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Resumo
O início deste estudo de doutorado, em 2012, coincidiu com a celebração do primeiro
centenário da descoberta da radiação cósmica. Embora nosso conhecimento sobre estas
partículas tenha aumentando consideravelmente ao longo do último século, ainda há muitas
questões que necessitam ser elucidadas, principalmente para aquelas com energias acima
de 1018 eV, denominadas raios cósmicos de energia ultra alta. A razão para isso é que
o fluxo destas partículas é extremamente pequeno, indo de uma partícula por km2 por
ano, na faixa de energia de 1018 eV, a uma partícula por km2 por século, em energias
ainda mais elevadas. Para compensar este baixo fluxo de partículas, foram construídos
observatórios enormes nas últimas décadas, sendo o maior deles, o Observatório Pierre
Auger, foco dos estudos realizados nesta tese.

Embora o Observatório Auger, em operação desde 2004, venha realizando descobertas
significativas com respeito aos raios cósmicos ultra-energéticos, ainda não se sabe, de
maneira indubitável, quais são suas fontes, composição química, mecanismos de aceleração
e propagação. Em especial, o estudo de anisotropias nas direções de chegada dos raios
cósmicos à Terra é de fundamental importância para o entendimento destas questões.
Assim, a principal contribuição desta tese trata de um estudo em multirresolução de
anisotropias no fluxo dos raios cósmicos detectados no Observatório Auger, com energias
acima de 4× 1018 eV. Para isso, medidas do espectro de potência angular foram realizadas
sob nossa responsabilidade, enquanto que uma análise complementar, utilizando needlets,
foi empregada por um grupo de físicos da Universidade de Aachen, Alemanha. Ainda
no contexto de anisotropia, destacamos um outro estudo realizado nesta tese, no qual
mostramos não haver inconsistência entre resultados obtidos em duas análises distintas,
uma usando somente dados da Colaboração Auger e outra usando também dados da
Colaboração Telescope Array. Adicionalmente, também descrevemos um estudo relacionado
ao aprimoramento dos detectores de superfície do Observatório Pierre Auger, no qual
mostramos que os tanques de radiação Cherenkov podem ser calibrados e terem sua
performance avaliada com a colocação de um detector de múons sob eles.

Palavras-chaves: Raios Cósmicos. Observatório Pierre Auger. Anisotropia





Abstract
In 2012, the beginning of this Ph.D study coincided with the celebration of the first
centenary of the cosmic radiation discovery. Although our knowledge these particles has
increased considerably over the last century, there are still many issues to be clarified,
particularly for those with energies above 1018 eV, called ultra high energy cosmic rays.
The reason for this is that the flux of these particles is extremely low, from one particle
per km2 per year at 1018 eV to one particle per km2 per century at even higher energies. In
order to compensate this very low flux of particles, large observatories were built in recent
decades. The largest one is the Pierre Auger Observatory, focus of the studies performed
in this thesis.

Although the Auger Observatory, in operation since 2004, has been reporting breakthroughs
with regard to ultra-high energy cosmic rays, there is still no consensus related to their
sources, chemical composition, acceleration and propagation mechanisms. Particularly, the
study of anisotropies in the cosmic ray arrival directions is of fundamental importance
for the understanding of these issues. Thus, the main contribution of this thesis is a
multi-resolution anisotropy study of the cosmic ray flux detected in the Auger Observatory
with energies above 4× 1018 eV. To this goal, the angular power spectrum were performed
under our responsibility, while one additional analysis, using needlets, was used by a group
from Aachen University, Germany. Still within the context of anisotropy, we reported
another study of this thesis, in which it was shown that there is no inconsistency between
results obtained in two different analysis, one using only data obtained by the Auger
Collaboration and another one using events from Auger and Telescope Array collaborations.
In addition, we also described a different study related to the upgrade of the surface
detectors of the Pierre Auger Observatory, in which we showed that the water Cherenkov
tanks can be studied and calibrated by placing a muon detector under them.

Key-words: Cosmic Rays. Pierre Auger Observatory. Anisotropy.
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Introdução

A busca pela compreensão do cosmo tem levado a humanidade a uma frenética
investigação dos céus. Utilizando-se de telescópios que captam a radiação em diversas faixas
de comprimentos de onda, é possível constatar a existência de planetas, estrelas, galáxias,
aglomerados de galáxias, etc. No entanto, outras grandezas, além da radiação eletromag-
nética, têm sido utilizadas para lançar mais luz sobre questões ainda não esclarecidas que
envolvem o Universo. Partículas subatômicas, como nucleons, ou núcleos atômicos, que
se propagam do espaço ao nosso planeta, definidas aqui como raios cósmicos, carregam
informações reveladoras sobre o Universo. Em particular, para aquelas com energias E & 1
EeV1, denominadas (UHECRs - Ultra High Energy Cosmic Rays), as interações com a
atmosfera terrestre tornam possível estimar sua energia e sua composição química, além
de relacionar suas direções de chegada com potenciais fontes astrofísicas.

A elaboração desta tese de doutorado teve início em agosto de 2012, ano da
celebração do centenário da descoberta dos raios cósmicos. Àquela época, o Observatório
Pierre Auger [1], o maior experimento dedicado ao estudo dos UHECRs, já estava em
operação há oito anos, coletando dados que geraram uma série de resultados significativos
sobre a natureza dessas partículas. Especificamente no que se refere às direções de chegada
destes raios cósmicos à Terra, percebemos que uma importante contribuição para seu
entendimento poderia ser obtida através de um estudo das anisotropias em múltiplas
escalas angulares. Neste sentido, decidimos utilizar o espectro de potência angular para
este fim. Paralelamente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Aachen, Alemanha,
dedicou-se ao mesmo propósito, utilizando a aplicação de needlets esféricas sobre o fluxo
destas partículas.

Em novembro de 2013, visando reportar os resultados produzidos por ambas
abordagens, foi criado um conselho editorial para a produção de um artigo em nome de
toda a Colaboração Auger, formada por cerca de 450 pesquisadores de 68 instituições de
pesquisa sediadas em 16 diferentes países. Embora não seja uma tarefa simples convencer
um grupo tão grande e heterogêneo sobre a robustez das análises e a relevância dos
resultados obtidos, este trabalho se encontra em estágio bastante avançado para publicação
seguindo o trâmite usual do Comitê de Publicação da Colaboração Auger.

Das análises citadas, o estudo do espectro de potência angular foi desenvolvido
sob nossa responsabilidade, constituindo-se no produto mais importante desta tese, ao
passo que a análise de needlets foi liderada pelo grupo alemão. Assim, embora parte deste

1 1 EeV = 1018 eV
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texto seja dedicada a descrever a análise de needlets e seus resultados, o leitor deve ter
sempre em mente que se trata de um estudo produzido pelo grupo alemão, sendo reportado
neste trabalho por razão de completeza. Neste contexto, a presente tese destina-se a
descrever ambas as análises, a estudar suas sensibilidades com respeito a diferentes tipos
de anisotropias e a reportar os resultados de suas aplicações aos dados colhidos pela
Colaboração Auger.

Além disso, descrevemos também nesta tese, uma contribuição significativa para a
publicação do artigo [2], na qual mostramos não haver inconsistência entre os resultados
obtidos nesta referência, onde são usados somente dados colhidos pela Colaboração Auger,
e aqueles produzidos em uma análise anterior, utilizando dados das Colaborações Auger e
Telescope Array [3].

Adicionalmente, um estudo realizado para o aprimoramento dos detectores de
superfície do Observatório Pierre Auger constitui-se em um subproduto desta tese. Tal
análise, desenvolvida em cooperação com um grupo de pesquisadores do Laboratório de
Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa, Portugal, fornece uma
importante contribuição para avaliar a performance destes detectores e calibrá-los.

A presente tese está estruturada do seguinte modo.

Na parte I, apresentamos uma breve revisão da Física dos raios cósmicos, mencio-
nando suas possíveis fontes, espectro de energia, mecanismos de produção e propagação
pelo universo.

Na parte II descrevemos o Observatório Pierre Auger. No Capítulo 2, são tratados
os detectores utilizados para a coleta de dados das partículas provenientes das interações
dos raios cósmicos com a atmosfera. No Capítulo 3, abordamos os métodos de reconstrução
da direção e da energia para os eventos utilizados nesse trabalho. Os principais resultados já
publicados pela Colaboração Auger, incluindo nossa primeira contribuição para a referência
[2], são destacados no Capítulo 4. O aprimoramento dos detectores do observatório é o tema
do capítulo 5, enquanto nossa segunda contribuição, voltada para avaliar a perfomance
dos detectores de superfície e calibrá-los, é apresentada no capítulo 6.

A principal contribuição desta tese, relacionada ao estudo em multirresolução de
padrões de anistropia nas direções de chegada dos raios cósmicos de ultra-alta energia, é
tratada na Parte III. A medida do espectro de potência angular e a análise com needlets
são detalhadas nos Capítulos 7 e 8. No capítulo 9, realizamos um estudo da sensibilidade
dessas ferramentas de análise e as aplicamos aos dados do Observatório Pierre Auger no
Capítulo 10.

Finalmente, apresentamos uma conclusão geral e, adicionalmente, inserimos três
apêndices que explicam em mais detalhes algumas passagens e assuntos citados em nosso
trabalho. Em particular, sugerimos a leitura do Apêndice A para o leitor que não está
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familiarizado com os sistemas de coordenadas celestes.





Parte I

Revisão sobre raios cósmicos
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1 Raios cósmicos

A história sobre a descoberta dos raios cósmicos envolve a busca de uma resposta
convincente sobre a ionização do ar. No início do século XX, acreditava-se que a causa
primária desta ionização se devia aos elementos radioativos naturalmente presentes no solo.
Entretanto, em 1912, após alguns experimentos constatarem que os níveis de ionização
do ar não sofriam uma diminuição com a altitude em relação ao solo, como era esperado,
o físico Victor Francis Hess publicou um trabalho no qual afirmava que a origem dessa
radiação ionizante seria fora da Terra. Em 1926, Robert Millikan, confirmou a tese de
Victor Hess, utilizando pela primeira vez o termo “raios cósmicos” numa apresentação na
Universidade de Leeds [4].

A partir de meados da década de 30, o estudo da Física de Partículas encontrou
seu berço de descobertas na recém criada Física de Raios Cósmicos. Antes da construção
dos grandes aceleradores, as partículas estudadas eram provenientes da interação dos raios
cósmicos com a atmosfera terrestre e apresentavam a vantagem de não possuírem custos
de produção, sendo algumas delas detectadas com energias elevadíssimas até mesmo em
comparação com as partículas produzidas pelos aceleradores atuais. No entanto, essa fonte
de partículas elementares também apresentava algumas desvantagens, como a falta de
controle em sua produção e a baixa detecção de eventos com energias elevadas [5]. Mesmo
com esses entraves, o estudo de raios cósmicos viabilizou a descoberta de várias outras
partículas, tais como o múon [6], em 1936, e o méson pi, em 1947, na qual participou um
dos mais conhecidos físicos brasileiros, César Lattes [7].

Quanto aos mecanismos de detecção das partículas secundárias geradas pela intera-
ção do raio cósmico (com energia > 1015 eV) com a atmosfera, é destacada a contribuição
do físico francês Pierre Victor Auger. Em 1938, Auger montou um aparato de detectores
espaçados e concluiu que várias partículas correlacionadas no tempo estavam sendo pro-
duzidas por um único evento. Daí surgiu a ideia do chuveiro atmosférico de partículas
secundárias como o resultado da interação do raio cósmico primário com as moléculas da
atmosfera terrestre [8, 9].

Cerca de 80 anos após a descoberta dos chuveiros atmosféricos, muitas outras
técnicas de detecção foram desenvolvidas e alguns observatórios foram construídos. Os
dados coletados e analisados por esses observatórios tornaram possível estudar e estabelecer
modelos para as possíveis fontes e mecanismos de aceleração dos raios cósmicos, sua
propagação no meio galáctico e extragaláctico bem como o espectro de energia a eles
associado. A seguir, iremos abordar cada uma dessas questões fundamentais para a
compreensão da Física dos Raios Cósmicos e dos resultados que serão apresentados nessa
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tese.

1.1 Possíveis fontes e mecanismos de aceleração de raios cósmicos
de ultra-alta energia
Uma das grandes questões a serem respondidas em relação aos UHECRs é sobre

como tais partículas conseguem se propagar por distâncias cosmológicas e, ainda assim,
chegarem à Terra com energias da ordem de 1018 eV. Uma possível explicação para a
detecção de UHECRs na Terra são os chamados modelos Top-down e Bottom-up, descritos
a seguir.

1.1.1 Modelos Top-Down e Bottom-Up

O modelo Top-down baseia-se na ideia de que os UHECRs não são acelerados por
objetos astrofísicos, mas sim gerados pelo decaimento ou pela aniquilação de partículas
supermassivas que seriam relíquias do universo primordial ou o resultado de defeitos
topológicos, como monopolos magnéticos e cordas cósmicas [10]. Uma vez que essas
partículas supermassivas tenderiam a se acumular no halo das galáxias, a origem dos
raios cósmicos deveria ser galáctica. Esses modelos eram condizentes com os resultados
apresentados pelo experimento AGASA [11], que observou um excesso de eventos na
direção do centro de nossa galáxia. Porém, os limites para os fluxos de fótons e neutrinos
estabelecidos pela Colaboração Auger descartam os modelos Top-down, conforme será
descrito na Seção 4.2.

O modelo Bottom-up, por sua vez, procura explicar a existência de UHECRs,
considerando que partículas com energias mais baixas podem atingir energias mais altas
por meio de processos definidos por acelerações difusiva e direta.

A aceleração difusiva é realizada por meio do mecanismo de aceleração de Fermi
[12]. A base original desta teoria é considerar o ganho de energia das partículas como
resultado da interação com campos elétricos, induzidos pelo movimento dos campos
magnéticos presentes nas nuvens de gás no meio interestelar [13]. Os raios cósmicos seriam,
então, acelerados à medida que, ao entrarem em uma dessas nuvens, sofreriam múltiplos
espalhamentos aleatórios. A taxa média de ganho de energia, 〈∆E〉, dividida pela energia
inicial da partícula antes das colisão, E, para partículas ultra-relativísticas pode ser
expressa por

〈∆E〉
E
≈ 4

3β
2, (1.1)

onde β representa a velocidade do raio cósmico em unidade da velocidade da luz no vácuo.
Pelo fato da taxa de ganho de energia depender de β2, esse mecanismo é conhecido como
aceleração de Fermi de 2a ordem. Porém, uma outra versão mais eficiente do mecanismo



1.1. Possíveis fontes e mecanismos de aceleração de raios cósmicos de ultra-alta energia 25

de aceleração de Fermi considera que ondas de choque produzidas por objetos astrofísicos
são capazes de acelerar os raios cósmicos de modo que a taxa média do ganho de energia
passa a depender da velocidade relativa em primeira ordem, ou seja,

〈∆E〉
E
≈ 4

3β. (1.2)

Tal processo é conhecido como aceleração de Fermi de 1a ordem, ou mecanismo de aceleração
de choque difusivo [13], sendo capaz de gerar um espectro diferencial de energia igual a
dN(E)/dE ∝ E−α, onde α ∼ 2,2 é denominado índice espectral [14]. Quando aplicado
a choques em remanescentes de supernovas, o mecanismo de aceleração de Fermi de 1a

ordem pode gerar partículas até uma energia máxima de ∼ 1017 eV [15].

A aceleração direta, por outro lado, seria o resultado da interação entre raios
cósmicos e objetos astrofísicos capazes de gerar campos magnéticos de alta intensidade,
como pulsares e buracos negros. Também é possível correlacionar a intensidade do campo
magnético gerado por tais objetos com a capacidade de aceleração dos raios cósmicos.
Em [16] foi demonstrado que a energia máxima a partir da qual raios cósmicos poderiam
escapar de um ambiente magnetizado de dimensão R e intensidade do campo magnético
B é dada por

Emax . ZeRBβ ≈ β

(
B

µG

)(
R

kpc

)
1018eV, (1.3)

onde Ze é a carga da partícula. Tal correlação tem uma representação pictórica, cha-
mada “Diagrama de Hillas”, que classifica alguns candidatos a fontes/aceleradores de
raios cósmicos, de acordo com as suas dimensões e a intensidade do campo magnético
produzido, conforme ilustra a Figura 1. Nesta figura, acima das linhas azul e vermelha,
estão representadas as possíveis fontes que poderiam confinar prótons e núcleos de ferro
com energias superiores a 1020 eV, respectivamente. A região ocupada por cada fonte indica
a incerteza em seus parâmetros (tamanho da fonte e intensidade do campo magnético
produzido). Baseando-se nesse diagrama, podemos destacar as seguintes potenciais fontes
de UHECRs:

• Estrelas de Nêutrons: são objetos astrofísicos altamente magnetizados, capazes de
produzir campos magnéticos da ordem de ∼ 1013 G (pulsares) ou 1015 G (magnetares).
Estes apresentam forte movimento de rotação capaz de gerar campos elétricos, pela
variação do campo magnético, a ponto de produzir UHECRs. Esse tipo de mecanismo
de aceleração é capaz de produzir raios cósmicos com uma energia máxima de ∼ 1021

eV [18].

• Explosões de Raios Gama: são o resultado de explosões de hipernovas ou de
colisões entre pares de estrelas de nêutrons. São capazes de gerar ondas de choque que
produzem partículas aceleradas pelo mecanismo de Fermi de 1a ordem. Uma possível
correlação entre essas explosões e o fluxo de UHECRs foi sugerida após a detecção
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Figura 1 – Diagrama de Hillas: as fontes candidatas a produzirem UHECRs são mostradas
com as incertezas em seus parâmetros. As abreviaturas utilizadas nessa figura
são: galáxias de núcleo ativo (AGN - Active Galactic Nuclei), explosões de raios
gama (GRB - Gamma-Ray Burst), meio intergaláctico (IGM - InterGalactic
Medium) e supernova remanescente (SNR - Supernova Remnant). Além disso,
também são citadas as anãs brancas (white dwarf ) e os chamados hotspots.
Extraído de [17].

de dois raios cósmicos ultra energéticos com direções de chegada reconstruídas que
coincidiam com duas das mais poderosas explosões de raios-γ (GRB - Gamma-Ray
Burst) já detectadas. Os dois eventos tinham energia da ordem ∼ 1020 eV e foram
detectados pelos experimentos Fly’s Eye, em 1991 e AGASA, em 1993 [19].

• Galáxias com Núcleos Ativos: são galáxias que hospedam, em seus centros,
buracos negros que se alimentam de gás e estrelas e podem ejetar plasma para o
espaço intergaláctico. Entre as classificações de galáxias de núcleos ativos (AGN
- Active Galactic Nuclei), blazares e quasares são os maiores candidatos a fontes
de UHECRs pois possuem jatos orientados para direções próximas à Terra. Uma
correlação entre as posições de AGNs e as direções de chegada de raios cósmicos
acima de 57 EeV foi observada pela Colaboração Auger em 2007 [20]. No entanto,
com o aumento da estatística de eventos nessa faixa de energia, esta correlação tem
diminuído consideravelmente, conforme será tratado em mais detalhes na Seção 4.5.
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1.2 Propagação dos UHECRs e processos de perda de energia
Após serem produzidos, UHECRs passam a se propagar nos meios extragaláctico e

galáctico podendo atingir a Terra. Durante sua propagação, raios cósmicos podem sofrer
processos de perda de energia através da expansão cosmológica e a partir das interações
com a radiação cósmica de fundo (CMB - Cosmic Microwave Background) e com a luz
extragaláctica de fundo (EBL - Extragalactic Background Light). A CMB é um campo de
fótons que permeia todo o universo, na faixa do micro-ondas, considerado uma relíquia da
dissociação da matéria após o Big Bang. Por outro lado, a EBL compreende a radiação
eletromagnética em uma ampla faixa de frequências, sendo a radiação cósmica infravermelha
de fundo (CIB - Cosmic Infrared Background) sua componente mais expressiva em relação
à propagação das partículas de ultra-alta energia. Além disso, partículas carregadas sofrem
deflexão em suas trajetórias devido a interações com os campos magnéticos extragaláctico
e galáctico durante a sua propagação. Esses mecanismos de perda de energia decorrentes
da propagação dos raios cósmicos serão descritos a seguir.

A expansão adiabática do universo é capaz de causar perda da energia durante a
propagação das partículas. Essa perda pode ser equacionada como

E = E0

1 + z
, (1.4)

onde E0 representa a energia inicial da partícula e z o seu redshift1 [21].

