTXhXc UdWXaT]gXac� �] Udu]aV\WU]d Uc Z`aaXdWTr
\_\UT\^TX W] Ya\b \ wd\T Z]dZT`cU]d ]d W[XcX Ucc`Xc W[\W aXV\Ud� Ud
]`a ]gUdU]d� UdWXaXcWUdq c`^�XZWc u]a u`W`aX b]aty
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pX \aX qa\WXu`T W] W[X aX_UXbXa ]u W[Uc g\gXa� �UZ\aY] ¥UTv¦`WW]d�
u]a [Uc Z\aXu`T aX_UcU]d \dY Z]VVXdWc W[\W cUqdUwZ\dWTr UVga]_XY
W[X x`\TUWr ]u W[Uc g\gXay pX b]`TY TUtX W] W[\dt W[X §\̈] �\`T]
§W\WX §ZUXdZX �]`dY\WU]d j���©§�n W[\W c`gg]aWXY W[Uc b]at _U\
W[X qa\dW l�ª�lll�v� \dY W[X �a\«UTU\d �\WU]d\T �XcX\aZ[ i]`dZUT
ji��x� qa\dWc |lkm~|ªkll~v� \dY {�||{�ªkll}v}ny
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Apêndice D

Artigo MNRAS - On the Emmenthal

distribution of highly inclined asteroids,

2011

Cópia da versão publicada do artigo On the Emmenthal distribution of highly inclined

asteroids, publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 418, p.

1002-1114, 2011.
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ÆÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÐÑÒÎÓÔÇÏÑ ÐÓÎ ÔÕÖÎÍÒÑ ×ÇÒÉ ÑÇÌ ØÙÚ Û ÜÝÞÝ ßÔÓ ÒÉÎÑÎ
ÕÔÏÇÎÑà ÒÉÎ ÐÌÐÊËÒÇÍÐÊ ÒÉÎÔÓË �ÑÎÏ ÒÔ ÔÕÒÐÇÌ ÒÉÎ �ÓÔ�ÎÓ ÎÊÎ�ÎÌÒÑ ÇÑ
ÌÔÒ �ÎÓË ÐÍÍ�ÓÐÒÎÝ ÆÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÐÑÒÎÓÔÇÏÑ ÐÓÎ ÐÊÑÔ ÍÉÐÓÐÍÒÎÓÇ�ÎÏ
ÕË Ð ÌÔÌ��ÌÇ�ÔÓ� ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌÝ �Ò ÉÐÑ ÕÎÎÌ ÔÕÑÎÓ�ÎÏ ÒÉÐÒ ÑÎ�ÎÓÐÊ
ÏËÌÐ�ÇÍÐÊÊË ÑÒÐÕÊÎ ÓÎÈÇÔÌÑ ÐÓÎ ÍÉÐÓÐÍÒÎÓÇ�ÎÏ ÕË Ð �ÎÓË ÊÔ× Ì��ÕÎÓ
ÏÎÌÑÇÒË Ô� ÔÕÖÎÍÒÑà �ÌÊÇ	Î ÊÔ×�ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÕÔÏÇÎÑ ÒÉÐÒ ÒÎÌÏ ÒÔ ÔÍÍ��Ë
ÐÊÊ ÒÉÎ ÏËÌÐ�ÇÍÐÊÊË �ÇÐÕÊÎ ÓÎÈÇÔÌÑÝ 
ÉÇÊÎ ÒÉÇÑ �ÉÎÌÔ�ÎÌÔÌ ÉÐÑ
ÕÎÎÌ ÔÕÑÎÓ�ÎÏ ��ÐÊÇÒÐÒÇ�ÎÊË ÇÌ ÒÉÎ �ÐÑÒ Ø�ÐÓÓ�ÕÐ ÜÜ�Õà Ü�ÜÕ�
�ÇÍÉÒÍÉÎÌ	Ô ÎÒ ÐÊÝ Ü�ÜÚà ÌÔ ��ÐÌÒÇÒÐÒÇ�Î ÑÒ�ÏË ÉÐÑ ËÎÒ ÕÎÎÌ ÍÐÓÓÇÎÏ
Ô�Ò ÔÌ ÒÉÎ Î�ÒÎÌÒ ÐÌÏ ÊÔÌÈ�ÒÎÓ� ÑÒÐÕÇÊÇÒË Ô� ÒÉÎÑÎ ÓÎÈÇÔÌÑÝ �ÉÇÑ ÇÑ
Ç��ÔÓÒÐÌÒ ÕÎÍÐ�ÑÎ ÇÒ�ÇÈÉÒ �ÓÔ�ÇÏÎ ÇÌ�ÔÓ�ÐÒÇÔÌ ÔÌ ÒÉÎ ÔÓÇÈÇÌ Ô� ÒÉÎ
ÉÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ �Ô��ÊÐÒÇÔÌÝ �� ÏËÌÐ�ÇÍÐÊÊË ÑÒÐÕÊÎ ÓÎÈÇÔÌÑ ÐÓÎ ÌÔÒ
ÔÍÍ��ÇÎÏà ÒÉÇÑ ÍÔ�ÊÏ ÇÌÏÇÍÐÒÎ ÒÉÐÒ ÒÉÎ �ÓÇ�ÔÓÏÇÐÊ �Ô��ÊÐÒÇÔÌ �ÇÈÉÒ
ÌÔÒ ÉÐ�Î ÓÎÐÍÉÎÏ ÐÊÊ Ð�ÐÇÊÐÕÊÎ �ÔÌÎÑ ÐÒ ÉÇÈÉ�ÙÝ �ÉÇÑ ÑÎÒÑ ÍÔÌÑÒÓÐÇÌÒÑ
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ÔÌ ÒÉÎ ÑÍÎÌÐÓÇÔÑ �ÔÓ ÒÉÎ ÎÐÓÊË �ÉÐÑÎÑ Ô� ÒÉÎ ÉÇÑÒÔÓË Ô� Ô�Ó �ÔÊÐÓ
ÑËÑÒÎ�Ý �ÉÎ �ÔÇÏ �ÔÌÎÑ ÇÌ ÒÉÎ ÐÑÒÎÓÔÇÏ ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌ ØÇÌ Ô�Ó ÐÌÐÊÔÈËà
ÒÉÎ ÉÔÊÎÑ ÇÌ ÒÉÎ ���ÎÌÒÉÐÊ ÍÉÎÎÑÎÚà ÐÑ ×ÎÊÊ ÐÑ ÒÉÎ ÓÎÈÇÔÌÑ Ô� ÉÇÈÉÎÓ
ÐÑÒÎÓÔÇÏ Ì��ÕÎÓ ÏÎÌÑÇÒËà �ÇÈÉÒ ÒÉÎÓÎ�ÔÓÎ ÑÒÇÊÊ ÍÐÓÓË ÒÉÎ �Î�ÔÓË Ô�
Î�ÎÌÒÑ ÐÑÑÔÍÇÐÒÎÏ ×ÇÒÉ ÒÉÎ �ÓÇ�ÔÓÏÇÐÊ �ÉÐÑÎ Ô� �ÊÐÌÎÒÐÓË�ÇÈÓÐÒÇÔÌÝ
�Ì ÒÉÇÑ �Ð�ÎÓà ×Î ÇÌ�ÎÑÒÇÈÐÒÎ ÒÉÎ ÊÔÌÈ�ÒÎÓ� ÑÒÐÕÇÊÇÒË Ô� �ÌÏÎÓ�Ô��

�ÊÐÒÎÏ ÐÓÎÐÑ Ô� ÉÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÐÑÒÎÓÔÇÏÑ ÕË �ÑÇÌÈ ÑËÌÒÉÎÒÇÍ �ÓÔ�ÎÓ�
ÎÊÎ�ÎÌÒ �Ð�Ñ ÐÌÏ ÑÇ��ÊÐÒÇÔÌÑ Ô� ÉÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÓÎÐÊ ÐÌÏ �ÍÒÇÒÇÔ�Ñ
ÔÕÖÎÍÒÑà ×ÉÇÍÉ ÇÌÍÊ�ÏÎ ÒÉÎ �ÐÓ	Ô�Ñ	Ë �ÔÓÍÎÝ
Î ÒÉÎÌ ÏÎÒÎÓ�ÇÌÎ ÒÉÎ
�ÓÔÕÐÕÇÊÇÒË ÒÉÐÒ ÐÌ ÔÓÇÈÇÌÐÊÊË �ÌÇ�ÔÓ� ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌ Ô� ÐÑÒÎÓÔÇÏÑà Ð
�Ô��ÊÐÒÇÔÌ �ÔÊÊÔ×ÇÌÈ �ÔÇÑÑÔÌÇÐÌ ÔÓ �ÌÇ� ÐÌÏ ÒÓÇ��ÐÓÇÐÒÎ �Ð�ÑÑÇÐÌ
ÑÒÐÒÇÑÒÇÍÐÊ ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌÑà ÏÎÑÍÓÇÕÎÑ ÒÉÎ Í�ÓÓÎÌÒÊË ÔÕÑÎÓ�ÎÏ ÐÑÒÎÓÔÇÏ
ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌÝ
�ÉÇÑ �Ð�ÎÓ ÇÑ ÐÓÓÐÌÈÎÏ ÐÑ �ÔÊÊÔ×ÑÝ ÆÐ�ÇÌÈ ÇÌÒÓÔÏ�ÍÎÏ ÒÉÎ �ÓÔÕÊÎ�

Ô� ÑÒÐÕÊÎ �ÌÏÎÓ�Ô��ÊÐÒÎÏ ÐÌÏ Ô�ÎÓ�Ô��ÊÐÒÎÏ ÐÓÎÐÑ Ð�ÔÌÈ ÉÇÈÉÊË ÇÌ�
ÍÊÇÌÎÏ ÔÕÖÎÍÒÑ ÇÌ ÒÉÎ ÇÌÒÓÔÏ�ÍÒÇÔÌà ×Î ÓÎ�ÇÑÎ ÒÉÎ Í�ÓÓÎÌÒ 	ÌÔ×ÊÎÏÈÎ
ÔÌ ÐÑÒÎÓÔÇÏ ÑËÌÒÉÎÒÇÍ �ÓÔ�ÎÓ ÎÊÎ�ÎÌÒÑ �ÔÓ ÉÇÈÉÊË ÇÌÍÊÇÌÎÏ ÐÑÒÎÓÔÇÏÑ
ÇÌ �ÎÍÒÇÔÌ Ý �Ì �ÎÍÒÇÔÌ Þà ×Î ÏÇÑÍ�ÑÑ ÒÉÎ ÔÓÕÇÒÐÊ ÏÇÑÒÓÇÕ�ÒÇÔÌ Ô� ÊÐÓÈÎ
ÐÑÒÎÓÔÇÏÑ ÐÌÏ ÇÌ �ÎÍÒÇÔÌ � ×Î ÍÔÌÑÇÏÎÓ ÑÒÐÒÇÑÒÇÍÐÊÊË ÒÉÎ �ÓÔÕÐÕÇÊÇÒË
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JKLJ MLNOPQR LRJSNPOT TORJNOUQJOPVR WOXKJ NSYZO[LJS JKS PURSNMST TOR\
JNOUQJOPV] ^V _S[JOPV `a bS PUJLOV JKS VQWUSN TSVROJc TORJNOUQJOPVR
dTSVROJc WLYRe Pf RQ[K PUgS[JR fPN ZLNXS dh i jke LVT RWLZZ PUgS[JRa
LVT bS OTSVJOfc YPJSVJOLZ TcVLWO[LZZc RJLUZS NSXOPVR bOJK L ZPb
VQWUSN TSVROJc Pf PUgS[JR] ^V _S[JOPV la bS PUJLOV RcVJKSJO[ YNPYSN\
SZSWSVJ WLYR fPN JKS QVTSNYPYQZLJST LNSLR OTSVJOmST OV _S[JOPV n]
^V _S[JOPV oa bS RJQTc JKS ZPVX\JSNW RJLUOZOJc Pf JKSRS NSXOPVR bKSV
JKS pLNqPMRqc fPN[S OR [PVROTSNST] rOVLZZca OV _S[JOPV sa bS YNSRSVJ
PQN [PV[ZQROPVR]

t uvwxyzx{| }~�}z~ z�z�zwxu ��~
y{�y�v {w|�{wz� ���z|xu

�KS mNRJ RJSY JP OTSVJOfcOVX QVTSNYPYQZLJST TcVLWO[LZZc RJLUZS NS\
XOPVR OR JP KLMS L NSZOLUZS LVT QYTLJST RSJ Pf LRJSNPOT YNPYSN SZS\
WSVJR] �S RJLNJ Uc NSMOROVX JKS TLJL LMLOZLUZS OV JKS ZOJSNLJQNS]

�V k�j� �S[SWUSN sa JKS �RJ�c_ ROJS� ZORJST L RSJ Pf k��snj
LRJSNPOTR fPN bKO[K JKS RcVJKSJO[ YNPYSN SZSWSVJR dLVT JKSON SNNPNRe
� PUJLOVST QROVX JKS LYYNPL[K Pf �VS��SMO�[ � �OZLVO dk��ne � LNS
LMLOZLUZS] �S RSZS[JST j� �on PUgS[JR Pf KOXK OV[ZOVLJOPV [KLNL[JSN\
O�ST Uc L RSWOWLgPN L�OR OV JKS NLVXS Pf k]��n]� LQ LVT Uc ROV d�e �
�]n] �S RJLNJ Uc ZPPqOVX LJ YNPgS[JOPVR OV JKS d�a �e LVT ��a ROV d�e�
YZLVSR]

rOX] j TORYZLcR d�a �e dYLVSZ �e LVT ��a ROV d�e� dYLVSZ �e YNPgS[\
JOPVR Pf JKS�RJ�c_ YNPYSN SZSWSVJR fPN JKS KOXKZc OV[ZOVST PUgS[JR]
rPZZPbOVX�OZ\�QJJPV dk��leabS [LVTOMOTS JKSKOXKZc OV[ZOVST YPY\
QZLJOPV Pf LRJSNPOTR OVJP JKNSS NSXOPVR  JKS ¡KP[LSL NSXOPV d�PVS �
OV �OZ\�QJJPV k��le USJbSSV JKS o¢ \k� LVT n¢ \j� WSLV\WPJOPV
NSRPVLV[SRa JKS �LVRL LVT ¡LZZLR NSXOPV d�PVS �e USJbSSV JKS n¢ \
j� LVT JKS `¢ \k� WSLV\WPJOPV NSRPVLV[SR LVT JKS £QYKNPRcVS
NSXOPV d�PVS ¤e USJbSSV JKS `¢ \k� LVT JKS k¢ \j� WSLV\WPJOPV
NSRPVLV[SR] �KS JKO[q MSNJO[LZ ZOVSR LNS LRRP[OLJST bOJK JKS WLOV
WSLV\WPJOPV NSRPVLV[SR bOJK ¢QYOJSNa bKOZS JKS JKOV ZOVSR RKPb JKS
ZP[LJOPV Pf KOXKSN\PNTSN WSLV\WPJOPV NSRPVLV[SR] �KS UZQS ZOVSR
RKPb JKS ZP[LJOPV Pf JKS [SVJNS Pf JKS JKNSSWLOV ZOVSLN RS[QZLN NSRP\
VLV[SR d¥¦ § ¨© ¨¦a ¥ª § ¨© ¨ª LVT ¥�¦ § «© «¦ea [PWYQJST QROVX
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JKS RS[PVT\PNTSN LVT fPQNJK\TSXNSS RS[QZLN YSNJQNULJOPV JKSPNc Pf
�OZLVO � �VS��SMO�[ djµµka jµµ�e] _S[QZLN NSRPVLV[SR P[[QN bKSV
JKSNS OR L [PWWSVRQNLUOZOJc USJbSSV JKS YNS[SRROPV fNS¶QSV[c Pf
LV LRJSNPOT·R YSNO[SVJNS ¨ PN VPTS « LVT JKLJ Pf L YZLVSJ ¨¸a «¸a bKSNS
JKS RQfm� � § ja ¹ ¹ ¹ a s OVTO[LJSR JKS YZLVSJ VQWUSN LR L fQV[JOPV Pf
JKS TORJLV[S fNPW JKS _QV dj fPN �SN[QNca k fPN ºSVQRa SJ[]e] �S
bLNV JKS NSLTSN JKLJ JKS RS[QZLN YSNJQNULJOPV JKSPNc Pf �OZLVO �
�VS��SMO�[ djµµka jµµ�ea bKO[K OR ULRST PV LV S�YLVROPV OV RSNOSR
Pf S[[SVJNO[OJOSR LVT OV[ZOVLJOPV Pf JKS YSNJQNUOVX fQV[JOPVa ZPRSR
L[[QNL[c LJ KOXK OV[ZOVLJOPV LVT [ZPRS JP WSLV\WPJOPV NSRPVLV[SR]
�KQRa OV rOX] j LVT OV JKS RQURS¶QSVJ mXQNSRa bS NSYPNJ JKS ZP[LJOPV
Pf JKS RS[QZLN NSRPVLV[SR XOMSV Uc JKOR JKSPNc gQRJ LR L ¶QLZOJLJOMS
OVTO[LJOPVa UQJbS TP VPJ S�YS[J OJ JP WLJ[K JKS TORJNOUQJOPV Pf L[JQLZ
LRJSNPOTR] �KS UZQS LRJSNORqR TORYZLc LRJSNPOTR bOJK » @ dJKS RJLVTLNT
TSMOLJOPV Pf JKS MLZQSR Pf JKS RSWOWLgPN L�OR LR [PWYQJST bOJK
JKS LYYNPL[K Pf �VS��SMO�[ � �OZLVO k��ne USJbSSV �]���n LQ dJKS
ZOWOJ XOMSV Uc �VS��SMO�[��OZLVO k��n fPN ¼RJLUZS· RcVJKSJO[ YNPYSN
SZSWSVJRe LVT �]�j LQ dJKS ZOWOJ fPN YLJKPZPXO[LZ [LRSRe] �KS NST
[ON[ZSR RKPb LRJSNPOTR bOJK » @ ZLNXSN JKLV �]�j LQ]½ �S NSWOVT JKS
NSLTSN JKLJ PUgS[JR LJ MSNc KOXK S[[SVJNO[OJOSR dZLNXSN JKLV LUPQJ �]�e
LNS RQUgS[J JP [ZPRS SV[PQVJSNR bOJK �LNR LVT PJKSN YZLVSJRa LVT LNS
QVRJLUZS PV JOWS\R[LZSR Pf L fSb �cN]

