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Stephen Hawking



Agradecimentos

Durante todo o desenvolvimento dessa dissertação, muitas pessoas contribúıram direta-
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Resumo

Desde a descoberta dos raios cósmicos há mais de 100 anos, muito conhecimento tem sido

adquirido a respeito dessa radiação cósmica. No entanto, com relação àqueles de energias

acima de 1018 eV, denominados raios cósmicos de ultra alta energia - UHECR (Ultra High

Energy Cosmic Rays), ainda hoje permanecem grandes questões em aberto, como a respeito

de suas origens, composições qúımicas e como as mesmas conseguem adquirir energias tão

altas que nenhum acelerador de part́ıculas já constrúıdo pelo homem foi capaz de alcançar.

A dificuldade de se estudar os UHECRs se deve ao seu fluxo extremamente baixo, podendo

chegar a uma part́ıcula por km2 por ano para raios cósmicos com energias acima de 1019 eV.

Com o objetivo de compreender a f́ısica dessas part́ıculas, foi constrúıdo o maior observatório

de raios cósmicos do mundo, o Observatório Pierre Auger, que atualmente é o estado da arte

em detecção de raios cósmicos de ultra alta energia.

Em especial, o estudo de anisotropias nas direções de chegada dos raios cósmicos de ultra

alta energia é fundamental para a compreensão astrof́ısica destas part́ıculas. Neste sentido, o

espectro de potência angular, peça chave para o estudo de anisotropias em múltiplas escalas

angulares, é o principal tema deste trabalho.

Assim, usando dados colhidos pelo Observatório Pierre Auger, atualizamos as medidas do

espectro de potência angular reportadas anteriormente para eventos com energia superiores

a 4 EeV, utilizando um conjunto de eventos 2,2 vezes maior (correspondendo a 5 anos a

mais de dados). Os resultados apontam para uma anisotropia dipolar muito forte para

eventos com energias acima de 8 EeV, com uma significância estat́ıstica maior do que a

reportada anteriormente pela Colaboração Auger via espectro de potência angular. Uma

vez que é extremamente dif́ıcil estimar a exposição do observatório para energias nas quais

não possúımos uma máxima eficiência de detecção, utilizamos um método de máxima razão

de verossimilhança para a determinação do mapa de intensidade dos raios cósmicos e então

reconstruir o espectro de potência angular para energias abaixo de 4 EeV. Este estudo foi

realizado pela primeira vez na literatura de raios cósmicos de baixas energias (E > 0,03 EeV).
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Para todos os conjuntos de eventos com energias abaixo de 8 EeV, nenhum desvio de isotropia

foi encontrado. Além disso, os resultados mostram que para energias abaixo de 4 EeV, as fases

dipolares em ascensão reta não estão muito distantes do centro galáctico enquanto que para

energias acima de 4 EeV as fases dipolares se distanciam do centro galáctico, concordando

com a hipótese de uma transição galáctica para extragaláctica com respeito às origens dos

raios cósmicos.

Os resultados obtidos neste trabalho, juntamente com informações a respeito da com-

posição qúımica do raio cósmico primário em função da energia, são ingredientes fundamen-

tais para nosso entendimento a respeito destas part́ıculas super energéticas.

Palavras-chaves: Raios cósmicos. Observatório Pierre Auger. Anisotropia. Espectro

de potência angular. Máxima razão de verossimilhança.

ii



Abstract

Since the discovery of cosmic rays more than 100 years ago, much knowledge has been

obtained about this cosmic radiation. However with respect to those with energies above

1018 eV, called Ultra High Energy Cosmic Rays - UHECR, great questions remain even

today about of their origins, chemical composition and how they get energies so high that

no particle accelerator ever built by humans has been able to achieve.

The difficulty of studying UHECRs is due to their extremely low flux which can reach one

particle for km2 per year for cosmic rays with energies above 1019 eV. In order to understand

the physics of these particles, the largest cosmic ray observatory in the world was built, the

Pierre Auger Observatory, which is currently the state of the art in detecting ultra high

energy cosmic rays.

In particular, the study of anisotropies in the arrival directions of ultra high energy cosmic

rays is fundamental for the astrophysical understanding of these particles. In this way the

angular power spectrum, a key piece for the study of anisotropies at multiple angular scales,

is the main subject of this work.

Thus, using data collected by the Pierre Auger Observatory, we updated the measure-

ments of the angular power spectrum previously reported for events with energy greater than

4 EeV, using a 2.2 times larger set of events (corresponding to 5 more years of data). The

results point to a very strong dipolar anisotropy for events with energies above 8 EeV, with a

statistical significance greater than that previously reported by the Auger Collaboration via

angular power spectrum. Since it is extremely difficult to estimate the observatory’s expo-

sure to energies in which we do not have maximum dectection efficiency, we use a maximum

likelihood rario method to determine the cosmic ray intensity map and then reconstruct the

angular power spectrum for energias below 4 EeV. This study for the first time in the cosmic

ray literature, to low energy events (E > 0.03 EeV). For all sets of events with energies below

8 EeV, no isotropy desviation was found. In addition, the results show that for energies below

4 EeV, the dipolar phases in right ascension are not very far from the galactic center whereas
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for energies above 4 EeV the dipolar phases are distant from the galactic center, agreeing

with the hypothesis of a galactic to extragalactic transition with respect to the origins of

cosmic rays.

The results obtained in this work, together with information about the chemical compo-

sition of the primary cosmic ray as a function of energy, are fundamental ingredients for our

understanding of these super energetic particles.

Palavras-chaves: Cosmic Rays. Pierre Auger Observatory. Anisotropy. Angular power

spectrum. Maximum likelihood ratio.
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de [57]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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2.11 Espectro de potência angular para raios cósmicos de energias 4 ≤ E/(EeV) < 8 (à esquerda)
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4.1 Cobertura do Observatório Pierre Auger em coordenadas equatoriais e θm = 60◦ de acordo
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equador galáctico. A esfera celeste tem como origem o Sol, e dessa maneira as coordenadas
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Introdução

A incansável busca humana pelo conhecimento do universo tem nos levado a uma com-

preensão do cosmo cada vez mais profunda. Apesar do esforço realizado pela ciência para

dar luz às questões fundamentais da natureza, muitas delas permanecem ainda hoje sem

respostas em várias ramificações da f́ısica. Entretanto, os avanços tecnológicos nos permitem

explorar e obter conhecimentos de objetos astrof́ısicos como planetas, estrelas, galáxias e em

especial, as part́ıculas subatômicas que se propagam por distâncias cosmológicas pelo espaço.

Tais part́ıculas são núcleos atômicos que carregam consigo informações cruciais sobre suas

origens e mecanismos f́ısicos de como são gerados. Além disso, podem possuir energias tão

altas que nenhum acelerador de part́ıculas já feito pelo homem é capaz de produzir. Essas

part́ıculas tão especiais são chamadas de Raios Cósmicos.

Muito conhecimento se tem alcançado desde a descoberta da existência dessas part́ıculas

em 1912, porém, para aquelas com energias superiores a 1 EeV1, denominadas raios cósmicos

de ultra alta energia - UHECRs (do inglês Ultra High Energy Cosmic Rays), pouco se sabe

sobre suas fontes, composição qúımica e como podem adquirir energias tão altas. Durante sua

propagação pelo espaço, essas part́ıculas estão sujeitas a perdas de energia devido a diversos

mecanismos de interações com o meio em que se propagam, além de sofrerem deflexões em

suas trajetórias ao entrarem em regiões de campos magnéticos astrof́ısicos. Quando esses raios

cósmicos atingem a Terra, sua interação com a atmosfera terrestre desencadeia uma cascata

de bilhões de part́ıculas secundárias que se desenvolve até o solo. Essa cascata de part́ıculas

é denominada chuveiro atmosférico extenso - EAS (do inglês Extensive Air Shower).

Raios cósmicos de ultra alta energia possuem um fluxo baix́ıssimo2 e para detectá-los é

necessário uma grande extensão territorial. Com objetivo de compreender e responder às

perguntas fundamentais a respeito dos UHECRs, foi constrúıdo o maior observatório de raios

cósmicos do mundo, o Observatório Pierre Auger [1], que atualmente é o estado da arte da

1Unidade comumente usada em astrof́ısica de part́ıculas. 1 EeV = 1018 eV.
2Na ordem de 1 part́ıcula por km2 por ano para raios cósmicos acima de 10 EeV.
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detecção de raios cósmicos de ultra alta energia.

Em especial, a procura por anisotropias nas direções de chegada dos UHECRs é uma

peça chave para revelar as fontes destas part́ıculas. Nosso pouco conhecimento acerca das

magnitudes dos campos magnéticos galáctico e extragaláctico assim como sobre a composição

qúımica da part́ıcula primária tornam a identificação de tais fontes uma dif́ıcil tarefa.

A interpretação mais aceita para o espectro dos raios cósmicos é que as part́ıculas com

energias abaixo de ∼ 1 EeV sejam produzidas dentro da nossa galáxia enquanto que a origem

do fluxo a mais altas energias seja extragaláctica. A Colaboração Pierre Auger reportou uma

modulação dipolar no fluxo de eventos com energias acima de 8 EeV com uma amplitude

de 6,5+1,3
−0,9% apontando para a direção (α, δ) = (100◦,−24◦) [2, 3]. A significância estat́ıstica

desta modulação dipolar é 5,2 σ. Como a direção do dipolo é muito longe da direção do

centro galáctico (αCG, δCG) = (266◦,−29◦), este resultado suporta fortemente a hipótese de

que o fluxo de raios cósmicos a estas energias seja extragaláctico. Adicionalmente, para

energias abaixo de 1 EeV, as fases (ascensão reta da máxima modulação dipolar) resultantes

de análises do primeiro harmônico [4], não são muito distantes da ascensão reta do centro

galáctico, embora as amplitudes não sejam significativas. No entanto, até agora não há

consenso da faixa de energia na qual a transição ocorra.

Para energias mais baixas, a propagação do raio cósmico pelo universo é difusiva, desafi-

ando a procura por anisotropias em pequena escala. Por outro lado, uma vez que o ângulo de

deflexão é inversamente proporcional à rigidez magnética3, part́ıculas de mais alta energia são

menos defletidas nos campos magnéticos. Uma vez que a energia de tais part́ıculas é atenuada

devido às interações com o campo de fótons que permeia o universo, elas deveriam vir de fon-

tes localizadas em nosso universo local ∼ 200 Mpc e, por isso, esperamos observar correlações

entre suas direções de chegada e a distribuição de matéria local. A Colaboração Pierre Auger

reportou uma indicação muito interessante de anisotropia a escalas intermediárias por meio

da comparação das direções de chegada dos eventos com energias acima de 40 EeV com as

posições de galáxias do tipo starburst do calálogo de fontes Fermi-LAT [5].

Anisotropias quadrupolares são também esperadas em caso de correlação das direções

de chegadas dos eventos com os planos galáctico e supergaláctico, cenários plauśıveis para

baixas e altas energias, respectivamente. Ademais, a contribuição de fontes pontuais para o

3Rigidez magnética é uma quantidade que mede a resistência da part́ıcula a uma deflexão em um campo
magnético e é definida pela razão entre sua energia e a carga elétrica R = E/Ze, onde Z é o número atômico
e e a carga elétrica.
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fluxo assim como as deflexões dos raios cósmicos nos campos magnéticos tornam importante

a procura por anisotropias em múltiplas escalas angulares. A Colaboração Pierre Auger

reportou uma procura por anisotropias em multirresolução nas direções de chegada de eventos

detectados até dezembro de 2013 com energias acima de 4 EeV, medindo o espectro de

potência angular e aplicando uma análise de wavelets em dois bins independentes de energia

[6]. Nenhum desvio de isotropia foi observado para o bin de 4 < E/(EeV) ≤ 8 enquanto que

uma anisotropia dipolar foi observada para eventos com energias acima de 8 EeV com uma

probabilidade de 1,3 ×10−5, de ser uma flutuação isotrópica em concordância com diferentes

resultados reportados pela Colaboração Auger [2, 3, 7].

Neste trabalho de mestrado, atualizamos esta medida do espectro de potência angular,

incluindo eventos detectados até agosto de 2018 e, pela primeira vez, medimos o espectro

de potência angular para eventos com energia acima de 0,03 EeV, utilizando um método de

máxima verossimilhança para determinação do mapa de intensidade dos raios cósmicos. Os

resultados obtidos foram apresentados em diversas reuniões da Colaboração Pierre Auger,

dando origem a duas nota internas [8, 9]. Esperamos que este trabalho seja publicado em

breve em nome de toda a colaboração.

No caṕıtulo 1, iremos apresentar um contexto histórico e uma revisão teórica da f́ısica de

raios cósmicos sequenciando sua trajetória desde os posśıveis mecanismos de aceleração nas

fontes até seu destino final ao interagir com a atmosfera terrestre. Dedicaremos o caṕıtulo 2

para descrever o Observatório Pierre Auger bem como seus mecanismos de detecção de raios

cósmicos. Iremos abordar ainda os principais resultados obtidos pelo observatório, dando

ênfase àqueles resultados que são importantes para o estudo dessa dissertação. O espectro

de potência angular, utilizado nessa dissertação para os estudos de anisotropias, será apre-

sentado no caṕıtulo 3, enquanto que o método de máxima verossimilhança para obtenção da

intensidade do fluxo de raios cósmicos, fundamental para a extensão dos estudos para baixas

energias, será discutido no caṕıtulo 4. O impacto dos efeitos atmosféricos na reconstrução

do espectro de potência angular para os bins de energia na qual a eficiência de detecção

não é 100% é quantificado no caṕıtulo 5. Aplicaremos os métodos apresentados aos dados

colhidos pelo Observatório Pierre Auger no caṕıtulo 6. Finalmente, apresentaremos uma con-

clusão sobre todos os resultados obtidos neste estudo e, objetivando facilitar a leitura deste

documento, adicionamos ao final um apêndice sobre os sistemas de coordenadas celestes.



Caṕıtulo 1

A f́ısica de raios cósmicos

A f́ısica de raios cósmicos, em especial aqueles de ulta alta energia, ainda hoje é uma área

em aberto na ciências. UHECRs são as part́ıculas mais energéticas que conhecemos. Grandes

colaborações internacionais buscam por respostas para perguntas fundamentais acerca de suas

origens, composições qúımicas e como são aceleradas até energias ultra altas.

Neste primeiro caṕıtulo, iremos explorar a f́ısica dos raios cósmicos. Iniciaremos com um

contexto histórico sobre a sua descoberta e descreveremos seus mecanismos de aceleração. Se-

guindo nesse caminho, abordaremos como os campos magnéticos influenciam nas trajetórias

dessas part́ıculas e os mecanismos de perda de energia que uma part́ıcula está sujeita durante

sua propagação nos meios extragaláctico e galáctico. Por fim, abordaremos a interação do

raio cósmico com a atmosfera terrestre e descreveremos o espectro de energia observado.

1.1 Raios cósmicos

O contexto histórico sobre a descoberta dos raios cósmicos tem ińıcio no começo do século

XX com o estudo sobre a ionização do ar. Na falta de experimentos que trouxessem respostas

definitivas sobre a origem da ionização, acreditava-se que esta era originada no solo a partir

de elementos radioativos [10]. Foi só então em 1912 que o f́ısico Victor Hess realizou um

experimento a bordo de um balão, cujo objetivo era determinar a taxa de variação da radiação

em relação à altitude [11]. O que Victor Hess constatou em seus dados era que os ńıveis de

ionização do ar não sofriam uma diminuição com a altitude em relação ao solo. Pelo contrário,

em uma altitude de 5300 metros, a medida da ionização já era cerca de três vezes maior que

ao ńıvel do mar, concluindo assim em seu trabalho, que a radiação causadora da ionização

do ar era proveniente do espaço. No entanto, ainda não era utilizado o termo “raio cósmico”,

sendo essa terminologia dada por Robert Milikan em 1926 [12], após confirmar os resultados

4
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obtidos por Hess.

Os raios cósmicos são part́ıculas que podem viajar distâncias cosmológicas, abrangendo

uma ampla faixa de energia. Em energias mais baixas, os raios cósmicos são mais compre-

endidos e são produzidos dentro da nossa galáxia. A fonte de raios cósmicos mais próxima

da Terra é o próprio Sol. Quando uma grande quantidade dessas part́ıculas provenientes

do Sol, sofre deflexões no campo magnético terrestre e interagem com nossa atmosfera, pro-

duzem um dos espetáculos mais bonitos da natureza, as auroras. Por outro lado, as fontes

dos raios cósmicos de ultra alta energia ainda possuem suas fontes desconhecidas, bem como

sua composição qúımica e mecanismo de aceleração. Conforme mencionado anteriormente,

a dificuldade no estudo de raios cósmicos de altas energias se deve ao seu fluxo baix́ıssimo,

da ordem de uma part́ıcula por quilômetro quadrado por ano para energias superiores a 10

EeV.

Os raios cósmicos mais energéticos possuem energias milhões de vezes mais altas que

aquelas atingidas nos maiores colisores de part́ıculas já produzidos pelo homem. Como des-

crito na introdução, quando um raio cósmico colide com o topo da atmosfera, desencadeia

uma cascata de part́ıculas secundárias chamada de chuveiro atmosférico extenso EAS. Essas

part́ıculas secundárias sofrem decaimentos e interações, criando assim novas part́ıculas.

A descoberta dos chuveiros atmosféricos se deve a vários trabalhos durante a década

de 1930 de pesquisadores como Bothe [13], Rossi [14], Schmeiser [15] , Kilhörster [16] e

Auger [17]. Em 1939, Auger e seus colaboradores desenvolveram um aparato experimental

com detectores espaçados e notaram que a taxa de contagem nos diferentes detectores estava

correlacionada no tempo, levando-os a concluir que as part́ıculas detectadas estavam sendo

produzidas em um único evento. Essa observação nos dados colhidos por Auger foi o ińıcio

dos estudos que levaram a concluir que uma única part́ıcula é capaz de gerar uma cascata

de part́ıculas secundárias que se desenvolve atmosfera adentro até o solo. Em vista desse

importante trabalho, os créditos da descoberta dos chuveiros atmosféricos são dados a Pierre

Auger e sua equipe. Todos esses resultados levaram a criação de um novo ramo de estudo, a

f́ısica de raios cósmicos.

1.2 Modelos de Aceleração de raios cósmicos

Uma das grandes perguntas em aberto hoje na f́ısica de raios cósmicos é a respeito dos

mecanismos de aceleração dos UHECRs. Part́ıculas carregadas podem adquirir energias de
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várias maneiras diferentes, porém devido ao fator de aleatoriedade de interação das part́ıculas

e campos magnéticos irregulares, dif́ıceis de modelar, a busca por modelos de aceleração

de part́ıculas torna-se uma tarefa complexa. Durante décadas, modelos foram criados e

refinados para tentar explicar como part́ıculas conseguem atingir energias tão altas mesmo

depois de terem viajado distâncias cosmológicas. As posśıveis explicações são fornecidas por

dois principais mecanismos que descrevem como as part́ıculas podem adquirir energia, são

eles Top-Down e Bottom-Up.

1.2.1 Mecanismo Top-Down

Nos mecanismos do tipo Top-Down, os UHECRs são originados diretamente a partir do

decaimento ou aniquilação de part́ıculas supermassivas ou devido a defeitos topológicos como

cordas cósmicas ou monopolos magnéticos que são produzidos durante a transição de fase

de quebra de simetria no universo primordial [18]. Entretanto, essa classe de modelos prevê

um alto fluxo de fótons e neutrinos não observado e severamente restringido pelos dados da

Colaboração Pierre Auger [19,20], como será descrito em 2.4.3.