Conforme mencionado anteriormente, interações foto-hadrônicas entre prótons e
fótons da CMB podem levar à perda de energia ao longo de sua propagação. Tais interações
podem levar à produção de píons:

p+ γ → N + nπ, (1.5)

onde N representa o nucleon e n o número de píons produzidos. Outro importante processo
de perda de energia do próton, chamado Bethe-Heitler [22], se dá pela produção de pares:

p+ γ → p+ e− + e+. (1.6)

No painel à esquerda da Figura 2, são mostrados os comprimentos de atenuação relacionados
a esses processos.

Para raios cósmicos com número atômico > 1, diferentes processos de interações
podem ocorrer. Conforme [23], para núcleos com número atômico < 20, a distância

1 A mudança no redshift, dz, está relacionada com a distância de propagação, dx, através de

dz = H(z)
c

dx,

onde H(z) é a constante de Hubble dependente de z e c é a velocidade da luz no vácuo.
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percorrida não poderia ultrapassar algumas dezenas de megaparsecs sem que ocorresse
desintegração do núcleo através do processo de fotodesintegração. O livre caminho médio
para este processo pode ser escrito em termos da seção de choque por [24].

λ−1(γ) = 1
2γ2

∫ εmax

εmin

∫ 2γε

0
n(ε, z) 1

ε2
ε′σ(ε′)dε′dε, (1.7)

onde γ, ε e σ(ε′) representam o fator de Lorentz, a energia do fóton do EBL e a seção de
choque da interação fóton-núcleo. A energia máxima do fóton, εmax, é estimada em ∼ 10
meV para a CMB e ∼ 100 eV para o CIB.

No painel à direita da Figura 2, são mostradas as frações dos raios cósmicos que
chegam à Terra, para diferentes energias e núcleos, provenientes de fontes cujas distâncias
são maiores que D.

Figura 2 – À esquerda: comprimento de atenuação de prótons em função de sua energia
para diferentes processos de interação. À direita: Fração de raios cósmicos que
chegam à Terra, para diferentes energias e núcleos provenientes de fontes cujas
distâncias são maiores que D. Extraído de [25].

Se raios cósmicos percorressem distâncias cosmológicas até a Terra, o fluxo deles
acima de ∼ 60 EeV seria suprimido consideravelmente, produzindo um efeito predito
teoricamente em 1966 por Greisen–Zatsepin–Kuzmin, conhecido como “Efeito GZK” [26].
Tal efeito, caso constatado, imporia uma distância máxima para a qual possíveis fontes
poderiam contribuir para o fluxo de UHECRs na Terra. Para um dado limiar de energia,
o “ horizonte GZK” é definido como a distância D dentro da qual estão contidas as fontes
que produzem 90% dos raios cósmicos observados. Para prótons com energia acima de 60
EeV, D ∼ 200 Mpc.

1.2.1 Processos de interação com os campos magnéticos

Ao se propagar nos meios galáctico e extragaláctico, partículas carregadas também
sofrem interação com os campos magnéticos cósmicos capazes de causar deflexões em suas
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trajetórias e atrasos em sua propagação até a Terra. Embora pouco seja conhecido sobre
os campos magnéticos cósmicos, algumas teorias foram criadas na tentativa de explicar
suas origens. De acordo com Biermann e Schlüter[27], um possível mecanismo astrofísico
para a existência de tais campos é baseado na ideia de que flutuações no plasma presentes
em objetos astrofísicos sejam capazes de gerar um gradiente de pressão, ~∇P . Em uma
região com densidade de elétrons ne, este gradiente de pressão induz um campo elétrico,
~E = −~∇P/e ne. Pela Lei de Faraday, o rotacional do campo elétrico induz uma variação
do campo magnético B com o tempo t, dada por

∂ ~B

∂t
= −~∇× ~E = − 1

en2
e

~∇ne × ~∇P. (1.8)

Considerando que os gradientes de pressão e densidade, ∇ne, não são paralelos, um
campo magnético poderia ser gerado, amplificado por mecanismos de dínamo e, finalmente,
espalhados em larga escala graças aos ventos de supernovas e AGNs [25].

Campos magnéticos são capazes de gerar uma variação angular na polarização da
radiação observada, efeito conhecido como rotação de Faraday [28]. A medida de rotação de
Faraday, RM , fornece a integral do produto da componente paralela do campo magnético,
B‖, com a densidade de elétrons ao longo da linha de visada da fonte, isto é,

RM := ∆ϕλ2 ∝
∫
B‖ne dr, (1.9)

onde ∆ϕ é a rotação do eixo de polarização da onda e λ é o comprimento de onda. A
Figura 3 exibe uma representação pictórica da rotação de Faraday, onde uma onda plana
sofre uma rotação em sua polarização ao atravessar um meio onde um campo magnético
está presente.

Figura 3 – Representação pictórica da rotação de Faraday. Uma onda plana sofre uma
rotação no seu eixo de polarização ao atravessar um meio no qual um campo
magnético está presente. Extraído de [29].
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A partir de medições da rotação de Faraday é possível inferir a intensidade dos
campos magnéticos extragalácticos (EGMF - Extra-Galactic Magnetic Fields) e galácticos
(GMF - Galactic Magnetic Field) entre ∼ 1− 40 nG e ∼ 2 µG, respectivamente [25, 9].

1.2.1.1 O modelo Jansson-Farrar para o campo magnético galáctico

Um dos modelos mais utilizados atualmente para o GMF é conhecido como JF12,
por ter sido proposto por Jansson e Farrar em 2012 [30, 31]. Baseado no mapa de emissão
síncrotron galáctica e em mais de 40.000 medidas de rotação extragalácticas, o modelo
JF12 para o campo galáctico é composto por três componentes: regular, turbulenta e
estriada.

Uma representação gráfica das componentes regular, estriada, turbulenta do modelo
JF12 para o campo magnético galáctico é exibida na Figura 4. O campo total, obtido a
partir das três componentes, é exibido abaixo à direita na mesma figura.

Figura 4 – Componentes do modelo JF12 para o campo magnético galáctico: regular
(acima à esquerda), estriada (acima à direita), turbulenta (abaixo à esquerda).
O campo total é exibido abaixo à direita. A estrela em amarelo representa a
posição do sistema solar. Extraído de [29].
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Atualmente, códigos baseados no método Monte Carlo, como o CRPropa [24] e
SimProp [32], reconstroem a propagação de UHECRs no universo considerando a interação
deles com ambientes magnetizados e os processos de perda de energia.

1.2.2 Processos de interação na atmosfera terrestre

Como já discutido anteriormente, raios cósmicos primários com energia acima de
1015 eV interagem com a atmosfera terrestre e produzem um fluxo de partículas secundárias
que formam uma cascata, chamada de Chuveiro Atmosférico Extenso (EAS - Extensive Air
Shower). Um EAS é tradicionalmente agrupado em três componentes principais: hadrônica
(composta de píons,káons, prótons e nêutrons), eletromagnética (composta por fótons,
elétrons e pósitrons resultantes das interações ao longo do desenvolvimento do EAS) e
muônica, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5 – Representação das componentes do EAS, exibindo suas componentes eletro-
magnéticas, hadrônicas e muônicas. Extraído de [33].

Uma excelente predição qualitativa das características do chuveiro atmosférico
pode ser obtida utilizando o modelo de Heitler, originalmente desenvolvido para cascatas
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eletromagnéticas e posteriormente modificado para cascatas hadrônicas [34]. De acordo
com esse modelo, chuveiros eletromagnéticos, iniciados por fótons ou elétrons com energia
E0, produzem uma cascata de partículas secundárias. Fótons criam elétrons e pósitrons
através da produção de pares e elétrons emitem fótons via emissão Bremsstrahlung. Se
considerarmos que um fóton produz um par e+e−, a cada interação n, o número de
partículas produzidas será N = 2n, com a energia de cada partícula dada por E = E0/N .
O desenvolvimento do chuveiro continua até que a energia das partículas produzidas seja
menor que a energia crítica Ec necessária para se formar novos pares. Nesse ponto, a
evolução do chuveiro alcança um número máximo de partículas dado por

Nmax = E0/Ec = 2n = en ln 2. (1.10)

Pode-se mostrar que a profundidade na atmosfera em que o número de partículas produzidas
alcança um valor máximo é dada por

Xγ
max = X0 + nλr ln 2, (1.11)

onde λr representa o comprimento de radiação eletromagnética, definido como a distância
percorrida pelo fóton até que dê origem a um par e+e−. Das Equações (1.10) e (1.11),
obtemos:

Xγ
max = X0 + λr ln

(
E0

Ec

)
. (1.12)

De acordo com [34], uma extensão do modelo de Heitler para chuveiros hadrônicos
pode ser obtida se considerarmos que, a partir de um próton como partícula primária, em
cada interação hadrônica, um número Nch de píons carregados e um número 1/2Nch de
píons neutros com a mesma energia são produzidos. Os píons neutros decaem e formam
uma cascata eletromagnética. Dessa forma, 1/3 da energia é transferida para a componente
eletromagnética enquanto a energia total da cascata hadrônica decresce a cada interação
n de modo que

ETotal
π = E0

(2
3

)n
. (1.13)

A energia de um píon após n interações é dada por

Eπ = ETotal
π

Nπ

= E0

(3
2Nch)n

. (1.14)

A progressão da cascata cessa quando o decaimento de píons torna-se mais provável que
uma próxima interação hadrônica. Para píons se propagando no ar, a energia crítica é
Eπ
c = 20 GeV. A partir desse valor, todos os píons decaem em múons, ou seja, Np

µ = Nch

após todas as interações hadrônicas. Desse modo, da Equação (1.14),

n = ln(E0/E
π
c )

ln(3
2Nch)

. (1.15)
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Expressando o número de múons em termos da energia do próton primário, Np
µ = (E0/E

π
c )β,

onde β = lnNch/ ln(3
2Nch).

Para chuveiros iniciados por núcleos de número atômico A, o número de múons
gerados será

NA
µ = A

(
E0/A

Eπ
c

)β
= Np

µA
1−β. (1.16)

Logo, a partir da Equação (1.16), pode-se concluir que o número de múons gerados para
uma dada energia depende do número atômico do raio cósmico primário. Além disso, se
na primeira interação um número Nch/2 de píons neutros são produzidos, eles decairão
num total de Nch fótons, que iniciam uma cascata eletromagnética de energia E0/(3Nch).
Assim, a profundidade máxima para um chuveiro iniciado por um próton será dada por

Xp
max = X0 + λr ln

(
E0

3NchEc

)
= X0 +Xγ

max − λr ln(3Nch). (1.17)

Um chuveiro iniciado por um núcleo com número atômico A é tratado como uma superpo-
sição de chuveiros de prótons de energia E0/A:

XA
max = Xp

max − λr lnA. (1.18)

Portanto, chuveiros gerados por partículas primárias mais pesadas iniciam a cascata mais
cedo na atmosfera quando comparados com aqueles iniciados por prótons. Tal previsão
envolvendo os valores do Xmax será tratada com mais detalhes na Seção 4.5.

1.3 Espectro de energia

O fluxo de raios cósmicos é usualmente expresso como o número de partículas
incidentes por unidade de área, por unidade de tempo, por ângulo sólido em esterradiano2

e por intervalo de energia. A Figura 6 ilustra o comportamento do espectro de energia,
multiplicado por um fator E2,7, para dados coletados por vários experimentos nos últimos
anos.

A partir da análise dos dados, pode-se constatar que o número de raios cósmi-
cos detectados por faixa de energia, dN/dE, depende da energia podendo ser descrito
aproximadamente como uma lei de potência dada por

dN

dE
∝ E−γ, (1.19)

onde γ é definido como índice espectral, conforme definido na Seção 1.1.1

2 Unidade de medida equivalente a um ângulo sólido cujo vértice é o centro de uma esfera e que delimita,
na superfície dessa esfera, uma área igual ao quadrado do seu raio.
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Figura 6 – Fluxo de raios cósmicos em função da energia reconstruída da partícula primária.
São destacados o “joelho” (Knee), o “segundo joelho” (2nd Knee) e o “tornozelo”
(Ankle) que impactam uma mudança no valor do índice espectral. Extraído de
[35].

Uma análise mais minuciosa do comportamento do fluxo de raios cósmicos, indica
mudanças no valor de γ para algumas faixas de energia. Uma dessas mudanças, conhecida
como “primeiro joelho”, ocorre para E ≈ 3 × 1015 eV, onde γ varia de 2,7 para 3,1,
aproximadamente. Outra mudança, conhecida como “segundo joelho”, ocorre para E ≈
8× 1016 eV, onde γ varia de 3,1 para 3,3, aproximadamente. Acima de 1018 eV, mais duas
outras mudanças são observadas: para E ≈ 5×1018 eV, chamada “tornozelo”, e uma quarta,
para E ≈ 4× 1019 eV, onde uma supressão abrupta no fluxo é observada. Embora muitas
questões continuem em aberto em relação a essas mudanças de comportamento no fluxo de
partículas, possíveis explicações têm sido apresentadas. Uma delas, descrita por Martirosov
et al.[36], afirma que o “primeiro joelho” seria formado pela contribuição de uma única
fonte localizada próxima da Terra. Entretanto, a anisotropia de raios cósmicos prevista
contradiz os dados experimentais considerando essa hipótese de uma única fonte pontual
[37]. Uma outra possível explicação para o “primeiro joelho” se baseia na contribuição de
um grupo específico de remanescentes de supernovas [37, 38]. Para o “segundo joelho”,
a explicação mais provável seria a de uma transição dos raios cósmicos provenientes da
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galáxia para raios cósmicos extragalácticos [38]. Tal explicação utiliza o conceito da rigidez
magnética3, uma vez que a máxima aceleração sofrida por uma partícula é proporcional à
carga da partícula. Detalhes sobre a região do espectro para energias acima de 1018 eV
serão tratados na Seção 4.1.

A seguir, na Parte II desta tese, descreveremos especificamente um desses experi-
mentos, o Observatório Pierre Auger, cujos dados relacionados ao contexto de anisotropias
nas direções de chegada serão analisados nessa tese.

3 A rigidez magnética é definida como R = Pc/Ze, onde P é o momentum total do núcleo e Ze é
sua carga elétrica. Como partículas com a mesma rigidez e direção de injeção apresentam trajetórias
idênticas numa dada configuração de campo magnético, essa grandeza é apropriada para descrever
mudanças no espectro devido à propagação e à aceleração em campos magnéticos.





Parte II

O Observatório Pierre Auger





Idealizado há aproximadamente 25 anos atrás, o Observatório Pierre Auger é o
fruto de uma colaboração internacional atualmente formada por cerca de 450 pessoas,
dentre físicos, engenheiros e técnicos, de 68 instituições de pesquisa de 16 diferentes
nacionalidades. Localizado em Malargüe, província de Mendoza, na Argentina, com área
predominantemente plana, a rede de detectores desse experimento está instalada em
altitudes que variam entre 1340 m e 1610 m, com latitudes entre 35,0◦S e 35,3◦S e
longitudes entre 69,0◦W e 69,4◦W. O Observatório tem por principal objetivo medir a
energia, a composição e as direções de chegada dos raios cósmicos acima de 1019 eV, em
uma região conhecida como “corte GZK” [39], conforme descrito na Seção 1.2.

Nesta parte II, destacaremos os detectores utilizados pelo Observatório Pierre
Auger na coleta de dados sobre raios cósmicos ultra-energéticos bem como os métodos de
reconstrução da energia e das direções de chegada desses eventos. Também descreveremos
os principais resultados já obtidos pela Colaboração Auger, a saber: o espectro de energia,
os limites estabelecidos para os fluxos de fótons e neutrinos, inferência da composição
química da partícula primária, interações hadrônicas em altas energias e distribuição das
direções de chegada. Em particular, iremos destacar um estudo no qual mostramos não
haver inconsistência entre os resultados obtidos em duas análises distintas, uma usando
somente dados da Colaboração Auger e outra usando também dados da Colaboração
Telescope Array. Finalmente, após descrever brevemente o aprimoramento dos detectores
do Observatório, apresentaremos uma segunda contribuição dessa tese voltada para avaliar
a performance dos detectores de superfície e calibrá-los.
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2 Os detectores do Observatório Pierre Auger

O Observatório Pierre Auger é o maior experimento de raios cósmicos do mundo.
Sua configuração compreende um detector de superfície (SD - Surface Detector), composto
por um conjunto de 1.660 estações de radiação Cherenkov (WCD - Water Cherenkov
Detector), distribuídos por 3.000 km2 e circundado pelo detector de fluorescência (FD
- Fluorescence Detector), que compreende um total de 27 telescópios. O SD detecta as
partículas dos chuveiros atmosféricos que chegam ao chão com um ciclo de funcionamento
de quase 100%.

Cinco prédios abrigam o detector de fluorescência. Desses, quatro são formados por
seis telescópios de fluorescência, cada um possuindo campo de visão de 30◦ em azimute
e 30◦ em elevação. O quinto prédio, conhecido como telescópio de alta elevação (HEAT
- High Elevation Auger Telescope), está mais voltado para uma fração da rede SD na
qual o espaçamento entre os detectores é menor, conforme descreveremos na Seção 2.1. O
HEAT é formado por três telescópios com campo de visão diferenciado em elevação (de
30◦ a 60◦), capazes de aumentar a faixa de energia dos primários detectados, estendendo-
a para energias mais baixas de até 1017 eV. Portanto, um total de 27 telescópios de
fluorescência medem o desenvolvimento do chuveiro atmosférico extenso, focalizando a
radiação ultravioleta gerada pela interação entre as partículas do chuveiro e as moléculas
de nitrogênio ao longo de sua trajetória. Por meio dessas informações coletadas pelo FD,
é possível determinar a energia do primário e a profundidade na atmosfera na qual a
produção de partículas do chuveiro alcança um valor máximo.

As condições atmosféricas do local onde estão instalados os detectores precisam ser
constantemente monitoradas, uma vez que elas interferem significativamente nas medidas
realizadas pelos SD e FD. Em particular, a quantidade de nuvens e aerossóis (partículas mais
pesadas em suspensão na atmosfera) influenciam a produção e atenuação de luz fluorescente,
causando variação nas medidas realizadas pelo FD. O sistema de monitoramento desses
parâmetros é constituído por LIDARs (Light Detection and Ranging) próximos dos prédios
onde estão instalados os telescópios de fluorescência. Seus dados fornecem informações
sobre a altitude e cobertura das nuvens bem como sua profundidade e opacidade, além do
espalhamento de aerossóis e propriedades de absorção da atmosfera. Além dos LIDARs, há
mais dois aparatos de laser com função semelhante localizados aproximadamente no centro
da rede de detectores de superfície. São eles: o CLF (Central Laser Facility), em operação
desde 2003, e o XLF (eXtreme Laser Facility), que foi instalado em 2008 e inclui um
sistema de calibração automatizado capaz de medir a energia depositada na atmosfera pelo
feixe de laser disparado assim como sua polarização [1]. Um esquema da rede SD e do FD
é mostrado na Figura 7. À esquerda dessa figura, cada ponto vermelho representa um dos
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1.660 detectores de superfície. Os quatro prédios que abrigam os telescópios de fluorescência
também estão representados sendo identificados como Morados, Leones, Coihueco e Loma
Amarilla, assim como as posições dos aparatos de monitoramento atmosférico, CLF e XLF,
próximos ao centro da rede SD . À direita da Figura 7 é exibida (acima) a foto de um dos
prédios, Los Leones, que abriga seis telescópios de fluorescência e (abaixo) uma estação
SD.

Figura 7 – À esquerda: Esquema do conjunto de detectores do Observatório Pierre Auger.
Cada ponto vermelho representa um dos 1.660 detectores de superfície. Os
quatro prédios identificados por Morados, Leones, Coihueco e Loma Amarilla,
também são mostrados, cada um composto por seis telescópios com 30◦ em
azimute de campo de visão cada. A localização dos aparatos de monitoramento
atmosférico, CLF e XLF, próximos ao centro da rede SD também são mostrados.
À direita acima: Um dos prédios, Los Leones, que abriga seis telescópios de
fluorescência. À direita abaixo: uma estação SD no campo. Extraído de [1].

Além da rede SD, do FD e dos detectores que monitoram a atmosfera, o Observatório
Auger ainda conta com o protótipo AMIGA (acrônimo de Auger Muon and Infilled Ground
Array), um detector em operação desde março de 2015, dedicado a medir diretamente o
conteúdo muônico do chuveiro atmosférico através de uma subrede de SDs combinada com
cintiladores enterrados no solo [1].