�R [LV US RSSV OV JKS mXQNSa bS [LV PURSNMS L NSXOPV Pf ZPb
LRJSNPOT TSVROJc VSLN JKS ¥¦ NSRPVLV[S UPNTSNa bKO[K OR [LQRST Uc
LV OV[NSLRS OV JKS S[[SVJNO[OJc JKLJ LRJSNPOTR PV [ON[QZLJOVX LVT
ZOUNLJOVX PNUOJR S�YSNOSV[S US[LQRS Pf JKS NSRPVLV[S JPYPZPXc dfPN
L WPNS OV\TSYJK TOR[QRROPV Pf JKS WS[KLVORW Pf LRJSNPOT TSYZSJOPVa
RSS LZRP ¤LNNQUL k�j�L¾ ¤LNNQULa�L[KQ[L��LRYLNOVP k�jjUe]�V
S�[SYJOPV JP JKOR WS[KLVORW OR PURSNMST fPN LRJSNPOTR OV LVJOLZOXVST
ZOUNLJOVX RJLJSR Pf JKS ¥¦ NSRPVLV[Sa RQ[K LR JKPRS Pf JKS �OVL fLWOZc
d¤LNNQUL � �PNUOTSZZO k�jjLea bKPRS NSRPVLVJ RJLJSR RKOSZT JKSW
fNPW S�YSNOSV[OVX YZLVSJLNc [ZPRS SV[PQVJSNR] �SROTSR JKS NSXOPVR
OV¿QSV[ST Uc JKS ¥¦ NSRPVLV[Sa bS [LV RSS L NSXOPV Pf ZPb LRJSNPOT

½ ¬ !®!>21̄ ° ±2"� 2 6!À ! $(�;"!+ < $(�;"! � 6 .�(%&"&421�" ./&.!/ !"!E
D! ($ �$ !"!D! ($ %�>2 4 Á$D�""Â+ ÁD!62<DÂ � 6 Á"�/4!Â /!"�(2>! !//&/$9 :%!
(%/!$%&"6$ 3&/ (%! (%/!! 1�$!$ '2(% /!$.!1( (& !�1% !"!D! ( �/! 62$1<$$!6 2 
(%! (!Ã(9

ÄÅ ²ACC :%! #<(%&/$+ ±ÆÇ#8 È�ÉÊ CCA²ËCCCÌ
±& (%"5 Æ&(21!$ &3 (%! Ç&5�" #$(/& &D21�" 8&12!(5 ÄÅ ²ACC Ç#8



���� �� ����	
� ��� � �� ����	��

������ �� ����� �  !"# $!� %&'  (� )*+, -."/�0$("� "1 !(2!�3 (�0�(��4 � $536 � $�."(4 7 8!� 9�:� � $�.( ; 4( -��3 � $�."(4 #($! �  $��4�.4 4�<(�$("� "� = >
9�$#��� ?7??@ ��4 ?7A' #!(�� .�4 0(.0��  !"# � $�."(4 #($! = > ��.2�. $!�� ?7A7 8!� 9�:� �(��  !"# $!� -" ($("� "1 �(���.  �0:��. .� "���0� 7 ����� B  !"# 
$!� %&'  (� )*+, -."/�0$("� "1 $!�  �C� � $�."(4 ' 9:$ $!( $(C� $!� 9�:� � $�.( ; 4( -��3 � $�."(4 #($! �  $��4�.4 4�<(�$("� "� = D 9�$#��� ?7??A ��4 ?7?@' #!(��
$!� .�4 0(.0��  !"# � $�."(4 #($! = D ��.2�. $!�� ?7?@7

������ E� ����� �  !"# $!� )F' G+ -."/�0$("� "1 !(2!�3 (�0�(��4 � $536 � $�."(4 7 8!� 9�:� � $�.( ; 4( -��3 � $�."(4 #($! �  $��4�.4 4�<(�$("� "� =H 9�$#���
A ��4 A?' #!(�� $!� .�4 0(.0��  !"# � $�."(4 #($! =H ��.2�. $!�� A?7 ����� B  !"# $!� )F' I+ -."/�0$("� "1 $!�  �C� � $�."(4 ' 9:$ $!( $(C� $!�  3C9"� .�1�.
$" = J )$!� .��2� "1 <��:� 1". $!� �..". ( $!�  �C�+7

KLMNOPQ RLPSLLM PTL UV WMK UXY ZLN[MWM\LN OM PTL ]^_ NOM `abc deWML
OM PTL ZLfO[M [g PTL hWeeWN gWiOeQ `NLL jOfk l_ dWMLe m_ WMK nWZZoRW
pqlqRbk r[ZL NPZOsOMfeQ_ PTLZL ON W e[StKLMNOPQ ZLfO[M [g WNPLZ[OKN
RLPSLLM PTL uvwtpx WMK yvwtzx iLWMti[PO[M ZLN[MWM\LN_ STO\T
NLLiN[PTLZSONL P[ RL ZLeWPO{LeQ NPWReLk |L OM{LNPOfWPL PTLNL NoR}L\PN
goZPTLZ OM ~L\PO[MN z WMK �k

�M jOfk p_ SL KONdeWQ ]�_ NOM `abc dZ[}L\PO[MN [g WNPLZ[OKN SOPT
{WeoLN [g PTL LZZ[ZN OM � `dWMLe xb WMK a `dWMLe mb g[Z �NPWReL� `ReW\s
K[PNb_ �oMNPWReL� `ReoL \OZ\eLNb WMK �dWPT[e[fO\We� `ZLK \OZ\eLNbdZ[dLZ
LeLiLMPN_ W\\[ZKOMf P[ �ML��L{O�\ � rOeWMO `pqqzbk xN OM jOfk l_ PTL
ReoL eOMLN KONdeWQ PTL e[\WPO[MN [g PTL iWOM NL\oeWZ ZLN[MWM\LN OM
PTL ZLfO[Mk xN \WM RL NLLM_ PTL LZZ[ZN OM L\\LMPZO\OPQ WMK OM\eOMWPO[M
WZL eWZfLZ g[Z WNPLZ[OKN WP TOfT OM\eOMWPO[M_ SOPT {LZQ gLS [R}L\PN
TW{OMf eWZfL LZZ[ZN WP e[S L\\LMPZO\OPOLNk

jOMWeeQ_ jOfk z KONdeWQN `^_ �b `dWMLe xb WMK ` _̂ �b `dWMLe mb
dZ[}L\PO[MN [g TOfTeQ OM\eOMLK xNP�Q~ WNPLZ[OKNk |L \WM NLL PTL