1.2.2 Acelerações difusivas e direta - Mecanismos Bottom-up

Os modelos ditos Bottom-up são atualmente os mais aceitos e descrevem como as part́ıculas

são aceleradas nas fontes e durante sua propagação no meio interestelar. Um desses modelos

é conhecido como aceleração de Fermi. O modelo foi proposto pelo próprio Enrico Fermi

em 1949 [21] e o fundamento da teoria é descrever como as part́ıculas são aceleradas gra-

dualmente a partir da interação com campos magnéticos errantes e não homogêneos. Essa

interação ocorre após a part́ıcula colidir com nuvens de gás magnetizadas que se movem no

meio interestelar. Ao adentrar na nuvem, a part́ıcula sofre múltiplos espalhamentos devido

ao campo magnético irregular [22]. A colisão pode render ao final uma perda ou um ganho

de energia dependendo da direção do movimento da nuvem. A figura 1.1 mostra a repre-

sentação dessas duas situações. Se o fluxo de matéria se movimenta no sentido a, ou seja

contra a part́ıcula (head-on), então há um ganho de energia; caso se movimente no sentido

b (following), há uma perda. Porém em seu trabalho, Fermi argumenta que, em uma média

geral, há um ganho de energia porque é mais provável uma colisão frontal com a nuvem do

que uma ultrapassagem da mesma, que teria que ter uma velocidade superior a da part́ıcula.
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Figura 1.1: Part́ıcula atravessando uma região magnetizada e sofrendo múltiplos espalhamentos aleatórios.
A part́ıcula irá ganhar ou perder energia se o fluxo de matéria se aproxima (a) ou se distancia (b).

A quantidade de energia obtida a cada colisão é proporcional a sua energia inicial, e dada

por

〈∆E〉
E
' 4

3
β2, (1.1)

desde que β << 1, onde β = V
c
, c é a velocidade da luz e V é a velocidade da nuvem como

demonstrado em [22]. Esse mecanismo de ganho de energia que se escala com o quadrado

da velocidade é conhecido como aceleração de Fermi de 2a ordem. Nota-se que β << 1

pois a velocidade da nuvem varia aleatoriamente em torno de ≈ 15 km/s, portanto, a média

de energia ganha por colisão é muito pequena, de forma que para a part́ıcula atingir altas

energias, é necessário uma grande quantidade de colisões.

O método de Fermi foi modificado na década de 1970 [23–25] para descrever com mais

eficiência a aceleração sofrida pelas part́ıculas impulsionadas por ondas de choques produzidas

por objetos astrof́ısicos. As maiores contribuições de ondas de choque partem de eventos

astrof́ısicos tais como GRB(Gamma Ray Burst), explosão de supernova, jatos e hot spots de

galáxias de núcleo ativo - AGN(Active Galactic Nuclei) e choques gravitacionais [26]. Quando

um desses eventos ocorre, por exemplo uma explosão de supernova, uma grande quantidade

de matéria é ejetada no espaço, formando uma frente de onda com uma velocidade muito

maior que a do som no meio1. Essa frente de onda produz duas regiões com propriedades

termodinâmicas como pressão, densidade e temperatura distintas, denominadas downstream

(à jusante) e upstream (à montante). Usando a conservação de fluxo de matéria ρ1V1 = ρ2V2,

onde V1 e V2 são as velocidades das ondas na região upstream e downstream, respectivamente,

1A frente de onda viaja com velocidade da ordem de 104 km/s, e embora essa velocidade seja maior que
a do som no meio ≈ 10 km/s, ainda é muito menor que as part́ıculas de ultra alta energia que viajam com
velocidades relativ́ısticas v ≈ c [44].
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e considerando um quadro onde a frente de onda está parada, é posśıvel mostrar que V2 =

1/4V1. Dessa maneira, se a part́ıcula colide com a frente de onda a partir da região upstream,

perceberá o gás em downstream se aproximando com velocidade v = 3V/4 como representado

na figura 1.2 (a), onde V é a velocidade da frente de choque. Caso contrário, ou seja, a

part́ıcula colide com a frente de onda a partir da região downstream, então perceberá o gás

em upstream se aproximando com velocidade v = −3V/4 como na figura 1.2 (b). Desse

modo, diferentemente do mecanismo de Fermi de 2a ordem, quando a colisão ocorre devido

a ondas de choque, qualquer colisão é frontal com um ganho de energia 〈∆E〉
E
' 4

3
β. Esse

mecanismo de aceleração é denominado aceleração de choque difusivo ou mais comumente

chamado de aceleração de Fermi de 1a ordem. Esse modelo de aceleração é capaz de gerar

um espectro de energia igual a dN(E)/dE ∝ E−α, onde o ı́ndice espectral α ∼ 2, 2 [27].

(a) (b)

Figura 1.2: Representação esquemática do mecanismo de aceleração de Fermi de 1◦ ordem. A frente de
onda produz duas regiões upstream e downstream. Em (a), a part́ıcula colide com a frente de onda a partir
da região Upstream, e em (b) a part́ıcula colide a partir da região downstream. Apesar da colisão ocorrer em
lados opostos, no referencial da part́ıcula a colisão sempre será frontal com um ganho de energia proporcional
a β.

Em 1984, Hillas [28] propôs uma equação que correlaciona a intensidade do campo

magnético B e o raio R do objeto astrof́ısico com a energia máxima que uma part́ıcula

de carga Ze pode adquirir quando imersa nesse ambiente

Emax ∼ 2βcZeBrL, (1.2)

onde rL é o raio de Larmor2. Para UHECRs, o raio de Larmor é muito maior que o disco

galáctico. Desta maneira, o confinamento na galáxia não é posśıvel de ser mantido em

altas energias, o que motiva a busca por fontes extragalácticas [26]. Dessa maneira um

dos critérios de seleção de fontes é dado por rL ≤ R. Dessa maneira é posśıvel classificar

2O raio de Larmor é dado por rL = E
ZeB , e fornece o raio da trajetória circular da part́ıcula carregada em

um campo magnético.
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fontes astrof́ısicas que permitem acelerar as part́ıculas até uma energia ultra alta levando em

consideração apenas suas dimensões e suas intensidades de campos magnéticos. A figura 1.3

ilustra um gráfico com os parâmetros B e R, denominado diagrama de Hillas. O diagrama

é constrúıdo a partir das incertezas em B e R de fontes astrof́ısicas que são capazes de

produzirem UHECRs.

Figura 1.3: Espaço de fase B - R conhecido como diagrama de Hillas. O formato geométrico de cada fonte
mostrada representa as incertezas diante de cada parâmetro B e R. As regiões acima da linha vermelha e da
linha azul são regiões onde é posśıvel confinar núcleos de ferro e próton respectivamente a uma energia máxima
de 1020 eV. Estão presentes nesse diagrama as estrelas de nêutrons, galáxias de núcleo ativo -AGN, explosões
de raios gama - GRB, choques com o meio intergaláctico - IGM(Intergalactic Medium), remanescentes de
supernova - SNR(Supernova Remnant), estrelas anãs brancas (White dwarf ) e hotspots. Extráıdo de [26].

• Galáxias de núcleo ativo - AGN : São galáxias que apresentam um núcleo extre-

mamente luminoso e emitem luz em todo o espectro eletromagnético. Toda essa região

altamente luminosa não é devido a estrelas e sim a um fenômeno altamente energético

em seu centro, que hospeda um buraco negro supermassivo. As AGNs podem ser clas-

sificadas em duas grandes subclasses que são diferenciadas pela quantidade de radiação

emitida na região central, são elas as galáxias Seyfert e os quasares/blazares [29]. Os

jatos na linha de visada da Terra, emitido por blazares, são um dos posśıveis meios

através do qual uma AGN acelera as part́ıculas.
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• Explosões de raios gama - GRB : São explosões altamente energéticas que emitem

radiação gama em um curto intervalo de tempo. Essa radiação emitida é tão intensa que

é o evento astrof́ısico mais brilhante do universo. Esses eventos podem ocorrer devido

a colisões entre estrelas de nêutrons ou explosões de hipernovas. GRBs também são

posśıveis fontes de aceleração de part́ıculas pois a onda de choque da radiação emitida

pode acelerar raios cósmicos pelo mecanismo de Fermi de 1◦ ordem, como visto em

seção 1.2.2.

• Remanescentes de supernova - SNR : São materiais remanescentes após um evento

de uma supernova. Supernovas são explosões que ocorrem ao final de algumas estrelas

que liberam uma enorme quantidade de matéria e energia para o meio interestelar.

Essa explosão gera uma onda de choque que se propaga com velocidades alt́ıssimas. As

ondas de choque associadas às SNR podem fornecer energia necessária para acelerar

prótons até energias ultra altas [30].

• Estrelas de nêutrons : São estrelas muito densas e são altamente magnetizadas,

capazes de produzir campos magnéticos da ordem de ∼ 1012 G a ∼ 1014 G. São geradas

pelo colapso de uma estrela da ordem de 8 a 25 massas solares e devido a conservação

de momento angular, giram centenas de vezes por segundo. Estudos realizados [31]

preveem que estrelas de nêutrons podem acelerar raios cósmicos composto por núcleos

de ferro a energias maiores que 1020 eV.

1.3 Campos magnéticos

Os campos magnéticos galáctico e extragaláctico são essenciais para o entendimento da

propagação dos raios cósmicos. Os campos permeiam o meio interestelar e se estendem além

dos discos galácticos, estão presentes nas estrelas, remanescentes de supernovas e outros

objetos cósmicos [32]. No entanto, não há como realizar medidas diretamente desses campos

magnéticos. Devido ao nosso conhecimento limitado desses campos, todas as informações

são retiradas de medidas indiretas obtidas através de observações dos efeitos magnéticos na

geração e propagação de radiações emitidas por estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias

e radiação cósmica de fundo. O campo magnético galáctico é o principal meio f́ısico para

confinar os raios cósmicos e age como o principal agente de transporte de part́ıculas carregadas

[33].
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A origem do campo magnético extragaláctico ainda hoje não é muito compreendida,

ficando restrita a modelos astrof́ısicos. Um dos modelos prevê que o campo magnético extra-

galáctico tem origem primordial. Nesse cenário, os campos devem ser onipresentes em toda

a região do espaço e amplificados em regiões com estruturas em larga escala [26]. Outros

modelos preveem que os campos intergalácticos são devidos a processos astrof́ısicos, que po-

dem criar campos a partir de objetos celestes e d́ınamos turbulentos, que seriam responsáveis

pelas amplificações dos campos [33]. Desta maneira é imposśıvel compreender a origem e

propagação dos raios cósmicos sem o conhecimento dos campos magnéticos galáctico e ex-

tragaláctico.

Os campos magnéticos são detectados em diferentes objetos celestes, e ao seu redor, os

campos são bem compreendidos. Os campos magnéticos próximos às galáxias podem ser

sondados a partir da emissão da radiação śıncrotron, que é a radiação emitida por elétrons

relativ́ısticos girando em torno de um campo magnético. No entanto, não é posśıvel inferir

com clareza uma estrutura para o campo magnético galáctico intermediário, pois estamos

limitados pelo nosso conhecimento incompleto do conteúdo térmico e não térmico que permeia

todo o espaço interestelar, bem como nossas limitações em realizar medidas de rotações das

galáxias [34].

Uma maneira de extrair informações sobre os campos magnéticos galáctico e extra-

galáctico é a partir da medição da rotação de Faraday. A rotação de Faraday é um efeito

óptico magnético causado pela interação das ondas eletromagnéticas com elétrons livres pre-

sentes no plasma de objetos astrof́ısicos quando imersos em uma região de campo magnético

externo paralelo à direção da onda [35]. Para demonstrar esse efeito, consideramos pri-

meiramente um plasma imerso em uma região de campo magnético B0. Os elétrons pre-

sentes no plasma, agora imerso no campo magnético, possuirão a frequência śıncrotron

dada por ωB = eB0

mc
, onde m é a massa do elétron. De maneira genérica, iremos assumir

que o campo elétrico ~E é uma onda senoidal e circularmente polarizada de tal forma que

~E(t) = Ee−iωt(ε̂1 ∓ iε̂2) com o sinais de - e + representando polarizações à direita e à es-

querda respectivamente [36], ω a frequência e ε̂1 e ε̂2 os versores paralelos a direção da onda.

A partir da força de Lorentz, podemos obter a equação de movimento do plasma, e conse-

quentemente, obtemos a velocidade tal que,

~v =
−ie

m(ω ± ωB)
~E(t). (1.3)



1.3. Campos magnéticos 12

Desta maneira a constante dielétrica será dada por,

εR,L = 1−
ω2
p

ω(ω ± ωB)
, (1.4)

onde ωp =
√

4πne2/m é a frequência do plasma, n é a densidade e o subscrito R e L das

iniciais das palavras em inglês right e left representa o sentido da polarização. Portanto,

uma onda linearmente polarizada, que por definição é a uma superposição linear de uma

onda polarizada à esquerda e outra à direita, não manterá o plano de polarização constante,

e irá girar de uma quantidade ∆φ em uma determinada direção. Esse efeito é conhecido

como rotação de Faraday [36]. A medida dessa rotação é fornecida pela equação,

ΦR,L =

∫ d

0

kR,Lds, (1.5)

onde kR,L é o número de onda e s é o deslocamento do plasma. Pela relação de dispersão

kR,L = ω
c

√
εR,L, e considerando que ω >> ωp e ω >> ωB, temos que,

kR,L ≈
ω

c

[
1− 1

2

ω2
p

ω2

(
1∓ ωB

ω

)]
. (1.6)

Uma onda linearmente polarizada, irá girar de um ângulo ∆φ igual a metade de ΦR − ΦL.

Apesar de toda a demonstração ter sido feita com o campo magnético ~B sendo orientado na

linha de visada, pode-se mostrar que a mesma demonstração também vale para a componente

paralela B‖. Dessa maneira, obtemos finalmente que a quantidade da rotação de Faraday, é

dado pela integral 1.7.

∆φ =
2πe3

m2c2ω2

∫
nB‖ds. (1.7)

A figura 1.4 mostra uma representação do fenômeno da rotação de Faraday, com uma onda

plana atravessando uma região de um campo magnético causando uma rotação de ∆φ no

plano. A partir da rotação de Faraday é posśıvel inferir a intensidade dos campos magnéticos

galácticos e extragalácticos que são estimados em ∼ 2 µG e ∼ 1 - 40 nG respectivamente [26].
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Figura 1.4: Representação gráfica da rotação de Faraday. Processo que ocorre quando uma onda ele-
tromagnética atravessa uma região sob efeito de um campo magnético paralelo representado pelo cilindro
amarelo. Extráıdo de [35].

1.4 Mecanismos de perda de energia

Quando um raio cósmico é emitido da fonte, passa a se propagar nos meios galáctico e in-

tergaláctico e pode viajar grandes distâncias até finalmente colidir com a Terra. Durante sua

propagação, a part́ıcula sofre diversas perdas de energia devido a quatro processos principais:

produção de ṕıon, produção de pares, fotodesintegração e expansão adiabática do universo.

Devido a essas perdas, é imposto um limite natural na distância máxima que a part́ıcula

pode percorrer antes de perder uma parte da sua energia. Esse limite natural foi predito em

1966 pelos pesquisadores Greisen, Zatsepin e Kuzmin e é denominado Efeito GZK [37, 38].

A seguir descrevemos os principais processos de perda de energia.

• Fotoprodução de ṕıons : A fotoprodução de ṕıons (π+, π−, π0) é um processo de

perda de energia que ocorre a partir da interação de um núcleo atômico com a radiação

cósmica de fundo - CMB (Cosmic Microwave Background) ou com a radiação infraver-

melha de fundo - CIB (Cosmic Infrared Background). A radiação cósmica de fundo é

formada por um campo de fótons que permeia todo o universo na faixa de micro-ondas.

Essa radiação é originada no Universo primordial, em uma época na qual o universo

era quente, denso e composto de um plasma de fótons (γ), elétrons (e−) e bárions. Por

outro lado, a radiação infravermelha é a principal componente da luz extragaláctica de

fundo - EBL (Extragalactic Background Light) que, diferentemente do CMB, abrange
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uma ampla faixa de comprimento de onda e é originada pelas radiações emitidas no

processo de formação estelar.

A fotoprodução de ṕıons é o mecanismo de interação mais importante para prótons de

energia acima de 1020eV [39] e ocorre da seguinte forma:

p+ γ →
{
p+ π0

n+ π+ (1.8)

na qual p representa um próton e n um nêutron. Para interações com EBL, as perdas

de energia passam a ter relevância para um limiar E = 7 × 1019 eV. Para fótons do

CMB, o limiar de energia é da ordem de E = 4× 1019 eV [35].

• Produção de pares : A produção de pares elétron-pósitron e+e− é o produto final de

uma colisão de um núcleo atômico com um fóton. Para prótons com energia abaixo de

E ∼ 3× 1019 eV [39], a produção de pares é o processo dominante de perda de energia

de acordo com o mecanismo:

p+ γ → p+ e− + e+. (1.9)

• Fotodesintegração : A fotodesintegração ocorre quando UHECRs com números

atômicos Z ≥ 2 interagem com fótons do CMB ou do CIB. Essa interação faz com

que o núcleo se divida em partes, distribuindo a sua energia inicial entre as novas

part́ıculas formadas. Dado um campo de fótons isotrópico com densidade n(ε), a taxa

de fotodesintegração é dada por [40]

R =
1

2

∫ ∞
0

dε
n(ε)

γ2ε2

∫ 2γε

0

dε
′
ε
′
σ(ε

′
), (1.10)

onde σ é a seção de choque, γ é o fator de Lorentz e ε é a energia do fóton, que pode

ser estimada em ∼ 10 MeV para o CMB e ∼ 100 eV para o CIB.

• Expansão adiabática do universo : A expansão do universo também impõe perdas

de energia na part́ıcula durante sua propagação. Esse mecanismo está relacionado com

a mudança de redshift, dz = H(z)
c
dx, em que H(z) é o parâmetro de Hubble. Portanto

a energia final E de uma part́ıcula proveniente de um redshift z é dado por

E =
E0

1 + z
, (1.11)
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onde E0 é a energia inicial da part́ıcula.

Os mecanismos de perda de energia podem ser agrupados em um gráfico do comprimento

de atenuação do raio cósmico em função da energia. O comprimento de atenuação, mostrado

na figura 1.5 para prótons e núcleos de ferro, é definido como a distância máxima que uma

part́ıcula percorre antes de perder 1/e da sua energia inicial.

Figura 1.5: Comprimento de atenuação (Energy Loss Lenght) do próton (linha tracejada) e núcleo de ferro
(linha cont́ınua) para os quatro principais processos de perda de energia: fotoprodução de ṕıons, produção
de pares e+e−, fotodesintegração e expansão adiabática do universo. A linha preta indica a resultante de
todos os processos envolvidos. Modificado de [35].

1.5 Interação dos UHECRs com a atmosfera

O mecanismo de interação do raio cósmico com a atmosfera terrestre acontece logo após

a part́ıcula primária colidir com os átomos no topo da atmosfera. Se a part́ıcula possuir

uma energia superior a 1015 eV, uma cascata de bilhões de part́ıculas secundárias é formada

e se desenvolve até o solo. O entendimento completo do desenvolvimento deste chuveiro

atmosférico é crucial para estimar a energia da part́ıcula primária bem como procurar por

pistas que levem a alguma informação sobre a composição qúımica desse raio cósmico. Essa

última pode ser estimada pela profundidade do máximo do chuveiro - Xmax, definida como a

profundidade na atmosfera na qual a produção de part́ıculas é máxima. O desenvolvimento

do EAS ocorre de forma complexa pois depende de alguns parâmetros que são dif́ıceis de
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modelar como a seção de choque, frações de perdas de energia e como esta é repartida entre

as part́ıculas secundárias do chuveiro. Esta dificuldade se dá porque a energia do centro

de massa da colisão entre um raio cósmico ultra energético e uma molécula da atmosfera é

superior às atingidas pelos grandes colisores de part́ıculas, como o LHC [41](Large Hadron

Collider). Além disso, as condições atmosféricas como temperatura e pressão afetam o sinal

recebido no solo, e se não inclúıdas de maneira correta, podem levar a erros na reconstrução

da energia [42].

O chuveiro atmosférico é dividido em três componentes principais: eletromagnética,

hadrônica e muônica. Para essas componentes, é adotado um simples conceito proposto

inicialmente por Heitler e depois expandido por Matthews [43]. Uma representação simplifi-

cada dos mecanismos de interação da part́ıcula primária com a atmosfera pode ser vista na

figura 1.6, onde são retratadas as três principais componentes do chuveiro.