Um trabalho de pesquisa e desenvolvimento tem sido realizado no Observatório
Pierre Auger com ênfase em duas novas técnicas que poderiam complementar as medidas
já efetuadas pelas redes instaladas. A primeira delas faz parte do programa chamado
AERA (acrônimo de Auger Engineering Radio Array) e baseia-se na ideia de que chuveiros
gerados por raios cósmicos são capazes de produzir emissão de rádio [40]. A segunda
técnica se baseia na possibilidade da detecção da radiação micro-onda, originada pelo
efeito bremsstrahlung das partículas eletromagnéticas do chuveiro atmosférico, valendo-se
do fato desta radiação ser isotrópica e intensa o suficiente para ser detectada [1].
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Como os dados analisados nessa tese referem-se àqueles registrados pela rede SD
com energia reconstruída utilizando os dados do FD, iremos, a seguir, descrever esses
detectores mais detalhadamente.

2.1 O detector de superfície

A rede de detectores de radiação Cherenkov (WCD - Water Cherenkov Detector) é
constituída por 1660 detectores, espaçados por 1500 m uns dos outros, formando um rede
de 3000 km2 (SD-1500 m) totalmente eficiente na detecção de partículas com energia do
primário acima de 3× 1018 eV. Posteriormente à construção da rede SD-1500 m, a partir
de 2008, um outra rede menor, com uma área de 23,5 km2, formada por 61 estações SD
espaçadas de 750 m (SD-750 m) foi adicionada e configurada para detectar partículas com
energia do primário abaixo de 3× 1017 eV. Ininterruptamente as duas redes registram os
sinais deixados nos WCDs pelas componentes muônica e eletromagnética provenientes do
chuveiro atmosférico formado pela interação da partícula primária com as moléculas da
atmosfera [1].

Cada estação de radiação Cherenkov consiste de um tanque de polietileno medindo
3,6 m de diâmetro por 1,2 m de altura, contendo 12.000 litros de água ultra-pura. Esse
volume de água se encontra no interior de uma bolsa confeccionada por um material
constituído de camadas que favorecem a reflexão difusa da radiação Cherenkov produzida
pela passagem de partículas relativísticas carregadas que atravessam o tanque com velo-
cidades maiores do que a da luz na água, ao mesmo tempo que impedem a entrada de
luz do meio externo. No topo dos seus 1,2 m de altura, o tanque dispõe de três células
fotomultiplicadoras (PMT - Photomultiplier) espaçadas uniformemente umas das outras
numa distância de 1,2 m do centro do tanque. A função dessas células fotomultiplicadoras
é registrar os sinais produzidos pela reflexão da luz Cherenkov no interior do tanque,
medidas em unidades VEM1.

1 VEM (Vertical Equivalent Muon) é definido como a carga média detectada nas PMTs produzida por
um múon que atravessa verticalmente o tanque passando pelo seu centro.
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Figura 8 – Foto com os principais componentes do tanque que compõe as redes SD-1500
m e SD-750 m.

Cada tanque é mantido funcionando autonomamente por meio de painéis solares
que fornecem, em média, 10 W de potência para alimentar seus sistemas eletrônicos e
de transmissão de dados, com um ciclo de funcionamento de 100%. Cada PMT fornece
duas leituras que são digitalizadas e filtradas por conversores analógico-digital (FADC
- Flash Analog to Digital Converter) com uma frequência de 40 MHz, correspondente
a bins de 25 ns. O primeiro sinal é obtido diretamente do ânodo da PMT, e o outro é
fornecido pelo último dínodo, amplificando 32 vezes o sinal do ânodo inicial. Os dois sinais
são utilizados para cobrir, com boa precisão, leituras próximas do ponto onde o eixo do
chuveiro toca o solo (∼ 1000 partículas/µs) como também mais afastadas desse ponto
(∼ 1 partículas/µs)[41]. O tempo de disparo em cada tanque é obtido usando um sistema
de posicionamento global (GPS - Global Positioning System) que fornece um pulso por
segundo. Esse sinal é utilizado para sincronizar o relógio do tanque a 100 MHz. Além
disso, cada tanque possui um micro-controlador para aquisição de dados locais, software
de disparo, monitoramento e memória para armazenar os dados coletados. O sinal das
três PMTs é, então, enviado remotamente para o sistema de aquisição de dados (CDAS -
Central Data Acquisition System), com uma taxa de transmissão de 1200 bits/s. A Figura
8 ilustra os componentes de uma unidade do detector de superfície no campo que constitui
as redes SD-1500 m e SD-750 m.

2.2 O detector de fluorescência
Os telescópios de fluorescência são capazes de captar a luz ultravioleta produzida

pela excitação das moléculas de nitrogênio como resultado da passagem do chuveiro
atmosférico. Tal radiação é emitida isotropicamente e incide sobre um diafragma circular
de 1,1 m de raio coberto por um filtro cuja transmissão está acima de 50% (80%) para um
comprimento de onda de 310(390) nm. A função desse filtro é reduzir o fluxo de luz de
fundo e melhorar a razão sinal-ruído captada. Após passar pelo filtro, a luz fluorescente
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incide sobre uma superfície focal esférica com raio de curvatura de 3400 mm que, devido à
sua grande área (13 m2), é segmentada para facilitar o transporte e os custos de produção.
Essa luz, então, é focada sobre uma câmera construída sobre um bloco único de alumínio,
tal como ilustra a Figura 9. Os tubos fotomultiplicadores contidos nessa câmera estão
dispostos numa matriz de 22 linhas por 20 colunas, totalizando, portanto, 440 pixels. A
passagem de um chuveiro atmosférico produz um rastro nas PMTs, conforme é mostrado
na mesma figura, onde o código de cores indica as diferenças temporais na chegada da
radiação na câmera, com o vermelho indicando os fótons que chegaram por último no
detector.

Figura 9 – À esquerda: esquema dos principais componentes de um FD. À direita acima:
foto da abertura de um diafragma de uma câmera de um FD. À direita abaixo:
rastro produzido por um chuveiro mostrando os pixels acionados. Extraído de
[1].

A testagem e a calibração dos telescópios de fluorescência são realizadas através dos
vários pulsos de lasers disparados pelos CLF e XLF. A luz espalhada pelos pulsos de lasers
deixa rastros nos telescópios similares àqueles gerados pelos chuveiros atmosféricos. Porém,
diferentemente dos chuveiros atmosféricos gerados por partículas de altíssima energia, a
direção e a energia desses pulsos de laser podem ser programadas para direções específicas,
por exemplo, na direção do centro galáctico de Centaurus A ou outras potenciais fontes de
raios cósmicos.

Todos os telescópios de fluorescência são operados remotamente a partir de uma
central através de turnos realizados por membros da Colaboração Pierre Auger, dos quais
tive a oportunidade de participar no período de 30/04 a 20/05 do ano de 2013. A função
desse monitoramento inclui a preparação do FD para operação, sua calibração relativa,
inícios e paradas de operação e checagem em tempo real da qualidade dos dados obtidos. A
operação dos telescópios de fluorescência está condicionada a uma série de fatores devido
a sua grande sensibilidade. É preciso, por exemplo, controlar a incidência da intensidade
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da luz sobre os telescópios, o que já limita o seu funcionamento para períodos noturnos.
Mesmo assim, é exigido que o Sol esteja a menos que 18◦ abaixo da linha do horizonte, a
Lua permaneça abaixo de 30◦ da linha do horizonte por 3 h, e que sua iluminação seja
menor que 70% da sua intensidade no meio da noite. Porém, o maior empecilho para operar
o FD no observatório são as condições climáticas, como ventos fortes, chuva, relâmpagos ou
neve, que restringem o tempo de funcionamento dos detectores de fluorescência a ∼ 15%.

No próximo capítulo, descreveremos como são realizadas as reconstruções dos
eventos registrados pelo detector de superfície do Observatório Pierre Auger, utilizados
nas análises empregadas nesta tese.
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3 Reconstrução de eventos pelo detector de
superfície do Observatório Pierre Auger

A direção de chegada, a composição química e a energia da partícula primária
são grandezas mensuráveis de interesse no estudo de raios cósmicos de ultra-alta energia.
Desse modo, o Observatório Pierre Auger une as informações obtidas dos dados colhidos
pelos detectores de superfície e fluorescência a fim de obter uma maior precisão na
reconstrução dessas grandezas. Como as análises de anisotropias em múltiplas escalas
angulares realizadas nesta tese envolvem os dados coletados pelo detector de superfície,
descreveremos, neste capítulo, como a reconstrução desses eventos é realizada, detalhando
as diferenças existentes acerca da reconstrução de eventos com ângulo zenital 0◦ < θ < 60◦

(eventos verticais) e 60◦ < θ < 90◦ (eventos inclinados).

3.1 Reconstrução de eventos verticais utilizando o SD

A reconstrução da energia e da direção de chegada dos eventos verticais é baseada
nos registros temporais e nos valores dos sinais coletados em cada estação SD acionada
pelo chuveiro atmosférico. Através desses parâmetros, é possível obter a “geometria” do
chuveiro, isto é, a posição onde o eixo do chuveiro toca o solo, chamada de core, e, a
partir dela, reconstruir a direção de chegada da partícula primária. A energia dos eventos
detectados pelo SD é reconstruída utilizando um valor característico do sinal do chuveiro
medido a uma distância onde sua flutuação é mínima. A seguir, descreveremos como é
feita a seleção dos eventos verticais pelo SD assim como as reconstruções das direções de
chegada e das energias destes eventos.

3.1.1 Seleção do evento

Para que um chuveiro originado por um raio cósmico de energia ultra-alta seja
detectado pelo SD, é preciso que muitas condições, relacionadas aos sinais deixados pelo
chuveiro nos tanques Cherenkov, sejam atendidas. Para evitar a seleção de estações na
rede SD, que sejam acionadas por múons atmosféricos em vez de partículas provenientes do
chuveiro gerado por UHECRs, um algoritmo de seleção é adotado nos gatilhos realizados
em cada estação no solo [41]. Os dois primeiros níveis de seleção do gatilho ocorrem na
própria estação, ou seja, individualmente em cada tanque, enquanto os demais níveis já
ocorrem no CDAS. A seguir, descrevemos os critérios utilizados na seleção de eventos pela
rede SD.
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• Os gatilhos de primeiro nível de seleção, T1, detectam coincidências entre duas ou
três PMTs com sinal acima de um dado valor, operando em dois modos independentes.
O primeiro deles, chamado gatilho sobre o limiar (TH - Threshold), exige que todas
as três PMTs sejam coincidentemente acionadas com um sinal nominal acima de 1,75
VEM. Este modo de gatilho, utilizado para selecionar sinais curtos no tempo gerados
por múons que têm um livre caminho médio muito longo na atmosfera, é eficiente
para detectar chuveiros bem inclinados. O limiar é ajustado para minimizar a taxa
de disparos causada por múons atmosféricos, permitindo uma taxa de ocorrência de
100 MHz. O segundo modo, denominado gatilho do tempo acima do limiar (ToT -
Time-over-Threshold), é capaz de selecionar coincidências nos disparos de duas das
três PMTs, com sinais acima do limiar de 0,2 VEM, que tenham se mantido por, no
mínimo, 325 ns. Tal modo, operando a uma taxa de 2 Hz, é eficiente em selecionar
fótons e elétrons que chegam aos detectores espalhados no tempo.

• O gatilho T2 é aplicado para reduzir a taxa global de gatilhos T1-TH, de 100
MHz para 20 MHz, selecionando eventos com um limiar ainda mais elevado no
sinal das três PMTs (acima de 3,2 VEM), enquanto todos os disparos T1-ToT são
automaticamente enviados para o CDAS;

• O terceiro gatilho, T3, ocorre em dois modos e utiliza o conceito de “coroas”. Para
uma dada estação, o conjunto de seis tanques mais próximos a ela é chamado de coroa
1 (C1). As doze estações na segunda posição mais próxima formam a coroa 2 (C2), e
assim por diante. Desta maneira, o primeiro modo T3, denominado ToT2C1&3C2,
exige a coincidência de pelo menos três estações que passaram pelo T2-ToT e que
estejam localizadas nas coroas C1 e C2. O painel à esquerda da Figura 10 ilustra
o modo de gatilho ToT2C1&3C2 que é eficiente em detectar chuveiros verticais. O
segundo modo do gatilho T3, denominado 2C1&3C2&4C4, é eficiente para selecionar
eventos inclinados e exige também que quatro estações sejam coincidentemente
disparadas, de modo que estejam localizadas na primeira, segunda e quarta coroas,
conforme ilustra o painel à direita da Figura 10.

• O gatilho T4 tem como objetivo diminuir o número de coincidências aleatórias entre
os eventos selecionados por T3. O primeiro modo desse gatilho, conhecido por 3-ToT,
exige que três estações, que passaram pelo critério T2-ToT, estejam próximas e
formem um padrão triangular, conforme ilustra a Figura 11(a). Tal modo permite
uma eficiência maior que 98% na detecção de eventos verticais. O segundo modo
de gatilho T4, 4C1, exige que quatro estações próximas sejam disparadas, conforme
mostrado na Figura 11(b). O modo 4C1 permite uma eficiência na detecção de,
aproximadamente, 100% para eventos verticais. Em ambos os modos, os tempos
dos sinais nas estações devem ser compatíveis com uma frente plana do chuveiro se
propagando à velocidade da luz.
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Figura 10 – Exemplo das configurações T3: o modo ToT2C1&3C2 (à esquerda) e o modo
2C1&3C2&4C4 (à direita). C1, C2, C3 e C4 indicam a primeira, a segunda, a
terceira e a quarta coroas, respectivamente, a uma distância de 1,5; 3; 4,5 e 6
km de uma dada estação. Extraído de [41].

(a) (b)

Figura 11 – (a) Dois exemplos de configurações 3ToT. (b) As três configurações mínimas
4C1. Extraído de [42].

• Finalmente, o último nível de seleção, T5, conhecido como disparo fiducial, assegura
que o core do chuveiro não esteja localizado na borda da rede SD. Esse nível de
seleção impede reconstruções equivocadas de chuveiros que implicariam em energias
irreais. O nível 6T5 exige que o detector com o maior sinal registrado tenha todos seus
seis vizinhos na rede hexagonal ativos durante seu disparo. Esta condição favorece
uma reconstrução precisa do core do chuveiro e, ao mesmo tempo, permite o cálculo
da abertura geométrica direcional para cada célula elementar hexagonal da rede,
conforme será abordado na Seção 10.1.

3.1.2 Geometria do chuveiro

A direção de chegada do chuveiro é obtida ajustando um modelo que considera a
frente do chuveiro como uma esfera inflacionando com a velocidade da luz, c, às posições
das estações disparadas. A diferença entre o tempo medido, texp

i , em uma certa estação i e
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aquele predito pela geometria utilizando-se o modelo da frente esférica, ti, é dada por

texp − ti ≈
d2
i

2R(xi, yi, zi)c
, (3.1)

onde di é a distância perpendicular da estação i em relação ao eixo do chuveiro, definido
pelas componentes â = (u, v, w), e R é o raio de curvatura da esfera inflacionada, de modo
que consideramos R � di na equação acima. Assumindo que as posições das estações
são conhecidas com absoluta precisão, os únicos desvios são devidos às incertezas nos
tempos, σti , medidos pelas estações acionadas. Assim, a função a ser minimizada envolve a
soma dos quadrados das diferenças temporais para as estações da rede SD acionadas cujos
parâmetros de ajuste são R e â = (u, v, w). A Figura 12 ilustra os principais componentes
necessários para se reconstruir a direção de chegada da partícula primária através da rede
SD, utilizando o modelo de frente esférica do chuveiro atmosférico.

Figura 12 – Reconstrução da direção de chegada dos eventos detectados pela rede SD
utilizando o modelo de frente esférica do chuveiro. Os parâmetros a serem
ajustados são o raio de curvatura, R, e o eixo do chuveiro dado por â = (u, v, w).
Baseado em [42].

3.1.2.1 Função de distribuição lateral do chuveiro

A rede SD, embora extensa, não é capaz de registrar todo o chuveiro atmosférico
mas apenas uma amostra dele. Portanto, um ajuste na distribuição lateral que descreva o
decaimento do sinal com a distância em relação ao core do chuveiro precisa ser implemen-
tado. Estudos mostram que existe uma distância específica em relação ao core do chuveiro
que deve servir de parâmetro para minimizar os erros na reconstrução da energia e da
direção de chegada da partícula primária [43]. A função de distribuição lateral (LDF -
Lateral Distribution Function) para um chuveiro atmosférico modela o sinal registrado nos
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detectores de superfície em função de alguns parâmetros: a distância perpendicular ao eixo
do chuveiro, r, o sinal do chuveiro a uma distância específica, k, e a declividade do sinal,
β, que depende do ângulo zenital. A função modificada de Nishimura-Kamata-Greisen
(NKG) é classicamente a mais utilizada para modelar a distribuição lateral do chuveiro
[44], sendo definida por

S(r) = k
(
r

rs

)−β (
1 + r

rs

)−β
, (3.2)

onde o parâmetro de declividade, β, é dado por β = 2,5− (sec θ − 1) ao passo que rs e k
são fixados para 700 m e 250 m, respectivamente. A ideia é encontrar o valor da distância
ao core do chuveiro que minimiza a variação do sinal em relação ao parâmetro β, a qual
se denomina ropt. Usando simulações Monte Carlo (MC), Newton, Knapp e Watson[43]
realizaram um estudo no qual o mesmo evento foi reconstruído 50 vezes, com um ângulo
zenital de 24◦, variando-se os valores de β tomados de uma distribuição Gaussiana com
média 2,4◦. A partir dessas simulações, um valor ropt, aparentemente independente do
ângulo zenital, está próximo de r = 940 m. Porém, quando o core do chuveiro coincide
com uma estação em particular, ocorre o que se denomina “saturação”. Nesse caso, o sinal
do tanque pode alcançar valores ∼ 1000 VEM e, consequentemente, o valor de ropt sofre
um deslocamento para próximo de r = 1500 m, conforme ilustra a Figura 13.

Figura 13 – Reconstrução do mesmo evento, com ângulo zenital de 24◦, repetido 50 vezes
variando-se os valores de β conforme uma distribuição gaussiana de média
2,4◦. Uma função tipo NKG foi utilizada como LDF nas simulações MC. À
direita: Para o caso de uma partícula primária com energia ∼ 10 EeV, o valor
de ropt ∼ 940 m. À esquerda: Para o caso em que ocorre saturação, o valor
de ropt ∼ 1500 m. Em detalhe, o tanque com sinal saturado (círculo vazio) e
as 6 estações acionadas em volta dele (círculos preenchidos), numa estrutura
hexagonal. A seta indica o core do chuveiro e a direção azimutal do seu eixo.
Extraído de [43].

Aumentando o número de simulações e variando os modelos utilizados para a LDF,
foi possível obter uma relação entre ropt e o espaçamento dos detectores de superfície numa
rede de modo a obter a menor variação nos sinais dos tanques. A Figura 14 mostra que,
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para uma rede SD-1500m, o valor ropt = 1000 m é a melhor distância para se medir o sinal
característico, denominado S(1000).

Figura 14 – Relação entre ropt e o espaçamento de uma rede SD. Para a rede SD-1500 m,
o valor característico a ser considerado está a uma distância ótima de 1000 m,
ropt = 1000 m. Extraído de [43].

Um exemplo de uma reconstrução de um evento vertical realizada pela rede SD
é mostrado na Figura 15. Identificado como “Event 13357690”, esse evento pode ser
visualizado pelo monitor através de um programa que resume as principais informações
relacionadas, como o número de estações disparadas, o ajuste LDF e os sinais registrados
nas PMTs dos tanques acionados a diferentes distâncias do core do chuveiro. Por meio
desses parâmetros, é possível reconstruir a direção desse chuveiro com um ângulo zenital
de 28◦ [1].