KLdWZPoZL gZ[i W eOMLWZ KLdLMKLM\L g[Z � {WeoLN WN W goM\PO[M [g ^
MLWZ PTL pvwtlx WMK zvwtlx iLWMti[PO[M ZLN[MWM\LN_ WN KON\oNNLK
RQ nWZZoRW�rO\TP\TLMs[ `pqq�bk �TLMLfWPO{L {WeoLN[g �MLWZ PTL
�WMNW gWiOeQ WZL ZLeWPLK P[ [R}L\PN SOPT NiWee dZ[dLZ L\\LMPZO\OPOLN
`� � qkqly�b_ WMK P[ PTL dZ[ReLi [g KLPLZiOMOMf PTL \[ZZL\P dZ[dLZ
gZL�oLM\Q � g[Z WNPLZ[OKN ST[NL LeLiLMPN `�_ �b dWNN PTZ[ofT �LZ[
`nWZZoRW pqlqRbk �TL�OM\eOMLK� KLdLMKLM\L[g �{WeoLN WN W goM\PO[M
[g ^ ON KON\oNNLK RQ nWZZoRW � rO\TP\TLMs[ `pqqybk

� �������� ������� ����� ���� ���

|TLM NPoKQOMf PTL \oZZLMP [ZROPWe KONPZORoPO[M [g [R}L\PN_ OP ON ML\t
LNNWZQ P[ KONPOMfoONT RLPSLLM �eWZfL� WMK �NiWee� WNPLZ[OKNk  WZfL
[R}L\PN TW{L L¡dLZOLM\LK {LZQ eOPPeL [ZROPWei[ROeOPQ_ STO\T ON \WoNLK
RQ PTL ¢WZs[{NsQ LggL\P_ WMK OP \WM RL WNNoiLK PTWP PTLOZ \oZZLMP d[t
NOPO[M ON M[P gWZ gZ[i PTL d[NOPO[M PTLQ ZLW\TLK KoZOMf PTL eWNP NPWfLN
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NO PQRSTURVW XYZVRUYNS[ \N]T^TV_ `XRQQ NabTcU` UTSd UN aT dY`PQRcTd
aW UeT fRVgN^`gW ONVcT RSd_ R` R VT`hQU_ aW XTRSiXNUYNS RSd `TchQRV
VT`NSRScT`[ jeTYV chVVTSU dY`UVYahUYNS cRS PVN^YdT eYSU` RaNhU UeT
dWSRXYcRQ `URaYQYUW NO UeT VTZYNS`k hSdTVPNPhQRUTd RVTR` XYZeU aT
R``NcYRUTd ]YUe dWSRXYcRQ hS`URaQT VTZYNS` lahU SNU STcT``RVYQW_ R`
]T `TT QRUTV YS UeY` PRPTVm[

nT dToST R pQRVZTq NabTcU R` RS R`UTVNYd ]YUe RS Ra`NQhUT XRZSYi
UhdT r s tu[ nT ceNN`T UeY` cVYUTVYNS aTcRh`T R`UTVNYd` ]YUe UeY` Rai
`NQhUT XRZSYUhdT RVT SNU `YZSYocRSUQW ROOTcUTd aW SNSiZVR^YURUYNSRQ
TOOTcU`[ vO ]T T`UYXRUT UeT R`UTVNYd dYRXTUTV h`YSZ UeT VTQRUYNS`eYP
lwRVVhaR TU RQ[ uxxym

z { z|}~� � tx�|��� � ltm

]eTVT �| { tyu� gX_ �� Y` UeT ZTNXTUVYc RQaTdN RSd r Y` UeT
R`UTVNYdq` Ra`NQhUT XRZSYUhdT[ �^TS ONV ^TVW QRVZT ^RQhT` NO �� {
x[�_ RS R`UTVNYd ]YUe r { tu ]YQQ eR^T R dYRXTUTV NO �[� gX[ �U UeY`
`Y�T_ UeT f��� TOOTcU Y` STZQYZYaQT[ �`YSZ RS NaQY�hYUW NO UeT `PYS
R�Y` NO ��x� RSd PRVRXTUTV` UWPYcRQ NO wiUWPT R`UTVNYd` lwRVVhaR
TU RQ[ uxxym_ UeT XNaYQYUW cRh`Td aW UeT fRVgN^`gW ONVcT Y` RU XN`U
x[t�y� Rh N^TV �[� �WV[ jeTVTONVT_ ]T `eNhQd SNU T�PTcU UeT chVVTSU
NVaYURQ QNcRUYNS` NO `hce aNdYT` UN eR^T ceRSZTd Xhce `YScT UeT
ONVXRUYNS NO UeT �NQRV `W`UTX[�

jN YS^T`UYZRUT UeT QNcRUYNS` NO `URaQT RVTR` ceRVRcUTVY�Td aW R QN]
PNPhQRUYNS NO NabTcU`_ ]T eR^T NaURYSTd UeT dY`UVYahUYNS NO UeT ShXi
aTV dTS`YUW NO R`UTVNYd` YS UeT ��_ `YS l�m� VTPVT`TSURUY^T PQRST[ nT
cNScTSUVRUT NS UeT ��_ `YS l�m� PQRST aTcRh`T ]T RVT YSUTVT`UTd YS RVi
TR` UeRU ]TVT NVYZYSRQQW dTPQTUTd YS R`UTVNYd`_ RSd TccTSUVYcYUYT` RVT
XNVT TR`YQW ceRSZTd aW XTceRSY`X` NO dWSRXYcRQ XNaYQYUW UeRS aW
PVNPTV YScQYSRUYNS` l`TXYXRbNV R�T` RVT ROOTcUTd aW UeT fRVgN^`gW
ONVcTm[ �TZYNS` YS UeT ��_ `YS l�m� PQRST ]YUe YScQYSRUYNS` dYOOTVTSU

�  - 1+M2#0" ,?0 +2E$,=*H+E$*$,3 +- =� +E¡01, >0)0�># +� #0L02=* +,?02 )=2=H/
0,02# ,?=� ,?0 =E#+*M,0 H=@�$,M>0" #M1? =# ,?0 #)$� =¢$# +E*$£M$,3" ,?0 ,?02H=*
$�02,$=" ,?0 ,?02H=* 1+�>M1,$L$,3" ,?0 #M2-=10 >0�#$,3" ,?0 E+�> =*E0>+" 0,17
C?M#" ,?$# 12$,02$+� $# =))2+¢$H=,0> =, E0#,7 ¤+.0L02" E01=M#0 H=�3 +- ,?0#0
)=2=H0,02# =20 �+, D�+.� -+2 *=2@0 �MHE02# +- =#,02+$>#" $, $# ?0*)-M* ,+ ?=L0
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OVNX UeN`T NO UeT aNdYT` NVYZYSRQQW YSbTcUTd YS eYZeQW YScQYSTd NVi
aYU` cRS UeTVTONVT `UYQQ aT ceRVRcUTVY�Td aW R VTQRUY^TQW QN] ShXaTV
dTS`YUW NO NabTcU`[

jN YdTSUYOW VTZYNS` UeRU ]TVT NVYZYSRQQW hSdTVPNPhQRUTd_ ]T STTd
UN TQYXYSRUT RVTR` ]eN`T QN] ShXaTV dTS`YUW Y` cRh`Td aW UeT dT`URi
aYQY�YSZ TOOTcU` NO UeT QNcRQ dWSRXYc`[ ¥R`Td NS `T^TVRQ PVT^YNh`
`UhdYT` NO UeT dWSRXYc` NO eYZeQW YScQYSTd NabTcU` l`TT_ ONV YS`URScT_
wRVVhaR uxx�R_a_ uxtxR_a¦ wRVVhaR TU RQ[ uxttam_ ]T cRS dY`UYSZhY`e
aTU]TTS dT`URaYQY�YSZ VT`NSRScT` lVT`NSRScT` UeRU cRh`T R ceRSZT
YS UeT R`UTVNYd TccTSUVYcYUW UeRU Y` QRVZT TSNhZe UN aVYSZ YU` PTVYcTSUVT
UN VTZYNS` NO UTVVT`UVYRQ PQRSTU TScNhSUTV`_ cRh`YSZ UeT QN`` NO RU QTR`U
�x PTV cTSU NO UeT aNdYT` YSYUYRQQW YS`YdT UeT VT`NSRScT aTcRh`T NO R
cNQQY`YNS ]YUe UeT �hS NV NUeTV PQRSTU` dhVYSZ UYXTi`cRQT` NO tx §WV
NV QT``_ YS cNS`TV^RUY^T `YXhQRUYNS` NO UeT NVaYURQ T^NQhUYNS NO RS
R`UTVNYd `habTcUTd UN UeT YS¨hTScT NO UeT �hS RSd RQQ UeT PQRSTU`m
RSd dYOOh`Y^T VT`NSRScT` lVT`NSRScT` ]eN`T PR``RZT UeVNhZe cRh`T`
R `YZSYocRSU ceRSZT YS UeT R`UTVNYd PVNPTV TQTXTSU`_ ahU SNU QRVZT
TSNhZe UN cRh`T UeT QN`` NO UeT aNdWm[ nT cRS `ROTQW R``hXT UeRU
aNdYT` YS VTZYNS` ROOTcUTd aW NV STRV dT`URaYQY�YSZ VT`NSRScT` ]YQQ
aT QN`U NS UYXTi`cRQT` NO hP UN tx §WV_ `N UeRU QNcRQ QN] dTS`YUYT`
dN SNU VT¨TcU R SNSihSYONVX PVYXNVdYRQ dY`UVYahUYNS[ jeT dT`URaYQY�i
YSZ TOOTcU NO UeT VT`NSRScT` dY`ch``Td RVT RQ`N YS^T`UYZRUTd YS `NXT
dTURYQ QRUTV YS UeY` PRPTV[