• Componente eletromagnética : A componente eletromagnética é composta por

fótons (γ), elétrons (e−) e pósitrons (e+), sendo responsável pela maior parte da energia

depositada pela part́ıcula primária. Essa componente é formada quando um fóton de

alta energia colide com um núcleo atômico resultando na produção de pares elétron

pósitron e−e+. Os elétrons por sua vez emitem fótons de alta energia através da emissão

Bremsstrahlung3. Esses fótons irão novamente produzir pares e−e+, e novamente todo

o processo recomeça [44]. Inicialmente a energia do fóton E0 é dividida igualmente

entre os pares e−e+ com cada um recebendo E0/2. A cada interação do par com os

átomos, metade de sua energia é perdida na forma de fótons. Desta forma, a energia

do elétron e do pósitron depois da primeira interação é E0/4. A distância percorrida

atmosfera adentro pelo elétron para perder metade da sua energia inicial é da ordem de

d = λrln(2) onde λr é o comprimento de radiação [43]. Após n interações, a energia de

cada part́ıcula atinge um limiar Ec onde a perda de energia dominante é por ionização e

não através da emissão Bremsstrahlung. Nesse momento o chuveiro para de crescer [44]

e cada part́ıcula possui uma energia da ordem de E0/2
n. O número de part́ıculas

produzidas pelo fóton inicial é da ordem de N = 2n e é dividido em uma média de

2/3 de pósitrons e elétrons e 1/3 de fótons. O número de divisão n pode ser estimado

3Bremsstrahlung é a radiação produzida quando uma carga elétrica sofre desaceleração. No chuveiro
atmosférico, quando um elétron é gerado pela formação de pares, o elétron interage com núcleos atômicos
de massa mais elevada e muda de direção através do mecanismo de espalhamento. Essa mudança de direção
faz a part́ıcula perder energia cinética. Pela lei de conservação, essa energia é emitida na forma de Raio-X e
raio Gamma.
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diretamente pela energia final de cada part́ıcula, e é fornecido pela expressão,

n =
ln
(

E0

Ec

)
ln(2)

. (1.12)

A profundidade do máximo do chuveiro é dada então por,

Xmax = X0 + λrln

(
E0

Ec

)
, (1.13)

onde X0 é a profundidade na qual o processo de interação se inicia.

• Componente hadrônica : A componente hadrônica é composta por ṕıons (π),

prótons (p) e nêutrons (n). Essa componente ocorre rapidamente e é responsável por

fornecer ingredientes para as outras componentes. Pelo modelo de Heitler, considera-

se de modo simplificado que a part́ıcula primária é um único próton de energia E0.

Durante a distribuição de energia do próton, o número de ṕıons carregados após n in-

terações é dado por Nπ = (N±)n, com (N±)n sendo o número de ṕıons π+ e π−. Ao final

do processo de interação, (2/3)n da energia inicial é depositada em ṕıons carregados e

1/3 em ṕıons neutros (π0) [43]. Ṕıons neutros decaem rapidamente em fótons e estes

depositam todas as suas energias na componente eletromagnética. Os ṕıons carregados

interagem com os núcleos atmosféricos e criam outros ṕıons, sendo esse ciclo cessado

quando a energia de cada ṕıon atinge um valor cŕıtico ξπc na qual o comprimento de

decaimento se torna menor que o comprimento de interação. Após o valor cŕıtico, to-

dos os ṕıons decaem em múons, dando ińıcio assim à componente muônica. A energia

total dos ṕıons decai com as interações de tal maneira que Emax = (2/3)nE0, e dessa

maneira, podemos obter a energia de cada ṕıon apenas dividindo a energia inicial pelo

número de ṕıons total Nπ, obtendo

Eπ =
E0

(3
2
N±)n

. (1.14)

Para obter o número de interações posśıveis que uma part́ıcula primária com energia

E0 é capaz de produzir, podemos fazer o uso da energia cŕıtica, ou seja, Eπ = ξπc . Com

essa condição e com a equação 1.14, obtemos que o número máximo de interações nmax
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é dado por,

nmax =
ln(E0/ξ

π
c )

ln(3
2
N±)

. (1.15)

Nota-se que quando essa condição é satisfeita, então Nπ = Nµ, onde Nµ é o número de

múons.

• Componente muônica : A componente muônica é composta por ṕıons (π), káons

(k), múons (µ) e neutrinos (ν). O principal processo que ocorre nessa componente é o

decaimento de ṕıons e káons em múons e neutrinos. Nessa componente também haveria

de ter o decaimento do múon em elétrons e neutrinos, porém o tempo de decaimento

do múon é maior que o tempo relativ́ıstico que é necessário para atingir o solo. Os

múons e os neutrinos possuem trajetórias bem comportadas e retiĺıneas até o solo. O

número de múons presentes nessa componente é o mesmo que o de ṕıons da componente

hadrônica, ou seja, Nµ = Nπ = (N±)n. Usando a equação 1.15 obtemos que o número

de múons envolvido na componente muônica em função da energia inicial E0 é dado

por,

Nµ =

(
E0

ξπc

)β
, (1.16)

onde β = ln(N±)
ln(3/2N±)

.

O modelo de Heitler considera que a part́ıcula primária do chuveiro é composta de apenas

um próton, porém é posśıvel fazer estimativas para núcleos compostos. Considerando uma

part́ıcula de massa atômica A, o chuveiro pode ser tratado como uma superposição de chuvei-

ros desencadeados por prótons individuais. A energia inicial E0 é então repartida igualmente

entre os prótons que constituem a part́ıcula tal que Ep = E0/A. Pela equação 1.13, trocando

E0 por E0/A, obtemos

XA
max = XP

max − λrln(A). (1.17)

A equação 1.17 fornece a medida da profundidade do máximo em que a produção de part́ıculas

secundárias é máxima para uma part́ıcula genérica de massa atômica A. Uma importante

informação pode ser tirada dessa equação pois part́ıculas mais pesadas iniciam o chuveiro

mais cedo na atmosfera, sendo dessa maneira posśıvel inferir a massa da part́ıcula primária

com base em modelos de iteração hadrônica.
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Figura 1.6: Representação esquemática das componentes do chuveiro atmosférico extenso - EAS, exibindo
suas componentes eletromagnética, hadrônica e muônica. Modificado de [45].

1.6 Espectro de energia dos UHECRs

O espectro de energia fornece a medida do fluxo de raios cósmicos em função de sua energia.

O espectro abrange várias ordens de magnitudes e possui um decaimento bem acentuado que

pode ser formulado por uma lei de potência tal que

dN

dE
∝ E−γ, (1.18)

onde γ é o ı́ndice espectral. O ı́ndice γ não é um valor constante e varia entre intervalos de

energia ao longo do espectro, como pode ser visto na figura 1.7. Dentre as variações mais

notórias, podemos destacar 4 regiões de fundamental interesse na f́ısica de raios cósmicos: A

região de energia E ∼ 4 PeV é conhecida como joelho (knee), onde ocorre uma quebra no

espectro de γ = 2,7 para γ ' 3; A região de energia E ∼ 0,1 EeV é chamada de segundo
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joelho (second-knee), onde o espectro varia de γ ' 3 para γ ' 3,3; A região de energia de

E ∼ 5 EeV na qual γ, diferentemente dos casos anteriores amortece e diminui para γ '
2,6, é conhecida tornozelo (ankle). Por fim, é observado uma grande supressão no fluxo de

raios cósmicos para energias acima de E ∼ 40 EeV. Essa supressão é tão intensa que γ > 4

e o fluxo de raios cósmicos atinge a ordem de uma part́ıcula por quilômetro quadrado por

século [46] para E > 1020 eV, sendo necessário o uso de observatório de grandes extensões,

como o Observatório Pierre Auger que será descrito no próximo caṕıtulo.

Figura 1.7: Fluxo de raios cósmicos em função da energia medido por vários experimentos. O espectro é
proporcional a E−γ onde γ varia em algumas faixas de energia. Na região do joelho (knee), o ı́ndice varia
de γ = 2,7 para γ ' 3. Na região do segundo joelho (second-knee), onde o espectro varia de γ ' 3 para γ '
3,3. Na região do tornozelo (ankle), γ diminui para γ ' 2,6. Na região de supressão, para energias acima de
40 EeV em que γ > 4. Retirado de [47].

Um grande esforço nos estudos da f́ısica de raios cósmicos tem sido desenvolvido para

buscar respostas que justifiquem essas quebras no espectro de energia. Raios cósmicos abaixo

da região do joelho podem ser resultado de explosões de supernovas, que como visto na seção

1.2.2, são capazes que acelerar part́ıculas leves como prótons no meio interestelar até energias

∼ 1015 eV. Na região entre o joelho e o segundo joelho, acredita-se que seja marcada pelo

escape de part́ıculas mais pesadas da galáxia. A região entre o segundo joelho e o tornozelo
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possui muitas interpretações. Segundo o estudo presente em [48], essa região intermediária é

devido a uma transição entre raios cósmicos de origem galáctica e raios cósmicos de origem

extragaláctica. Na figura 1.8 podemos ver através da linha ponto-traço a contribuição do

fluxo de raios cósmicos galácticos e extragalácticos, de tal maneira que sua contribuição

total (linha cont́ınua) é o espectro tal como conhecemos. Dessa maneira os raios cósmicos

extragalácticos teriam suas contribuições suprimidas para a região abaixo do segundo joelho.

Na região do tornozelo as part́ıculas já possuem energias ultra altas na ordem ∼ 5 EeV e suas

origens são extragalácticas, pois nossa galáxia é incapaz de acelerar part́ıculas a energias tão

elevadas. Na região de supressão do fluxo, as energias dos raios cósmicos são as mais altas

já registradas.

Supõe-se que a supressão seja devido ao efeito GZK ou devido a limitação das fontes em

acelerar as part́ıculas a energias tão altas.

Figura 1.8: Espectro de energia para energia acima de 1015 eV. Acima, espectro medido pelos experimentos
Akeno (quadrado aberto roxo), KASCADE (ćırculos verdes) e AGASA (diamantes roxos). Abaixo, espectro
medido pelos experimentos KASCADE (ćırculos verdes), HiRes-1 (triângulos vermelhos), HiRes-2 (quadrados
vermelhos) e Fly’s Eye (diamantes vermelhos). Linhas ponto-traço representa o ajuste para os fluxos galáctico
e extragaláctico. Retirado de [48].



Caṕıtulo 2

Observatório Pierre Auger e seus
principais resultados

O Observatório Pierre Auger é atualmente o estado da arte da detecção de raios cósmicos

de ultra alta energia. É o maior experimento de raios cósmicos do mundo, cobrindo uma área

total de 3.000 km2 na cidade de Malargue, prov́ıncia de Mendoza, na Argentina. Os prin-

cipais objetivos desse grande experimento são determinar a energia, a composição qúımica

e as direções de chegada de raios cósmicos com energia acima de 1018 eV. O observatório

coleta dados desde 2004 e teve sua construção conclúıda em 2008. Neste caṕıtulo apresen-

taremos inicialmente o conjunto de detectores do Observatório Pierre Auger e em seguida

descreveremos seus principais resultados.

2.1 Observatório Pierre Auger

O observatório opera de modo h́ıbrido através de uma matriz detectora de superf́ıcie -

SD (Surface Detector) [49] composta de 1660 tanques de radiação Cherenkov - WCD (Water

Cherenkov Detector) e 24 telecópios de fluorescência - FD (Fluorescence Detector) [50]. Além

desses, há outros 3 telescópios de fluorescência, chamados de HEAT (High Elevation Auger

Telescope), que possuem uma elevação superior em relação aos anteriores com a finalidade

de detectar raios cósmicos de mais baixa energia. Todos os FDs possuem um campo de visão

de 30◦ e operam com um ciclo de funcionamento muito baixo. Além disso, o observatório

mantém em operação um intenso monitoramento atmosférico na região, pois as condições

de temperatura, pressão e densidade do ar afetam o desenvolvimento do chuveiro como será

abordado no caṕıtulo 5. Há também um monitoriamento de aerossóis presentes na atmosfera,

pois estes interferem nas medidas realizadas pelos telescópios de flourescência. Para isso, o

22
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Auger dispõe de equipamentos terrestres de monitoramento climático como estações de lasers

LIDAR (Light Detection And Ranging), APF (Aerosol Phase Function), CLF (Central Laser

Facility) e XLF (eXtreme Laser Facility) que são capazes de determinar a profundidade da

coluna de aerossol da atmosfera. A figura 2.1 mostra um panorama geral da geometria do

Observatório Pierre Auger, onde pontos cinzas representam as posições de cada SD enquanto

que os telescópios de fluorescência FD estão representados pelos pontos pretos. Os FDs

estão dipostos em cada extremidade da matriz detectora pois assim é posśıvel ter uma visão

voltada para todos os SDs e são denominados pelos locais em que foram constrúıdos identifi-

cados, na imagem pelos nomes: FD Loma Amarilla, FD Coihueco, FD Los Leones e FD Los

Morados. Há também um quinto chamado HEAT marcado com uma região sombreada em

azul na figura, que possui uma elevação maior que os quatro anteriores. Além disso, junta-

mente com os FDs encontram-se estações de monitoramento atmosférico, estações LIDARs,

equipamentos de monitoramento de aerosol APF e câmeras infravermelho. Esse conjunto de

equipamentos fazem um mapeamento completo das condições atmosféricas da região onde se

situa o observatório. No centro do matriz detectora há dois lasers CLF e XLF que juntamente

com o FD são usados para medir a camada de aerosol na linha de visão de cada FD.

Figura 2.1: Panorama geral da geometria do Observatório Pierre Auger. Modificado de [1].
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2.2 Detectores de superf́ıcie do Observatório Pierre Au-

ger

Os detectores de superf́ıcie são os principais componentes de detecção de raios cómicos

do Observatório Pierre Auger. Os SDs são formados por tanques de radiação Cherenkov,

formando uma matriz detectora de 3.000 km2 que opera em um ciclo de funcionamento de

100%. A matriz está distribúıda de duas maneiras diferentes denominadas SD-1500m e SD-

750m. O SD-1500m é formado por detectores que estão espaçados 1500 m um do outro em

formato triangular. Além disso, ocupa a maior a parte do observatório e possui uma exposição

que permite operar em ângulos zenitais de até 80◦. O SD-750m, também chamado de Infill,

é uma matriz densa constitúıda de 61 WCDs espaçados 750 m distribúıdos em uma área de

23,5 km2. Seu principal objetivo é ampliar a faixa de energia detectada pelo observatório

para abranger energias abaixo de 3× 1017 eV.

Cada WCD trabalha de forma independente e possui sua própria unidade de energia

de paineis solares. Seu funcionamento se baseia no fato de que quando uma part́ıcula car-

regada viaja mais rápido que a luz em um determinado meio, esta emite uma radiação

eletromagnética que é proporcional a sua energia, chamada de radiação Cherenkov1. Desta

maneira os WCDs são constitúıdos por tanques de polietileno em formato ciĺındrico de 3,6 m

de diâmetro e 1,2 m de altura. Essas dimensões permitem que seu interior acomode 12.000 li-

tros de água ultra-pura que ficam em um invólucro com um revestimento especial que facilita

a reflexão difusa da radiação Cherenkov. O sinal da radiação é então detectado e amplificado

por três tubos fotomultiplicadores PMT (Photomultiplier Tube) que ficam no topo interno

do tanque para então ser convertido de um sinal analógico para digital em uma frequência

de 40 MHz equivalente a intervalos de tempo de 25 ns. Esses sinais são enviados através

das antenas de comunicação para uma central de aquisição de dados onde vão ser tratados.

O sinal de GPS2 desempenha uma função muito importante na detecção, pois é com ele

que o tempo dos sinais de detecção são sicronizados a uma taxa de 100 MHz com todos os

outros tanques e enviados para a central. Um evento apenas será aceito como detecção se

houver coincidência de detecção nos tanques ao redor. A figura 2.2 ilustra a montagem e as

componentes presentes em uma unidade de WCD.

1Um estudo mais aprofundado desse efeito é descrito em [36].
2Sistema de posicionamente global, do inglês Global Positioning System.
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Figura 2.2: Ilustração da montagem e componentes de um detector de radiação Cherenkov WCD totalmente
autônomo. Os paineis solares geram energia que é armazenada nas baterias que por sua vez alimentam toda a
eletrônica do detector mantendo-o ativo 24h por dia. Os dados são adquiridos pelos tubos fotomultiplicadores
e após convertidos, são enviados para as antenas de comunicação que fazem a ligação entre cada WCD e a
central de aquisição de dados. Modificado de [51].

2.3 Telescópios de Fluorescência

Os telescópios de Fluorescência desempenham um papel importante na matriz detectora do

Observatório Pierre Auger. Eles são capazes de medir o perfil de desenvolvimento longitudinal

do chuveiro atmosférico. Cada prédio do FD possui seis telescópios que ficam voltados para os

detectores de superf́ıcies e possuem um campo de visão de 30◦ em azimute e 30◦ em elevação.

Com essa configuração, cada prédio possui uma campo de visão de 180◦ em azimute. Os

FDs possuem sistemas ópticos que são fotosenśıveis e podem queimar com facilidade quando

expostos a luzes intensas. Desta maneira os telescópios de Fluorescência só podem ser ativos

em peŕıodos noturnos quando o Sol esteja pelo menos a 18◦ abaixo da linha horizonte, que

não haja lua cheia nem chuvas e ventos. Essas limitações levam a um ciclo de trabalho muito

baixo que flutua na ordem de 11%, dependendo das condições climáticas.

A detecção é realizada já durante o desenvolvimento do chuveiro, pois part́ıculas com

energias ultra altas, deixam uma assinatura caracteŕıstica ao interagir com moléculas de

nitrogênio da atmosfera. Essa assinatura é causada pela emissão de luz fluorescente de

comprimento de onda entre 300 e 430 nm, cuja intensidade, depende da energia depositada
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na atmosfera devido às perdas de energia de part́ıculas carregadas [50]. A luz recebida pelo

telescópio passa primeiramente por um filtro que reduz o fluxo de luz de fundo (Background)

melhorando a razão sinal-rúıdo. Após o filtro, a luz é projetada em um espelho de superf́ıcie

focal esférica de raio de curvatura de 3.400 mm e área total de 10 m2. Este espelho então

reflete a luz recebida sobre uma câmera detectora de 440 pixels, constitúıda de pequenos

módulos independentes de tubos fotomultiplicadores que formam uma matriz de 22 x 20. A

figura 2.3 (a) esquematiza essa configuração. Cada módulo consegue digitalizar um pulso

de luz em um intervalo temporal de 100 nanosegundos. Desta maneira, no decorrer do

desenvolvimento do chuveiro, os módulos vão sendo ativados de maneira hierárquica. Ao

final, os sinais de cada módulo são traduzidos em uma escala de cor na ordem em que foram

ativados, sendo a escala de vermelho correspondente aos últimos fótons a ser detectados. O

resultado é um rastro no detector que preserva as caracteŕısticas do chuveiro como pode ser

visto na figura 2.3 (b).

Figura 2.3: (a): À esquerda, visão geral do prédio que abriga os detectores de Fluorescência que juntos
possuem um campo de visão de 180◦. À direita, visão amplificada de um dectector onde é posśıvel observar
o conjunto de filtros, espelhos e câmeras utilizados durante a detecção. (b): Resultado obtido durante a
passagem de um chuveiro. As escalas de cores nessa imagem indicam o tempo em que cada fóton foi registrado
pelo fotomultiplicador do pixel correspondente. Escalas de roxo indicam os primeiros fótons a serem recebidos
e escalas de vermelho os últimos. Modificado de [50].
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2.4 Principais resultados obtidos pelo Observatório Pi-

erre Auger

Essa seção será dedicada aos diversos resultados que o Observatório Pierre Auger vem

reportando para a comunidade cient́ıfica desde o ińıcio de sua operação em 2004. Os principais

resultados obtidos pelo observatório são relacionados ao espectro de energia, composição

qúımica e direções de chegada dos UHECRs. Todos esses estudos mudaram a nossa concepção

inicial a respeito dos raios cósmicos de ultra alta energia, e durante o desenvolvimento dessa

dissertação, o Observatório Pierre Auger continua a ampliar ainda mais essa fronteira de

conhecimento.