3.1.3 Reconstrução da energia para eventos verticais

A reconstrução da energia dos eventos verticais pela rede SD é obtida utilizando-se
uma calibração a partir dos dados coletados simultaneamente pelos detectores de superfície
e de fluorescência, chamados eventos híbridos, conforme descreveremos na sequência. Uma
vez que a geometria do chuveiro seja conhecida, a radiação fluorescente coletada pela
abertura do FD, em função do tempo, pode ser convertida em energia depositada em
termos do deslocamento do chuveiro na atmosfera. As duas principais radiações captadas
pelos detectores de fluorescência provêm da luz fluorescente resultante da desexcitação
de moléculas de nitrogênio e fótons de radiação Cherenkov. Os fótons Cherenkov sofrem
espalhamento Rayleigh, para partículas consideravelmente menores que o comprimento
de onda dos fótons (moléculas de ar), e espalhamento Mie, para partículas com diâmetro
maior que o dobro do comprimento de onda da luz (aerossóis) [45]. Portanto, a luz total
captada pelo FD num tempo ti na profundidade na atmosfera Xi, será dada pela soma da
radiação de fluorescência, yfi , pela radiação dos fótons Cherenkov captados diretamente,
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Figura 15 – Exemplo de evento vertical com energia reconstruída de ∼ 3× 1019 eV. Acima
à esquerda: o detalhe da rede vista de cima com 8 estações disparadas. Acima
à direita: o ajuste da LDF para esse chuveiro de ângulo zenital 28◦. O valor
característico S(1000) é destacado por um quadrado vermelho. Abaixo: Traços
FADC de dois SDs a uma distância de 650 e 1780 m do core do chuveiro.
Extraído de [1].

yCdi , e daqueles captados pelo espalhamento, yCsi :

yi = yfi + yCdi + yCsi . (3.3)

As quantidades contidas na Equação (3.3) são afetadas pela fração de fótons Cherenkov
emitida num ângulo βi em relação ao eixo do chuveiro e pela atenuação da radiação numa
mudança de profundidade Xi para Xj , definida como τij [45]. Considerando que Wi denota
a energia depositada por unidade de comprimento e Ti representa a fração de fótons que
chega ao detector a uma distância ri a partir do ponto Xi num tempo ti, a Figura 16
ilustra a emissão de luz fluorescente, o feixe Cherenkov ao longo do eixo do chuveiro e as
contribuições de luz Cherenkov direta e espalhada captadas pelo FD.

Devido à extensão lateral dos chuveiros atmosféricos, apenas uma amostra da luz do
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Figura 16 – Esquema da captação de luz fluorescente e luz Cherenkov direta e espalhada
em duas posições diferentes em relação ao FD acionado. Os círculos sólidos
representam a emissão de luz fluorescente isotrópica. Os arcos pontilhados
representam a radiação Cherenkov produzida ao longo do eixo do chuveiro.
As setas pontilhadas com traços indicam os fótons captados diretamente pela
radiação Cherenkov ao passo que as setas pontilhadas com pontos indicam os
fótons captados pelo espalhamento da radiação Cherenkov. Extraído de [45].

chuveiro é captada. Portanto, para se obter o perfil completo estimado da energia máxima
depositada longitudinalmente pelo chuveiro, é preciso utilizar uma função para ajustar os
dados coletados experimentalmente. A energia total depositada longitudinalmente pelo
chuveiro em função da quantidade de matéria atravessada na atmosfera, X, é ajustada
pela função de Gaisser-Hillas [46], dada por

fGH(X) =
(
dE

dX

)
max

(
X −X0

Xmax −X0

)(Xmax−X0)/λ
e(Xmax−X0)/λ, (3.4)

onde os parâmetros livres,
(
dE
dX

)
max

, X0, λ e Xmax são determinados através do método de
máxima verossimilhança. Finalmente, a energia calorimétrica depositada pelo chuveiro é
obtida pela integração da Equação (3.4).

Um exemplo de reconstrução de um evento híbrido, registrado tanto pela rede SD
quanto pelos telescópios de fluorescência, é exibido conforme a Figura 17. Trata-se um
evento registrado em 2005 pela Colaboração Auger sob a identificação id 200534001935. A
direção de chegada estimada deste evento é (φ, θ) = (26,7◦±0,3◦; 191,4◦±0,6◦)FD/(26,5◦±
0,2◦; 192,2◦ ± 0,5◦)SD disparando 10 estações SD [47]. A imagem ótica sobre a câmera
do telescópio de fluorescência Los Morados é exibida na Figura 17(a). Como o número
de pixels nesta estação é quase 10 vezes maior que o número de tanques acionados, a
geometria do chuveiro reconstruída pelas informações obtidas pela cronometragem do
FD é bem mais precisa do que aquela medida pelo detector de superfície. O tempo de
registro do desenvolvimento longitudinal do chuveiro é da ordem de 220 × 100 ns ao
passo que a frente do chuveiro alcança o solo em ∼ 2000 ns (veja as Figuras 17(c) e
17(d)). Após separar as diferentes contribuições para a radiação que chega à abertura
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no FD, conforme Figura 17(b), o perfil de reconstrução é realizado. Para esse evento em
particular, os fótons Cherenkov espalhados são dominantes sobre a luz Cherenkov direta,
uma vez que a direção do chuveiro atmosférico está apontando para a direção oposta ao
telescópio. O perfil da energia depositada em função da profundidade na atmosfera, dada
em g/cm2, é mostrado na Figura 17(e). A energia do chuveiro é calculada via integração
da função Gaiser-Hillas, definida na Equação (3.4), e ajustada conforme a linha vermelha
exibida na figura, sobre todo o comprimento da trajetória do chuveiro. O máximo desta
função ocorre em Xmax = (775 ± 6) g/cm2. Finalmente, na Figura 17(f), é mostrado o
sinal no SD em função da distância ao core do chuveiro. A linha azul representa o ajuste
realizado utilizando a função modificada NKG, conforme definida na Equação (3.2). O sinal
registrado na estação mais próxima do core do chuveiro é identificado por um círculo azul,
sendo destacado por um círculo vermelho deslocado para baixo. Os triângulos representam
as estações sem sinal, utilizadas como limites superiores no ajuste realizado. O sinal a 1000
m do core do chuveiro, S(1000), é destacado com um “x” em vermelho, correspondendo a
um valor de (142,1± 5,5) VEM.

Assumindo que o fluxo de raios cósmicos primários é isotrópico, é possível obter uma
curva de atenuação do sinal para os dados utilizando um método conhecido como Corte
de Intensidade Constante (CIC - Constant Intensity Cut). Essa atenuação do chuveiro de
partículas é necessária uma vez que o sinal característico S(1000) decresce com o ângulo
zenital. A curva de atenuação é ajustada por um polinômio de terceiro grau em x e definida
por:

fCIC = 1 + ax+ bx2 + cx3, (3.5)

onde a, b e c são parâmetros e x = cos2θ − cos2θ̄, com θ̄ = 38◦, o ângulo mediano tomado
como referência para converter S(1000) para S38 ≡ S(1000)/fCIC(θ). De fato, S38 pode ser
interpretado como o sinal que um chuveiro produziria a 1000 m do seu core se ele tivesse
chegado com um ângulo zenital de 38◦, conforme ilustra a Figura 18(a). Nessa figura, uma
curva de atenuação é ajustada de modo que um valor de S38 ∼ 50 VEM é obtido.

Os eventos híbridos de alta qualidade, com reconstrução de ângulos zenitais menores
que 60◦, são utilizados como referência para relacionar o sinal do SD com a medida da
energia depositada pelo chuveiro, energia quase-calorimétrica EFD, conforme é medida
pelo FD. A correlação entre EFD e S38 é obtida pelo método de máxima verossimilhança,
levando em conta a evolução das incertezas com a energia. Ela pode ser descrita como
uma lei de potência:

EFD = A (S38/V EM)B , (3.6)

onde os parâmetros A e B são ajustados a partir dos dados com valores iguais a (1,90±
0,05) × 1017 eV e 1,025 ± 0,007, respectivamente. Devido ao grande número de eventos
registrados, os erros sistemáticos associados à reconstrução da energia do SD devido à
calibração cruzada são menores que 2% sobre a faixa de energia medida [48]. A Figura
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 17 – Exemplo de reconstrução de um evento híbrido. (a) Traço registrado pelo
chuveiro numa câmera do detector de fluorescência. (b) Perfis das radiações
direta e espalhada captadas pela abertura do FD. (c) Informação temporal
registrada no telescópio de fluorescência e (d) no SD. (e) Energia depositada em
função da profundidade do chuveiro na atmosfera. A linha vermelha representa
o ajuste realizado pela fGH com parâmetros otimizados pelo método da máxima
verossimilhança. (f) O sinal no SD em função da distância em relação ao core
do chuveiro. O ajuste aqui foi realizado pela função modificada NKG. O sinal
característico, S(1000), é identificado por um “x” em vermelho. Extraído de
[47].
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18(b) ilustra a relação entre S38 e EFD. Correlacionando o valor obtido pelo gráfico à
esquerda, S38 ∼ 50 VEM, é possível reconstruir a energia da partícula primária em ∼ 10,5
EeV.

(a) (b)

Figura 18 – (a) Exemplo de curva de atenuação. O valor exibido através da reta pontilhada
indica S38 ∼ 50 VEM. (b) Exemplo de correlação entre S38 e EFD obtida
a partir de eventos híbridos, correspondendo a uma energia ∼ 10,5 EeV.
Extraído de [1].
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Figura 19 – Comparação entre o sinal de uma estação SD gerado por um evento vertical
com ângulo zenital reconstruído ∼ 22◦ (à esquerda) e inclinado com ângulo
zenital reconstruído de ∼ 80◦ (à direita). Ambos os sinais medidos a 1 km do
core do chuveiro. Extraído de [49].

3.2 Reconstrução de eventos inclinados

A análise de chuveiros inclinados, isto é, com ângulos zenitais maiores que 60◦,
permite um aumento na exposição do detector de ∼ 30%, estendendo a cobertura do céu
a regiões não observáveis quando se considera apenas eventos verticais. Por percorrerem
uma distância maior na atmosfera, a componente eletromagnética dos chuveiros inclinados
é absorvida, restando basicamente a componente muônica para detecção. A Figura 19
exibe o sinal de um evento vertical (θ ∼ 22◦) comparado com um outro sinal produzido
por um evento inclinado (θ ∼ 80◦), ambos registrados por tanques distantes 1 km do core
do chuveiro. Devido à contribuição da componente eletromagnética, o sinal registrado pelo
evento vertical é mais espalhado no tempo, ao passo que no evento inclinado o sinal é mais
concentrado, por ser basicamente dominado pela componente muônica do chuveiro. Além
disso, eventos inclinados são capazes de disparar um número muito maior de estações SD
e, consequentemente, aumentar a eficiência de detecção, uma vez que ela depende da sec θ
[49].

A seleção de eventos inclinados segue basicamente o mesmo algoritmo considerado
para eventos verticais, conforme descrito na Subseção 3.1.1. A direção de chegada para
eventos com ângulos zenitais maiores que 60◦ também é obtida de forma similar àquela
para eventos com ângulos zenitais menores que 60◦, ajustando os tempos iniciais medidos
pelas estações acionadas em relação a uma frente plana do chuveiro corrigida para pequenos
atrasos associados à propagação de múons [50]. Pelo fato da componente muônica de
chuveiros inclinados sofrer grande influência do campo geomagnético, uma reconstrução
diferenciada da energia para esses chuveiros é baseada no fator de escala N19. Tal fator
relaciona a densidade de múons modelada no solo a uma distância ~r do core do chuveiro,
ρµ(~r), com a densidade média de múons no solo obtida pelas simulações de chuveiros
iniciados por prótons com uma energia de 1019 eV, à mesma distância ~r, ρµ,19(~r, θ, φ),
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considerando o modelo de interação hadrônica QGSJETII-03 [51], isto é,

N19 = ρµ(~r)
ρµ,19(~r, θ, φ) . (3.7)

Um exemplo do número de impactos de múons no solo por estação SD, obtido por
simulações conforme mencionado anteriormente, é exibido na Figura 20. Nessa figura, o
valor de ρµ,19 foi estimado para θ = 80◦ e φ = 0◦, em coordenadas cilíndricas em torno do
eixo do chuveiro. As partículas chegam da direita para a esquerda na projeção mostrada
na figura.

Figura 20 – Número esperado de impactos de múons no solo por estação utilizando-se
como referência o perfil de ρµ,19 para um chuveiro com eixo de inclinação de
80◦ em θ e 0◦ em azimute, em coordenadas cilíndricas ao redor do core do
chuveiro. Partículas que chegam primeiro ao solo estão mais à direita enquanto
que partículas que chegam mais tarde estão mais à esquerda. Extraído de [52].

Finalmente, é possível relacionar o valor de N19 com a energia da partícula primária,
de modo semelhante àquele utilizado na reconstrução de eventos verticais, conforme descrito
na Subseção 3.1.3. Levando-se em conta as diferenças nos cortes de qualidade e na própria
reconstrução de eventos inclinados, utilizam-se eventos híbridos com ângulos zenitais
maiores que 60◦. A calibração cruzada é descrita novamente por uma lei de potência que
se ajusta ao sinal do chuveiro em função da energia depositada, coletada pelos telescópios
de fluorescência,

N19 = A′
(
EFD/1019eV

)B′

, (3.8)

onde os parâmetros A′ e B′ são obtidos pelo método de máxima verossimilhança. Invertendo
a função ajustada, a energia estimada pelo SD é dada por ESD = A (N19)B, com os seguintes
parâmetros de calibração: A = (5,701±0,086)×1018 eV e B = (1,006±0,018). A Figura 21
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exibe a correlação entre o parâmetro N19 e a energia reconstruída pelo FD, EFD, para 255
eventos híbridos com ângulo zenital θ > 60◦. Tal ajuste gera uma resolução de (19± 1)%
para a energia média resultante reconstruída pelo SD.

Figura 21 – Correlação entre o tamanho de chuveiro e a energia depositada na atmosfera,
conforme coletada pelos FDs, para eventos híbridos inclinados. A linha azul
representa o melhor ajuste para os dados. A correspondente distribuição da
razão entre a energia do SD, ESD, e a energia do FD, EFD, é mostrada em
detalhe. Extraído de [53].
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4 Principais Resultados do Observatório Pi-
erre Auger

Como foi destacado anteriormente, a construção do Observatório Pierre Auger tem
por objetivo principal estudar as direções de chegada, a composição química e o espectro
de energia dos UHECRs (E > 1018 eV). Desde do início de sua operação, em 2004, vários
resultados já foram reportados, aumentando extremamente nosso conhecimento sobre
as partículas provenientes do espaço nesta faixa de energia. Adicionalmente, os dados
colhidos pela Colaboração Auger permitem o estudo das interações hadrônicas em energias
superiores àquelas atingidas nos aceleradores de partículas. Neste capítulo, iremos abordar
os resultados mais relevantes já publicados pela Colaboração Pierre Auger, destacando
aqueles relacionados aos estudos das direções de chegada dos raios cósmicos. Uma vez que
este é o principal tema desta tese, será dada ênfase a uma importante contribuição que
realizamos para a publicação do artigo [2], na qual mostramos não haver inconsistência
entre os resultados obtidos nesta referência, onde se utilizam somente dados colhidos pela
Colaboração Auger, e aqueles produzidos em uma análise anterior considerando os dados
das Colaborações Auger e Telescope Array [3].

4.1 Espectro de energia

Na Seção 1.3, descrevemos o espectro de energia dos raios cósmicos e as mudanças
nos índices espectrais para faixas de energias mais baixas. Em relação ao estudo sobre o
espectro de energia de UHECRs, isto é, E > 1018 eV, a Colaboração Pierre Auger confirmou
mais duas outras mudanças no índice espectral [39]: uma terceira, chamada “tornozelo”,
para ETornozelo = (4,8±0,1±0,8)×1018 eV, e uma quarta, para ES = (42,1±1,7±7,6)×1018

eV, onde uma supressão abrupta no fluxo, é observada. A Figura 22 mostra o fluxo de
UHECRs medido pelo Observatório Auger nessas faixas de energias. A região conhecida
como “tornozelo”, poderia ser explicada pelo chamado Dip Model [54]. Nesse modelo, as
partículas, consideradas prótons, sofreriam degradação de sua energia pela produção de
pares resultantes da interação com a radiação cósmica de fundo ao se propagarem por
distâncias cosmológicas. Na região da forte supressão do fluxo, o processo dominante seria
o resultado da perda de energia por fotoprodução de píons, devido à interação do próton
com a CMB, o que acarretaria na rápida perda de energia do próton. Esta supressão é
conhecida como efeito GZK, abordado na Seção 1.2. Porém, ainda restam dúvidas se essa
supressão é uma prova da constatação do efeito GZK ou se está relacionada à máxima
energia de injeção de partículas das fontes [55].
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Figura 22 – À esquerda: fluxo de UHECRs medido pelo Observatório Pierre Auger. As
barras de erro representam as incertezas estatísticas. À direita: espectro de
energia combinado, ajustado a um fluxo teórico. O número de eventos é exibido
acima dos pontos que estão posicionados nos valores médios de log10 (E/eV).
Extraído de [39].

Dentro das incertezas sistemáticas, o espectro de energia medido pela Colaboração
Auger é compatível com as medidas realizadas pelas Colaborações Telescope Array (TA) [56]
e HiRes [57]. Enquanto as energias medidas para a região do tornozelo pelas Colaborações
Auger e TA diferem apenas de 10%, a energia correspondente à supressão do fluxo é
deslocada em 70% para energias mais elevadas no espectro do TA, conforme pode ser visto
na Figura 23 [39].

Figura 23 – Comparação dos espectros de energia de raios cósmicos medidos pelas Cola-
borações Auger e Telescope Array. As diferenças nos índices espectrais para
energias mais altas, embora dentro das incertezas sistemáticas, têm sugerido
uma dependência do fluxo com a declinação. Extraído de [39].
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4.2 Limites nos fluxos de fótons e neutrinos
A procura por fótons e neutrinos de ultra-alta energia é importante para restringir

os modelos relacionados à origem dessas partículas nessa faixa de energia, além de esclarecer
se a supressão observada no fluxo de raios cósmicos a energias mais elevadas se deve à
interação destas partículas com a radiação cósmica de fundo.

Devido ao fato da seção de choque de interação dos neutrinos ser extremamente
pequena, chuveiros atmosféricos podem ser induzidos pela sua interação com a crosta
terrestre, para neutrinos com ângulo zenital entre 90◦ < θ < 95◦, ou pela interação com
a atmosfera, para partículas com ângulo zenital entre 60◦ < θ < 90◦ [58]. A Figura 24
ilustra diferentes tipos de chuveiros inclinados que podem ser detectados pelo Observatório
Pierre Auger. São mostrados, nessa figura, um chuveiro inclinado regular produzido por
um próton interagindo no alto da atmosfera, um chuveiro bem mais inclinado induzido por
um neutrino que percorre uma longa distância penetrando na atmosfera, DGν (Downward-
going), e um neutrino do τ , ντ , interagindo com a crosta terrestre, ESντ (Earth-skimming).
Este produz um lépton τ que, ao decair, induz um chuveiro de baixo para cima. Além disso,
também é mostrado um outro neutrino do tau, ντ , que ao interagir com as montanhas
(DGτν), produz um lépton τ que, ao também decair, inicia um chuveiro bem próximo ao
SD.

Figura 24 – Representação de diferentes tipos de chuveiros inclinados que podem ser
detectados pela rede SD do Observatório Pierre Auger. São mostrados um
chuveiro inclinado regular induzido por um próton, um chuveiro induzido
por um neutrino DGν (Downward-going) e dois chuveiros produzidos por
neutrinos do τ : ESντ (Earth-skimming) e DGντ , interagindo com a crosta
terrestre e as montanhas, respectivamente. Extraído de [48].

Por outro lado, chuveiros induzidos por fótons de ultra-alta energia são caracteriza-
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dos pelo baixo conteúdo muônico e por altos valores médios da profundidade atmosférica
do máximo do chuveiro, Xmax, quando comparados com chuveiros iniciados por núcleos de
mesma energia [59].

Os limites superiores dos fluxos de fótons e neutrinos de ultra-alta energia, estabele-
cidos pelo Observatório Pierre Auger, têm ajudado a descartar alguns modelos de fontes de
UHECRs. Modelos como o top-down, conforme descrito na Subseção 1.1.1, baseiam-se na
ideia de que raios cósmicos altamente energéticos poderiam ser o resultado do decaimento
de outras partículas supermassivas e, portanto, produziriam um grande fluxo de fótons
e neutrinos [60]. Por outro lado, modelos nos quais a produção de fótons e neutrinos é
originada a partir de secundários gerados na propagação do raio cósmico com a radiação
cósmica de fundo produzem fluxos muito menores. Na Figura 25, os modelos para fótons são
representados por GZK [61], top-down (TD), Z-burst, (SHDM) [62], SHMD’ [63], enquanto
que modelos para neutrinos, são representados por TD [64], Z-burst [65]. Como pode ser
observado, os limites superiores atuais para os fluxos de fótons e neutrinos desfavorecem
significativamente os modelos top-down. Para fótons, os limites são ainda mais confiáveis,
uma vez que dependem somente da simulação de chuveiros eletromagnéticos e não de
suposições sobre interações hadrônicas em altas energias [39].