�XNSZ dT`URaYQY�YSZ XTRSiXNUYNS VT`NSRScT`_ ]T cRS YdTSUYOW
OVNX PVT^YNh` ]NVg` UeT �©kiu�_ y©kit�_ �©kiu� RSd u©kit� XTRSi
XNUYNS VT`NSRScT` ]YUe ©hPYUTV[ ªYZ[ � `eN]` ��_ `YS l�m� PVNbTcUYNS`
NO R`UTVNYd` ]YUe Ra`NQhUT XRZSYUhdT r « tu YS UeT eYZeQW YScQYSTd
RVTR[ ªNQQN]YSZ UeT T�RXPQT NO §YceUceTSgN TU RQ[ luxtxm_ ]T dYi
^YdTd UeT PNPhQRUYNS NO NabTcU` YSUN QN]iTccTSUVYcYUW l¬ « x[t��¦
ªYZ[ �_ PRSTQ �m RSd eYZeiTccTSUVYcYUW l¬ s x[t��¦ ªYZ[ �_ PRSTQ ¥m
R`UTVNYd`[ ¥NUe PRSTQ` `eN] ^TVUYcRQ aRSd lVTd dR`eTd QYST`m UeRU
RVT VTQRUTd UN UeT aNhSdRVYT` NO UeT hS`URaQT VTZYNS` R``NcYRUTd ]YUe
UeT dT`URaYQY�YSZ XTRSiXNUYNS VT`NSRScT`[ jN T`UYXRUT UeT `Y�T`
NO UeT`T aNhSdRVYT`_ ]T h`Td UeT ONQQN]YSZ PVNcTdhVT[ ªYV`U_ ]T
cNXPhUTd UeT `Y�T NO UeT VT`NSRScT YS UeT l�_ ¬m PQRST h`YSZ UeT
RPPVNRce dT`cVYaTd YS §NVaYdTQQY luxxum[ jeTS_ ]T RddTd x[xt� Rh_
UeT `Y�T NO UeT dTPNPhQRUTd VTZYNS STRV UeT aNVdTV` NO UeT y©kit�
XTRSiXNUYNS VT`NSRScT_ R` Na`TV^Td aW �hYQQTS`_ YTYVR §RVUYS`
® �NXT` luxxum_ UN UeT ^RQhT NO UeT `Y�T YS UeT `TXYXRbNV R�Y`
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JKLJMLKNOP KN Q R STUVW NXO YOKZ [KLMO \] NXO OJJOZN^_J_N` \] KaNO^b
\_Pa _Z NXO ^Oc_\ZT daNO^\_Pa _Z NXOaO K^OKa JKZ eO POaNKe_L_fOP e`
YOKZbY\N_\Z ^Oa\ZKZJOa O_NXO^ P_^OJNL` \^ _ZP_^OJNL` [_K Y_c^KN_\Z
JKMaOP e` NXO gK^h\[ah` ]\^JOT
i\ZJO^Z_Zc aOJMLK^ ^Oa\ZKZJOaWjO J\Za_PO^OP NXO O]]OJN \] NXO kl

^Oa\ZKZJOW KZPjO J\YmMNOP NXO MZaNKeLO ^Oc_\Za Ma_Zc NXO J^_NO^_\Z
POaJ^_eOP _Z iK^^MeK nUSoSKp KZP iK^^MeK ON KLT nUSooepT qO r^aN
J\YmMNOP NXO sl mK^KYONO^W POrZOP Ka

tl R u v klw nUp

jXO^O kl R UxTUyz K^JaOJ `^{; _a NXO m^OJOaa_\Z ]^O|MOZJ` \] }KNb
M^Z~a mO^_JOZN^O KZP � _a K ]^O|MOZJ`bL_hO mK^KYONO^ J\YmMNOP Ma_Zc
NXO g\aX_hKjK no�x�p Y\POL \] NXO kl ^Oa\ZKZJOT daNO^\_Pa j_NX
sl [KLMOa _Z NXO _ZNO^[KL N\ vUTVV � sl � UTVV K^JaOJ `^{; _Z
NXO _ZNO^ZKL YK_Z eOLN n[KLMOa \] � aYKLLO^ NXKZ NXO JOZN^O \] NXO
z��bod YOKZbY\N_\Z ^Oa\ZKZJO� iK^^MeK USoSKp KZP _Z NXO _ZNO^b
[KL vzTVySS � sl � oT�xoV K^JaOJ `^{; _Z NXO JOZN^KL YK_Z eOLN
neONjOOZ NXO z��bod KZP V��bUd YOKZbY\N_\Z ^Oa\ZKZJOa� iK^^MeK
ON KLT USooep K^O J\Za_PO^OP L_hOL` N\ XK[O NXO_^ OJJOZN^_J_N` mMaXOP
N\ NO^^OaN^_KL mLKZONbJ^\aa_Zc LO[OLa KZP N\ eO POaNKe_L_fOP \Z N_YOb
aJKLOa \] oS�` T̂I �Z NXO O�NO^ZKL YK_Z eOLNW _N _a Z\N m\aa_eLO N\
MaO NXO g\aX_hKjK Kmm^\KJX eOJKMaO \] NXO mO^NM^e_Zc O]]OJN \]
NXO U��bod YOKZbY\N_\Z ^Oa\ZKZJOW Z\N KJJ\MZNOP ]\^ _Z NXO Y\POLT
�\jO[O^W NXO O]]OJN \] NXO kl ^Oa\ZKZJO _a Y\^O L_Y_NOP _Z NX_a ^Oc_\Z
\] NXO KaNO^\_P eOLN NXKZ _Z NXO _ZNO^ZKL mK^N naOO }OJN_\Z �pT

�Z \^PO^ N\ XK[O K aKYmLO \] \e�OJNa Ka JL\aO Ka m\aa_eLO N\ NXO
m^_Y\^P_KL m\mMLKN_\ZW jO XK[O OL_Y_ZKNOP ]^\Y NXO L_aN \] zoz
X_cXL` _ZJL_ZOP � � oU KaNO^\_Pa NX\aO \e�OJNa NXKN K^O YOYeO^a \]
NXO ]\LL\j_Zc ]KY_L_Oa� �X\JKOKW �K^JOL\ZKW �KZaKW �O^aM_ZPW �KLb
LKaW �KLL_KW �_ZKW �MmX^\a`ZOW dLKMPKW �MNXO^K KZP no��Sxp no��V
}�op� aOO iK^^MeK nUSS�eW USoSep ]\^ NXO PONO^Y_ZKN_\Z \] NXO ]KYb
_L` YOYeO^aX_m \] X_cXL` _ZJL_ZOP \e�OJNaT �X_a LO]N Ma j_NX K L_aN

I �%� ��!����#� �' �%� ���" 0"&��� &�&.�/' �� �%� !���/"� &"�� .��� �%#'�
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�/#��!���� �00�!� #0 �%� "���"������ �l /�'#�"�� !#� �-/"��#�$ "' ��'!-''��
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\] UVz KaNO^\_Pa jX\aO JM^^OZN \^e_Na aX\MLP Z\N XK[O eOOZ c^OKNL`
Y\P_rOP a_ZJO NXO ]\^YKN_\Z \] NXO KaNO^\_P eOLNT