2.4.1 Espectro de energia

O espectro de energia dos UHECRs como conhecemos hoje, tem uma grande contribuição

do Observatório Pierre Auger. Seus resultados já confirmaram duas mudanças no ı́ndice

espectral: a região do tornozelo em Etornozelo =4,8×1018 eV, e uma outra região na qual

ocorre uma abrupta supressão no fluxo, por volta de Esupressao =42,1×1018 eV [52] com

mais de 20σ de significância estat́ıstica. Após mais de 14 anos de aquisição de dados, e uma

exposição total de 60.000 km2 sr yr, a Colaboração Auger reportou em [53,54] uma atualização

do espectro de energia para eventos acima de 1017 eV. Pela primeira vez as medições do

espectro foram estendidas até um limiar de 100 PeV, fazendo com que o Obseratório Auger

contribua para o espectro na região próxima ao segundo joelho. Essa região corresponde a

uma queda nas part́ıculas mais leves e a um aumento das mais pesadas. Na região de grande

supressão do fluxo, o Observatório Pierre Auger é referência em detecção devido a sua grande

extensão territorial. Nessa faixa, é onde se encontram os raios cósmicos mais energéticos já

registrados, alguns com energias maiores que 1020 eV. O motivo dessa grande supressão

é ainda desconhecido, porém duas hipóteses são levadas em consideração. A primeira está

relacionada à energia máxima que uma fonte é capaz de fornecer a uma part́ıcula, e a segunda

seria uma constatação do efeito GZK, descrito na seção 1.4.

Para chuveiros atmosféricos que são detectados de modo h́ıbrido, além dos sinais obtidos

pelos SDs, há ainda as medidas das energias depositadas na atmosfera feitas pelo FD. A alta

precisão na estimativa da energia pelo FD é então usada para fazer a calibração da energia

de todos os eventos detectados pelos SDs. A medida da energia [55] obtida pelos detectores é
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realizada através do sinal a 1000 metros do core3 do chuveiro para a matriz SD-1500m e a 450

metros do core para a matriz SD-750m. Para levar em conta a atenuação do chuveiro com

relação à quantidade de matéria atravessada na atmosfera, esses sinais são então convertidos

em estimadores de energia S38 para a matriz SD-1500m e S35 para a matriz SD-750m, que

são os sinais esperados se o chuveiro se desenvolvesse a um ângulo zenital de 38◦ e 35◦,

respectivamente. Além disso, para chuveiros inclinados (θ > 60◦), a reconstrução da energia

é fornecida pelo estimador N19 que contabiliza o conteúdo relativo de múons no solo em

relação ao esperado de chuveiros de prótons simulados [56,57]. O telescópio de alta elevação,

HEAT, é capaz de detectar eventos de energias mais baixas cujos sinais são dominados por

luz Cherenkov. A figura 2.4 mostra, à esquerda, a correlação entre medidas de energia feita

pelo FD e estimadores de energia S35, S38, e N19, enquanto que, à direita, é mostrado o

espectro de energia medido pelo Observatório Pierre Auger.

Figura 2.4: À esquerda, correlação entre medidas de energia feita pelo FD e estimadores de energia S35,
S38 e N19. À direita, espectro de energia dos raios cósmicos de energia > 1017 eV medido pela Colaboração
Auger em suas diferentes técnicas de detecção. Barras de erros mostram as incertezas estat́ısticas de cada
intervalo de energia. Nota-se que as barras de erros crescem na região de grande supressão do fluxo devido
ao baixo número de raios cósmicos detectados nesta região. Extráıdo de [53].

2.4.2 Composição qúımica da part́ıcula primária

A determinação da composição qúımica dos raios cósmicos é um importante parâmetro

para entender as fontes emissoras e sua propagação até a Terra. O Observatório Pierre

Auger, na última década, colaborou para um avanço significativo com respeito à composição

3Core é o ponto no qual o eixo do chuveiro toca o solo.
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qúımica dos raios cósmicos de ultra alta energia. Nas regiões próximas ao tornozelo, foram

obtidos resultados importantes para o desenvolvimento e validação de modelos astrof́ısicos

[58, 59]. Por outro lado, para energias próximas ou acima da região de grande supressão do

fluxo, incertezas devido às interações hadrônicas e limitação estat́ıstica, fazem com que a

determinação da composição qúımica ainda seja limitada.

Medidas da profundidade do máximo do chuveiro Xmax e suas flutuações σ(Xmax), jun-

tamente com a informação da energia da part́ıcula primária, fornecem as estimativas mais

confiáveis para a determinação da composição dos UHECRs [57]. Em 2010 a Colaboração

Auger reportou em [59] medições de Xmax a partir de sinais obtidos simultaneamente dos

detectores Cherenkov e fluorescência, que permitiram entender a evolução da composição

qúımica para raios cósmicos de energia E > 1018 eV. Os resultados dos valores médios da

profundidade do máximo do chuveiro Xmax e seu desvio padrão medidos pelo Observatório

Pierre Auger são mostrados na figura 2.5, juntamente com os valores esperados a partir

de chuveiros de prótons e núcleos de ferro previstos pelos modelos de interação hadrônica,

EPOS-LHC [60], Sibyll2.3c [61] e QGSJetII-04 [62].

Figura 2.5: À esquerda, valores médios de Xmax em função da energia, onde linhas cont́ınuas e tracejadas
exibem as previsões para prótons e núcleos de ferro dos modelos EPOS-LHC, Sibyll2.3c e QGSJetII-04. À
direita, desvio padrão dos valores de Xmax em função da energia. Extráıdo de [63].

Essas medições mostram que a massa média dos UHECRs decresce para energias até

∼ 1018,3 eV, e então passa a crescer para energias maiores. Além disso, os resultados a partir
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da evolução do desvio padrão σ(Xmax) sugerem que para energias mais altas, a composição

tende a ser mista e mais pesada, enquanto que para menores energias, os raios cósmicos

são compat́ıveis com composições mais leves e puras. Essas conclusões são corroboradas em

estudos posteriores [63–66]

2.4.3 Busca por fótons e neutrinos

Fótons e neutrinos, γ e ν respectivamente, são mensageiros astrof́ısicos muito importan-

tes para o estudo de raios cósmicos de ultra alta energia e a busca por ambos fornece um

caminho eficaz para restringir modelos relacionados à origem dos UHECRs. Uma vez que

raios cósmicos podem ser acelerados por fontes astrof́ısicas poderosas, espera-se que essas

part́ıculas gerem uma produção abundante de γ e ν acima de algumas dezenas de EeV de-

vido à interação com o campo de fótons que permeia o universo. Por outro lado, a ausência

de detecção destas part́ıculas pode significar que a supressão no fluxo se deve a limitação das

fontes em acelerar as part́ıculas a energias mais altas ao invés de confirmar o efeito GZK.

Uma vez que esses fótons e neutrinos cosmogênicos não são defletidos nos campos magnéticos

galáctico e extragaláctico, espera-se que eles apontem de volta para suas fontes. Além disso,

seus fluxos podem sondar informações sobre as propriedades das fontes e da composição da

part́ıcula que os produziu.

O Observatório Pierre Auger tem capacidade de detecção tanto de chuveiros induzidos por

fótons, quanto por neutrinos. Para chuveiros atmosféricos induzidos por fótons, o observatório

tem uma sensibilidade maior para primários com energias acima de ∼ 0,2 EeV [67] e ângulos

zenitais de entrada entre 30◦ ≤ θ < 60◦. Os chuveiros induzidos por fótons possuem como

caracteŕıstica uma maior penetração na atmosfera e produzem menos múons do que chuveiros

iniciados por núcleos, sendo melhor distinguidos de chuveiros de raios cósmicos carregados

por observações h́ıbridas, onde tanto é medido a densidade de part́ıculas no solo quanto seu

desenvolvimento longitudinal. Para chuveiros iniciados por neutrinos, o Observatório Auger

é mais senśıvel para energias próximas à 1 EeV e os chuveiros podem ser induzidos pela

interação do neutrino primário com a crosta terrestre para ângulos zenitais entre 90◦ ≤ θ <

95◦ (Earth-skimming neutrinos), ou pela interação com a atmosfera, com ângulo zenital entre

60◦ ≤ θ < 90◦ (downward-going neutrinos) [19]. Nenhum fóton ou neutrino foi detectado

no Observatório Pierre Auger até o momento. A figura 2.6 mostra os limites superiores

medidos pelo Observatório Pierre Auger para os fluxos de fótons (à esquerda) e neutrinos (à

direita), juntamente com modelos produção de raios cósmicos. No limite superior do fluxo de
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neutrinos, as linhas sólidas vermelhas correspondem ao fluxo difuso integral (linha horizontal)

e diferencial (linha curva).

Figura 2.6: À esquerda, limite superior no fluxo de fótons com 95% de ńıvel de confiança C.L. (do inglês
Confidence Level) para diferentes análises do Observatório Pierre Auger, bem como para outros experimentos
como em [68] com limite superior com 95% C.L. e [69,70] com limite superior com 90% C.L. comparado com
modelos Top-Down (TD), Z-burst [71], SHDM [72], SHMD’ [73] e GZK [74]. À direita, limite superior do
fluxo difuso de neutrinos integral e diferencial medido pela Colaboração Auger, juntamente com predições de
vários modelos de produção de neutrinos e resultados dos experimentos ANITA [75] e IceCube [76]. Extráıdo
de [57].

2.4.4 Direções de chegada

O estudo das direções de chegada de raios cósmicos de ultra alta energia pode fornecer

pistas importantes sobre suas origens. Com essa motivação, o Obervatório Pierre Auger tem

realizado várias buscas por anisotropias em diferentes escalas angulares, bem como estudos

de correlações entre fontes astrof́ısicas e o fluxo de chegada dos UHECRs.

Recentemente a Colaboração Auger reportou em [2] uma modulação dipolar muito sig-

nificativa no fluxo de raios cósmicos de energias acima de 8 EeV. Este estudo foi realizado

através da análise em primerio harmônico em ascensão reta usando eventos com energias

acima de 4 EeV coletados pelo SD-1500m. Os eventos foram divididos em 2 bins de energia,

o primeiro com energias entre 4 < E/(EeV) ≤ 8 e o segundo com energias acima de 8 EeV.

Os resultados apontam para uma amplitude dipolar em ascenção reta de dα = 0,005+0,006
−0,002

para raios cósmicos de energias entre 4 < E/(EeV) ≤ 8 com uma probabilidade de 60% de ser

devido a uma flutuação isotrópica. Entretanto, a análise realizada para eventos com energias

maiores que 8 EeV, mostra uma amplitude dipolar muito significativa em ascensão reta de

dα = 0,047+0,008
−0,007 com uma probabilidade de 2,6×10−8 de ser uma flutuação isotrópica. Esse
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valor corresponde a uma significância estat́ıstica de 5,2σ. Esse resultado é o mais signifi-

cativo obtido pela Colaboração Auger no contexto de anisotropias nas direções de chegada

dos raios cósmicos. O fluxo de chegada dos raios cósmicos de energias > 8 EeV é mostrado

na figura 2.7, onde é posśıvel observar um claro padrão dipolar. A escala de cor voltada

para o vermelho indica um excesso, e cores voltadas para o azul indicam um déficit. A

reconstrução em 3D do dipolo mostra uma clara amplitude dipolar de 6,5% apontando na

direção (l, b) = (−127◦,−13◦). Essa direção é aproximadamente 125◦ de distância do centro

galáctico, suportando a hipótese de que os raios cósmicos nesta faixa de energia são de origem

extragaláctica.

Figura 2.7: Fluxo de raios cósmicos com energias E> 8 EeV ajustado com filtro top-hat de raio 45◦ em
coordenadas galácticas. A direção da reconstrução do dipolo é mostrada junto com as regiões de 68% e 95%
C.L. É indicado também a direção do dipolo proveniente do 2MRS [77] (l, b) = (−109◦, 38◦), bem como a
direção que o fluxo de raios cósmicos tomaria, levando em conta deflexões magnéticas. Extráıdo de [2].

O dipolo encontrado nos dados está a uma distância∼ 55◦ do dipolo gerado por simulações

de raios cósmicos vindo de fontes do catálogo 2MRS [77]. Podemos observar no entanto, que

levando em consideração as deflexões magnéticas, simulações mostram que o padrão dipolar

formado a partir de raios cósmicos vindo de fontes do católogo 2MRS não é muito distante

do encontrado pelo Observatório Pierre Auger, como é indicado pelas setas na figura 2.7.

Em um novo estudo realizado pela Colaboração Auger [3], a energia dos raios cósmicos

foi dividida em três faixas, 8 < E/(EeV) ≤ 16, 16 < E/(EeV) ≤ 32 e E ≥ 32 EeV, e então

a amplitude dipolar foi reconstrúıda em função da energia para dois cenários esperados para
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a distribuição de fontes. O primeiro cenário considera as fontes distribuidas uniformemente

enquanto que o segundo considera a distribuição de fontes do catálogo 2MRS. A figura 2.8

mostra o resultado desse estudo de onde podemos ver que as amplitudes dipolares crescem

para energias acima de 4 EeV. Embora não exista uma tendência clara na mudança da direção

do dipolo em função da energia, esse resultado é consistente com uma origem extragaláctica

em toda a faixa de energias E > 4 EeV.

Figura 2.8: Evolução da amplitude dipolar como função da energia para dois cenários diferentes de fontes
astrof́ısicas. Extráıdo de [3].

Uma atualização das medidas de anisotropias em larga escala em ascensão reta, foi re-

alizada recentemente pela Colaboração Auger [4, 78] estendendo o peŕıodo de observação

para 15 anos. Este novo estudo abrange mais que três ordens de magnitudes em energia,

incluindo eventos acima de 0,03 EeV. Para isso foram inclúıdos os eventos detectados pela

matriz SD-750m. Para os bins de energias na qual a eficiência de detecção não é 100%,

foi empregado o método de East-West [79]. Essa faixa de energia considerada nesse estudo

abrange a transição esperada entre raios cósmicos de origem galáctica e extragaláctica. Para

eventos com energias maiores que 8 EeV, os bins de energia foram dividos conforme o estudo

anterior em [2, 3]. A figura 2.9 mostra no quadro esquerdo, a amplitude dipolar em função

da energia para raios cósmicos com energias acima de 0,03 EeV detectados pelo Observatório

Pierre Auger, bem como para raios cósmicos de energias mais baixas coletados por outros

experimentos. Na imagem à direita, é mostrado a fase equatorial4 para os bins de energia

4Fase apenas em ascensão reta α em coordenadas equatoriais.
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considerados. Esses resultados novamente dão ind́ıcios, assim como aqueles obtidos em [2,3],

que raios cósmicos com energias maiores que ∼ 1EeV são de origens extragaláctica. Isso por-

que, as fases equatoriais para bins de energias > 1 EeV começam a se distanciar da direção do

centro galáctico (αCG, δCG) = (266◦,−29◦), chegando a ∼ 125◦ de distância para energias ≥
8 EeV conforme visto anteriormente. Por outro lado, este estudo mostra que raios cósmicos

com energias mais baixas possuem amplitudes dipolares não muito significativas e fases que

não estão muito distantes do centro galáctico, suportando a hipótese de que os raios cósmicos

nesta faixa de energia tenham origem galáctica.

Figura 2.9: À esquerda, amplitude equatorial do dipolo em função da energia. À direita, fase equatorial do
dipolo em função da energia. É mostrado também a comparação com os resultados obtidos pelos experimentos
IceCube [80] , IceTop [81] e KASCADE-Grande [82]. A marcação em cinza indica a amplitude e a fase para
o bin de E ≥ 8 EeV. Extráıdo de [4].

Além disso, para energias acima de 8 EeV, o resultado para a amplitude dipolar em

ascensão reta foi atualizado nesse estudo. A modulação para o primeiro harmônico em

ascensão reta, conduz a uma amplitude de dα = 0,060+0,010
−0,009 com uma probabilidade de 1,4

×10−9 de ser originado por uma flutuação isotrópica com 6σ de significância estat́ıstica. Esses

resultados continuam em completo acordo com aqueles reportados em [2,3].

Embora esses resultados mostrem haver anisotropia em larga escala com direções que

favorecem fontes extragalácticas, tais fontes ainda são desconhecidas. Para energias muito

altas, aquelas na região de supressão do fluxo, é esperado que raios cósmicos tenham origem

em nosso universo local, cerca de algumas centenas de Mpc, pois raios cósmicos de fontes mais

distantes são suprimidos devido à perda de energia causada pela interação com a radiação

cósmica de fundo.

A Colaboração Auger realizou uma busca por correlações entre as direções de chegada
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dos raios cósmicos e distribuições de fontes astrof́ısicas próximas. Dessas fontes, duas delas

se destacam pela emissão de radiação gamma, que é um parâmetro importante para indicar

fenômenos astrof́ısicos muito energéticos, são elas as galáxias starburst - SBGs e as AGNs.

As galáxias de núcleo ativo foram selecionadas a partir do catálogo 3FHL recentemente

publicado pela Colaboração Fermi [83] e galáxias starburst através de catálogos do Fermi-

LAT [84] e pelo catálogo HEASARC Radio Master, ambas dentro de um raio de 250 Mpc. Em

ambas fontes astrof́ısicas, dois cenários são considerados isoladamente. O primeiro cenário

denominado “A”leva em consideração a atenuação de UHECRs para fontes distantes pelo

efeito GZK e possui ı́ndice espectral de injeção da fonte baseado em EPOS-LHC dado por

γ = 1. O segundo cenário não leva em consideração as atenuações no espectro e possui um

ı́ndice espectral de injeção γ = 2. A partir dessas duas fontes astrof́ısicas e os dois cenários, foi

realizado um teste estat́ıstico baseado em máxima razão de verossimilhança com dois graus

de liberdade. O objetivo é estimar os melhores valores das frações de eventos correlacionados

com as fontes astrof́ısicas e a separação angular entre o evento e a fonte, e então determinar

o ńıvel de compatibilidade dos modelos com os dados colhidos do Observatório Pierre Auger

em contraste com o modelo de isotropia. A figura 2.10 mostra o teste o estat́ıstico após uma

varredura em energia para as duas populações de fontes astrof́ısicas. O máximo valor do

teste estat́ıstico foi encontrado no cenário A para 38 EeV e fontes do tipo starburst. Com

esse limiar de energia, o máximo valor do teste estat́ıstico fornece um desvio de isotropia de

4,5σ de significância estat́ıstica associado a uma fração anisotrópica de f = 11+5
−4% dentro de

uma região angular de θ = 15+5◦
−4 [5, 85].
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Figura 2.10: Teste estat́ıstico para uma ampla faixa de energia para os modelos de fontes starburst e
fontes AGNs. Linhas cont́ınuas representam cenários do tipo A levando em consideração atenuações, e linhas
tracejadas cenário sem atenuações. Extráıdo de [5].

O estudo do espectro de potência angular, é um importante meio de se obter informações

de anisotropias em várias escalas angulares. Desse modo, a Colaboração Pierre Auger realizou

uma procura por anisotropias em multirresolução [6], através de medidas do espectro de

potência angular, nas direções de chegada de eventos com energias acima de 4 EeV detectados

até dezembro de 2013. Assim como os estudos anteriores, a energia foi dividida em dois bins,

4 ≤ E/(EeV) < 8 e ≥ 8 EeV. Embora nenhum desvio de isotropia tenha sido observado

para raios cósmicos no intervalo de energia de 4 ≤ E/(EeV) < 8 em nenhuma escala angular,

uma anisotropia dipolar foi observada para eventos com energias acima de 8 EeV com uma

probabilidade de 1,3 ×10−5 de ser devido a uma flutuação isotrópica. A figura 2.11 mostra

o espectro de potência medido para os dois intervalos energia estudados.
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Figura 2.11: Espectro de potência angular para raios cósmicos de energias 4 ≤ E/(EeV) < 8 (à esquerda)
e com energias ≥ 8 EeV (à direita). Nota-se que embora não seja encontrado nenhuma desvio de isotropia
para o bin de 4 ≤ E/(EeV) < 8, uma amplitude dipolar significativa é encontrada para raios cósmicos com
energias ≥ 8 EeV. Extráıdo de [6].