Figura 25 – Limites sobre os fluxos de fótons e neutrinos de ultra-alta energia. À esquerda:
os valores esperados de acordo com simulações baseadas em modelos top-down
e GZK são exibidos. As setas identificadas por A, Y e TA, representam os
limites detectados pelos experimentos AGASA, Yakutsk e Telescope Array,
respectivamente. Aquelas identificadas por SD e Hyb representam os resultados
do Observatório Auger detectados pelo SD e pelo modo de detecção híbrido. À
direita: limites sobre o fluxo de neutrinos conforme medidos por experimentos
como IceCube, Auger e ANITA-II. Observe que o limite imposto pelos dados
do Observatório Auger é o menor entre todos os experimentos [39].
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4.3 Inferência sobre a composição química da partícula primária
A inferência sobre a composição química da partícula primária é realizada através

da análise da profundidade de produção de múons no chuveiro atmosférico, da assimetria
do risetime1 do disco do chuveiro formado no nível do solo e, mais notadamente, da
profundidade na atmosfera onde a produção de partículas alcança um máximo, Xmax, ao
longo do desenvolvimento do chuveiro. De todos os observáveis envolvidos na reconstrução
da composição da partícula primária, o Xmax, medido pelo FD, é aquele que apresenta
menores incertezas sistemáticas [39].

O valor médio da profundidade do máximo do chuveiro, 〈Xmax〉, e medidas da
flutuação do Xmax, σ(Xmax), são mostrados na Figura 26, juntamente com a previsão
teórica de modelos, considerando próton e ferro como a partícula primária. A comparação
de Xmax e σ(Xmax) com os modelos de interação hadrônica como o EPOS-LHC [66],
Sibyll2.1 [67] e QGSJetII-04 [68] mostra que a composição da partícula primária tende a
ser predominantemente mais leve de 1018 eV até ∼ 3× 1018 eV e uma possível transição
para elementos mais pesados seria observada para energias maiores. Esta interpretação é
apoiada pelo comportamento da variância do Xmax na mesma região de energia [69].

Figura 26 – À esquerda: valores das médias do Xmax em função da energia. Também são
exibidas as previsões dos modelos EPOS-LHC, Sibyll2.1 e QGSJetII-04. À
direita: flutuações das medidas do Xmax. Em ambas as figuras, o último ponto
representa o valor correspondente a todos os eventos com energia E > 3×1019

eV. Extraído de [69].

4.4 Interações hadrônicas em altas energias
Além dos estudos relacionados à astrofísica dos UHECRs, a Colaboração Pierre

Auger também tem contribuído para avanços na área de interações hadrônicas em altas

1 Risetimes são os tempos necessários para que as respostas das PMTs alcancem 50% de sua carga total.
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energias. Afinal, estas partículas possuem energias muito superiores àquelas produzidas
pelos aceleradores da atualidade. Foi explorando essa particularidade que a seção de choque
próton-ar foi estimada a partir dos dados registrados pelo Observatório Pierre Auger [70].
A estratégia utilizada foi desenvolvida em dois passos. Primeiro, foi medido um observável
do chuveiro atmosférico com alta sensibilidade à seção de choque. Conforme mostrado por
Engel et al.[71], a cauda da distribuição do Xmax é sensível à seção de choque de interação.
Como a análise de 〈Xmax〉 e das flutuações do Xmax, σ(Xmax), indicam que a região de
energia entre 1018 eV e 1018,5 eV apresenta uma fração substancial de prótons, a cauda da
distribuição dos Xmax de chuveiros mais penetrantes pode ser utilizada para obtenção da
seção de choque próton-ar. Segundo, a medida relacionada à cauda da distribuição é então
convertida para a seção de choque de produção de partículas para a interação próton-ar.
A correspondente energia média no referencial do centro de massa para a interação entre
um próton, nesta faixa de energia, e um nucleon, é 57 TeV, significativamente maior que a
energia atingida no LHC (Large Hadron Collider) [72, 73]. Na Figura 27(a), o valor da
seção de choque próton-ar, σprodp−ar =

[
505± 22(stat) +28

−36(sys)
]
mb2, obtida pela Colaboração

Auger, para a energia do centro de massa igual a ECM = [57± 0, 3(stat)± 6(sys)] TeV, é
comparada com os valores previstos por modelos e outras medidas realizadas por HiRes
[74], Fly’s eye [75], ARGO-YBJ [76] e Akeno [77]. Em todos os casos, com exceção dos
resultados do Observatório Auger, é considerada uma composição puramente de prótons.

A seção de choque próton-ar pode ser convertida para as seções de choque inelástico
e total próton-próton, utilizando uma extensão do modelo de Glauber [78]. Os resultados ob-
tidos para as seções de choque inelástico e total próton-próton são, respectivamente, iguais
a σinel

pp =
[
92± 7(stat)+9

−11 ± 7(Glauber)
]
mb e σtotal

pp =
[
133± 13(stat)+17

−20 ± 16(Glauber)
]

mb. Uma comparação do resultado da seção de choque inelástico próton-próton, inferida
pela Colaboração Auger, com os dados dos aceleradores e os modelos de interação hadrônica
utilizados, é mostrada na Figura 27(b). Nessa figura, as barras externas representam os
erros estatísticos enquanto as internas referem-se aos erros sistemáticos.

Outra grande contribuição da Colaboração Pierre Auger, no contexto de interações
hadrônicas a altas energias, se deve à primeira medida híbrida do número médio de múons
em chuveiros inclinados [52]. O déficit encontrado para partículas com energias da ordem de
1019 eV, varia de 30% a 80+17

−02(sys)%, dependendo do modelo utilizado. A Figura 28 ilustra
essa grande discrepância entre os dados experimentais e as extrapolações dos modelos de
interação hadrônica. São exibidos os valores médios da razão entre o número de múons
detectados no solo e o número de múons produzidos por chuveiros iniciados por prótons
com energia do primário de 1019 eV, 〈Rµ〉 = Nµ/Nµ,19, dividido pela energia do chuveiro,
conforme obtidos a partir de 174 eventos híbridos com energia acima de 4 EeV.

2 Em unidades no SI, a seção de choque é dada por m2. No entanto, em Física Nuclear ou Física de
Partículas, a unidade convencional é o barn (b), onde b = 10−28 m2. Portanto, mb = 10−31m2.
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(a) (b)

Figura 27 – (a) Valores da seção de choque próton-ar conforme medidas realizadas pela
Colaboração Auger e outros experimentos. No caso dos dados do Observatório
Auger, as barras internas se referem às incertezas estatísticos e as barras
externas às incertezas sistemáticas. (b) Comparação da seção de choque
inelástico próton-próton obtida pelos modelos de interação hadrônica e pelos
dados dos aceleradores. O círculo preto representa o valor estimado a partir
dos dados da Colaboração Auger. Extraído de [70].

Figura 28 – Conteúdo muônico médio 〈Rµ〉 por energia do chuveiro em função da energia
do chuveiro, E. A região sombreada representa os erros estatísticos na linha
ajustada aos dados. Extraído de [52].

Tal discrepância aumenta a motivação para melhorar a detecção da componente
muônica medida pela rede SD, sendo esta a principal razão do aprimoramento dos detectores
do Observatório Pierre Auger, conforme destacaremos no próximo capítulo.
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4.5 A distribuição das direções de chegada

A distribuição das direções de chegada dos raios cósmicos é uma importante
ferramenta para revelar a origem destas partículas, sendo, portanto, o objeto de estudo da
presente tese. Desta forma, uma revisão detalhada dos resultados obtidos pela Colaboração
Pierre Auger, com relação à identificação de anisotropias no fluxo dos raios cósmicos, é
necessária para o perfeito entendimento das análises que descreveremos no decorrer deste
trabalho. Dada a diferença nas anisotropias esperadas para diferentes faixas de energia,
descreveremos os principais resultados em duas partes. Primeiramente, reportaremos as
pesquisas sobre a procura de anisotropias nas direções de chegada dos raios cósmicos mais
energéticos (E > 40 EeV) em escalas pequenas e intermediárias e, em seguida, passaremos
a descrever as indicações de anisotropias em larga escala, obtidas através da procura de
dipolos e quadrupolos em uma e em três dimensões. Nesta parte, aproveitaremos o ensejo
para descrever uma contribuição significativa do nosso estudo para o artigo mais recente
da Colaboração Auger sobre anisotropia em larga escala, publicado no ano passado.

4.5.1 Direções de chegada dos raios cósmicos mais energéticos detectados
pelo Observatório Pierre Auger

A identificação da origem dos raios cósmicos mais energéticos é uma tarefa bastante
difícil em razão da baixa intensidade do seu fluxo na Terra, somado às deflexões magnéticas
experimentadas por tais partículas ao longo de suas trajetórias. No entanto, a distribuição
das direções de chegada pode constituir importante ferramenta para o entendimento das
fontes dos raios cósmicos caso a distribuição dessas fontes não seja uniforme e as deflexões
sejam pequenas. Caso a supressão observada no fluxo de partículas com energia acima de
∼ 40 EeV [79] seja devida ao mecanismo GZK, uma limitação na distância para a qual
uma fonte poderia contribuir para o fluxo na Terra é esperada. Se a distribuição de fontes
no universo local não for homogênea, uma correlação entre as direções de eventos e fontes
próximas poderia ser medida para o caso de raios cósmicos com baixo número atômico Z.

Em 2007, a Colaboração Pierre Auger reportou uma correlação entre as direções de
chegada dos raios cósmicos mais energéticos e potenciais fontes extragalácticas, usando o
catálogo Véron-Cetty e Verón de galáxias de núcleo ativo [80]. O número de raios cósmicos
com energia acima de um limiar, Eth, que chegam a uma distância angular máxima Ψ de
uma AGN, com distância D < Dmax, foi medido e comparado com previsões assumindo
distribuições isotrópicas para as partículas primárias. Após uma varredura inicial sobre
os parâmetros, utilizando eventos verticais, a correlação de isotropia mais significativa
foi encontrada para Eth = 57 EeV, Ψ = 3,1◦ e distância máxima Dmax = 75 Mpc. Este
conjunto de parâmetros foi utilizado em um conjunto de dados independente subsequente
para o qual se encontrou uma fração de correlação f = 69+11

−13%, correspondendo a uma
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probabilidade de 1,7 × 10−3 de ocorrer por acaso [20]. Em 2010, a mesma análise foi
aplicada a um conjunto de dados com maior estatística, resultando em uma fração de
correlação muito menor, f = 38+7

−6% [81]. Uma atualização mais recente desta análise
obtém uma fração de correlação f = 28,1+3,8

−3,6% [82]. Este resultado é somente 2σ acima
da fração esperada pela hipótese de distribuição isotrópica fiso = 21% e, portanto, não
fornece nenhuma indicação significativa de anisotropia.

A Figura 29 mostra os mapas celestes obtidos pela Colaboração Pierre Auger nas
três análises descritas acima. Na Figura 29(a) são mostradas as direções de chegada dos
27 eventos com energias acima de 57 EeV (círculo negros de 3,1◦ de raio) e as direções de
472 AGNs a uma distância de até 75 Mpc da Terra. Na Figura 29(b) podem ser vistas as
direções de chegada dos 69 eventos utilizados na análise de 2010 (pontos pretos) juntamente
com as direções das AGN’s (círculos azuis). Note que o número de AGNs é reduzido nesta
segunda análise, pois nesta figura são mostradas somente aquelas na região de exposição
do Observatório Auger. Finalmente, a Figura 29(c) apresenta a direção de chegada dos
231 eventos usados na análise de 2015. Os círculos pretos (brancos) representam eventos
verticais (inclinados). O tamanho dos círculos refere-se à energia do evento. Os diferentes
valores dos limiares de energia nas três análises citadas devem-se a uma mudança na
calibração de energia dos eventos. Nos três mapas, a escala de cor é proporcional à exposição
relativa do Observatório Pierre Auger.

Testes adicionais de anisotropia intrínseca, aplicados para eventos com energia
E > 40 EeV, foram realizados calculando a significância estatística dos excessos de eventos
em janelas circulares em torno de suas direções e usando a função de auto-correlação angular.
O painel à direita da Figura 30 apresenta a fração f(Ψ, Eth) das simulações baseadas em
distribuições de eventos isotrópicos que apresentaram um número de pares maior ou igual
aos dados. O painel à esquerda da Figura 30 apresenta o mapa da significância de Li e
Ma [83] para excessos de eventos em janelas circulares de 12◦ centradas nos eventos com
E ≥ 54 EeV. Ambos os testes produzem resultados que são compatíveis com o esperado a
partir de uma distribuição de eventos isotrópica.

Adicionalmente, um estudo de correlação cruzada com fontes de três catálogos
astrofísicos complementares, distantes até 200 Mpc, foi realizado, juntamente com uma
análise específica dos eventos em torno da galáxia Centaurus A. Os resultados corres-
pondentes aos parâmetros que minimizam a probabilidade de isotropia para análises de
correlação cruzada estão resumidos na Tabela 1.

Portanto, embora haja resultados intrigantes, não foi possível estabelecer, de
maneira indubitável até o momento, correlações em pequena escala entre as direções de
chegada dos raios cósmicos detectados pela Colaboração Auger e possíveis fontes ou regiões
de fontes. De todo modo, é digno de nota mencionar a existência de uma região de 15◦,
centrada na direção de Centarus A, contendo um excesso de eventos. Embora este excesso
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(a)

(b)

(c)

Figura 29 – Mapas do céu em coordenadas galácticas. (a) 27 eventos com energias acima
de 57 EeV (círculos pretos) e as direções de 472 AGNs (pontos vermelhos) a
uma distância de até 75 Mpc da Terra, centradas numa janela angular de 3,1◦,
conforme extraído de [20]. (b) 69 eventos com energias superiores a 55 EeV
(pontos pretos) e 318 AGNs a uma distância de 75 Mpc centradas numa janela
angular de 3,1◦ (círculos azuis), conforme extraído de [81]. (c) 231 eventos com
energias acima de 53 EeV. Os círculos pretos (brancos) representam eventos
verticais (inclinados). O tamanho dos círculos indica a energia do evento.
Extraído de [82]. A escala de cor nos três mapas é proporcional à exposição
relativa do Observatório Pierre Auger.
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Figura 30 – Esquerda: mapa de significância de Li e Ma em coordenadas galácticas para os
excessos encontrados em janelas circulares de 12o centradas nas direções dos
eventos com E ≥ 54 EeV. Também estão indicados o Plano Super Galáctico
(linha pontilhada) e a posição de Centaurus A. Direita: fração f obtida na
autocorrelação de eventos em função de Ψ e Eth. A cruz branca indica o
mínimo valor de f obtido. Extraído de [79].

Objetos Eth[EeV] Ψ[◦] D [Mpc] f P (%)
Galáxias 2MRS 52 9 90 1, 5× 10−3 24
AGNs rápidas 58 1 80 6× 10−5 6

Galáxias de rádio 72 4,75 90 2× 10−4 8
Centaurus A 58 15 - 2× 10−4 1,4

Tabela 1 – Resumo dos resultados correspondentes aos parâmetros que minimizam a
probabilidade de isotropia para análises de correlação cruzada. P representa a
probabilidade de isotropia. Extraído de [79].

não tenha significância estatística acima de 3σ, é interessante observar que a Colaboração
TA, recentemente, reportou um excesso para uma escala angular similar. A Figura 31
mostra os excessos detectados por ambas Colaborações.

Figura 31 – Mapas celestes contendo regiões de excesso de eventos com E > 5,5× 1019 eV
após a aplicação de um filtro gaussiano de resolução angular de 20◦. Os resul-
tados relativos ao hemisfério norte (sul) foram reportados pela Colaboração
Telescope Array (Auger). Extraído de [84].
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4.5.2 Indicações de anisotropia em larga escala nas direções de chegada dos
raios cósmicos detectados pelo Observatório Pierre Auger

A distribuição das direções de chegada dos raios cósmicos em larga escala carrega
consigo importante pista para o entendimento da origem destas partículas. Notadamente,
o estabelecimento da energia para a qual o fluxo de raios cósmicos extragalácticos começa
a prevalecer sobre o fluxo das partículas originadas em nossa galáxia, constituiria um
importante passo para a compreensão dos vínculos que devem ser impostos sobre os
possíveis sítios aceleradores na galáxia e as fontes dos raios cósmicos mais energéticos.
Assim, as distribuições em larga escala das direções de chegada dos raios cósmicos, como
função de suas energias, é importante ferramenta para entendermos as assinaturas de
cenários astrofísicos, de origem galáctica na região de E ∼ 1 EeV, e de origem extragaláctica
para energias mais elevadas. Descreveremos a seguir as análises realizadas pela Colaboração
Pierre Auger sobre procura de anisotropias dipolares e quadrupolares, em uma e em três
dimensões, abrangendo uma extensa região em energia.

4.5.2.1 Análise harmônica em ascensão reta (1D)

Análises harmônicas em ascensão reta foram reportadas pela Colaboração Pierre
Auger em [85, 86]. Embora nenhum desvio significativo da isotropia tenha sido observado
para as amplitudes obtidas, características notáveis relacionadas à evolução das fases
com a energia, indo de 1016 eV até as mais altas energias foram observadas. A seguir,
destacaremos as técnicas utilizadas nestes estudos, a saber: a análise de Rayleigh [87] e o
método East-West [88].

De acordo com a análise de Rayleigh, para uma exposição direcional dependente
da ascensão reta, ω(α), o fluxo de raios cósmicos, Φ(α), pode ser decomposto em termos
de uma expansão harmônica da distribuição de chegada observada, dN/dα, como:

Φ(α) = 1
ω(α)

dN

dα
= aαo +

∑
n>0

aαn cos(nα) +
∑
n>0

bαn sen(nα). (4.1)

Os primeiros coeficientes harmônicos (n = 1), são suficientes para reconstruir as compo-
nentes equatoriais do dipolo, sob a hipótese de que a contribuição de momentos de ordens
superiores são desprezíveis. Os coeficientes de Fourier do fluxo podem ser estimados como:

aαn = 2
N

N∑
i=1

wi cos(nαi), bαn = 2
N

N∑
i=1

wi sen(nαi), (4.2)

onde N é o número total de eventos em uma dada faixa de energia e N = ∑N
i=1wi é um

fator de normalização. O valor de wi leva em conta as variações no tamanho da rede SD
em função do tempo, responsáveis por uma pequena modulação da exposição ω(α). Efeitos
sistemáticos na contagem de eventos podem ser induzidos por variações climáticas ao longo
da rede SD. Para eventos com energia acima de 1 EeV, estes efeitos podem ser eliminados,
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convertendo os valores atmosféricos da temperatura e pressão em valores de referência
[85]. Neste caso, a amplitude da componente equatorial do dipolo pode ser expressa como
rn =

√
(aαn)2 + (bαn)2, e a fase, φn = (1/n) arctg(bαn/aαn).

Abaixo de 1 EeV, os efeitos climáticos passam a ter significativo impacto sobre as
medições, sendo utilizado, para esta faixa de energia, o método East-West. Este método
leva em conta as diferenças entre as taxas de eventos medidas nos setores leste e oeste
do campo de visão do chuveiro atmosférico extenso [89]. Uma vez que as exposições
instantâneas de ambos os setores são iguais, essas diferenças permitem remover efeitos de
origem experimental ou atmosférica sem aplicar qualquer correção aos dados, embora haja
uma perda de sensibilidade para a modulação do primeiro harmônico. Assim, a amplitude,
rEW , e a fase, φEW , são calculadas modificando sutilmente a análise do primeiro harmônico
de modo a considerar as diferenças entre as taxas de eventos provenientes dos setores
leste e oeste. A amplitude do primeiro harmônico, r1, e sua fase, φ1, determinadas pelo
formalismo de Rayleigh, estão relacionadas com rEW e φEW através de

r1 = rEWπ
〈cos δ〉

2 〈senθ〉 e φ1 = φEW + π

2 , (4.3)

onde 〈cos δ〉 é o valor médio do cosseno das declinações dos eventos e θ é o ângulo zenital.