�XOZWjO P_[_POP NXO X_cXL` _ZJL_ZOPKaNO^\_P ^Oc_\Za _ZN\ US K^OKa
KJJ\^P_Zc N\ NXOaO J^_NO^_KT qO XK[O MaOP NXO YK_Z YOKZbY\N_\Z
^Oa\ZKZJOa j_NX �Mm_NO^ Ka �ZKNM^KL P`ZKY_JKL e\MZPK^_Oa~ KZP jO
XK[O J^OKNOPr[O ^Oc_\Za� ���:;W �:; � ���C:W �C: ����FGW �FG �
� � �HI KZP �HI � � � �G;TF �X_a P_[_a_\Z J^OKNOa aL_cXNL` MZO|MKL
JOLLa _Z NXO aOY_YK�\^ K�_aW eMN jO eOL_O[O NXKN NX_a _ZJ\Z[OZ_OZJO
_a Y\^O NXKZ J\YmOZaKNOP e` NXO ]KJN NXKN aMJX K P_[_a_\Z ^OamOJNa
NXO L\JKL P`ZKY_Ja KZP P\Oa Z\N NOZP N\ _ZJ\^m\^KNO _Z NXO aKYO JOLL
\e�OJNa eOL\Zc_Zc N\ P_]]O^OZN P`ZKY_JKL c^\MmaT qO NXOZ P_[_POP
NXO KaNO^\_Pa _ZN\ Nj\ LK^cO OJJOZN^_J_N` JOLLaW \ZO ]\^ \e�OJNa j_NX
Q � STo�V KZP NXO \NXO^ ]\^ \e�OJNa j_NX LK^cO^ OJJOZN^_J_N T̀ qO
KaaMYO NXKNW Ka \eaO^[OPW Z\ KaNO^\_P XKa KZ OJJOZN^_J_N` LK^cO^ NXKZ
ST�W a\ NXKN NXO L_Y_Na \] NXO JOLLa KN X_cX OJJOZN^_J_N` K^O STo�V �Q �
ST�T  _ZKLL Ẁ jO KLa\ J^OKNOP Nj\ JOLLa _Z _ZJL_ZKN_\Z aOmK^KNOPe` NXO
[KLMO a_Z n¡p R STyVW jX_JX ^\McXL` J\^^Oam\ZPa N\ NXO _ZJL_ZKN_\Z
\] NXO JOZN^O \] NXO kF ^Oa\ZKZJO _Z NXO JOZN^KL YK_Z eOLNT ¢[O^KLLW
jO J^OKNOP US JOLLa _Z NXO £�W QW a_Z n¡p¤ P\YK_ZT  _cT y aX\ja £�W
a_Z n¡p¤ m^\�OJN_\Za \] L\jbOJJOZN^_J_N` nQ � STo�V� mKZOL dp KZP
X_cX OJJOZN^_J_N` nQ ¥ STo�V� mKZOL �p \e�OJNaT ¦OKL KaNO^\_Pa _Z NXO
^Oc_\ZW aOLOJNOP KJJ\^P_Zc N\ NXO J^_NO^_\Z POaJ^_eOP OK^L_O^ _Z NX_a
aOJN_\ZW K^O _POZN_rOP Ka eLMO KaNO^_ahaW KZP NXO ZMYeO^a _Z OKJX JOLL
K^O ^OLKNOP N\ NXO ZMYeO^ \] \e�OJNa mO^ JOLLT �KeLO o P_amLK`a NXO
JOLL ZMYeO^a n]^\Y o N\ USpW NXO _ZNO^[KLa _Z �W Q KZP a_Z ¡ \] OKJX
JOLL KZP NXO ZMYeO^ \] ^OKL \e�OJNa _Z OKJX JOLLT

 ^\Y NX_a m^OL_Y_ZK^` KZKL`a_aW jO JKZ aOO NXKN NXO ZMYeO^ \]
� � oU \e�OJNa Ke\[O NXO kl ^Oa\ZKZJO _a _ZPOOP L_Y_NOPW OamOJ_KLL`
KN L\j OJJOZN^_J_N_OaT qO XK[O _POZN_rOP Uz \e�OJNa KN L\j OJJOZN^_Jb
_N_Oa nQ � STo�Vp KZP V� \e�OJNa KN X_cX OJJOZN^_J_N_Oa £Q ¥ STo�V�
nUp �KLLKa _a \ZO \] NXOaO \e�OJNa¤T �XOaO K^O JXK^KJNO^_fOP Ka XK[_Zc
[KLMOa \] m^\mO^ §W NXO ]^O|MOZJ` \] m^OJOaa_\Z \] NXO mO^_JOZN^OW
L\jO^ NXKZUxTUyz K^JaOJ `^{;W K [KLMO NXKN J\^^Oam\ZPa N\ NXO kl ^Oab
\ZKZJOT �XO L_Y_NOP ZMYeO^ \] LK^cO \e�OJNa Ke\[O NXO kl ^Oa\ZKZJO
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#����!�� ��*���7. ?���* �@" ���� 6A7& -� ��'#"��� ��� #��% %����!
�� � ���  ������� #��#�� ������ ���� �����-�� ��� $������� � ������1
%"����. B�� "�� ��� $������� � ������%"���� �� ���! ��'#"��� ���
����*�� ) �"�� �� C& -� '"���#�! ) �"�� �� ��� 6D7 %!  � ���� �� E��
 �� � (� ���! ��� F��� �-� ��*���. /� %���1F���� ��� ) �"� �� G ��
�@" ���� 6A7 ��� ��� �%���)��  �������� "���* ��� HIJKIL ��"����
#����F�. /� *���� ���  � ���' #�#"� ���� ��  �������� �����-��*
��� $������� � ������%"���� "���* ��� HIJKIL ��"���� #�������. M�
����( �� ��� ��'"� ��� ������%"���� - � ��'# ��%�� -��� ��� �%1
���)�� ������%"����& -� #�����'��  $� ���� N; ���� %! ��'#"���*
 N;1��(� ) �� %��& ��F���  �
N; O

PQRST
UV5

6WU X YU 7;
WU Z 6[7

9���& \]^_ �� ��� �"'%�� �� �����) �� �� �"� ) �� %���& ������#�����*
�� ��� �"'%�� ��  �������� �� � �� ��*���& `a �� ��� �"'%�� �� �� �
�%0���� �� ��� D�� �����) �  �� ba �� ��� �"'%�� �� ��'"� ��� �%0����
�� ��� � '� �����) �. c �"�� �� N; �� ��� ����� �� ��� �"'%�� ��
�����) ��  �� ���������� -���  *��� F�. d�� � �� ��*��� �� �����1
���& -� �%� ���� E��� � ���' #�#"� �����&  �� -� ��'#"��� ���
) �"� �� N; ��� � �� ��'"� ��� #�#"� ����. M���& "���* ��� �� �� ��
N; #��% %����! ������%"���� 6$���� ��  �. ���E7& -� � ��"� ��� ���
#��% %����! �� � ��� �� � #�#"� ���� '�*�� %� �����-��*  $������� �
������%"����. M�� '���'"' ) �"� �� N;  '��* ��� E��� ��'"� ���
#�#"� ����� * )� ��� %��� ��(������� ����' ���� �� � �"�� �!#�������
-��� ��"�.

M�� ��-���N; ) �"� 6[�.ef7 - � �%���)�� ���  ��� ��Ef ��'"� ���
%����� �� ��� $��� � ��*���. M��� ������#���� ��  #��% %����! �� �
��� �� � ������%"���� �� $������� � �� 0"�� f.� g E�h<. i�� ��� �����
��*���� � )� ��*��� ) �"�� �� N;  ����*��*�%�� #��% %������� �� � ����%���)�� ��%�� � ������%"�����  �� $������� �. /�  ��� ����(�� ���
������%"����� �� ��� ��'�' 0��  +�� ��� ��-1�������� j��� 6D7 3 �.k[l
 ����*�1�������� j��� 6D7 m �.k[l  ��������&  �� ��� ��-1�����������!
6n 3 �.Eo[7  ����*�1�����������! 6�.Eo[3n 3 �.p��7 �%0����. q���
 * ��& -� ��� ��� F�� ) �"�� �� N; ��'# ��%�� -���  $������� �
������%"����. /��� ��� #����%�� �+��#���� �� ��� $��� � ��*���&
� �*�  �������� �� ���  ��  �� ��� ������%"���  �������* �� $������� �
�� �������.