O espectro de potência angular para eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger

com energias abaixo de 4 EeV, ainda não foi reportado pela Colaboração. Isso se deve ao fato

que a obtenção do espectro de potência para energias abaixo de 4 EeV é uma tarefa dif́ıcil pois

a exposição relativa do observatório não é definida geometricamente, como é para energias

maiores que 4 EeV. Nas seções seguintes, iremos atualizar os resultados obtidos em [6] para

um conjunto de dados contendo 5 anos a mais de eventos detectados pelo Observatório Pierre

Auger, e iremos estender a análise do espectro de potência angular, pela primeira vez, para

energias acima de 0,03 EeV, fazendo o uso de um método baseado em máxima razão de

verossimilhança para obter a estimativa da intensidade relativa do fluxo de raios cósmicos

com energias abaixo de 4 EeV.



Caṕıtulo 3

Estudo de anisotropia em múltiplas
escalas angulares

O estudo de anisotropia nas direções de chegada dos raios cósmicos de ultra alta energia

é uma chave importante para desvendar as fontes dessas part́ıculas, que ainda hoje perma-

necem um grande mistério na f́ısica. Apesar do fluxo de raios cósmicos ser majoritariamente

isotrópico em uma primeira aproximação, pequenos padrões de anisotropia são esperado em

suas direções de chegada. Atualmente acredita-se que haja uma transição entre raios cósmicos

de origem galáctica para extragaláctica próxima à região do tornozelo ∼ 1 EeV, como dis-

cutido na seção 1.6. Como visto na seção 2.4.4, resultados reportados pela Colaboração

Auger [2] fortemente indicam uma origem extragaláctica para eventos com energias acima

de 8 EeV. Embora, ainda não haja um consenso definitivo para a faixa de energia na qual

ocorre a transição.

Como visto em 1.2.2, as deflexões sofridas pelas part́ıculas na ação de campos magnéticos

são inversamente proporcionais à rigidez magnética. Consequentemente, part́ıculas com ener-

gias mais altas são menos defletidas, e portanto, podemos esperar uma correlação entre as

direções de chegada dos raios cósmicos e a distribuição de matéria dentro do nosso universo

local ∼ 200 Mpc. A Colaboração Pierre Auger reportou uma indicação muito interessante

de anisotropia em escalas intermediárias através da comparação das direções de chegada

dos eventos detectados com energias acima de 40 EeV com galáxias starburst do catálogo

Fermi-LAT [84]. Por outro lado, para part́ıculas com energias mais baixas a propagação é

difusiva, e dessa maneira a busca por anisotropias em pequena escala é um grande desa-

fio. Padrões de anisotropias dipolares são esperados em diferentes faixas de energias, desde

energias mais baixas, como uma assinatura natural do escape dos raios cósmicos do interior

da nossa galáxia, quanto para as mais altas, com direções de chegada correlacionadas com

38
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a distribuição de matéria local. Além disso, anisotropias dipolares podem ocorrer natural-

mente através do próprio movimento do sistema solar em relação ao referencial de repouso

das fontes de raios cósmicos. Se assumirmos que o fluxo de raios cósmicos é uniforme em

toda parte do cosmo, então o próprio movimento da Terra afetará o fluxo de chegada dessas

part́ıculas, induzindo um padrão dipolar de amplitude muito baixa na direção do movimento.

Esse efeito é conhecido como Compton-Getting [86].

Anisotropias quadrupolares são também esperadas em casos de correlação entre as direções

de chegada dos eventos com os planos galáctico e supergaláctico, cenários plauśıveis a ener-

gias mais baixa e mais alta respectivamente. Além disso, a contribuição de fontes pontuais

para o fluxo assim como as suas deflexões no campo magnético tornam importante a procura

por anisotropia em múltiplas escalas angulares. Neste caṕıtulo, descreveremos o espectro

de potência angular, ferramenta important́ıssima para o estudo de anisotropia em multirre-

solução.

3.1 Espectro de potência angular

As direções de chegada dos raios cósmicos de ultra alta energia, formam um padrão majo-

ritariamente isotrópico em primeira ordem e os padrões de anisotropias observados no fluxo

têm amplitudes baix́ıssimas. Para estimar um fluxo anisotrópico, consideramos duas contri-

buições: uma isotrópica e uma função angular ∆(n) que irá caracterizar a anisotropia em

uma determinada direção n, ou seja, dados N raios cósmicos, o fluxo em toda a esfera celeste

pode ser escrito como,

Φ(n) =
N

4π
(1 + ∆(n)) . (3.1)

Matematicamente qualquer função angular definida sobre uma esfera pode ser expandida

na base dos harmônicos esféricos. Desse modo, a função Φ(n) pode ser escrita como

Φ(n) =
∞∑
`≥0

∑̀
m=−`

a`mY`m(n), (3.2)

onde os termos a`m podem ser obtidos invertendo a equação tal que

a`m =

∫
dnΦ(n)Y∗`m(n). (3.3)
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Para o caso reaĺıstico de um fenômeno da natureza como a distribuição de chegada dos

raios cósmicos, a quantidade ∆(n) pode ser assumida como um campo estocástico cont́ınuo

com uma distribuição Gaussiana. Sendo assim temos que na média sobre o ensemble, o

primeiro momento se anula 〈∆(n)〉 = 0 e então todo o processo estocástico é caracterizado

pelo segundo momento 〈∆(n)∆(n′)〉 ≡ ξ(n ·n′), sendo ξ conhecida como função de correlação

de dois pontos, pois depende apenas da separação angular entre os vetores n e n′ [87,88]. Por

sua vez, a função 〈∆(n)∆(n′)〉 também pode ser expandida na base dos harmônicos esféricos,

e o termo ξ(n · n′), na base dos polinômios de Legendre tal como

〈∆(n)∆(n′)〉 =
∑
`1,m1

∑
`2,m2

〈
a`1,m1a

∗
`2,m2

〉
Y`1,m1(n)Y∗`2,m2

(n), (3.4)

e

ξ(n · n′) =
∑
`

2`+ 1

4π
C`P`(n · n′) =

∑
`,m

C`Y`,m(n)Y∗`,m(n). (3.5)

Para se manter a igualdade, temos que
〈
a`1,m1a

∗
`2,m2

〉
= C`1δ`1`2δm1m2 , onde o termo C`1 é

conhecido como espectro de potência angular e é dado pela equação 3.6. O espectro de

potência fornece informações sobre as correlações entre duas direções angulares separadas

por uma escala angular de ∼ 1/` radianos, e dessa forma, é usado amplamente nos estudos

de anisotropias

C` =
1

2`+ 1

∑̀
m=−`

|a`ma∗`m|. (3.6)

3.2 Espectro de potência angular com cobertura par-

cial do céu

Na seção anterior demonstramos como obter o espectro de potência angular quando se há

uma cobertura total da esfera celeste. No entanto, observatórios possuem coberturas parciais

e não uniformes do céu, e dessa maneira temos que levar em consideração na equação 3.1

uma função angular W(n) que adicionará uma cobertura parcial e não uniforme, tal que

Φ(n) =
N

4πf1

W(n) (1 + ∆(n)) , (3.7)

onde f1 = 1
4π

∫
W(n)dn é o fator de normalização da contribuição dos pesos da cobertura na

direção n integrados sobre um campo de visão efetivamente coberto pelo observatório.
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Pelo fato da função ∆(n) ser uma função angular, matematicamente podeŕıamos ter acesso

a qualquer informação da anisotropia, apenas expandindo em harmônicos esféricos, e obter os

coeficientes a`m tal que, ∆(n) =
∑∞

`>0

∑`
m=−` a`mY`m(n). Porém, devido à exposição relativa

incompleta e não uniforme W(n), não podemos ter acesso diretamente aos coeficientes a`m

dessa expansão. Entretanto, a partir da equação 3.7 podemos efetuar uma convolução entre

∆(n) e W(n), de onde obtemos a quantidade que é acessada experimentalmente, denominada

por ∆̃(n) conforme a equação :

W(n)∆(n) = ∆̃(n) =
1

N
Φ(n)

∫
W(n)dn−W(n). (3.8)

Por outro lado, ao realizar a convolução acima teremos acesso somente ao que chamamos

de pseudo momentos de multipolo ã`m, que são os coeficientes obtidos quando considera-

mos uma cobertura parcial e não uniforme do céu. Para obter tais coeficientes, usamos a

ortogonalidade dos harmônicos esféricos, tal que

ã`m =

∫
dnW(n)∆(n)Y∗`m(n). (3.9)

Expandindo as funções W(n) e ∆(n) na base dos harmônicos esféricos, podemos reescrever

a equação 3.9 como

ã`1m1 =
∑
`2m2

∑
`3m3

a`2m2ω`3m3

∫
Y`1m1(n)Y∗`2m2

(n)Y`3m3(n)dn, (3.10)

onde ω`3m3 são os coeficientes da expansão na base de harmônicos esféricos da função W(n).

Usando simples propriedades dos harmônicos esféricos, somos capazes de obter a relação entre

o verdadeiro momento de multipolo a`m e o pseudo momento de multipolo ã`m dada por

ã`1m1 =
∑
`2m2

a`2m2K`1m1`2m2 , (3.11)

onde a matriz K`1m1`2m2 que descreve o acoplamento depende apenas do conhecimento da

exposição direcional W(n) [89] e é definida por

K`1m1`2m2 =
∑
`3m3

ω`3m3

∫
Y`1m1(n)Y∗`2m2

(n)Y`3m3(n)dn. (3.12)

Inspirado em técnicas desenvolvidas pela comunidade CMB [89], é posśıvel dentro de algu-

mas restrições discutidas em [90], reconstruir na média dos ensembles o espectro de potência
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angular verdadeiro 〈C`〉 dentro de uma resolução estat́ıstica que independe de `max. Para isso,

note que o pseudo espectro de potência
〈

C̃`1

〉
, obtido a partir dos pseudos coeficientes ã`,m,

pode ser relacionado com o espectro de potência verdadeiro através da seguinte expressão:

〈
C̃`1

〉
=

1

2`1 + 1

∑̀
m1=−`1

〈
ã`1m1 ã

∗
`1m1

〉
=

1

2`1 + 1

`1∑
m1=−`1

∑
`2m2

∑
`3m3

〈
a`2m2a

∗
`3m3

〉
K`1m1`2m2 [W(n)]K∗`1m1`3m3

[W(n)]

=
1

2`1 + 1

`1∑
m1=−`1

∑
`2

〈C`2〉
`2∑

m2=−`2

|K`1m1`2m2 [W(n)]|2

=
∑
`2

M`1`2 〈C`2〉 , (3.13)

onde a matriz M``1 é dita matriz de transferência e é escrita em termos dos śımbolos de

Wigner 3-j, dada por,

M``1 =
2`1 + 1

4π

∑
`2

(2`2 + 1)W`2

(
` `1 `2

0 0 0

)2

, (3.14)

sendo W`2 = 1
2`2+1

∑`2
m=−`2 |ω`2m|2 o espectro de potência da exposição direcional. No de-

senvolvimento da equação 3.13 foi usada a seguinte relação

∫
Y`1m1(n)Y∗`2m2

(n)Y`3m3(n)dn = (−1)m2

[
(2`1 + 1)(2`2 + 1)(2`3 + 1)

4π

] 1
2

×
(
`1 `2 `3

0 0 0

)(
`1 `2 `3

m1 −m2 m3

)
. (3.15)

Assim, o espectro de potência verdadeiro pode ser obtido invertendo a equação 3.13,

〈C`〉 =
∑
`1

M−1
``1

〈
C̃`1

〉
, (3.16)

onde M−1
``1

é a inversa da matriz transferência da equação 3.14.

As flutuações de Poisson observadas no conjunto de eventos, induzem um rúıdo no espectro

de potência, gerando um viés de
4πf21
Nf2

com f2 = 1
4π

∫
dnW2(n). Portanto, corrigimos a equação
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3.16 simplesmente subtraindo o termo de viés.

〈C`〉 =
∑
`1

M−1
``1

〈
C̃`

〉
− 4πf 2

1

Nf2

. (3.17)

Adicionalmente, como demonstrado em [87], o desvio padrão de cada C` em caso de eventos

distribuidos isotropicamente é dado por

σ(C`) =

(
4πf1
N

)√
2

2`+ 1
M−1
``1. (3.18)



Caṕıtulo 4

Método de máxima razão de
verossimilhança para a obtenção da
intensidade relativa do fluxo de raios
cósmicos

No caṕıtulo anterior mostramos a importância do estudo em multirresolução de anisotro-

pias nas direções de chegada dos raios cósmicos. Demonstramos que para obter o verdadeiro

espectro de potência angular, devemos calcular a matriz M``1 , que depende exclusivamente

da função de cobertura W(n). A função de cobertura pode ser facilmente determinada para

faixas de energias nas quais a eficiência de detecção do observatório é máxima [91]. Para

energias nas quais a eficiência do detector não é 100%, a determinação de W(n) é muito

complicada, pois é extremamente dif́ıcil, se não imposśıvel, controlar a eficiência do detec-

tor com uma precisão suficiente para detectar pequenos desvios de isotropia. No entanto,

é posśıvel utilizar o método de máxima verossimilhança para ajustar, a partir dos dados,

simultaneamente a intensidade relativa do fluxo de raios cósmicos, a aceitância relativa do

detector e o número de raios cósmicos isotrópicos de fundo (background) [92].

Após descrevermos o método estat́ıstico de verossimilhança na seção 4.1, descreveremos

seu uso para determinar a intensidade relativa do fluxo de raios cósmicos, conforme descrito

por [92], na seção 4.2.

4.1 Método de máxima razão de verossimilhança

O método de máxima verossilhança é um teste estat́ıstico que compara a qualidade do

ajuste dos parâmetros de dois modelos de hipóteses. Em outras palavras, é um teste usado

44
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para aceitar ou rejeitar uma hipótese H0 em relação a uma hipótese alternativa H1 através

de dados experimentais. A hipótese H0 é dita hipótese nula e é concebida por um modelo

restrito a seus parâmetros iniciais que serão testados. Por outro lado, a hipótese H1 é um

modelo irrestrito a seus parâmetros contendo todas suas variáveis livres a serem determinadas

através do ajuste com os dados experimentais e da hipótese nula.

A ideia inicial é considerar uma função de densidade de probabilidade conhecida f(x; θ),

onde θ é um conjunto de parâmetros livres {θ1, θ2...θn} e x uma variável aleatória distribúıda

conforme f . Assumindo um determinado modelo para a hipótese H a ser testada dada por

µH(θk) com um determinado conjunto de parâmetros {θk}, se a variável x for medida n

vezes, então a probabilidade da primeira medida estar dentro do intervalo [x1, x1 + dx1] é

f(x1; θk)dx1, a probabilidade da segunda medida estar entre [x2, x2 + dx2] é f(x2; θk) e assim

por diante [93], de tal modo que em n medidas a probabilidade é dada por

P =
n∏
i

f(xi; θk)dxi. (4.1)

Como dxi não depende dos parâmetros {θk}, então podemos definir uma nova função

L(θ) que é dada simplesmente pelo produtório das funções de probabilidade, isto é,

L(θ) =
n∏
i

f(xi; θk). (4.2)

Essa função é a denominada função de verossimilhança.

A máxima razão de verossimilhança é obtida maximizando a razão entre a função de

verossimilhança da hipótese H1 e da função da hipótese H0. A aplicação desse método

resulta em uma distribuição estat́ıstica χ2, que modela a estat́ıstica que trata da hipótese

H0 ser rejeitada em favor da hipótese H1. Como a função f normalmente contém termos

exponenciais e multiplicações, o problema é melhor tratado de forma logaŕıtmica, sendo

λ = 2× ln

(
L(θ)

L(θ0)

)
(4.3)

o termo que buscamos maximizar.
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4.2 Aplicação do método de máxima razão de verossi-

milhança para estimativa da intensidade do fluxo

de raios cósmicos

A determinação acurada da exposição do observatório é fundamental para a medida da in-

tensidade do fluxo de raios cósmicos. Para faixas de energias nas quais a eficiência de detecção

é máxima, a estimativa da cobertura do observatório é muito bem descrita na literatura por

Paul Sommers [91]. Considerando que o observatório esteja localizado em uma determinada

latitude a0, a função W(n) pode ser determinada geometricamente. Desprezando as pequenas

variações da exposição no tempo sideral, que acarretam em pequenas variações da exposição

direcional em ascensão reta [94], a função de cobertura de Paul Sommers é escrita somente

em termos da declinação δ e do ângulo zenital máximo θm, dado por

w(δ) ∝ cos (a0) cos (δ)sen(αm) + αmsen(a0)sen(δ), (4.4)

onde αm é

αm =


0 if ξ > 1
π if ξ < -1

cos−1 (ξ) caso contrário

e

ξ ≡ cos (θm)− sen(a0)sen(δ)

cos (a0) cos (δ)
.

A figura 4.1 mostra a função de cobertura do Observatório Pierre Auger (lat = −35◦),

calculada a partir da equação 4.4, para um ângulo zenital máximo de 60◦.

Por outro lado, para faixas de energias nas quais a eficiência de detecção não é 100%, a

função de cobertura não pode ser obtida facilmente. Para esses casos podemos usar a técnica

de verossimilhança, como descrita em [92], sendo posśıvel obter a estimativa da intensidade

relativa do fluxo de raios cósmicos I, aceitância relativa do detector A e o número de raios

cósmicos isotrópicos esperadoN . Esse método assume que a exposição acumulada do detector

pode ser escrita como uma função separável da dependência do tempo, tal que

E(t, φ, θ) ' E(t)A(φ, θ). (4.5)

Variáveis de estado atmosféricas, tais como pressão, densidade e temperatura, dependem do
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Figura 4.1: Cobertura do Observatório Pierre Auger em coordenadas equatoriais e θm = 60◦ de acordo
com a expressão anaĺıtica de Paul Sommers.

tempo e afetam a eficiência de detecção. No caṕıtulo 5 mostraremos que a suposição 4.5 tem

impacto despreźıvel nos espectros de potência angular medidos neste trabalho.

O fluxo de raios cósmicos observado é predominantemente isotrópico e possui pequenos

desvios em relação a isotropia dados por δI(α, δ), onde I(α, δ) é a intensidade relativa na

direção (α, δ) em coordenadas equatoriais. Desta maneira, o fluxo de raios cósmicos pode ser

escrito como

φ(α, δ) = φisoI(α, δ), (4.6)

onde φiso é o fluxo isotrópico. O desvio de isotropia é portanto dado por δI(α, δ) = I(α, δ)−1.

A técnica inicialmente assume que o número de raios cósmicos esperado µτi dentro de um

elemento de ângulo sólido ∆Ωi é dado de acordo com a expressão

µτi ' IτiNτAi, (4.7)

onde os ı́ndices dessas quantidades seguem a convenção tal que:

• ı́ndices Romanos (i ou j) = direções em coordenadas locais

• ı́ndice Fraktur (a) = direções em coordenadas equatoriais

• ı́ndices Gregos (τ ou κ) = intervalos de tempo.

Uma descrição a respeito das coordenadas, bem como as transformações entre elas podem

ser vistas no Apêndice A. A esfera celeste pode ser discretizada em Npix pixels de mesma

área ∆Ω = 4π/Npix, e então amostrar as direções de cada conjunto de coordenadas locais ou
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equatoriais. De modo semelhante, o tempo local sideral também é discretizado em Ntime bins

de mesmo intervalo ∆t = 24h/Ntime. Dessa forma, a probabilidade de medirmos n eventos é

dada pelo produto das probabilidades de Poisson1

L(n|I,N ,A) =
∏
τi

(µτi)
nτie−µτi

nτi!
, (4.8)

onde nτi é o número de eventos observado no pixel i (coordenadas locais) no tempo τ .

Considerando a hipótese nula de isotropia (I(0) = 1), dada a condição de normalização∑
iAi = 1, o número de raios cósmicos esperados (N (0)) e aceitação relativa da hipótese

isotrópica (A(0)), podem ser obtidos a partir da maximização do logaritmo da função de

verossimilhança

ln
(
L
(

n|I(0),N (0)
τ ,A(0)

i

))
= ln

(∏
τ i

(µ
(0)
τ i )nτ ie−µ

(0)
τ i

nτ i!