Aplicando a análise de Rayleigh e o método East-West para eventos detectados até
junho de 2011 com energia acima e abaixo de 1 EeV, respectivamente, uma constância
da fase em torno de ∼ 270◦ (compatível com a ascensão reta do centro galáctico) foi
observada para energias abaixo de 1 EeV, enquanto que uma mudança da fase para ∼ 100◦

(compatível com a ascensão reta do anti-centro galáctico) foi observada para energias mais
elevadas. Os valores encontrados para as amplitudes não apresentaram desvios significativos
em relação à distribuição isotrópica. Este resultado pode ser uma indicação de anisotropia,
uma vez que uma constância da fase em bins ordenados de energia é esperada aparecer
com um número menor de eventos do que o necessário para a amplitude se destacar
significativamente acima do ruído [85, 90]. Como as fases não foram definidas, a priori, foi
prescrito um teste para estabelecer, com dados posteriores a junho de 2011, se o efeito é
real ou não com um limiar de 99% C.L.3. Uma vez alcançada a exposição de 21.000 km2

sr ano para o arranjo de detectores com espaçamento de 1500 m, um sinal positivo de
anisotropia será reportado se uma das duas condições for cumprida:

• Utilizando os dados da rede SD-750 m, um alinhamento das fases em torno de
Φ = 263◦ for detectado pelo teste da razão de verossimilhança com uma probabilidade
menor que 0,5%, assumindo um sinal com uma amplitude de 0,5% sobre todas as
faixas de energia analisadas;

3 Nível de confiança (C.L. - Confidence Level)
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• Utilizando os dados da rede SD-1500 m, um alinhamento das fases em torno da
curva de transição definida pela prescrição for detectado pelo teste da razão de
verossimilhança com uma probabilidade menor que 0,5%, assumindo um sinal com
uma amplitude comparável ao ruído médio da rede SD-1500m em cada faixa de
energia.

Quase ao fim do teste, não parece haver alinhamento dos dados com os valores
predefinidos para as fases em nenhuma das condições acima. Uma possível explicação para
isso é que o método East-West possui eficiência em detectar anisotropias dipolares menor
que o método de Rayleigh. Um resultado positivo para o teste teria sido obtido se este
tivesse sido prescrito com a utilização do método de Rayleigh para energias abaixo de 1
EeV. À esquerda da Figura 32, são mostrados os valores das fases medidos para cada bin
de energia, para os eventos detectados utilizando a rede SD-750 m. À direita da mesma
figura, é exibido o status atual da prescrição sobre as fases para os dados coletados pela
rede SD-1500 m. Neste caso, o valor para a fase observada entre 2× 1018 eV e 4× 1018 eV
desvia significativamente da prescrição para a fase. Em ambos os casos, o teste prescrito
sobre as fases é mostrado com linhas pontilhadas. Os valores-p4 atuais obtidos a partir do
teste de verossimilhança, considerando a hipótese de isotropia, são de 40% para a rede
SD-750 m e 7% para a rede SD-1500 m [79].

Figura 32 – Esquerda: Status da prescrição das fases para os eventos medidos pelo arranjo
de detectores com 750 m de espaçamento usando o método East-West. A
fase prescrita para o teste, Φ = 263◦, é mostrada com uma linha tracejada.
Direita: Status da prescrição das fases para os eventos medidos com o arranjo
de detectores com 1500 m de espaçamento. O teste prescrito é mostrado por
uma linha tracejada. Extraído de [79].

4 O valor-p, p-value ou nível descritivo, é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou
mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula.
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4.5.2.2 Procura por padrões de anisotropia em larga escala utilizando a ascensão reta e a
declinação (3D)

Em 2012, a Colaboração Pierre Auger realizou uma procura em 3D de anisotropia
nas direções de chegadas dos raios cósmicos detectados com energia acima de 1 EeV. Este
estudo, realizado utilizando as distribuições de ascensão reta e declinação dos eventos,
foi reportado em termos dos coeficientes dipolares e quadrupolares, obtidos da expansão
do fluxo em harmônicos esféricos [91]. A razão para se considerar somente os coeficientes
dipolares e quadrupolares é o fato de que a exposição do Observatório Pierre Auger em
uma direção n̂, ω(n̂), é incompleta e não uniforme. Assim, os coeficientes b`m da expansão
do fluxo medido, Φ̃(n̂), limitada a `max,

Φ̃(n̂) = Φ(n̂)× ω(n̂) =
`max∑
`=0

∑̀
m=−`

b`mY`m(n̂), (4.4)

são relacionados aos coeficientes, a`m, da expansão do fluxo verdadeiro,

Φ(n̂) =
`max∑
`=0

∑̀
m=−`

a`mY`m(n̂), (4.5)

através de

b̄`m =
`max∑
`′=0

`′∑
m=−`′

[K]`′m′

`m ā`′m′ , (4.6)

na qual a matriz K é definida em termos da exposição,

[K]`′m′

`m =
∫

∆Ω
dΩω(n̂)Y`m(n̂)Y`′m′(n̂). (4.7)

A inversão da Equação (4.6) nos permite obter os coeficientes ā`m com uma resolução
proporcional a

(
[K−1]`m`m ā00

)0,5
. Como esta resolução se deteriora proporcionalmente a

`max, esta análise foi restrita a momentos dipolares e quadrupolares. O conjunto de
dados analisados neste trabalho não apontou nenhum desvio significativo em relação
a uma distribuição isotrópica nas direções de chegada dos raios cósmicos mas sugeriu
uma prescrição dos dados, conforme descrito anteriormente, uma vez que foi detectado
um alinhamento suave entre as fases em ascensão reta em função da energia tal como o
trabalho pioneiro utilizando apenas a ascensão reta publicado em 2011 [85]. As amplitudes
reconstruídas, r(E), e as direções correspondentes são mostradas na Figura 33 em função
da energia. As declinações e as ascensões retas reconstruídas são mostradas separadamente
na Figura 34. Em caso de fluxo isotrópico, a distribuição esperada para ambas quantidades
em função da energia é aleatória.

Uma medida sem ambiguidade dos coeficientes da expansão dos harmônicos esféricos
requer uma cobertura completa da esfera celeste. Isto foi obtido em 2014, combinando os
dados colhidos pelas Colaborações Pierre Auger e Telescope Array com energia acima de
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Figura 33 – Esquerda: amplitude dipolar reconstruída em função da energia. A linha
pontilhada representa o limite superior para as amplitudes que resultariam
de uma distribuição isotrópica com 99% C.L.. Direita: projeção azimutal das
declinações e ascensões retas reconstruídas para o dipolo em função da energia.
Extraído de [48].

Figura 34 – Declinações (esquerda) e ascensões retas (direita) reconstruídas para o dipolo
em função da energia. O ajuste suave aos dados reportados em [91] é mostrado
como uma linha pontilhada no painel à direita.
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1019 eV [3]. Deste modo, os valores dos coeficientes harmônicos, a`m, da expansão do fluxo
Φ(n̂), são obtidos a partir da deconvolução da função Φ̃(n̂), sendo definidos por

ā`m =
N∑
i=1

Φ̃(n̂i)
ω(n̂i)

Y`m(n̂i). (4.8)

Devido às diferenças nas medidas de energia/exposição, a função exposição, ω(n̂), é
calculada por um método de calibração iterativo, conforme detalhado no Apêndice B.
Como nenhum desvio da isotropia foi encontrado, limites superiores nas amplitudes do
dipolo e momentos de quadrupolo foram obtidos em função das direções na esfera celeste,
com valores entre 7% e 13% para o dipolo e entre 7% e 10% para um quadrupolo simétrico.
A Figura 35 mostra os limites superiores obtidos com 99% C.L. em função da direção na
esfera celeste, em coordenadas equatoriais.

Figura 35 – Esquerda: limites superiores com 99% C.L. para a amplitude do dipolo em
função da latitude e longitude, em coordenadas equatoriais. Direita: o mesmo
para a amplitude de um quadrupolo simétrico. Extraído de [3].

Ainda em 2014, após a publicação da análise conjunta de eventos das Colaborações
Auger e TA, uma análise de Rayleigh em três dimensões foi realizada sobre os eventos
detectados somente pela Colaboração Auger, incluindo eventos inclinados e um ano a
mais de estatística. Esta análise, aplicada a eventos com energia acima de 8 × 1018 eV,
apresentou indicações de anisotropia dipolar. Sob a suposição de que se trata de um dipolo
puro, este resultado corresponde a uma amplitude dipolar r = (7,3± 1,5)% apontando
na direção (α, δ) = (95◦ ± 13◦,−39◦ ± 13◦). Como consequência, foi bastante discutido
dentro da Colaboração Auger se este resultado não representava uma contradição em
relação ao reportado pela análise conjunta Auger-TA. Motivado por resultados preliminares
sobre o espectro de potência angular, cuja análise madura descreveremos no Capítulo
10, realizamos um estudo [92] que mostrou não haver contradição alguma entre estes
resultados, conforme descreveremos a seguir.
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4.5.2.3 Sobre a consistência das medidas de dipolo realizadas pelas análises sobre eventos
detectados somente pela colaboração Auger e pelas colaborações Auger e TA

Uma análise de Rayleigh 3D em ascensão reta, α, e ângulo azimutal, φ, foi realizada
pela Colaboração Auger. Os coeficientes de Fourier para a análise de Rayleigh em ângulo
azimutal são calculados também pela Equação (4.2), apenas mudando α por φ. A amplitude
do dipolo é, portanto, dada por r =

√
r2
α + r2

φ, onde rα e rφ são as amplitudes obtidas
pelas análises de Rayleigh em ascensão reta e azimute, respectivamente. Nesta análise,
sobre a qual nos referiremos a partir de agora como “Auger-somente”, foram considerados
15.418 eventos verticais e 4.379 horizontais com energias acima de 8 EeV, detectados
entre 1/1/2004 a 31/12/2013. Observou-se neste estudo uma amplitude de (7,1± 1,3)%,
na direção (α, δ) = (96◦,−36◦). A probabilidade desta amplitude ser originada de uma
distribuição isotrópica é 2,6× 10−4 [93, 94].

A análise Auger-TA, descrita anteriormente, utilizou 2.130 eventos da Colaboração
TA, com energias acima de 10 EeV. Supondo que o fluxo seja aproximadamente isotrópico,
o limiar de energia dos eventos da Colaboração Auger, utilizados nesta análise, é 8,5 EeV,
correspondendo a um total de 11.087 eventos verticais. Note que, por usar somente dados
colhidos pelo Observatório Auger com θ < 60◦, até 31/12/2012, a estatística empregada
neste trabalho difere daquela utilizada na análise Auger-somente, onde foram considerados
também eventos inclinados e um ano a mais de dados.

Podemos apontar duas possíveis razões para a aparente inconsistência entre a
detecção de um sinal dipolar, pela análise Auger-somente, e a não detecção desse sinal, pela
análise conjunta Auger-TA. Uma delas poderia ser uma diferença entre as eficiências de
detecção de ambas as análises, resultantes de diferentes estatísticas e métodos empregados
nestes estudos. A outra é o fato de que a análise Auger-somente, diferentemente da
análise conjunta Auger-TA, baseia-se em suposições sobre um fluxo contendo somente a
componente dipolar ou as componentes dipolar e quadrupolar [91]. Deste modo, a análise
Auger-somente poderia reconstruir um momento dipolar com um viés significativo devido
às interferências de multipolos de ordens maiores.

Assumindo que o sinal dipolar reconstruído pela análise Auger-somente é um
dipolo “puro”, ou seja, o sinal não é contaminado por multipolos de ordens superiores,
realizamos simulações Monte Carlo visando avaliar as eficiências de ambas as análises
(Auger-somente e Auger-TA) em detectar este padrão de anisotropia. Foram realizadas
1000 simulações de amostras contendo um padrão dipolar puro, tal qual o detectado pela
análise Auger-somente (com amplitude r = 7,1% apontando para (α, δ) = (96◦,−36◦))
para cada uma das seguintes estatísticas:

• (a) Estatística igual àquela utilizada na análise Auger-somente: 15.418 eventos
verticais e 4.379 eventos inclinados foram distribuídos de acordo com a exposição do
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Observatório Pierre Auger (mesmo número de eventos com energia acima de 8 EeV
até dezembro de 2013).

• (b) Estatística igual àquela utilizada na análise conjunta Auger-TA: 2.130 eventos
segundo a exposição da Colaboração Telescope Array e 11.087 eventos segundo a
exposição da Colaboração Auger (mesmo número de eventos com energia acima de
8,5 EeV para o Observatório Auger até dezembro de 2012).

Para o cálculo da eficiência de detecção do dipolo de ambas as análises, foram
simuladas também 1000 amostras de eventos isotrópicos, com as mesmas estatísticas de
(a) e (b). As reconstruções do dipolo foram realizadas das mesmas maneiras empregadas
pelas análises Auger-somente e Auger-TA. A Figura 36(a) mostra os resultados obtidos
para as simulações referentes ao item (a) enquanto que a Figura 36(b) exibe os resultados
obtidos para as simulações descritas no item (b). Em ambos os casos, o histograma
em azul representa as distribuições das amplitudes reconstruídas a partir das simulações
isotrópicas ao passo que o histograma em vermelho representa a distribuição das amplitudes
reconstruídas para os dipolos puros simulados. As setas pretas indicam o limite superior de
99% C.L. para a amplitude que poderia resultar das flutuações da distribuição isotrópica
(0,053 no primeiro caso e 0,087 no segundo). O poder de detecção para este padrão
de anisotropia, isto é, a probabilidade de detectar uma distribuição dipolar a partir de
simulações de um dipolo puro com 99% C.L., é dado pela fração de simulações anisotrópicas
que estão situadas à direita das setas pretas. Portanto, o poder de detecção da análise
realizada apenas com os dados da Colaboração Auger é 93% enquanto que para a análise
conjunta realizada pelas Colaborações Auger e TA é de apenas 32%.

Figura 36 – Distribuições das amplitudes reconstruídas para as simulações isotrópicas (em
azul) e dipolares (em vermelho). (a) Análise Auger-somente. (b) Análise con-
junta Auger-TA. As setas pretas indicam o limiar de 99% C.L. correspondente
a flutuações da distribuição isotrópica. Extraído de [92].
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Logo, podemos concluir que um dipolo puro, com uma amplitude de r = 7,1% na
direção (α, δ) = (96◦,−36◦), tem uma probabilidade muito maior de ser detectado pela
análise de Rayleigh 3D sobre os eventos detectados somente pelo Observatório Auger quando
comparada com a análise conjunta Auger-TA. A principal razão para essa considerável
diferença nas eficiências de detecção se deve à degradação da resolução dos coeficientes a10

(veja Apêndice B) da expansão harmônica, induzida pelo método de calibração utilizado
na análise conjunta Auger-TA, somada às diferentes estatísticas utilizadas nas análises (um
ano a mais de dados coletados pela análise somente da Colaboração Auger). Entretanto, é
importante destacar que esta conclusão somente é válida no caso de um “dipolo puro”,
de modo que a situação se inverte à medida que o quadrupolo ou momentos de ordens
superiores estejam presentes no fluxo. Em outras palavras, a vantagem de se ter uma
cobertura completa do céu, como a obtida pela análise conjunta Auger-TA, é indiscutível
quando consideramos a possibilidade real de contribuição dos momentos de ordens mais
elevadas para o fluxo dos raios cósmicos.

Uma vez mostrado que ambas as análises são consistentes, a Colaboração Pierre
Auger publicou em 2015 o estudo sobre a procura de anisotropias em larga escala utilizando
a análise de Rayleigh 3D [2]. No mesmo ano, confirmando nosso estudo sobre a consistência
de ambas análises, uma atualização da análise conjunta dos eventos detectados pelas
Colaborações Auger e Telescope Array, com um ano a mais de dados e incluindo também
eventos inclinados, reportou, em acordo com aquele encontrado em [2], uma anisotropia
dipolar de amplitude r = (6,5±1,9)% apontando na direção (α, δ) = (93◦±24◦,−46◦±18◦).
Nesse estudo, a probabilidade deste sinal dipolar ser originado a partir de uma distribuição
isotrópica é de 5× 10−3 [39]. A Figura 37 apresenta os mapas celestes dos fluxos obtidos
por ambas as análises.

(a) (b)

Figura 37 – Mapas celestes do fluxo em coordenadas equatoriais. (a) Mapa obtido utili-
zando apenas eventos detectados pela Colaboração Auger, com energia acima
de 8 EeV, suavizados por uma janela circular de 45◦, conforme extraído de
[2]. (b) Mapa obtido da análise conjunta Auger-TA suavizado por uma janela
angular de 60◦ para eventos com energia acima de 10 EeV. A estrela em branco
representa a direção reconstruída do dipolo, conforme extraído de [39].
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4.6 Ajuste combinado de dados do espectro e composição química
medidos no Observatório Pierre Auger
Os dados do Observatório Pierre Auger são geralmente interpretados com base em

modelos clássicos de fontes de UHECRs [95, 96, 97]. Nestes modelos, é tipicamente assumido
que as partículas são aceleradas em sítios distribuídos de forma similar à distribuição de
matéria no Universo e que os processos de perda de energia são responsáveis pela supressão
observada no fluxo a energias acima de 50 EeV e pelas anisotropias presentes nas direções
de chegada. Enquanto a maior parte dos modelos atribuem a supressão no espectro de
energia a efeitos na propagação, diferentes interpretações para a origem do tornozelo têm
sido consideradas [95, 98, 99, 100]. Não obstante, as medidas realizadas no Observatório
Pierre Auger têm conduzido a observações intrigantes que indicam um cenário astrofísico
muito mais complexo, com uma fenomenologia ainda longe de ser compreendida.

Uma tentativa de ajustar simultaneamente os dados da Colaboração Auger rela-
cionados ao espectro de energia (Figura 22) e à profundidade do máximo do chuveiro,
Xmax (Figura 26) com um modelo simples foi reportada em [79]. Tal modelo assume fontes
idênticas de UHECRs uniformemente distribuídas, caracterizadas pela emissão de 1H, 4He,
14N, e 56Fe, com um espectro de emissão apresentando um fator de supressão dependente
da rigidez Rcut das partículas,

dNinj,i

dE
=

J0pi(E/E0)−γ, E/Zi < Rcut

J0pi(E/E0)−γ exp [1− E/(ZiRcut)] , E/Zi > Rcut,
(4.9)

onde J0 é um fator de normalização, E0 = 1018 eV, e Zi é o número atômico do i-ésimo
núcleo, cuja fração nas fontes, pi, é normalizada de tal forma que ∑i pi = 1. Este modelo
não é capaz de reproduzir os dados medidos para toda a faixa de energia. Por isso, os
dados são ajustados somente para energias acima do tornozelo (E ≥ 1018,7 eV). Além disso,
não é feita nenhuma hipótese sobre a natureza de uma possível componente responsável
pela contribuição de UHECRs para o espectro de energia na região abaixo do tornozelo.

Os parâmetros livres do ajuste são: o fator de normalização da injeção J0, o índice
espectral de injeção γ, a rigidez de corte Rcut, e as frações dos elementos nas fontes, (três
parâmetros livres: pH, pHe, pN pois a quarta é sujeita ao vínculo pH + pHe + pN + pFe = 1).
O melhor ajuste obtido ocorre para γ = 0,94+0,9

−0,10, Rcut = 1018,67±0,03 V, com um desvio
(χ2 generalizado) por grau de liberdade Dmin/n = 178,5/119.

O painel à esquerda da Figura 38 mostra o desvio em relação à Dmin como função
de (γ,Rcut). O melhor ajuste pode ser visto como parte de um longo “vale”, estendendo-se
para menores valores de γ e Rcut, aproximadamente ao longo da curva mostrada. Embora
apresente um desvio muito maior, há também um outro mínimo local para γ ≈ 2. Os
valores dos parâmetros obtidos para o primeiro e o segundo mínimos são exibidos no painel
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à direita da Figura 38.

Figura 38 – À esquerda: desvio em relação a Dmin em função de (γ,Rcut). O diagrama de
cor indica os níveis de confiança: 1σ, 2σ, etc. Em detalhe são mostrados os
valores de D ao longo da curva tracejada. À direita: valores dos parâmetros
obtidos para o primeiro e o segundo mínimo. Extraído de [79].

As distribuições dos espectros de energia, média e variância doXmax correspondentes
ao melhor ajuste são mostradas no painel à esquerda da Figura 39. O painel à direita da
mesma figura apresenta as mesmas distribuições para o mínimo local, γ ≈ 2.