/� ���� �����  ���������  ##�� �� %! �!#������r��* �� � ,"��" 1
����� ��  "�����' ������%"���� ��"�� �+#� �� ��� �%���)��  �������
������%"����. ?���*  � ���' �"'%�� *���� ��� 6$���� ��  �. ���E7&
-� ��� ���  ��� �� �[A F������"� %����� -���  "�����' ������%"����
�� ��� j2& n& ��� 6D7l ��' ��. 6s�  %��! - � �� ��� �� ��� "��� %�� ��1
*���� ����"���� �� t������ A& -� ���'�� ��� �� ���' �"� � � % ��  ��
��� ���  ��- ���. M�� #�����"�� - � ��#� ��� "���� -� �%� ����
 ��� �� �[A %�����.7 ?���* ��������� �����u 6���'  ) �"� �� XE

u vwxyz{ x|{}~� �~x~�w�z�� w�~ w��z����{� ��w� �wx w|�z{w���w��� ��~w�~�zx� �|x� z� x|{}~�� ���� �zzy �wxyz{ ��z�~���~�� ��~ ����x� z� �w�|~��~x~�w�~y }� �|�� w��z����{� �� �~x~�w��� y~�~�{�x~y }� w ��~y x|{}~���w��~y w �~~y�

"# �� XE���& ��� ���� '"�� %�  ��* ��)� �"'%��7 ��� ��� � ���'
�"'%�� *���� ���& -� #���"��� E��� ���� �� �[A F������"�  ����1
���� -���  "�����' ������%"���� �� ��� *�)�� � �*� �� j2& n& ��� 6D7l
) �"��. M�� F��� ���"'� �� M %�� � ���#� !� ��� �"'%�� �� �%0����
#�� ���� #���"��� -���  "�����' ������%"���� �� ��� j2& n& ��� 6D7l
��' �� �� � %��� F���� ��� ���"���. M� ����( �� ��� �%���)�� ������1
%"���� �� ��'# ��%�� -��� ��� "�����' ������%"����& -� #�����'��
 ���1��'������ � ���'�*���)�t'����) 6�t7 ����. M��� ��  ����
"��� �� )����! ��� ) �����! �� ��� �!#������� �� �  � ���' ��)� ��
�����-�  ������"�"� #��% %����! ������%"����. ��)�� �-� �"'"� ��)�
������%"�����& ���6�7  �� ���6�7& ��� �t �� ������� � �� *�)�� %! ���
' +�'"' ) �"� �� �����  %���"�� ����������. d�� *�)�� ) �"�� �� �&
-� � � �%� �� ��� #��% %����! �� ��� �"�� �!#������� �� � ��� �-�
� � ����  �� �� -� ���' ��� � '� ������%"���� 6$���� ��  �. ���E7.
d�� ��� "�����' ������%"����& ��� �)�� ����������* ��� ����� -���
2<= 3 2 3 2;5& -���� � �*�  ������� � #�#"� ���� ��"�� %� � "���
%! ��� � �*�� ������ ���� ) �"�� �� ��� �u ����� ��� �� ��� ��*���
6'���  �������� ��"�� ��'� �� �����  �� � ���' ��-1������ ����� ��1
*���� ��'# ��� �� ����� �����7& ��� �t ���� !����� ��� ��� %���1F����*
� �� ��� ��- #��% %����! �� k.A g E�h= �� � ��� �-� � � ����  ��
�� -� ���' ��� � '� ������%"����. M��� �� ���"*� �� ��0��� ��� �"��
�!#�������.

/� � )�  ��� ����(�� �� ��� "�����' ������%"���� � �  ##��+�1
' �� ��� �"'%�� ������%"���� ��  �������� �� ��� � '� � �*� �� 2& n&
D&  � ���� ��� ��� $������� � ������%"����. /� *���� ��� E��� ����
�� "�����' ��)� ��� �� ������ ���� ��� ��� �%���)�� � �*� �� ) �"��
�� �� �  �������� �� � �� �� ��� ��*���� �� 2 "��� ��� ��� $������� �
 � �!���&  �� ��� ��-1  �� ��*�1�����������!  �� �������� �%0����&
 �� -� #�����'��  �t ���� ��� � �� �� ��� � '#��� ��'# ��� -���
��� �%���)�� #�#"� ����. M�� ��*���� #��% %����! ���"��� �� ��� �t
���� -��� ����  * �� �%� ���� ��� ��� $��� � ��*���& -���  #��%1
 %����! �� � ��� ������%"���� �����-�  "�����' ��)� �� �� k.�p g
E�h4. M�� ��- ) �"� �� ���� #��% %����! ���'� �� ����� �� � �� �� "�1
��(��! �� �  �������� �� ��� $��� � ��*��� �����-  "�����' ��)� ��.
t"�#�����*�!& -� �%� ����  #��% %����! �� E.[ g E�h4 �� � ��*��!
��������  ��������  �� ������%"���  �������* �� "�����' ��)� ���. i��
����� �t ����� !������ ��-�� #��% %����! ���"���.

d�� ��!& -�  ��� ��� ��� E��� ���� �� �[A �!������� �%0���� �� �
� )�  � "��� � ������%"���� �� 62& n& D7& "���* ��� � '� ������� "���
��� ��� %����� ��� ��� -��� ��� "�����' ������%"����. �� � ) �"��
 �� ) �� ���� -��� ��'#"��� ���' ��� �%���)�� � '#�� �� � �*�
 ��������. /� ��� ���  ���"�� ��� #����%�� ������ �����  '��* ���
) �� %��� �� ���� #����'�� �! ����. /� ����"�� ���� #���� �� '���
��� �� �� t������ k.�. M�� ��+�� ���"'� �� M %�� � ���#� !� ���
�"'%�� �� �%0���� #�� ���� #���"��� -��� �"��  ������%"����. /�
���� �'#��'����� �"� �t ���� ��� ����� "# �� 2 O 2<=  �� ���  ��
�����&  �� -� �%� ���� %��� #��% %����! ) �"�� �� ��� �-� � � ���
�� -� ���' ��� � '� ������%"���� �� k.A g E�h=  ��k.E g E�h=& ��-
���"*� �� %�  %�� �� � ���! ��0��� ��� �"�� �!#�������. s� ������ � ��&
�� �� "���(��! �� � ��� �"�����  ������� ������%"���� �� ��'# ��%�� -���
��� ��'"� ��� ������%"����.

q���  * ��& -� ����(�� �� ��� � "��� � ������%"���� � �  ##��+1
�' �� ��� �"'%�� ������%"���� ��  �������� �� ��� � '� � �*� �� 2&
n  �� D. /� ��#� ��� ���  � �!���  � ��� ��� "�����' ������%"����
 �� -�  ��� "��� ��� HIJKIL %"���1�� ��"���� (�����.' �� ����( ���
���' ���!. M�� ���"���  �� ��  *���'��� -��� ����� ��"�� #��)��"��!
��� ��� "�����' ������%"���� � ����� ��  ��-#��% %����! 6k.[ g E�h47
�� �  �������� �� ��� $��� � ��*��� '�*�� �����-  � "��� � ���1
���%"����  ��  ��� ��)��! ��*� 6-��� ��'# ��� -��� ����� ���"���7
��(������� 6E.o g E�h47 �� � ��*��! ��������  �������� '�*�� %� ���1
���%"��� ���' ��!. i�� ����� �t ����� * )� ��-�� #��% %������� �� �
��� �-� ������%"�����& �� �  �� F������"�& ��"�� %��� %� � "��� �.
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>?@AB CD E?FCA@? GH?IJAIK LMB MJJDA@C?N ODI MB M PMIKJ?@CIQJ JDIR
I?JCQD@ DO CS? Q@QCQMT JD@NQCQD@BU M@N L? I?O?II?N CS? Q@JTQ@MCQD@ M@N
CS? MIVAW?@CB DO F?IQJ?@CI? M@N @DN? CD CS? Q@XMIQMPT? FTM@? DO CS?
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:;<=>? @A BCDEFGEHI JKLJGKMGNGOGDE OPJ LQ EFG KGRHLD LQ STUV WXJFKLYCDGZ
[FG OPRGDEP IHKINGY YFL\ ]L^HGY HDYH^G EFG _` KGYLDPDIGa EFG CGNNL\ IHKINGY
YFL\ PYEGKLH^Y HDYH^G EFG _b KGYLDPDIG PD^ EFG ICPD IHKINGY PKG PYYLIHPEG^
\HEF L]cGIEY HDYH^G EFG _d KGYLDPDIGZ [FG LEFGK YCO]LNY PKG EFG YPOG PY HD
eHRZ fZ