)
=

∑
τi

ln
(

(µ
(0)
τ i )nτ i

)
+
∑
τ i

ln
(

e−µ
(0)
τ i

)
−
∑
τ i

ln (nτ i!)

=
∑
τi

[
nτiln(µ

(0)
τ i )− µ(0)

τ i − nτ iln(nτ i) + nτ i

]
=

∑
τi

{
nτi

[
ln(µ

(0)
τ i )− ln(nτ i) + 1

]
− µ(0)

τi

}
, (4.9)

onde µ
(0)
τi = N (0)

τ A(0)
i e fizemos o uso da aproximação de Stirling2. Dessa forma a maximização

em relação as variáveis N (0)
τ e A(0)

i fornecerá seus valores conforme as equações:

∂ln
(
L
(

n|I(0),N (0)
τ ,A(0)

i

))
∂N (0)

τ

= 0 =⇒ N (0)
τ =

∑
i

nτi (4.10)

∂ln
(
L
(

n|I(0),N (0)
τ ,A(0)

i

))
∂A(0)

i

= 0 =⇒ A(0)
i =

∑
τ nτi∑
κj nκj

. (4.11)

De modo a permitir a possibilidade de anisotropia, e de posse de todos os termos da

hipótese de isotropia, a análise é feita maximizando a razão λ entre a função de verossimi-

1Na teoria de probabilidade, a distribuição de Poisson é dada por f(x; θ) = e−θθx

x! . Essa é uma distribuição
de uma variável aleatória x e um conjunto de parâmetros {θ}. Esse tipo de distribuição se ajusta bem a este
problema pois os eventos (raios cósmicos) são independentes e raros.

2A aproximação de Stirling é definida como ln(n!) = (n)ln(n) − n + O(ln(n)), válida para regimes de n
muito grande.



4.2. Aplicação do método de máxima razão de verossimilhança para estimativa da
intensidade do fluxo de raios cósmicos 49

lhança dos dados experimentais e a função de verossimilhança da hipótese de isotropia no

fluxo de raios cósmicos, conforme a equação

λ =
L(n|I,N ,A)

L(n|I(0),N (0),A(0))
. (4.12)

Novamente para realizar essa maximização, é necessário reescrever a razão na sua forma

logaritmica conforme a equação

ln(λ) = ln

 ∏
τ i(µτ i)

nτ ie−µτ i∏
τ i

(
µ

(0)
τ i

)nτ i
e−µ

(0)
τ i


=

∑
τi

[
ln
(
(µτ i)

nτ ie−µτ i
)
− ln

((
µ

(0)
τ i

)nτ i
e−µ

(0)
τ i

)]
=

∑
τi

[
ln
(
(Iτ iNτAi)

nτ i e−(Iτ iNτAi)
)
− ln

((
N (0)
τ A

(0)
i

)nτ i
e
−
(
N (0)
τ A

(0)
i

))]
.

(4.13)

Finalmente, a maximização da razão (4.13) em relação aos parâmetros I,N ,A fornecerá as

expressões para os valores ótimos I?, N ? e A? que melhor se ajusta ao conjunto de dados

experimentais conforme as equações:

∂ln(λ)

∂Iτi
= 0 =⇒ I?a =

∑
τ nτa∑

κA?κaN ?
κ

(4.14)

∂ln(λ)

∂Nτ
= 0 =⇒ N ?

τ =

∑
i nτi∑

j A?jI?τj
(4.15)

∂ln(λ)

∂Ai
= 0 =⇒ A?i =

∑
τ nτi∑

κN ?
κ I

?
κi

. (4.16)

O método de máxima razão de verossimilhança para obtenção da intesidade dos raios

cósmicos possui uma limitação intŕınseca na sua construção pois dado um conjunto de eventos,

é posśıvel sondar apenas as variações do fluxo de raios cósmicos em ascensão reta, pois há uma

degenerescência nas variáveis I, N e A. Essa degenerescência pode ser observada quando se

reescalona essas quantidades simultaneamente com uma função arbitrária a(δ) e constantes



4.2. Aplicação do método de máxima razão de verossimilhança para estimativa da
intensidade do fluxo de raios cósmicos 50

de normalização b e c definidas de tal modo que
∑

τ A
′
τ = 1 e

∑
a δI

′
a = 0 [96] como pode-se

observar nas equações:

I → I ′ ≡ I/a(δ)/b, (4.17)

N → N ′ ≡ N bc, (4.18)

A → A′ ≡ Aa(δ)/c. (4.19)

Com esses reescalonamentos, o número de raios cósmicos esperados µτi é invariante, uma

vez que µτi = µ
′
τi. Assim, não é posśıvel distinguir se uma posśıvel anisotropia dependente

apenas da declinação δ presente na intensidade I é genúına ou é apenas uma caracteŕıstica

intŕınseca da aceitação A. Para eliminar essa ambiguidade removemos todos os momentos

a`0 do desvio de isotropia δIa = Ia − 1, ou seja

δIa =
∑
`≥1

∑̀
m=−`

a`mY
`m
a . (4.20)

O conjunto das equações (4.14), (4.15) e (4.16) formam um sistema de equações aco-

pladas e não lineares, sendo desse modo imposśıvel solucioná-las de maneira expĺıcita. A

solução para esse caso é obtida através de um método iterativo que é descrito na figura 4.2.

A iteração se inicia determinando a hipótese isotrópica que é fornecida pela intensidade rela-

tiva
(
I

(0)
a = 1

)
e pelas quantidades

(
N (0)
τ ,A(0)

i

)
, equações 4.10 e 4.11 respectivamente. Esses

valores são utilizados para calcular o primeiro valor da intensidade relativa I
(1)
a . Devido a

ambiguidade discutida anteriormente, expandimos o desvio de isotropia δI em harmônicos

esféricos e fazemos os termos a`0 = 0. O próximo passo da iteração é calcular o número

esperado de raios cósmicos N (1)
τ inserindo os valores I

(1)
a e A(0)

i . O mesmo processo é re-

petido para a aceitância relativa A(1)
i , porém por ser a última variável, inserimos os valores

atualizados da intensidade relativa I
(1)
a e o número esperado de raios cósmicos N (1)

τ . Depois

dos termos Nτ e Ai determinados, é feita uma renormalização com o fator de c =
∑

iA
(n+1)
i .

De posse das quantidades
(
I

(1)
a ,N (1)

τ ,A(1)
i

)
, é calculado a razão 4.13 e a partir de então, é

feito o teste de convergência ∆χ2 ' 2ln(λ(n+1)/λ(n)). Se ∆χ2 << 1 então a convergência foi

atingida, caso contrário, todo o processo retorna para o cálculo da intensidade relativa tal

que I
(n+1)
a ←

(
N (n)
τ ,A(n)

i

)
.
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Figura 4.2: Fluxograma do processo iterativo do método de máxima verossimilhança. (i) Iniciar a hipótese
nula e calcular I?a . (ii) Remoção dos coeficientes a`0 do desvio de isotropia δI e consecutiva reconstrução de
I?a . (iii) Cálculo da taxa de background N ?

τ inserindo I(n+1) e An. (iv) Cálculo da aceitação relativa A?
inserindo I(n+1) e N (n+1). (v) Renormalização das quantidades N e A. (vi) Cálculo da razão entre as funções
de verossimilhança dos parâmetros atuais e dos parâmetros da hipótese nula. (vii) Teste de convergência entre
as razões de verossimilhança da iteração atual e da iteração do passo anterior. (viii) Se ∆χ2 << 1 então a
iteração finaliza em (ix), caso não tenha convergência, o processo retoma do cálculo de I?a .

4.3 Aplicação do espectro de potência angular ao mapa

de intensidade obtido pelo método de máxima razão

de verossimilhança

O método estat́ıstico de máxima razão de verossimilhança para a obtenção da intensidade

dos raios cósmicos nos permite calcular o espectro de potência angular, principal objetivo

dessa dissertação de mestrado, a partir do mapa de intensidade obtido após a última iteração.

Conforme descrito anteriormente, não é posśıvel capturar os coeficientes de multipolo a`0 do

mapa de intensidade, sendo necessário adicionar um termo de correção à matriz de acopla-

mento M``1 tal que

M``1 =
2`1 + 1

4π

∑
`2

(2`2 + 1)W`2

(
` `1 `2

0 0 0

)2

− 1

2`+ 1

∑̀
m=−`

|K`0`′m|2. (4.21)
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No cálculo do espectro de potência angular para eventos com energias nas quais a eficiência

de detecção é máxima, o pseudo espectro de potência C̃` é obtido a partir do mapa de eventos

e a função exposição W(n), inserida na matriz M``1 , é a função de exposição de Paul Sommers.

Por outro lado, quando o espectro de potência é obtido a partir do mapa de intensidade, já

sem efeito do detector3, a função W(n) é um mapa com pixels de valor 1 em regiões do céu

dentro do campo de visão do observatório e valor zero, fora do campo visão. Para o caso em

que o espectro de potência é calculado a partir do mapa de itensidade obtido pelo método

de máxima verossimilhança, o termo de viés do espectro de potência angular reconstrúıdo é

um pouco diferente do apresentado na equação 3.17. Isso se dá pelo fato de que agora, além

das flutuações estat́ısticas poissonianas das distribuições isotrópicas, há também a flutuação

estat́ıstica advinda do método de verossilhança. Apesar da diferença ser pequena em relação

ao termo de viés da equação 3.17, os espectros de potência angular calculados via método de

máxima razão de verossimilhança são obtidos subtraindo a média dos C`’s reconstrúıdos de

simulações isotrópicas realizadas com o mapa de aceitação obtido após a última iteração.

4.3.1 Teste da performance do método para eventos simulados de
acordo com a exposição do Observatório Pierre Auger

Com o objetivo de avaliar o desempenho do método, testamos sua aplicação a dados simu-

lados com a exposição do Observatório Pierre Auger a partir de um dado espectro de potência

C`. Na prática, a partir de um dado C` de entrada, geramos coeficientes a`m aleatórios com

fases uniformes. Em seguida, transformamos esses coeficientes em um mapa utilizando uma

transformada harmônica inversa para obtenção da realização do campo ∆(n). Então, este

mapa é multiplicado pela exposição do Observatório Pierre Auger e geramos os números de

eventos de cada direção a partir da distribuição de Poisson com média proporcional a este

mapa. Para cada realização de Monte Carlo, aplicamos o método de verossimilhança para

obtenção do mapa de intensidade de raios cósmicos e reconstrúımos o espectro de potência

angular, de acordo com equação 3.17. Para ilustrar o desempenho do método, escolhemos

espectros de potência de entrada nos quais todos os modos C` são zero exceto um (puro

dipolo : ` = 1, puro quadrupolo: ` = 2 e puro octopolo: ` = 3, respectivamente).

Neste trabalho, o método de máxima razão de verossimilhança foi desenvolvido compu-

tacionalmente utilizando a linguagem C++. O algoritmo desenvolvido tem como base o

processo iterativo como descrito na seção 4.2 e fez uso das bibliotecas do Software HEAL-

3Exceto pelo fato da intensidade ser medida apenas na região do campo de visão do observatório.
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Pix (Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelation) [95] versão 2.13, bem como o Software

“Coverage & Anisotropy Toolkit”versão 3.0 que foi desenvolvido por membros da Colaboração

Pierre Auger para estudo de anisotropias. Além disso, foi utilizado o Software ROOT [97]

versão 6.14/06 desenvolvido pelo CERN [41] que contém módulos de ferramentas cient́ıficas,

além de realizar processamento de dados e visualizações através de gráficos.

Foram feitas mil realizações com um milhão de eventos para cada anisotropia. O dia

sideral local foi dividido em 72 bins de 20 minutos e limitamos o campo de visão do ob-

servatório a θmax = 60◦. Para discretizar a esfera celeste foi utilizado a parametrização do

software HEALPix para repartir a esfera em 49.152 pixels, com cada pixel correspondendo

a uma janela angular de ∼ 1◦. Para diminuir as flutuações bin a bin, aumentando assim a

estabilidade numérica do método, o mapa de eventos é inicialmente submetido a um filtro

gaussiano bidimensional de σ = 1,7 graus. Este filtro distribui a intensidade total do pixel

em uma gaussiana bidimensional. Esse procedimento afeta apenas anisotropias em escala

angular menor que σ = 1,7 graus, irrelevantes para este estudo.

As médias e o desvio padrão dos espectros de potência reconstrúıdos a partir do conjuntos

gerados por Monte Carlo são mostrados nas figura 4.3. Como podemos ver, os valores de

entrada da simulação são corretamente reconstrúıdos, mostrando que o método de verossimi-

lhança é um método robusto e confiável para a reconstrução de anisotropias em várias escalas

angulares. Além disso, o método é independente do conhecimento acurado da eficiência e da

geometria do detector e pode ser usado para regimes de baixa eficiência do detector, como

aqueles de energia abaixo de 4 EeV, detectados pelo Observatório Pierre Auger, que serão

tratados no caṕıtulo 6.
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Figura 4.3: Reconstrução do espectro de potência angular usando o método de máxima razão de verossimi-
lhança para a determinação da intensidade relativa dos raios cósmicos. Quadro superior, ao meio e inferior
mostram as reconstruções de simulações dipolares, quadrupolares e octopolares. Pontos e barras de erro
mostram as médias e o desvios padrão para cada momento ` das simulações respectivamente.



Caṕıtulo 5

Influência dos efeitos atmosféricos no
espectro de potência angular

As condições atmosféricas interferem diretamente no desenvolvimento do chuveiro até o

solo, pois as variáveis de estado como pressão (P), temperatura (T) e densidade (ρ), afetam

a quantidade de matéria atravessada pelo chuveiro. Devido a esses efeitos, a eficiência de

detecção é alterada e, portanto, a taxa de eventos medida pelos detectores de superf́ıcie

encontra-se modulada pelas condições atmosféricas [98]. Desta forma, se tais efeitos não

são contabilizados de maneira correta, podem induzir erros sistemáticos na reconstrução

da energia e consequentemente no espectro dos raios cósmicos fazendo com que detectemos

falsas anisotropias nas direções de chegada dos UHECRs. Para evitar essas medições não

genúınas, as condições atmosféricas são monitoradas continuamente em diferentes localizações

no Observatório Pierre Auger, como visto na figura 2.1.

Neste caṕıtulo investigaremos os impactos que os efeitos atmosféricos causam nos dados

obtidos pelo Observatório Pierre Auger, e como tais efeitos influenciam na reconstrução do

espectro de potência angular pelo método de máxima razão de verossimilhança.

5.1 Influência das condições atmosféricas nos detecto-

res de superf́ıcie

Durante o desenvolvimento do chuveiro até o solo, as part́ıculas estão sujeitas às influências

das condições climáticas da região. Devido ao fato de que as condições atmosféricas são

parâmetros sobre os quais não se pode fazer previsões exatas, observatórios de raios cósmicos

devem realizar um cont́ınuo monitoramento atmosférico na região. Os detectores de raios

cósmicos à base de radiação Cherenkov como os do SD do Observatório Pierre Auger, são

55
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senśıveis tanto à componente eletromagnética quanto à componente muônica do chuveiro

atmosférico. A detecção do raio cósmico depende da amostragem dos sinais que atingem

o solo, dos quais são estimados a posição do core do chuveiro e a direção de chegada da

part́ıcula primária. É posśıvel ainda realizar a medição da energia da part́ıcula primária a

partir do tamanho do sinal no solo, definido pelos estimadores S38 e S35 para as matrizes

SD-1500m e SD-750m respectivamente. Para mais detalhes, aconselhamos o leitor a voltar

na seção 2.4.1. As duas variáveis de estado que mais afetam o desenvolvimento do chuveiro

atmosférico são a pressão e a densidade atmosféricas [98].

• Pressão atmosférica : a pressão atmosférica é um importante parâmetro que deve

ter monitoramento cont́ınuo pois há uma influência direta no estágio de desenvolvi-

mento longitudinal do EAS [99], de modo que um aumento na pressão atmosférica está

associado a um aumento da coluna vertical de ar que as part́ıculas têm que atravessar

até atingir o solo para serem detectadas. Desta maneira, quanto maior a pressão at-

mosférica menor o sinal do chuveiro no solo e, consequentemente, menor a eficiência de

detecção.

• Densidade atmosférica : Além do impacto causado no desenvolvimento longitudi-

nal do EAS devido à pressão atmosférica como vimos na seção anterior, o chuveiro

atmosférico também sofre impacto no que diz respeito ao espalhamento lateral. Esse

impacto é causado pela variação do raio de Molière rM , que sofre influência da densidade

atmosférica conforme a equação :

rM ≡
Es

Ec

X0

ρ
' 91m

ρ/(Kg.m−3)
, (5.1)

onde Es ≡ mec
2
√

4π/α é uma energia constante devido aos múltiplos espalhamentos

Coulombianos da componente eletromagnética do chuveiro, Ec ' 86 MeV é a energia

cŕıtica do ar e X0 ' 37,1 g.cm2 o comprimento da radiação do ar [99]. Assim, vemos

que quanto maior a densidade, menor é o raio de Molière rM e consequentemente menor

a eficiência de detecção.

Tanto a pressão quanto a densidade atmosférica possuem modulações diárias e sazonais,

que podem ser claramente vistas na figura 5.1, para dados medidos na região do Observatório

Pierre Auger. Sendo assim, um mesmo chuveiro pode ter medições de energias diferentes,

sendo, portanto, necessário corrigi-las levando em conta os efeitos atmosféricos.
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Figura 5.1: Acima, média diária da pressão (P) e abaixo, média diária da densidade (ρ) no peŕıodo de
01/01/2005 até 31/12/2015. Extráıdo de [98].

5.2 Eficiência de detecção

Possuir o controle ou a estimativa da eficiência de detecção dos tanques de radiação Che-

renkov, é uma tarefa complexa porém necessária para observatórios de raios cósmicos. Uma

abordagem simples de determinar a eficiência do detector seria usar simulações de chuveiros

atmosféricos por Monte Carlo e determinar quantos eventos do total que foi gerado seriam

detectados baseado no trigger 1 do detector. Porém, este não é um método confiável pois

existem discrepâncias entre os modelos de interação hadrônica e os dados do Observatório

Pierre Auger em relação ao número de múons observados no solo. Ao invés disso, podemos

determinar a eficiência do detector empiricamente usando a distribuição de eventos em função

do ângulo zenital, dN/d sin2 θ, uma vez que há uma quase invariância na distribuição dos

ângulos zenitais dos eventos com relação à anisotropia em larga escala, considerando θ < 60◦

e observatórios cujas latitudes estão distantes dos pólos da Terra [100]. Deste modo, uma

estimativa para a eficiência do detector como função da energia E e do ângulo zenital θ é

1Em detectores de part́ıculas, um trigger é um sistema eletrônico que usa critérios de corte para aceitar
ou rejeitar um sinal recebido pelo detector.
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dada por

〈ε(θ, φ,E)〉φ =
1

d2N0/dEd sin2 θ

d2N

dEd sin2 θ
(sin2 θ,E), (5.2)

onde N0 é o número de raios cósmicos esperado considerando a eficiência máxima do detector.

O termo de normalização dN0/dE independe do ângulo zenital θ, pois é referente à máxima

eficiência de detecção. Desta forma, é apropriado estimá-lo usando apenas o espectro de

energia dos raios cósmicos, dN0/dE ∝ E−γ. Consequentemente, dado um chuveiro de in-

clinação θ, essa medida emṕırica da eficiência fornece uma estimativa em relação ao espectro

geral dos raios cósmicos. Essas estimativas da eficiência de detecção variam de acordo com as

matrizes detectoras SD-1500m e SD-750m. A eficiência de detecção pode ser parametrizada

conforme [101],

〈ε(θ, φ,E)〉φ =
Ep(θ)

Ep(θ) + E0.5(θ)p(θ)
, (5.3)

onde o parâmetro E0.5(θ) é a energia correspondente a uma eficiência de 50% e p(θ) um

parâmetro livre dependente do ângulo zenital. Esses dois parâmetros são ajustados com

funções de segunda e terceira ordem de sin(θ), respectivamente, a partir de dados obtidos

do Observatório Pierre Auger, conforme [101]. Os valores dos parâmetros para as matrizes

detectoras SD-1500m e SD-750m, respectivamente, são dados por

SD− 1500m

{
p(θ) = 3,8(sin2 θ)2 − 1,2 sin2 θ + 3,3

E0.5(θ) = [4,3(sin2 θ)3 − 2,2(sin2 θ)2 − 0,2 sin2 θ + 0,88]EeV

e

SD− 750m

{
p(θ) = 9,3(sin2 θ)2 − 3,4 sin2 θ + 3,8

E0.5(θ) = [0,79(sin2 θ)3 − 0,33(sin2 θ)2 + 0,08 sin2 θ + 0,075]EeV.