Portanto, quando interpretados em termos de um modelo de injeção de UHECRs
simples, os dados do Observatório Auger são melhor ajustados por um espectro de injeção
muito duro (γ . 1) e o fluxo é limitado, principalmente, pela energia máxima adquirida
pelos eventos nas fontes. No entanto, é preciso lembrar que as interpretações dos dados do
Observatório Auger em termos da composição baseiam-se em suposições relacionadas a
extrapolações dos modelos de interação hadrônica, o que faz com que não seja possível
explicar de maneira indubitável a origem da supressão do fluxo (veja Seção 4.4).

Finalmente, é importante mencionar que a suposição de que as fontes de UHECRs
são idênticas e uniformemente distribuídas pelo espaço contradiz a anisotropia dipolar
descrita anteriormente [2, 3]. Portanto, a inclusão de distribuições não-uniformes de
fontes é fundamental para a interpretação correta das diferentes medidas realizadas pela
Colaboração Auger. Assim, esperamos mostrar, no decorrer desta tese, que os resultados
obtidos no estudo em multirresolução das anisotropias nas direções de chegada dos UHECRs
detectados pela Colaboração Auger, será fundamental para este objetivo.
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Figura 39 – Acima: espectro de energia de UHECRs (multiplicado por E3) no topo da
atmosfera com os parâmetros correspondentes ao melhor ajuste (à esquerda)
e ao mínimo local γ ≈ 2 (à direita). Espectros parciais são agrupados de
acordo com a massa atômica da seguinte forma: A = 1 (vermelho), 2 ≤ A ≤ 4
cinza, 5 ≤ A ≤ 26 (verde), 27 ≤ A (azul), total (marrom). Abaixo: média e
variância da distribuição de Xmax conforme valores preditos por modelos em
dois cenários (marrom), puro 1H (vermelho), 4He (cinza), 14N (verde) e 56Fe
(azul). Extraído de [79].
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5 Aprimoramento dos detectores do Observa-
tório Pierre Auger

A previsão de operação do Observatório Pierre Auger foi recentemente estendida
até o ano de 2024. Desse modo, há um horizonte de aproximadamente oito anos de
coleta de dados, o que poderá elucidar uma série de questões que ainda geram dúvidas
quanto à natureza dos raios cósmicos de altíssima energia. Entretanto, o simples aumento
da estatística dos dados não será suficiente para responder a algumas questões, como
a discrepância entre o número médio de múons medido no solo e sua previsão teórica
baseada em extrapolações de modelos de interação hadrônica, conforme mencionado na
Seção 4.4. Portanto, um aprimoramento dos detectores do Observatório Pierre Auger é
indiscutivelmente necessário para fornecer informações adicionais sobre as três questões a
seguir, conforme destacadas em [84]:

1. O objetivo primário do aprimoramento dos detectores do Observatório Auger é
elucidar a composição química e a origem da supressão do fluxo em altíssimas
energias. Dito de outra forma, é preciso esclarecer se a supressão observada no fluxo
é causada pela atenuação da energia dos raios cósmicos ao longo de sua propagação
até a Terra ou pela máxima energia com que estas partículas são injetadas de suas
fontes. Compreender a supressão do fluxo permitirá restringir a origem das partículas
mais energéticas e estimar, mais precisamente, fluxos de neutrinos e raios gama de
ultra-alta energia.

2. O segundo objetivo relacionado ao aprimoramento dos detectores é aumentar sua
sensibilidade para medir a contribuição de prótons para o fluxo de raios cósmicos na
região da supressão. A medida da fração de prótons nesta região de energia é um
ingrediente decisivo para se avaliar o potencial de descoberta dos atuais detectores
e da próxima geração deles em coletar informações sobre raios cósmicos, neutrinos
e fótons, uma vez que as perspectivas para a astronomia com prótons se tornarão
mais claras. Além disso, fluxos secundários de fótons e neutrinos, provenientes da
interação do próton com a radiação cósmica de fundo, serão preditos.

3. Finalmente, o terceiro objetivo relacionado ao aprimoramento dos detectores é
estudar o chuveiro atmosférico extenso e a produção hadrônica de partículas. Isto
incluirá o estudo da física de partículas em energias além daquelas acessíveis aos
aceleradores, e o estabelecimento de vínculos acerca de fenômenos relacionados a
uma nova física, tais como a violação da invariância de Lorentz ou dimensões extras.
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Para que seja possível alcançar os três objetivos delineados acima, é preciso obter
medidas mais precisas da componente muônica dos chuveiros atmosféricos pela rede de
detectores de superfície. Deste modo, a configuração para uma atualização desses detectores
no Observatório Pierre Auger seguirá as seguintes características [84]:

• Uma medida complementar das partículas do chuveiro atmosférico será fornecida
por uma placa cintiladora plana que será instalada acima dos atuais detectores de
superfície. Isto permitirá a obtenção de duas respostas diferentes para os múons e para
as partículas eletromagnéticas detectadas, tornando possível um estudo mais preciso
da componente muônica e, portanto, abrindo caminho para responder as questões
discutidas anteriormente. Este projeto, conhecido como SSD (Surface Scintillator
Detector) é simples e capaz de ser facilmente executado sobre toda a rede de 3000
km2 que compõe o detector de superfície. O esquema em 3D de um detector de
radiação Cherenkov contendo uma unidade do cintilador sobre ele é mostrado na
Figura 40(a). A Figura 40(b) apresenta um protótipo dessa unidade em operação
em Malargüe.

• Uma nova eletrônica permitirá que tanto os atuais WCDs quanto os novos SSDs
aumentem a qualidade dos dados registrados além de fornecer uma melhoria na
calibração e monitoramento desses detectores.

• Um novo modo de operação dos detectores de fluorescência alterará o período de
funcionamento desses detectores dos atuais 15% para acima de 20%, aumentando o
número de dados registrados.

(a) (b)

Figura 40 – (a) Esquema em 3D de um detector de radiação Cherenkov com uma placa
cintiladora plana no seu topo. (b) Protótipo de um WCD+SSD em operação
em Malargüe. Extraído de [84].
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Vale ainda destacar que tais aprimoramentos não afetarão a tomada contínua de
dados e que aqueles já coletados ainda poderão ser usados em futuras análises. Os sistemas
de comunicação e alimentação dos sistemas da rede SD atuais permanecerão inalterados.
Somente pequenas mudanças nos softwares serão necessárias para o sistema de aquisição
de dados (CDAS) e para o sistema de monitoramento.

A contribuição do trabalho descrito nesta tese para o aprimoramento dos detectores
do Observatório Pierre Auger será descrita no próximo capítulo. Nele iremos abordar como
um outro tipo de detector, funcionando em conjunto com os tanques da rede de detectores
de superfície atuais, pode melhorar a detecção da componente muônica dos chuveiros
atmosféricos.
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6 Reconstrução das direções de chegada de
múons atmosféricos pelo MARTA como
uma ferramenta para avaliar a performance
dos SDs

Conforme mencionado no capítulo anterior, o aprimoramento dos detectores do
Observatório Pierre Auger será feito, primordialmente, através da instalação de placas
cintiladoras acima de cada um dos 1660 tanques já existentes em Malargüe. Este projeto, in-
titulado SSD, foi um dos dois recomendados por um Comitê Assessor, sendo posteriormente
escolhido pela Colaboração Auger após análises comparativas com quatro outros projetos
[84], considerando desempenho, disponibilidade de produção, cronograma, manutenção,
recursos necessários e custo de cada um.

A contribuição desta tese para o aprimoramento dos detectores do Observatório
Pierre Auger foi realizada mediante estudos relacionados a um destes projetos, o MARTA
(acrônimo de Muon Auger RPC1 Tank Array) [101], cujo principal objetivo é medir, de
forma independente, os múons que passam através do volume do tanque Cherenkov, por
meio da utilização de um detector de múons entre o solo e o tanque.

Embora não tenha sido selecionado pela Colaboração Pierre Auger para ser o
projeto principal a ser empregado no aprimoramento de seus detectores, o projeto MARTA
recebeu a seguinte recomendação do Comitê Assessor:

O projeto MARTA, devido a sua fina granularidade e maturidade é definitiva-
mente um excelente detector para calibrar e explorar com detalhes a performance
do detector SSD. A calibração de uma fração do número total destes detectores
ajudará a avaliar as incertezas sistemáticas associadas ao SSD além de ser
importante ferramenta para testar a validade das suposições relacionadas à
universalidade do chuveiro.

Neste sentido, foi aprovada pela Colaboração Auger a instalação de uma rede
protótipa de detectores MARTA em uma pequena fração dos detectores do Observatório
Auger. Adicionalmente, todo o desenvolvimento em pesquisa e tecnologia resultante deste
protótipo será aproveitado nos futuros observatórios, tais como o LATTES (acrônimo de

1 Resistive Plate Chambers
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The Large Array Telescope for Tracking Energetic Sources) [102]. O LATTES é um detector
de raios gama de alta energia que está sendo planejado para operar em altitudes elevadas
(acima de 5.000 m de altitude), no Hemisfério Sul. Seu principal objetivo é a detecção
de transientes de raios gama de alta energia, sendo sua exposição complementar ao do
HAWC (The High-Altitude Water Cherenkov Gamma-Ray Observatory) [103], localizado
no hemisfério norte.

O trabalho que descreveremos a seguir mostra que, além das potencialidades
descritas na recomendação do Comitê Assessor, os detectores MARTA podem ser utilizados
para avaliar a performance dos tanques Cherenkov do Observatório Pierre Auger, além de
calibrar a medida do VEM (veja Seção 2.1) e testar a uniformidade de suas medições. As
técnicas utilizadas e os resultados reportados nessa tese foram publicados em uma nota
interna da Colaboração Pierre Auger [104].

6.1 O projeto MARTA
Aumentar a sensibilidade dos detectores de radiação Cherenkov com respeito à

componente muônica dos chuveiros atmosféricos é um elemento chave para elucidar uma
série de questões relacionadas à física de interações em altas energias. A compreensão
atual da composição da partícula primária utilizando os WCDs, por exemplo, depende de
modelos baseados nos geradores Monte Carlo disponíveis [49] e somente para chuveiros
suficientemente inclinados ou bem afastados do ponto onde o eixo do chuveiro toca o
solo pode-se medir a componente muônica diretamente [52]. Essas limitações impedem
uma melhor compreensão das interações hadrônicas que poderiam ser estudadas mais
amplamente se toda a rede SD fosse capaz de medir, com maior precisão, a componente
muônica de todos os chuveiros atmosféricos, e não somente daqueles bastante inclinados
[84].

Adicionalmente, o entendimento e o controle das incertezas associadas às medidas
dos detectores de superfície também contribuem na busca da quebra de degenerescência
entre a composição da partícula primária e os modelos de interação hadrônica. Muitos
esforços têm sido feitos nesta direção. Por exemplo, as RPCs instaladas no detector Gianni
Navarra2 têm produzido resultados consistentes relacionados à evolução dos sinais das
PMTs a partir da análise da trajetória de múons singulares dentro do tanque, medidas
com uma precisão de poucos centímetros [39]. Além disso, é possível utilizar a RPC em
associação com o WCD, como descrito no projeto MARTA, para verificar a performance
do tanque e, adicionalmente, calibrar as PMTs e monitorar a qualidade/uniformidade da
refletividade da bolsa Tyvek presente no interior dos WCDs.

2 O detector Gianni Navarra é um WCD teste localizado no campus central de Malargüe e portanto
não está conectado na rede de detectores de superfície do Observatório Pierre Auger.
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O projeto MARTA consiste em uma RPC segmentada colocada abaixo do detector
de superfície. Seu objetivo é separar a componente muônica da componente eletromagnética
do chuveiro atmosférico, ao utilizar o tanque como um absorvedor das partículas eletro-
magnéticas. Aliás, a ideia de utilizar RPCs para realizar medidas precisas das direções de
chegada das partículas que compõem a frente do chuveiro atmosférico, foi empregada pela
primeira vez no experimento COVER-PLASTEX, em Haverah Park [105]. Por se tratar de
um detector capaz de cobrir grandes áreas, de custo relativamente baixo e boa resposta,
as RPCs também têm sido empregadas em outros experimentos, como no Observatório
YangBaJing (4.300 metros acima do nível do mar), em operação desde dezembro de 2009
[105].

A RPC é um detector plano contendo um gás3 submetido a um elevado campo
elétrico (acima de 100 kV/cm). Quando uma partícula ionizante atravessa o volume de gás,
os elétrons livres são acelerados pelo campo e produzem uma avalanche. Diferentemente
de outros tipos de detectores que contêm gás, nenhuma descarga violenta ocorre na RPC,
devido à alta resistividade das placas que a constituem. O desenvolvimento da avalanche de
elétrons é rápido, da ordem de nanosegundos, e é capaz de gerar uma dezena de pCoulombs,
tornando a RPC um eficiente detector [101]. O módulo de detecção possui duas camadas
de gás encerradas entre três outras camadas de vidro, com 1200× 1500× 2 mm3.

Cada RPC empregada na unidade MARTA é constituída por uma rede de 64
blocos medindo 15× 20 cm2 cada um e dispostos num arranjo matricial 8× 8. Ao final da
construção, um módulo de detecção é formado por quatro RPCs, totalizando 256 blocos.
A Figura 41 representa a configuração final da unidade MARTA utilizada nas simulações
deste trabalho. Nessa figura, a água no interior do tanque é destacada em azul, enquanto
que a RPC, no interior do concreto pré-moldado, é destaca em marrom. A trajetória de
um múon atravessando a unidade MARTA (WCD + RPC) é destacada em vermelho.

A capacidade de separar a componente muônica do chuveiro da componente
eletromagnética é a principal característica da unidade MARTA. Nesse sentido, a água no
interior do tanque, associada ao concreto que protege a RPC, atua como um absorvedor
da componente eletromagnética. Porém, partículas que entram pelas laterais do tanque e
do concreto pré-moldado tendem a produzir sinais com alta contaminação eletromagnética.
Essa contaminação pode ser reduzida se considerarmos um corte fiducial na área de
detecção da RPC, evitando considerar regiões mais externas onde o sinal eletromagnético
é significativamente mais elevado.

3 O gás utilizado é composto basicamente por tetrafluoretano com um pequeno percentual de hexafluoreto
de enxofre e isobutano.
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Figura 41 – Configuração do MARTA utilizada neste trabalho: o tanque de água (em
verde) e a câmera de RPC (em marrom) no interior do concreto pré-moldado
(em preto), conforme extraído de [101]. A trajetória de um múon no interior
do tanque até colidir num bloco da RPC é mostrada em vermelho.

6.2 Simulações, resultados e discussão

A proposta explorada neste trabalho é sobre a viabilidade de combinar observáveis
do detector de radiação Cherenkov, tais como a carga total e o risetime (veja nota de rodapé
na Seção 4.3) de cada PMT, com o impacto do múon na RPC, com a finalidade de avaliar a
performance do tanque através da reconstrução da trajetória de múons atmosféricos em seu
interior. Para tal, pode-se utilizar as posições geométricas das PMTs e a proporcionalidade
entre o sinal da PMT e o comprimento da trajetória do múon no interior do tanque.

Com o objetivo de avaliar a sensibilidade do MARTA em reconstruir as direções de
chegada de múons atmosféricos, realizamos simulações realísticas de partículas atmosféricas
para a cidade de Malargüe. Essas partículas são injetadas na estação MARTA e a resposta
do detector é, então, obtida utilizando uma simulação completa com o GEANT44 incluído
no Offline, o software oficial de simulações e análise de dados da Colaboração Auger
[107]. Todas as simulações foram feitas considerando o impacto da partícula no centro
do bloco da RPC, localizado nas coordenadas (x; y) = (0,53; 0,35) m, em um sistema
de referência no qual a origem está a 26 cm abaixo do centro do fundo do tanque. A
Figura 42 ilustra o esquema da posição do bloco na RPC utilizado em todas as simulações
descritas nesse trabalho. Embora outros estudos devam ser produzidos para os demais
blocos na RPC, os resultados a serem apresentados neste trabalho podem ser usados para

4 GEANT4 é um conjunto de bibliotecas em C++ que modela e simula a interação das partículas com
a matéria. GEANT é o acrônimo para Geometry and Tracking [106].
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reconstruir precisamente as direções de chegada de múons atmosféricos para algumas
regiões privilegiadas, visando calibrar os tanques que compõem a rede de detectores de
superfície do Observatório Pierre Auger.

Figura 42 – Esquema da posição do bloco selecionado na RPC (representado pelo ponto
preto) para o qual todas as simulações descritas nesse trabalho foram realizadas.
O círculo representa o contorno do tanque que está sobre a RPC.

Para analisar o comportamento dos sinais das PMTs do tanque, dividimos os
ângulos azimutal, φ ∈ [0, 2π), e zenital, θ ∈ [0, π/2], em bins angulares de 5◦ × 5◦.
Para cada um desses bins, injetamos 1000 múons utilizando seu espectro de energia
atmosférico. A Figura 43 exibe a soma dos valores dos sinais de cada PMT, Si, dividida
pelo número de entrada em cada bin angular. Como pode ser observado, embora existam
regiões de alta degenerescência nos sinais médios das PMTs, há uma região localizada
em (φ, θ) ∼ (210◦, 55◦) que apresenta menor degenerescência e será importante para o
propósito deste trabalho, conforme discutiremos mais adiante.

Uma vez que a ideia principal deste trabalho é reconstruir as direções de chegada
dos múons atmosféricos no tanque utilizando seus observáveis e o ponto de impacto dos
múons na RPC, propomos reconstruir os parâmetros φ e θ pela maximização da função de
verossimilhança, definida por

L(φ, θ) =
3∏
i=1

f (Ri;φ, θ) ·
3∏
j=1

g
(
trj

;φ, θ
)
, (6.1)

onde f e g representam as funções densidade de probabilidade (PDF - Probability Density
Function) relacionadas às razões dos sinais das PMTs, Ri, e aos valores dos risetimes,
trj

, respectivamente. As razões entre os sinais individuais são definidas por R1 = S1/S2,
R2 = S3/S2, R3 = S3/S1 e os risetimes trj

são os tempos necessários para que as respostas
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 43 – Soma dos sinais dividida pelo número de entrada para cada bin angular: (a)
PMT1, (b) PMT2, (c) PMT3 e (d) sinal médio total, definido por (S1 + S2 +
S3)/3, dividido pelo número de entradas.

da PMTj alcancem 50% de sua carga total. As PDFs f e g foram obtidas normalizando os
histogramas resultantes do conjunto de simulações descrito anteriormente.

A motivação para se utilizar a razão entre os sinais das PMTs, Ri, em vez do valor
absoluto dos sinais, Si, é tornar possível a calibração do tanque bem como evitar vieses na
reconstrução devido a perdas nas eficiências das PMTs e na refletividade do Tyvek.

Uma vez que os parâmetros φ e θ tenham sido determinados pelo método de
máxima verossimilhança, é imediato calcular o comprimento da trajetória do múon dentro
do tanque, L, considerando as coordenadas do bloco da RPC em análise e as dimensões
do tanque.

Para obter a resolução nas reconstruções das direções de chegada desses múons,
realizamos um outro conjunto independente contendo 106 partículas atmosféricas. Estas
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foram injetadas no tanque de acordo com a distribuição zenital, dada por dN/dθ ∝
cos2 θ sin θ, como mostrada na Figura 44(a). O espectro de energia utilizado nessas
simulações é exibido na Figura 44(b) e foi obtido utilizando um programa dedicado à
simulação do chuveiro atmosférico extenso denominado CORSIKA [108]. A água no interior
do tanque e o concreto pré-moldado que envolve a RPC são capazes de blindar grande
parte da componente eletromagnética do chuveiro formado por múons atmosféricos além
de impedir que múons que chegam verticalmente no tanque, com uma energia cinética
menor que ∼ 340 MeV, alcancem a RPC [101]. Além disso, outras partículas atmosféricas
constituem um ruído de fundo quando mais de uma delas é captada pelas PMTs ao mesmo
tempo, conforme será discutido a seguir.

(a) (b)

Figura 44 – (a) Distribuição zenital das direções de chegada dos múons: a linha vermelha
representa o ajuste considerando a curva definida por cos2 θ sin θ. (b) Espectro
de energia de diferentes partículas atmosféricas gerado pelo CORSIKA.