g`h ijklmnmoj nij pmqponrjq nk sijjm opiotjku vwj rxl ynpm zmkrn{tj
nijnk pm rwj |z}wilk~mj ijsplmk onzkjq {~ kjoztni ijklmnmojk nij
nkklopnrjq xprw rwj gh nmq g`h ijklmnmojku �j ntkl kwlx }nirpotjk
rl xprwpm �u� niokjo ~i�` l� rwj �` � gh � g`h ijklmnmoj �ynsjmrn
opiotjk�� l� rwj �b � �gh � g`h ijklmnmoj �~jttlx opiotjk�� l� rwj
�d � �gh � g`h ijklmnmoj �o~nm opiotjk� nmq l� rwj g`h � g� � gh
ijklmnmoj �sijjm opiotjk�u �rwji kjoztni ijklmnmojk rwnr nij �mlxm
rl n��jor rwj li{prk l� ijnt nkrjilpqk nij rwj g� � gh nmq �g� � gh
ijklmnmojk �mlr kwlxm �li kpy}tpopr~�u �j ntkl l{kji�j rwj j��jork l�
rwj ��������� nmq ��������� rwijj�{lq~ yjnm�ylrplm ijklmnmojku
�pmntt~� ijnt nkrjilpqk nij pqjmrp�jq {~ {tzj nkrjipk�ku

vxl rwpmsk onm {j mlrpojq n{lzr rwj rjkr nijnu �pikr� rwj ijsplm
pk kpsmp�onmrt~ n��jorjq {~ rwj }ijkjmoj l� rwj ������ yjnm�ylrplm
ijklmnmoj� xwpow� xprw rwj j�oj}rplm l� rwj }l}ztnrplm l� nkrjilpqk
mjni rwj ijklmnmoj ojmrij �rwj krn{tj �wlmsszlk nmq rwj zmkrn{tj
�ip�znk }l}ztnrplmk� �lps� �jk�lim  ~ ¡ �jiin¢�£jttl ������ kpsmp��
ponmrt~ qjkrn{ptp¢jq l{¤jork mjni rwj ijklmnmoj kj}ninrip�u ��jintt�
rwj ijsplm pk tjkk ¥krn{tj¦ rwnm rwj rxl ijsplmk }ij�plzkt~ krzqpjq�

~jr pr wlkrk n yzow tnisji nkrjilpq }l}ztnrplm rwnm rwnr �lzmq pm
}ij�plzk nijnku �jolmqt~� ynm~ l� rwj l{¤jork �lzmq pm rwj ijsplm
nij nr nm pmotpmnrplm tlxji rwnm rwnr l� rwj gh ijklmnmoj ojmriju vwpk
tjnqk zk rl xlmqji p� rwj �nkr yn¤lipr~ l� rwj kpm �§� ¨ �u� }l}ztnrplm
pm rwj |z}wilk~mj ijsplm ypswr norzntt~ {j olmkpqjijq nk ¥wpswt~¦
pmotpmjqu ©m �jorplm ª� xj pm�jkrpsnrj �zirwji rwj tlms�rjiy j��jor
l� rwj tlont xj{ l� ijklmnmojk xwjm mlm�sin�prnrplmnt �liojk nij
olmkpqjijqu

« ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ±¶ · ¸ ¬ ¸ ± ¹

vl pm�jkrpsnrj rwj li{prnt j�ltzrplm l�ji n tlms rpyj�k}nm l� }nirpotjk
pm rwj nijnk qpkozkkjq pm rwj }ij�plzk kjorplmk� xj mzyjipontt~
pmrjsinrjq rjkr }nirpotjk xprw º»¼½¾�¿ÀÁºÂ� rwj k~y}tjorpo pmrjsinrli
l� ÃilÄ¢ ��ÅÅÅ�� xwpow kpyztnrjk rwj qpzimnt nmq kjnklmnt �jikplmk
l� rwj Æni�l�k�~ j��joru Ãjonzkj l{¤jork pm rwj wltj pm rwj Çnttnk
ijsplm nij ylkrt~ l� ��r~}j �Èniiz{n ����{�� xj zkjq �ntzjk l� rwj
Æni�l�k�~ }ninyjrjik n}}il}ipnrj �li kzow {lqpjk �Èniiz{n jr ntu
������ n rwjiynt olmqzorp�pr~ É � �u��� � y�` Ê�` � n rwjiynt
on}nopr~ Ë � ÌÍ� � �s�` Ê�` � n kzi�noj qjmkpr~ ���� �s y�b�
n Ãlmq nt{jql l� �u�� n rwjiynt jypkkp�pr~ l� �uÅ� nmq n {zt�
qjmkpr~ l� ���� �s y�du �j zkjq rxl kjrk l� k}pm�n�pk lipjmrnrplmk�
lmj xprw nm l{tp�zpr~ l� �Å�Î nmq lmj xprw �Å�Î xprw ijk}jor
rl rwj li{prnt }tnmj� nmq }jiplqk l{rnpmjq {~ nkkzypms rwnr rwj
ilrnrplm �ij�zjmo~ pk pm�jikjt~ }il}lirplmnt rl rwj l{¤jor¦k inqpzk�
nmq rwnr n ���y nkrjilpq wnq n ilrnrplm }jiplq l� � w ��nipmjttn�
Ïl�ilzwtpo�  ~ ¡ Ðnirynmm �ÅÅÍ�u �j zkjq }nirpotjk xprw n inqpzk
l� � �y� nmq ml ijlipjmrnrplmk xjij olmkpqjijq� kl rwnr rwj qip�r
onzkjq {~ rwj Æni�l�k�~ j��jor xnk rwj yn�pyzy }lkkp{tju �j
pmrjsinrjq rwj ��Ì� rjkr }nirpotjk l� rwj �ikr kpyztnrplm l�ji ��� £~i�
rwj rpyj�kontj zkjq rl krzq~ rwj j��jor l� }il�pypr~ rl rwj ����
�� yjnm�ylrplm ijklmnmoj {~ �zpttjmk jr ntu ������� zmqji rwj
sin�prnrplmnt pmÑzjmoj l� kj�jm }tnmjrk �£jiozi~ xnk noolzmrjq
�li nk n {ni~ojmripo oliijorplm l� rwj pmprpnt olmqprplmk�u

�psu Å kwlxk rwj yn�pyzy }jiynmjmoj rpyjk �li lzi }nirpotjk
rwnr ijynpmjq pm rwj wltj � ijsplm nk n �zmorplm l� rwj k~mrwjrpo
}il}ji jtjyjmrk oly}zrjq pm �jorplm Ìu vwj {tno� qlrk kwlx l{¤jork
xprw }jiynmjmoj rpyjk l� tjkk rwnm �� £~i xwptj rwj ijq �ztt opiotjk
nij nkklopnrjq xprw }nirpotjk xprw }jiynmjmoj rpyjk tlmsji rwnm
��� £~iu Ãtzj nkrjipk�k kwlx rwj li{prnt tlonrplm l� ijnt nkrjilpqk

:;<=>? ÒA ÓPÔHOXO JGKOPDGDIG EHOGY QLK JPKEHINGY HD EFG FLNG U KGRHLD QLK PYEGKLH^Y \HEF PD HDHEHPN L]NHÕXHEC LQ Ö×ØÎ SJPDGN ÙV PD^ Ú×ØÎ SJPDGN ÛVZ [FG
]NPIÜ ^LEY YFL\ L]cGIEY \HEF JGKOPDGDIG EHOGY NGYY EFPD UØ ÓCKa \FHNG EFG KG^ QXNN IHKINGY PKG PYYLIHPEG^ \HEF JPKEHINGY \HEF JGKOPDGDIG EHOGY NLDRGK EFPD
UØØ ÓCKZ [FG LEFGK YCO]LNY PKG EFG YPOG PY HD eHRZ UZ

ÝÞ ßØUU [FG ÙXEFLKYa Óà�ÙB ��@� UUØß�UUU�
ÓLDEFNC àLEHIGY LQ EFG �LCPN ÙYEKLDLOHIPN BLIHGEC ÝÞ ßØUU �ÙB
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