A figura 5.2 mostra a eficiência de detecção das duas matrizes detectoras em função da

energia para vários ângulos zenitais. Para o SD-1500m, foram usados eventos com ângulo

zenital máximo de θ = 60◦, na faixa de energia de 1017 eV até 1018,6 eV, correspondentes a

um espectro de energia com ı́ndice espectral γ = 3,29. A máxima eficiência para essa matriz

detectora ocorre para energia acima de ∼ 3 EeV como pode ser vista na figura. Para o

SD-750m, foram usados eventos com ângulo zenital máximo de θ = 55◦ em um intervalo de

energia de 1016 eV até 1018 eV, correspondendo a um espectro de energia com ı́ndice espectral
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γ = 2,95. Como pode ser visto, uma eficiência de detecção de 100% é obtida para eventos

com energias acima de 0,3 EeV.

Figura 5.2: Eficiências de detecção calculadas para as matrizes de detecção SD-1500m (à esquerda) e
SD-750m (à direita) em função da energia. Extráıdo de [101].

5.2.1 Efeitos atmosféricos induzidos para faixas de energias nas
quais a eficiência do detector não é máxima

Como descrito na seção 5.1, a eficiência de detecção dos SDs tem que ser corrigida para

incluir as variações das condições atmosféricas. Para isso, é necessário modelar os sinais de

referências (à 1000 m do core do chuveiro para a matriz SD-1500m e 450 m do core para a

matriz SD-750m) para incluir os efeitos atmosféricos.

Uma descrição completa dos efeitos atmosféricos pode ser fornecida apenas com a pressão

e a densidade, já que ambas estão associadas diretamente à temperatura através da relação

ρ ∝ P/T . A energia medida não corrigida E′ é associada com a energia verdadeira corrigida

E através da seguinte expressão

E′ = E[1 + ∆(θ,P, ρ)]B, (5.4)

onde ∆(θ, P, ρ) = αP (θ)(P−P0)+αρ(θ)(ρd−ρ0)+βρ(θ)(ρ̃−ρd) é um fator de correção devido

aos efeitos atmosféricos e B é um parâmetro estimado experimentalmente pela calibração de

energia do detector de superf́ıcie com o detector de fluorescência. P0 = 862 hPa e ρ0 = 1,06

kg.m−3 são valores de pressão e densidade de um dia de referência na região do Observatório

Pierre Auger, ρd é a densidade média diária dentro de um intervalo de ± 12 horas e ρ̃ é o

valor da densidade 2 horas antes, devido ao fato que a atmosfera terrestre possui uma inércia
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de duas horas para uma resposta a uma mudança de temperatura ao ńıvel do solo. αP (θ),

αρ(θ) e βρ(θ) são obtidos a partir do ajuste da modulação da taxa de eventos em bins de

uma hora, normalizada pela área ativa da matriz detectora naquele instante de tempo. Os

resultados obtidos [98] para o SD-1500m são

αP(θ) =
1

2,3

(
2,1× 10−3 − 2,6× 10−2 sin2 θ + 2,6× 10−2 sin4 θ

)
[hPa−1]

αρ(θ) =
1

2,3

(
−2,7 + 1,5 sin2 θ + 2,2 sin4 θ

)
[kg−1.m3]

βρ(θ) =
1

2,3

(
−1,0 + 1,2 sin2 θ

)
[kg−1.m3],

enquanto que os para o SD-750m são

αP(θ) =
1

2,3

(
−2,5× 10−3 − 0,8× 10−2 sin2 θ

)
[hPa−1]

αρ(θ) =
1

2,3

(
−1,6 + 1,8 sin2 θ

)
[kg−1.m3]

βρ(θ) =
1

2,3

(
−0,4 + 0,1 sin2 θ

)
[kg−1.m3].

(5.5)

Uma correção para a eficiência de detecção, levando em conta os efeitos atmosféricos, pode

ser obtida a partir da seguinte equação:

ε(θ, P, ρ,E) =
1

d2N0/dEd sin2 θ

d2N

dEd sin2 θ
(sin2 θ,E[1 + ∆(θ,P, ρ)]B). (5.6)

Expandindo N(sin2 θ,E(1 + ∆B)) em primeira ordem em ∆(θ, P, ρ), tal que

N(sin2 θ,E(1 + ∆B)) ≡ N(sin2 θ,E) +
∂N

∂E
(sin2 θ,E)(E(1 + B∆ + O2(∆))− E)

≡ N(sin2 θ,E) + EB∆(θ,P, ρ)
∂N

∂E
(sin2 θ,E), (5.7)

obtemos que a eficiência de detecção levando em conta os efeitos atmosféricos pode ser escrita

como:

ε(θ, P, ρ,E) ' 〈ε(θ, φ,E)〉φ + BE∆(θ,P, ρ)
∂ 〈ε(θ, φ,E)〉φ

∂E
. (5.8)
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5.3 Avaliação do impacto dos efeitos atmosféricos no

espectro de potência angular

Para verificar o impacto dos efeitos atmosféricos na determinação do espectro de potência

angular reconstrúıdo pelo método de máxima razão de verossimilhança dos dados colhidos

pelo Observatório Pierre Auger, realizamos simulações de Monte Carlo. Para cada bin de

energia, nós realizamos 1000 simulações isotrópicas (C` = 0, ∀ ` ≥ 1) com e sem os efeitos

atmosféricos, contendo o mesmo número de eventos e seleção em máximo ângulo zenital

θmax que os dados reais2. A simulação foi feita da seguinte maneira: primeiramente, é

gerada uma direção (l,b), em coordenadas galácticas, isotropicamente na esfera celeste. A

energia do evento é gerada de acordo com um espectro de potência com ı́ndices espectrais

de γ =2,95 e 3,29 para eventos com energias abaixo e acima de 0,09 EeV, respectivamente.

Estes valores correspondem àqueles medidos pela Colaboração KASCADE-Grande [102] para

o segundo joelho. Em seguida, é gerado um tempo UTC (Universal Time Coordinated)

uniformemente entre 01/01/2005 e 31/12/2015. Este tempo é utilizado para a obtenção

das condições atmosféricas P e ρ no exato instante de tempo a partir da leitura de um

arquivo de dados contendo medidas reais realizadas no śıtio do Observatório Pierre Auger.

Após a conversão da direção do evento para coordenadas locais θ e φ, estando, portanto,

de posse de todas as variáveis (θ, φ,E,UTC, ρ, ρd), calculamos a eficiência corrigida pelos

efeitos atmosféricos conforme a equação 5.8. Finalmente, um algoritmo de Monte Carlo

de aceitação-rejeição é aplicado para a seleção ou descarte do evento. O método de máxima

razão de verossimilhança é aplicado a cada uma das 500 simulações isotrópicas para obtenção

do mapa de intensidade do qual o espectro de potência angular é reconstrúıdo. As figuras 5.3

e 5.4 mostram a média e o desvio padrão obtidos para cada bin de energia, considerando ou

não os efeitos atmosféricos correspondentes às matrizes de detecção SD-750m e SD-1500m,

respectivamente.

Com o objetivo de mostrar o impacto dos efeitos atmosféricos em cada uma das simulações

individualmente, apresentamos na figura 5.5, os resultados dos C1’s reconstrúıdos com e sem

os efeitos atmosféricos para o bin de energia de 0,5 < (E/EeV) ≤ 1,03. Para isso, utiliza-

mos 500 simulações realizadas com efeitos atmosféricos e emulamos os mesmos conjuntos de

2A seleção em bins de energia e máximo ângulo zenital dos eventos considerados neste trabalho será
detalhada no próximo caṕıtulo.

3A escolha deste bin de energia é justificada pelo maior impacto dos efeitos atmosféricos, como pode ser
observado pelo alto valor da derivada da eficiência de detecção em função da energia no gráfico à esquerda
na figura 5.2.
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Figura 5.3: Média do espectro de potência angular reconstrúıdo até `max = 20 a partir de simulações
isotrópicas C` = 0 sem e com efeitos atmosféricos (azul e vermelho respectivamente) para bins de energia
da matriz detectora SD-750m. Barras de erro representam o RMS para cada `. Acima à esquerda, bin de
energia de 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06. Acima à direita, bins de energia de 0,06 < E/(EeV) ≤ 0,125. Abaixo,
bin de energia 0,125 < E/(EeV) ≤ 0,25.

eventos sem estes efeitos atribuindo um peso a cada evento dado por

wi = [1 + BEi∆(θi,Pi, ρi)D(θi,Ei)]
−1, (5.9)

onde D(θi,Ei) =
∂ 〈ε(θi, φi,Ei)〉φ

∂E
/ 〈ε(θi, φi,Ei)〉φ.

Assim, podemos concluir que os efeitos atmosféricos têm impacto despreźıvel no espectro

de potência angular reconstrúıdo a partir do método de máxima razão de verossimilhança e

estamos, portanto, aptos para aplicar as técnicas apresentadas aos dados reais colhidos pelo

Obsevartório Pierre Auger, conforme será feito no próximo caṕıtulo.
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Figura 5.4: Média do espectro de potência angular reconstrúıdo até `max = 20 a partir de simulações
isotrópicas C` = 0 sem e com efeitos atmosféricos (azul e vermelho respectivamente) para bins de energia
da matriz detectora SD-1500m. Barras de erro representam o RMS para cada `. Acima à esquerda, bin
de energia de 0,25 < E/(EeV) ≤ 0,5. Acima à direita, bins de energia de 0,5 < E/(EeV) ≤ 1,0. Abaixo à
esquerda, bin de energia 1,0 < E/(EeV) ≤ 2,0. Abaixo à direita, bin de energia 2,0 < E/(EeV) ≤ 4,0.
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Figura 5.5: C1’s reconstrúıdos para cada simulação realizada com efeitos atmoféricos (pontos vermelhos) e
sem efeitos atmosféricos (pontos azuis) para o bin de energia de 0,5 < E/(EeV) ≤ 1,0.



Caṕıtulo 6

Espectro de potência angular para
eventos detectados pelo Observatório
Pierre Auger com energias acima de
0,03 EeV

No caṕıtulo 3, demonstramos como obter o espectro de potência angular para casos em que

a função de cobertura W(n), parcial e não uniforme, é conhecida. Para os casos em que não

se pode determinar acuradamente a exposição do observatório, apresentamos, no caṕıtulo 4,

o método de máxima razão de verossimilhança para obtenção do mapa de intensidade da ra-

diação cósmica, do qual extráımos o espectro de potência angular. No caṕıtulo 5, mostramos

que os efeitos atmosféricos têm impactos despreźıveis sobre o espectro de potência angular

reconstrúıdo pelo método de máxima razão de verossimilhança. Neste caṕıtulo aplicaremos

os métodos descritos nos caṕıtulos anteriores aos dados coletados pelo Observatório Pierre

Auger, objetivando realizar um estudo de anisotropia em múltiplas escalas angulares, através

da medida do espectro de potência angular.

6.1 Conjunto de dados

O conjunto de dados utilizado nessa dissertação é composto por eventos coletados pelos

detectores de superf́ıcie do Observatório Pierre Auger. Os eventos são agrupados em bins

de energia que se escalonam por um fator de 2 i.e., E = 2n EeV, com n indo de -5 a 3,

abrangendo um intervalo de energia de 0,03 EeV até 8 EeV, com um bin adicional composto

por eventos com energias acima de 8 EeV. Esta escolha em bins de energia é a mesma usada

em outros trabalhos da Colaboração Auger [4], sendo tal que uma posśıvel anisotropia não

65



6.1. Conjunto de dados 66

seja dilúıda pela baixa estat́ıstica de eventos a mais altas energias e que a largura do bin seja

sempre superior à resolução em energia, mesmo para bins de baixa energia.

Para bins com E ≥ 0,25 EeV, usamos a matriz detectora SD-1500m com dados coletados

no peŕıodo entre 1◦ de Janeiro de 2004 até 31 de Agosto de 2018. A matriz detectora de

superf́ıcie SD-1500m, possui uma eficiência máxima para energias E ≥ 2,5 EeV, considerando

θ ≤ 60◦, e para energias E ≥ 4 EeV para eventos com θ ≤ 80◦. Para eventos verticais, aqueles

detectados com ângulos zenitais θ ≤ 60◦, é requerido que a estação com o sinal mais forte

esteja circundada por seis outras estações ativas no momento da detecção. Para eventos

inclinados, aqueles detectados com ângulos 60◦ < θ ≤ 80◦, é considerado um corte de seleção

relaxado, que permite que uma das seis estações em torno do tanque de maior sinal esteja

não operante no momento da detecção. Para eventos detectados com energia abaixo de 0,25

EeV, usamos dados coletados pela matriz detectora mais densa, o SD-750m. Os dados foram

coletados no peŕıodo entre 1◦ de Janeiro de 2012 e 31 de Agosto de 2018. O SD-750m possui

uma eficiência máxima de detecção para E ≥ 0,3 EeV e ângulos zenitais até 55◦. Todos os seis

detectores em torno da estação de maior sinal devem estar ativos no momento da detecção.

A energia dos eventos verticais é corrigida pelos efeitos atmosféricos levando em consideração

as variações de pressão e densidade do ar [98], bem como os efeitos geomagnéticos [103]. Não

é preciso aplicar essas correções aos eventos inclinados visto que o campo geomagnético já

está contabilizado na reconstrução do chuveiro e as condições climáticas não influenciam nos

eventos inclinados, pois estes são dominados por múons ao ńıvel do solo [56]. A tabela 6.1

mostra o número total de eventos e o máximo ângulo zenital correspondente a cada bin de

energia utilizado neste trabalho.

Bin de energia [EeV] Número de eventos θmax [◦]

0,03125 - 0,0625 430.963 55◦

0,0625 - 0,125 920.940 55◦

0,125 - 0,25 488.752 55◦

0,25 - 0,5 768.575 60◦

0,5 - 1,0 2.388.467 60◦

1,0 - 2,0 1.243.103 60◦

2,0 - 4,0 283.074 60◦

4,0 - 8,0 88.325 80◦

≥ 8,0 36.928 80◦

Tabela 6.1: Número de eventos para cada bin de energia considerado nesse estudo com seu respectivo
ângulo zenital máximo θmax.
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As figuras 6.1 e 6.2 mostram as distribuições dos ângulos zenitais θ dos eventos detectados

pelo observatório Pierre Auger para cada intervalo de energia considerado nessa dissertação.

As figuras 6.3 e 6.4 mostram os mapas das distribuições espaciais dos eventos em coordenadas

equatoriais.

(a) (b)

(c)

Figura 6.1: Histogramas das distribuições de eventos em ângulo zenital θ para eventos detectados pelo
SD-750m com bins de energia: 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06 (Figura (a)), 0,06 < E/(EeV) ≤ 0,125 (Figura (b)) e
0,125 < E/(EeV) ≤ 0,25 (Figura (c)).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.2: Histogramas das distribuições de eventos em ângulo zenital θ para eventos detectados pelo
SD-1500m com bins de energia: 0,25 < E/(EeV) ≤ 0,5 (Figura (a)), 0,5 < E/(EeV)≤ 1,0 (Figura (b)), 1,0 <
E/(EeV) ≤ 2,0 (Figura (c)), 2,0 < E/(EeV) ≤ 4,0 (Figura (d)), 4,0 < E/(EeV) ≤ 8,0 (Figura (e)) e E/(EeV)
≥ 8,0 (Figura (f)).
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(a) (b)

(c)

Figura 6.3: Distribuição espacial dos eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger em coordenadas
equatoriais detectados pelo SD-750m com bins de energia: 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06 (Figura (a)), 0,06 <
E/(EeV) ≤ 0,125 (Figura (b)) e 0,125 < E/(EeV) ≤ 0,25 (Figura (c)).

6.2 Resultados

Essa seção será dedicada ao cálculo do espectro de potência angular, conforme descrito na

seção 3.1, para eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger. Primeiro iremos atualizar

os resultados reportados em [104] para eventos detectados com energias acima de 4 EeV. A

seguir estenderemos as análises para eventos de energias mais baixas, aplicando a técnica de

máxima razão de verossimilhança, descrita na seção 4.2

6.2.1 Espectro de potência angular para eventos com energias
acima de 4 EeV

Como discutido anteriormente, para energias acima de 4 EeV, a matriz detectora de

superf́ıcie SD-1500m possui eficiência máxima de detecção. Como consequência, a função de

cobertura é dada geometricamente pela equação 4.4. No entanto, para evitar efeitos espúrios
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.4: Distribuição espacial dos eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger em coordenadas
equatoriais pelo SD-1500m com bins de energia: 0,25 < E/(EeV) ≤ 0,5 (Figura (a)), 0,5 < E/(EeV)≤ 1,0
(Figura (b)), 1,0 < E/(EeV) ≤ 2,0 (Figura (c)), 2,0 < E/(EeV) ≤ 4,0 (Figura (d)), 4,0 < E/(EeV) ≤ 8,0
(Figura (e)) e E/(EeV) ≥ 8,0 (Figura (f)).

devido ao crescimento da matriz detectora bem como peŕıodos de instabilidade de cada

detector, corrigimos a exposição considerando as variações no número de células hexagonais

de tanques ativos. Corrigimos também a variação da área de cada célula ativa causada por

uma pequena inclinação da matriz detectora de cerca de 0,2◦ em direção a 30◦ do leste para
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o sul (φtilt = −30◦). A correção é feita multiplicando cada evento por um fator peso dado

por

[∆Ncell(α0)]−1 × [1 + 0, 003 tan(θ) cos(φ− φtilt)]−1, (6.1)

onde ∆Ncell(α0) é a variação relativa do número de células ativas como uma função do tempo

sideral local1, α0 , enquanto θ e φ são as direções de chegada das part́ıculas primárias em

coordenadas locais [104].

O espectro de potência angular para os bins de energias 4 < E/(EeV) ≤ 8 e E ≥ 8

EeV são mostrados nos painéis esquerdo e direito respectivamente da figura 6.5. Dadas

as faixas de energia utilizadas neste trabalho e as previsões de deflexões das part́ıculas nos

campos magnéticos galáctico e extra galáctico, reportamos o espectro de potência angular até

`max = 20 (escala angular Ψ ∼ 10◦), diferentemente do artigo [6], no qual foram reportados

os resultados até `max = 64 (escala angular Ψ ∼ 2◦), com a finalidade de compará-los

com aqueles obtidos com a análise de needlet [105]. A banda cinza corresponde aos limites

inferior e superior de 99% que resultariam de flutuações originadas a partir de distribuições

isotrópicas. Esta banda foi constrúıda realizando 1000 simulações isotrópicas, contendo cada

uma o mesmo número de eventos que os dados. Embora não haja desvios de isotropia no

primeiro bin de energia, há um sinal dipolar muito forte para energias acima de 8 EeV,

em concordância com os resultados reportados em [2, 6]. É importante mencionar que a

significância estat́ıstica deste sinal dipolar aumentou em relação à reportada em [6] pois o

valor do C1 aumentou de 0,0050 ± 0,0025 para 0,0055 ± 0,00132 ao mesmo tempo que a

largura da banda isotrópica é reduzida por um fator de 1.85 devido ao aumento do número

de eventos. A determinação correta da probabilidade de isotropia depende de um número

muito grande de simulações Monte Carlo3 e será calculada em um futuro trabalho.

Também é importante mencionar que a ausência de anisotropia para os demais multipolos

é um resultado de extrema importância, especialmente porque a modulação dipolar reportada

em [2] assume que não haja anisotropias para ` > 1.

1Por razões práticas, α0 é escolhido para que seja sempre igual à ascensão reta do zênite do centro da
matriz detectora

2A incerteza do C1 foi obtida a partir de simulações com valores de entrada C1 = 0,0055 e C` = 0 para
todos ` > 1.

3A probabilidade de isotropia é dada pela fração de céus simulados isotropicamente cujo valor de D2,

definido por D2 = 1
`max

∑`max

`=1

(
C`,dados−〈C`,iso〉

σ`,iso

)2
, é maior que o dos dados, onde σ`,iso é o desvio padrão dos

C` esperados de céus isotrópicos
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Figura 6.5: Espectro de potência angular para os bins de energias de 4 < E/(EeV) ≤ 8 e E ≥ 8 EeV à
esquerda e à direira respectivamente. Enquanto não há desvios de isotropia para o primeiro bin de energia,
podemos observar um sinal dipolar muito forte para energias acima de 8 EeV.

6.2.2 Espectro de potência angular para energias nas quais a eficiência
de detecção não é 100%

Para todos os bins de energia abaixo de 4 EeV, a eficiência de detecção não é 100%. As-

sim, como discutido anteriormente, é extremamente dif́ıcil controlar os efeitos sistemáticos

e calcular acuradamente a exposição do detector como uma função da ascensão reta e de-

clinação. Portanto, nessa seção, nós usamos o método de máxima razão de verossimilhança

como descrito na seção 4. A intensidade dos raios cósmicos I?, a aceitação relativa A? e o

número de eventos esperado de fundo N ? são obtidos resolvendo iterativamente o conjunto

de equações 4.14, 4.15 e 4.16. Em todos os casos, o método iterativo converge em poucos

passos como pode ser visto na figura 6.6.

Devido à estat́ıstica limitada, inicialmente os mapas de eventos foram ajustados com um

filtro simétrico gaussiano de σ = 1,7 graus para aumentar a estabilidade do método. Além

disso, o tempo sideral foi discretizado em 72 bins, equivalentes a intervalos de tempo de 20

minutos, e a esfera celeste foi discretizada usando a parametrização do HEALPix [95] com

Nside = 64 (49.152 pixels), equivalente a pixels de ∼ 1◦. Conforme discutido anteriormente,

diferentemente do caso de eficiência de detecção total, em vez de computar os pseudos-

momentos de multipolo a partir da expansão do mapa de eventos na base de harmônicos

esféricos, os obtemos a partir da expansão do mapa de intensidade de raios cósmicos Ia

obtido após a última iteração do método. Consequentemente, a matriz M``1 é agora obtida

usando uma função de cobertura W(n) definida de modo que possui valor 1 para regiões
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Figura 6.6: Convergência do método de máxima razão de verossimilhança para todos os bins de energia
nos quais a eficiência de detecção não é 100%.

dentro do campo de visão do observatório, e 0 em caso contrário.

Primeiramente nós apresentamos o espectro de potência angular para eventos colhidos

pela matriz detectora SD-750m. Conforme pode ser visto na figura 6.2, o número de eventos

para o bin de energia 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06 é extremamente baixo para ângulos zenitais

maiores que 45◦ em decorrência da redução da eficiência de detecção devido a grande quan-

tidade de matéria que chuveiros mais inclinados têm que atravessar. Portanto, restringimos

a análise para este bin selecionando somente eventos com θ ≤ 45◦ a fim de evitar efeitos de

bordas4 na estimativa de Ia, Nτ e Ai. A figura 6.7 mostra os resultados obtidos para o bin

de energia 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06. A subfigura (a) mostra o espectro de potência angular

com `max = 20. A faixa cinza representa a banda de 99% de ńıvel de confiança originada a

partir de distribuições isotrópicas. A faixa é calculada realizando 1000 simulações isotrópicas

considerando o melhor ajuste da aceitação relativa A?i e do número de eventos isotrópicos de

fundo N ?
τ obtidos do método de máxima razão de verossimilhança. Dessa maneira, vemos

4Efeito de borda neste caso significa grandes flutuações estat́ısticas na região limı́trofe do campo de visão
do Observatório Pierre Auger
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que não há nenhum desvio de isotropia para esse bin de energia. A fim de realçar os excessos

e os déficits no mapa de anisotropia δIa, as imagens (b), (c) e (d), mostram os mapas de

anisotropia em coordenadas equatoriais suavizados em uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦,

respectivamente. A linha pontilhada corresponde ao plano galáctico, enquanto que a estrela

preta indica a posição do centro galáctico. A suavização é definida por δĨa = µ̃a/µ̃
bg
a − 1 e

é obtida recalculando os valores esperados e o número de eventos em torno de uma janela

angular Ωa tais que

ña =
∑
b∈Da

∑
τ

nτb, (6.2)

µ̃a =
∑
b∈Da

∑
τ

A?τbN ?
τ I

?
b (6.3)

e

µ̃bga =
∑
b∈Da

∑
τ

A?τbN ?
τ I

bg
b , (6.4)

onde Da denota o conjunto de dados dentro da janela angular Ωa.

As figuras 6.8 e 6.9 mostram os resultados para os bins de energia de 0,06 < E/(EeV)

≤ 0,125 e 0,125 < E/(EeV) ≤ 0,25. Novamente podemos observar que não há desvios da

isotropia.

Para energias acima de 0,25 EeV, os dados são colhidos pela matriz detectora SD-1500m.

Uma vez que o número de eventos com θ > 55◦ para o bin de energia de 0,25 < E/(EeV) ≤
0,5 é muito pequeno, nós restringimos a análise para esse bin selecionando somente eventos

com θ ≤ 55◦ a fim de evitar efeitos de bordas na análise do método de máxima razão de

verossimilhança, assim como realizado para o bin de 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06. As figuras 6.10,

6.11, 6.12 e 6.13 mostram os resultados para os bins de energias 0,25 < E/(EeV) ≤ 0,5, 0,5 <

E/(EeV) ≤ 1,0, 1,0 < E/(EeV) ≤ 1,0 e 2,0 < E/(EeV) ≤ 4,0 respectivamente. Em nenhum

dos bins de energia foi observado qualquer desvio de isotropia.

Por completeza, mostramos nas figuras 6.14 e 6.15 os resultados da aplicação do método

de máxima razão de verossimilhança aos bins de energia 4,0 < E/(EeV) ≤ 8,0 e E/(EeV)

≥ 8,0, nos quais a eficiência do detector é 100%. Embora os resultados dos espectros de

potência sejam consistentes com os apresentados na figura 6.5, quando comparamos as bandas

isotrópicas entre os dois métodos, vemos que a sensibilidade da abordagem do método de
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.7: Resultados para o bin de energia 0,03 < E/(EeV) ≤ 0,06. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.

máxima razão de verossimilhança em captar anisotropias é reduzida em comparação ao caso

em que se tem acesso ao conhecimento perfeito da exposição direcional, sendo o efeito mais

forte em multipolos mais baixos. Além disso, como já discutido nas seções anteriores, o

espectro de potência angular obtido pela abordagem de máxima verossimilhança não é capaz

de detectar os momentos a`0. Também é muito interessante notar que embora não exista um

desvio significativo para energias abaixo de 8 EeV, as direções dos maiores excessos dos mapas

de anisotropia correspondentes para bins de energia abaixo de 1 EeV não estão muito longe

da posição do centro galáctico, sugerindo uma origem predominantemente galáctica para

anisotropias nessas energias. Por outro lado, como mostrado nas figuras 6.14 e 6.15, para

energias acima de 4 EeV, as direções dos excessos de raios cósmicos apontam para a direção

oposta do centro galáctico, indicando uma origem extragaláctica em energias mais altas.

Essa conclusão é consistente com aquelas apresentadas em [4]. Para quantificar a análise da

direção dos máximos dos mapas de intensidade, expandimos os mapas de intensidade de raios



6.2. Resultados 76

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.8: Resultados para o bin de energia 0,06 < E/(EeV) ≤ 0,125. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.

cósmicos até `max = 1 e usamos a equação 3.11 para recuperar as componentes equatorial da

amplitude dipolar d⊥ e da fase αd dado por

d⊥ =
√
d2
x + d2

y (6.5)

e

αd = arctan

(
dy

dx

)
, (6.6)

onde dx =
√

3(a11/a00) e dy =
√

3(a1−1/a00). Os resultados das amplitudes e fases da

componente equatorial do dipolo para todos os bins de energia considerado neste trabalho

estão agrupados na tabela 6.2. Na tabela, também apresentamos os resultados reportados

em [4], nos levando a concluir que a concordância entre eles é bastante boa.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.9: Resultados para o bin de energia 0,125 < E/(EeV) ≤ 0,25. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.

Bin de energia [EeV] d⊥[%] (L) αd[
◦] (L) d⊥[%] (Ref?) αd[

◦] (Ref?)

0,03125 - 0,0625 0,71+0,96
−0,17 140 ± 109 1,0+1,0

−0,4 112 ± 71

0,0625 - 0,125 0,19+0,96
−0,17 319 ± 95 0,6+0,6

−0,3 316 ± 68

0,125 - 0,25 0,74+0,72
−0,21 296 ± 57 0,2+0,8

−0,2 329 ± 108

0,25 - 0,5 1,40+0,65
−0,28 219 ± 58 0,6+0,5

−0,3 225 ± 64

0,5 - 1,0 0,65+0,35
−0,12 255 ± 25 0,5+0,3

−0,2 261 ± 43

1,0 - 2,0 0,27+0,45
−0,05 325 ± 71 0,18+0,47

−0,02 291 ± 100

2,0 - 4,0 0,58+0,86
−0,11 340 ± 63 0,5+0,4

−0,2 349 ± 55

4,0 - 8,0 0,63+1,50
−0,04 62 ± 79 1,0+0,7

−0,4 69 ± 46

≥ 8,0 5,40+2,24
−0,89 104 ± 17 6,0+1,0

−0,9 98 ± 9

Tabela 6.2: Resultados na reconstrução do dipolo para diferentes bins de energia. A amplitude d⊥ e a fase
equatorial αd estão com o subscrito (L) e (Ref?) que correspondem aos resultados obtidos pelo método da
máxima razão de verossimilhança e os dados obtidos em [4] respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.10: Resultados para o bin de energia 0,25 < E/(EeV) ≤ 0,5. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.



6.2. Resultados 79

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.11: Resultados para o bin de energia 0,5 < E/(EeV) ≤ 1,0. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.12: Resultados para o bin de energia 1,0 < E/(EeV) ≤ 2,0. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.13: Resultados para o bin de energia 2,0 < E/(EeV) ≤ 4,0. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.14: Resultados para o bin de energia 4,0 < E/(EeV) ≤ 8,0. (a) Espectro de potência angular.
Subfiguras (b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3
e 6.4 com uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.15: Resultados para o bin de energia E/(EeV) ≥ 8,0. (a) Espectro de potência angular. Subfiguras
(b), (c) e (d) correspondem aos mapas de anisotropias suavizados conforme as equações 6.2, 6.3 e 6.4 com
uma janela angular de 15◦, 30◦ e 45◦, respectivamente.



Conclusão

Nesta dissertação de mestrado, atualizamos as medidas do espectro de potência angular dos

eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger com energias acima de 4 EeV e estendemos

este estudo para eventos com energias acima de 0,03 EeV. É importante ressaltar que esta

é a primeira vez no estudo de raios cósmicos que o espectro de potência angular é calculado

para esta faixa de energia (0,03 < E/(EeV) ≤ 4,0).

Uma vez que é extremamente dif́ıcil estimar a exposição do observatório para energias

nas quais não possúımos uma máxima eficiência de detecção, utilizamos, primeiramente, o

método de máxima razão de verossimilhança para estimar o mapa de intensidade do fluxo

de raios cósmicos, para então reconstruir seu espectro de potência angular. Neste sentido,

é importante também mencionar que, usando simulações de Monte Carlo, mostramos que

os efeitos atmosféricos induzidos na taxa de contagem dos eventos têm impacto despreźıvel

sobre o espectro de potência angular. Adicionalmente, a utilização do método de máxima

razão de verossimilhança tem como bônus nos permitir também obter informações acerca dos

excessos/déficits de eventos na esfera celeste.

Uma anisotropia dipolar muito forte é observada para energias acima 8 EeV, para as quais

obtivemos C1 = 0,0055 ± 0,0013, em acordo com os resultados reportados pela Colaboração

Auger em [2, 4, 6]. A significância estat́ıstica deste sinal dipolar aumentou em relação à

reportada em [6], pois houve um aumeno no valor de C1 ao mesmo tempo que a largura da

banda isotrópica ficou mais estreita devido ao aumento no número de eventos.

Através do mapa de intensidade obtido a partir do método de máxima razão de veros-

similhança, reconstrúımos a amplitude dipolar equatorial de d⊥ = 5,4+2,24
−0,89% com fase em

ascensão reta de αd = 104◦ ± 17. Como a direção do dipolo é muito longe da posição do

centro galáctico (αGC , δGC) = (266◦,−29◦), os resultados indicam fortemente uma origem ex-

tragaláctica para estes eventos de maior energia, conforme discutido em [2]. Nenhum desvio

adicional da isotropia é observado em qualquer outra escala angular.

Para todos os demais bins de energia, não foi encontrado nenhum desvio de isotropia em
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nenhuma escala angular. Além disso, os resultados estão de acordo com aqueles reportados

em [4] para o primeiro harmônico em ascensão reta, ou seja, as direções dos excessos en-

contrados para energias menores que 4 EeV não estão muito distantes do centro galáctico,

diferentemente dos bins de energias mais altas. Estes resultados são compat́ıveis com a

hipótese de que a transição da origem dos raios cósmicos de galáctica para extragaláctica

ocorra na região do tornozelo ∼ 4 EeV. Os resultados obtidos neste trabalho deram origem

a duas nota internas [8, 9] da Colaboração Pierre Auger e é esperado que este trabalho seja

publicado em breve em nome de toda a Colaboração.

O Observatório Pierre Auger está passando por uma fase de atualização chamada Auger-

Prime [106]. Esta esssencialmente consiste na implantação de cintiladores em cima de cada

um dos detectores Cherenkov, juntamente com a instalação de um fotomultiplicador extra

com dimensões menores do que os atualmentes instalados. Além disso, antenas de rádio e

nova eletrônica serão instalados em toda a matriz de detecção do observatório. O principal

objetivo do AugerPrime é aprimorar a determinação da composição de massa nuclear, ex-

plorando o ciclo de trabalho de 100% dos detectores de superf́ıcie. Isso certamente ajudará

na busca por anisotropias pois permitirá restringir as análises a part́ıculas mais leves cujas

deflexões angulares em suas trajetórias são menores. Portanto, considerando os eventos que

serão detectados pelo Observatório Pierre Auger nos próximos anos, as expectativas de me-

lhorias em nosso conhecimento sobre as fontes dos raios cósmicos de ultra alta energia são

muito promissoras.



Apêndice A

Sistema de coordenadas

Para descrever a posição de um ponto no espaço, é necessário primeiramente definir a

esfera celeste, que é uma esfera hipotética na qual as posições dos objetos celestes podem

ser representadas. Existem vários sistemas de coordenadas, todas elas requerem quatro in-

formações: um plano fundamental, uma origem e dois ângulos, que irá definir a distância

entre o ponto na esfera e o plano. Dessa maneira, podemos definir os três principais sistemas

de coordenadas utilizado em estudo de raios cósmicos, as coordenadas horizontais, galácticas

e equatoriais. As coordenadas equatoriais e as galácticas são fixas na esfera celeste e dessa ma-

neira, não dependem do tempo. Porém para um observador na Terra, ao detectar um evento

qualquer em um determinado ponto no céu, são necessárias duas importantes informações, a

posição geográfica na Terra do observador e o tempo na qual foi detectado o evento. Iremos

descrever nessa seção, os três principais sistemas de coordenadas, bem como a transformação

entre coordenadas horizontais e equatoriais que foram utilizadas nessa dissertação.

Sistema de coordenadas equatoriais

Nesse sistema de coordenadas, o plano fundamental de referência é o plano do equador

celeste. Além disso, não depende da posição do observador na superf́ıcie da Terra nem do

tempo. As duas coordenadas utilizada nesse sistema são as chamadas ascensão reta (α) e

declinação (δ), ambas medidas a partir do centro da Terra, conforme esquematizado na figura

A.1. A ascensão reta é medida em horas (0 a 24 h) do oeste para o leste, e a declinação (δ) é

dado em graus (−90◦ a 90◦) onde o zero está localizado no equador. A origem desse sistema

de coordenadas (α = 0, δ = 0) está localizado no ponto vernal, caracterizado como o ponto

em que o sol cruza o equador celeste.
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Figura A.1: Sistema de coordenadas equatoriais. A coordenada δ é definida como declinação e a coordenada
α é definida como ascensão reta. O ponto γ é o ponto vernal, que define a origem desse sistema de coordenadas.

Sistema de coordenadas horizontais

Também conhecido com sistema de coordenadas local, nesse sistema, o plano fundamental

é definido pelo horizonte de um observador terrestre. As duas coordenadas utilizadas são:

ângulo zenital θ medido a partir do zênite até o ponto no céu que se deseja medir e varia de

0◦ a 180◦, ou seu complementar, a altitude h, que varia de −90◦ a 90◦ e o ângulo azimutal

φ, dado ao longo do horizonte e crescendo na direção leste, que varia de −180◦ a 180◦.

Ambas as coordenadas (φ, θ) possuem como origem o próprio observador, e a posição do

ponto observado varia com a rotação e translação da Terra. Dessa maneira, esse sistema de

coordenadas depende tanto do tempo, quanto da posição geográfica do observador. Na figura

A.2 podemos ver em detalhes o plano e os ângulos definidos.

Sistema de coordenadas galácticas

No sistema de coordenadas galácticas os objetos possuem coordenadas fixas e tem como

plano fundamental o plano galáctico. Nesse sistema, a esfera celeste é centrada no Sol, e

possui dois ângulos, longitude galáctica (`) e latitude galáctica b, ambas medidas em graus

como esquematizado na figura A.3. A longitude galáctica tem como origem o centro galáctico

e varia de 0◦ a 360◦ no sentido anti-horário. A latitude galáctica varia de −90◦ a 90◦ tendo
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Figura A.2: Sistema de coordenadas horizontais mostrando o ângulo azimutal φ, altitude h e o plano do
horizonte do observador.

como origem o equador galáctico.

Figura A.3: Sistema de coordenadas galácticas. Longitude galáctica ` varia de 0◦ a 360◦ no sentido anti-
horário do centro galáctico. Latitude galáctica b varia de −90◦ a 90◦ tendo como origem o equador galáctico.
A esfera celeste tem como origem o Sol, e dessa maneira as coordenadas de um determinado objeto é fixo.
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Transformação entre coordenadas horizontais e equato-

riais

Sistemas de coordenadas definidas sobre a superf́ıcie de uma mesma esfera, sempre estarão

ligadas por uma transformação puramente geométrica. Este é o caso das coordenadas hori-

zontais e equatoriais, que por definição, são pontos sobre a superf́ıcie da esfera celeste. Dado

um determinado ponto na esfera, representado por uma estrela vermelha na figura A.4, po-

demos localizar este ponto em ambas as coordenadas. A interceptação das duas coordenadas

produz um triângulo sobre a esfera celeste. Usando a lei dos cossenos e lei dos senos para

este triângulo, é posśıvel facilmente obter a relação entre as duas coordenadas, dada por

sen(h) = sen(Λ)sen(δ) + cos(Λ)cos(δ)cos(H), (A.1)

cos(φ)cos(h) = cos(Λ)sen(δ)− sen(Λ)cos(δ)cos(H), (A.2)

sen(φ)cos(h) = −cos(δ)sen(H), (A.3)

com os parâmetros definidos tais que:

• h = altura.

• φ = azimute.

• Λ = latitude geográfica.

• δ = declinação.

• α = ascensão reta.

• H = ângulo horário = Tempo Sideral local - α.

Note que a equação A.3 é necessária nesses casos, pois somente com as equações A.1 e

A.2 não é posśıvel determinar o quadrante do ângulo azimutal φ.
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Figura A.4: Ponto na esfera celeste (estrela vermelha) localizado em coordenadas horizontais (h, φ) e em
coordenadas equatoriais (α, δ).
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