Estes eventos com multiplicidade maior que um tendem a produzir um sinal alto
nas PMTs, podendo levar a um erro na reconstrução das direções de chegada dos múons
atmosféricos. A probabilidade de ocorrência associada à multiplicidade de partículas é
exibida na Figura 45. No painel à esquerda dessa figura, mostramos a probabilidade
de encontrar mais de um múon atmosférico sendo injetado no tanque em função da
janela temporal e da área de detecção utilizadas. No painel à direita da mesma figura,
é mostrada a relação entre o número de eventos e a multiplicidade na área de detecção
do tanque (10 m2), para uma janela temporal de 1 µs. Pode-se perceber que eventos
com multiplicidade unitária representam cerca de 94% do total esperado. Embora a
probabilidade de encontrar mais de um múon entrando no tanque na janela temporal
analisada seja pequena, consideramos esta probabilidade em nossas simulações. As relações
temporal e espacial entre essas partículas e os múons simulados foram obtidas conforme
[39].

Como um exemplo do método de reconstrução descrito anteriormente, a Figura
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Figura 45 – À esquerda: probabilidade de se encontrar mais de um múon atmosférico em
função da janela temporal e área de detecção. À direita: multiplicidade das
partículas atmosféricas para a detecção em uma área de 10 m2 em uma janela
temporal de 1 µs. Extraído de [109].

46 exibe os valores da função de verossimilhança obtidos para cada bin angular, a partir
da injeção de um múon atmosférico na direção (φtrue, θtrue) = (232,3◦; 58,7◦). Como pode
ser observado, a direção de chegada reconstruída, (φrec, θrec) = (230◦; 60◦), corresponde ao
máximo valor da função de verossimilhança neste exemplo.

Figura 46 – Exemplo da reconstrução utilizando o método da máxima verossimilhança
para um múon injetado na direção (φtrue, θtrue) = (232,3◦; 58,7◦). O bin
de máxima verossimilhança corresponde à direção reconstruída, dada por
(φrec, θrec) = (230◦; 60◦).

A Figura 47 mostra as distribuições de ∆L ≡ Ltrue − Lrec , ∆φ ≡ φtrue − φrec e
∆θ ≡ θtrue − θrec, com as respectivas resoluções σ∆L ∼ 42 cm, σ∆φ ∼ 81◦ e σ∆θ ∼ 20◦.
Estas foram obtidas a partir das reconstruções das direções de chegada dos múons com



6.2. Simulações, resultados e discussão 97

(distribuições em vermelho) e sem (distribuições em azul) a utilização da informação sobre
as distribuições dos risetimes no cálculo da função de verossimilhança, de acordo com a
Equação (6.1). Como pode ser observado, embora a inserção da informação sobre o risetime
melhore as reconstruções, o resultado final ainda apresenta uma resolução insuficiente para
uma boa determinação das direções de chegada dos múons atmosféricos no tanque. Isso
se deve ao alto nível de degenerescência nos sinais das PMTs existente para um grande
número de bins angulares, como mostrado na Figura 43. As formas das distribuições e os
vieses nos valores centrais estão relacionados com a posição do bloco selecionado na RPC,
para o qual todas as simulações foram feitas.

(a)

(b) (c)

Figura 47 – Distribuições das diferenças entre os valores reconstruídos e verdadeiros (a)
da trajetória da partícula no interior do tanque, (b) do ângulo azimutal e
(c) do ângulo zenital para as direções de chegada de múons atmosféricos no
tanque. As distribuições em azul representam os resultados utilizando apenas a
informação sobre as razões dos sinais no cálculo da função de verossimilhança
ao passo que as distribuições em vermelho representam os resultados obtidos a
partir das informações, tanto das razões entre os sinais quanto dos risetimes.

Por outro lado, conforme foi mencionado anteriormente, há uma região de menor
degenerescência, localizada em (φ, θ) ∼ (210◦, 55◦), que pode ser utilizada para melhorar a
resolução da reconstrução das direções de chegada dos múons e, consequentemente, avaliar
a performance do tanque. Vale destacar que essa região de menor degenerescência não
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corresponde à trajetória de maior comprimento no interior do tanque. De fato, a trajetória
de maior comprimento está relacionada à direção (φ, θ) = (210◦, 60◦), medindo 2,34 m.
A Figura 48(a) indica as trajetórias dentro do tanque relacionadas à região de menor
degenerescência (linha vermelha) e àquela de maior comprimento (linha preta). Note que
a razão pela qual o bin de menor degenerescência apresenta maior sinal médio na PMT3

se deve ao fato de que um múon que penetra no tanque vindo desta direção passa muito
próximo a essa célula fotomultiplicadora, de modo que luz direta é captada, diminuindo o
valor do seu risetime, tr3 e aumentando seu sinal S3. Este efeito pode ser observado na
Figura 48(b), onde comparamos as distribuições do risetime tr3 para a direção de menor
degenerescência com aquela obtida a partir das outras direções. Adicionalmente, a Figura
49 exibe uma comparação entre a distribuição das razões dos sinais S3/S1 e S3/S2 obtidas
para a região de menor degenerescência e para as demais regiões.

(a) (b)

Figura 48 – (a) Trajetória relacionada ao bin de menor degenerescência (linha vermelha)
e a trajetória de maior comprimento (linha preta), de acordo com o bloco
selecionado na RPC. (b) Distribuições do risetime da PMT3, tr3 , para a
direção de menor degenerescência (em vermelho) e para as demais direções
(em azul).

Ao analisar as Figuras 48 e 49 pode-se notar que é possível melhorar as resoluções
destas reconstruções para a região de menor degenerescência, ao impor os seguintes
cortes: S3/S1 > 1,3, S3/S2 > 1,3 e tr3 < 2060 ns. A Figura 50 exibe os resultados
obtidos considerando esses cortes juntamente com φrec = 210◦, θrec = 55◦ e seu respectivo
comprimento de trajetória, Lrec = 2,09 m. As distribuições resultantes apresentam um
segundo pico relacionado à passagem de múons que penetram pela lateral do tanque e
percorrem uma pequena distância até atingirem a RPC. Como consequência, estes deixam
um pequeno sinal nas PMTs. Isto pode ser evitado pela imposição de um corte adicional
no valor médio total das PMTs: (S1 + S2 + S3)/3 > 0,8 VEM. Note que tal imposição não
impacta a possibilidade de calibração do tanque, uma vez que esse corte possui um valor
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(a) (b)

Figura 49 – Distribuições das razões dos sinais para a direção de menor degenerescência
(em vermelho) e para as demais direções (em azul): (a) S3/S1 e (b) S3/S2.

bem menor quando comparado àquele da região de menor degenerescência, que é ∼ 2,4
VEM.

Figura 50 – Distribuições de ∆L, ∆φ e ∆θ correspondentes à região de menor degeneres-
cência de sinal após a aplicação dos seguintes cortes: S3/S1 > 1,3, S3/S2 > 1,3
e tr3 < 2060 ns. Pode-se notar um segundo pico, relacionado a múons que
penetram pela lateral do tanque e percorrem uma distância pequena até
atingirem a RPC.

As resoluções, após aplicar todos os cortes descritos anteriormente, fornecem os
melhores resultados obtidos neste trabalho, conforme ilustra a Figura 51. Os valores
das resoluções são σ∆L ∼ 6 cm, σ∆φ ∼ 2◦, σ∆θ ∼ 1◦, correspondentes a Lmedio = 2,07
m, φmedio = 211,2◦ e θmedio = 54,6◦. As distribuições em azul correspondem à aplicação
dos cortes após o emprego do método de máxima verossimilhança e foram suavemente
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deslocadas para facilitar a visualização. Desses resultados, pode-se concluir que, para o bloco
selecionado na RPC, o método de máxima verossimilhança não apresenta nenhum ganho
nas resoluções correspondentes à direção de menor degenerescência, quando comparado
com os resultados obtidos utilizando-se apenas os cortes. Em detalhe, são mostradas,
também na Figura 51, ampliações dos picos das distribuições.

Embora os resultados reportados nesse capítulo sejam válidos somente para um
bloco específico da RPC, nosso estudo é uma prova de que é possível selecionar trajetórias
específicas de múons atmosféricos cruzando o WCD, pela combinação dos observáveis
do SD (assimetrias dos sinais das PMTs e risetimes) e a posição da passagem do múon
na RPC. Este conhecimento pode ser utilizado para avaliar/calibrar a performance do
detector de superfície do Observatório Pierre Auger, da seguinte maneira:

• Medida do VEM5: uma vez que o sinal na PMT é proporcional ao comprimento
da trajetória do múon no interior do tanque, S = αL, a boa precisão na reconstrução
da direção de chegada para um múon que penetra no tanque vindo da direção
(φ, θ) = (211,2◦; 54,6◦), nos permite obter a constante de proporcionalidade α e,
consequentemente, o valor do VEM, assumindo a uniformidade do tanque.

• Teste da uniformidade do tanque: é possível testar a uniformidade do tanque
comparando as constantes de proporcionalidade α obtidas para duas posições dife-
rentes na RPC. Valores contraditórios dessa constante seriam um indicativo da não
uniformidade do tanque.

Os resultados descritos neste capítulo serão testados e aplicados futuramente em
uma fração da rede dos detectores de superfície do Observatório Pierre Auger, na qual
protótipos da unidade MARTA serão instalados. Espera-se que estes resultados tornem
mais precisa a medida da componente muônica do chuveiro, sendo importante para a
compreensão das interações hadrônicas a energias superiores às do LHC e para a elucidação
da composição química do raio cósmico primário.

5 Veja a nota ao pé da página na Seção 2.1



6.2. Simulações, resultados e discussão 101

(a)

(b)

(c)

Figura 51 – Em vermelho: as distribuições de (a) ∆L, (b) ∆φ e (c) ∆θ correspondentes
à região de menor degenerescência após a aplicação dos seguintes cortes
S3/S1 > 1,3, S3/S2 > 1,3, tr3 < 2060 e (S1 +S2 +S3)/3 > 0,8 VEM. Em azul:
as distribuições correspondentes à aplicação dos cortes após a obtenção dos
resultados pelo método de máxima verossimilhança. Os gráficos em detalhe
mostram as versões ampliadas dos picos das distribuições.





Parte III

Busca por anisotropias em múltiplas escalas
angulares nas direções de chegada dos raios
cósmicos detectados pelo Observatório Pierre

Auger





O estudo de anisotropias nas direções de chegada dos UHECRs em função da
energia é um elemento muito importante para fornecer informações sobre a origem destas
partículas. Identificar tais padrões de anisotropia não é uma tarefa simples, uma vez
que dependem da composição química da partícula primária bem como dos campos
magnéticos galáctico e extragaláctico. Em energias relativamente baixas, os raios cósmicos
são geralmente produzidos em fontes localizadas na Via Láctea, na qual ficam aprisionados
por um longo período devido à presença do campo magnético galáctico. Para energias
mais elevadas, não é esperado que os raios cósmicos sejam confinados no interior da nossa
galáxia e, portanto, acredita-se que eles sejam produzidos majoritariamente em fontes
extragalácticas.

Atualmente não existe um consenso sobre a energia na qual ocorre a transição
no fluxo de raios cósmicos detectados de origem galáctica para extragaláctica. Alguns
modelos predizem que tal transição ocorra na região do tornozelo ∼ 4,8 EeV. Neste caso,
anisotropias de larga escala poderiam ser detectadas em energias mais baixas, como uma
assinatura natural do escape de raios cósmicos do interior de nossa galáxia, embora a
amplitude de tais padrões de anisotropia dependa do modelo do campo magnético galáctico
adotado, da carga das partículas e da distribuição das fontes. Além disso, não pode ser
descartada a possibilidade de que o campo magnético galáctico de larga escala seja capaz
de confinar tais partículas, produzindo um padrão de anisotropia do tipo dipolar. Neste
cenário, movimentos puramente difusivos poderiam confinar elementos mais leves de origem
galáctica até ∼ 1 EeV e o tornozelo do espectro resultaria do confinamento mais longo de
elementos mais pesados a energias mais elevadas [110].

Por outro lado, um outro modelo considera que a transição entre as componentes
galáctica e extragaláctica ocorra em energias abaixo de 1 EeV. Neste caso, o tornozelo
seria o resultado da degradação da energia originada pela produção de pares e+e− na
interação de prótons de origem extragaláctica com o CMB [54]. Para energias abaixo do
limiar GZK de ∼ 60 EeV, os raios cósmicos podem ter origem cosmológica, percorrendo
grandes distâncias até serem detectados na Terra. Assumindo que o efeito de uma possível
distribuição de fontes seja desprezível, uma suposição razoável é considerar que o fluxo de
raios cósmicos seja isotrópico no referencial em repouso do CMB. Assim, o movimento do
sistema solar em relação a este referencial levaria a um padrão dipolar de anisotropia, com
uma amplitude de ∼ 0,6%, apontando para uma ascensão reta de ∼ 168◦. Este efeito é
conhecido como Efeito Compton-Getting [111]. Deflexões magnéticas poderiam alterar esse
padrão dipolar levando a uma complicada correspondência entre a direção incidente da
partícula no halo de nossa galáxia e a direção de chegada na Terra. Adicionalmente, como
destacado em [112], os raios cósmicos sofrem uma pequena variação em seus momentos ao
longo de sua propagação pela galáxia, uma vez que a rotação da Via Láctea produz uma
componente elétrica para o campo galáctico, no referencial de repouso do sistema solar.
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Esses dois últimos efeitos (deflexões magnéticas e variação do momento da partícula) levam
a distorções da modulação dipolar à medida que a rigidez magnética diminui, tornando
relevantes as contribuições de harmônicos de ordens mais elevadas, como quadrupolos e oc-
topolos, para as anisotropias. De fato, anisotropias quadrupolares são também esperadas no
caso de qualquer excesso de eventos provenientes de um plano, tal como os planos galáctico
e supergaláctico, que se constituem como plausíveis cenários astrofísicos para energias mais
altas. Todos estes cenários, somados a uma possível contribuição de fontes pontuais para o
fluxo de raios cósmicos, em diferentes escalas angulares, mostram a importância de uma
análise em multirresolução das direções de chegadas dos UHECRs. Portanto, esta terceira e
última parte da tese é dedicada a descrever os estudos desenvolvidos, em colaboração com
o grupo da Universidade de Aachen, relacionados às análises em multirresolução. Neste
sentido, os Capítulos 7 e 8 descrevem os métodos utilizados para este fim. No Capítulo 9,
são descritos os testes relacionados à eficiência em detectar anisotropias de cada uma das
técnicas em relação a diferentes cenários astrofísicos. Por fim, o Capítulo 10 é dedicado a
reportar os resultados obtidos através da aplicação de ambas as análises aos dados colhidos
pelo Observatório Pierre Auger.
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7 O espectro de potência angular

Do ponto de vista matemático, qualquer função angular Φ(n̂), definida sobre toda
a esfera, pode ser expandida em uma base dos harmônicos esféricos Y`m(n̂):

Φ(n̂) =
∞∑
`≥0

∑̀
m=−`

a`mY`m(n̂), (7.1)

onde n̂ representa um vetor unitário numa dada direção (ϑ, ϕ) e os coeficientes a`m da
expansão são obtidos da seguinte expressão

a`m =
∫
dn̂Φ(n̂)Y ∗`m(n̂). (7.2)

Tomemos agora Φ(n̂) como uma função que descreve a distribuição angular das direções
de chegada dos raios cósmicos sobre a esfera celeste. Assim,

∫
Φ(n̂)dn̂ = N , onde N é

o número total de raios cósmicos observados. Também consideremos uma outra função
∆(n̂), de valor médio 〈∆(n̂)〉 = 0, capaz de medir o desvio da isotropia. No caso de uma
exposição completa do céu, as funções Φ(n̂) e ∆(n̂) estão relacionadas por:

Φ(n̂) = N

4π [1 + ∆(n̂)] . (7.3)

A função de correlação de dois pontos do campo ∆(n̂) pode ser definida por

〈∆(n̂)∆(n̂′)〉 ≡ ξ(n̂ · n̂′) = ξ(cosϑ). (7.4)

Expandindo o primeiro termo da Equação (7.4) numa base dos harmônicos esféricos e o
segundo termo numa base dos polinômios de Legendre, obtemos, com o auxílio do teorema
da adição para harmônicos esféricos1,

〈∆(n̂)∆(n̂′)〉 =
∑
`1,m1

∑
`2,m2

〈
a`1,m1a

∗
`2,m2

〉
Y`1,m1(n̂)Y ∗`2,m2(n̂′), (7.5)

e
ξ(n̂ · n̂′) =

∑
`

2`+ 1
4π C`P`(n̂ · n̂′) =

∑
`,m

C`Y`,m(n̂)Y ∗`,m(n̂′). (7.6)

Por identificação, obtemos uma matriz de covariância para os coeficientes a`m,〈
a`1,m1a

∗
`2,m2

〉
= C`1δ`1`2δm1m2 , (7.7)

1 Sejam dois vetores unitários, n̂ e n̂′. O Teorema da adição para harmônicos esféricos é definido por:

P`(n̂ · n̂′) = 4π
2`+ 1

∑̀
m=−`

Y`,m(n̂)Y ∗`,m(n̂′).
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onde C` pode ser identificado como o espectro de potência angular das flutuações da
função ∆(n̂), definido por

C` = 1
2`+ 1

∑̀
m=−`

|a`m|2. (7.8)

Em outras palavras, o espectro de potência angular é uma função de dois pontos no espaço
` que fornece informação sobre a correlação entre duas direções angulares separadas por
uma escala angular ∼ 1/` radianos.

7.1 Estimativa do espectro de potência angular no caso de uma
exposição parcial do céu
Como o Observatório Pierre Auger possui uma cobertura parcial e não uniforme

do céu, o campo ∆(n̂) não é uma medida uniforme sobre toda a esfera celeste. Desta
forma, nosso conhecimento é limitado a uma dada região do céu efetivamente coberta pelo
experimento e a Equação (7.3) precisa ser alterada para

Φ(n̂) = dN

dΩ (n̂) = N

4πf1
W (n̂) [1 + ∆(n̂)] , (7.9)

onde W (n̂) é a cobertura relativa do experimento na direção n̂ e f1 = 1
4π
∫
W (n̂)dn̂ é a

fração do céu efetivamente coberta pelo experimento.

Uma importante hipótese a ser considerada no caso de uma exposição parcial e
não uniforme do céu é que a correlação de dois pontos da função ∆(n̂) dependa apenas da
distância angular entre dois pontos da esfera celeste. Dito de outra forma, assumimos que
as propriedades estatísticas da função ∆(n̂) são as mesmas sobre toda a esfera, constituindo
o que Deligny et al.[113] denominam estacionariedade espacial, em analogia com a noção
de estacionariedade para o caso em que a função de correlação de dois pontos depende
somente da diferença temporal.

Da Equação (7.9), podemos notar que a convolução ∆̃(n̂) entre as funções ∆(n̂) e
W (n̂) é dada por

∆̃(n̂) = ∆(n̂)W (n̂) =
Φ(n̂)−

N

4πf1
W (n̂)

N

4πf1

. (7.10)

Assim, a quantidade a que se tem acesso experimentalmente é ∆̃(n̂), e não diretamente a
função ∆(n̂), como seria o caso de uma cobertura total do céu. O principal desdobramento
desse fato é que temos acesso somente ao que se denomina “pseudo-espectro” de potência
angular, C̃`, relacionado à função ∆̃(n̂). Para se obter o “verdadeiro” espectro de potência
angular, C`, é preciso deconvoluir os campos ∆(n̂) e W (n̂) de ∆̃(n̂), conforme sugerido
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por [114]. Para realizar tal deconvolução, expandimos o produto ∆̃(n̂) = ∆(n̂)W (n̂) em
harmônicos esféricos,

ã`m =
∫
dn̂∆(n̂)W (n̂)Y ∗`m(n̂)

=
∑
`′m′

a`′m′

∫
dn̂ Y`′m′W (n̂)Y ∗`′m′(n̂)

=
∑
`′m′

a`′m′K`m`′m′ [W (n̂)]. (7.11)

Portanto, é a matriz K`m`′m′ [W (n̂)], definida por

K`1m1`2m2 =
∫
dn̂ Y`1m1(n̂)W (n̂)Y ∗`2m2(n̂), (7.12)

que descreve o acoplamento entre os modos induzidos pela cobertura parcial e não uniforme
do céu, sendo inteiramente determinada pela exposição direcional W (n̂). Ao expandir a
função exposição direcional em termos dos harmônicos esféricos, W (n̂) = ∑

`m ω`mY`m(n̂),
a matriz de acoplamento K pode ser reescrita como

K`1m1`2m2 =
∑
`3m3

ω`3m3

∫
dn̂ Y`1m1(n̂)Y`3m3(n̂)Y ∗`2m2(n̂). (7.13)

Assim, uma estimativa do pseudo-espectro de potência angular pode ser obtida a partir
das Equações (7.8) e (7.11):

〈
C̃`
〉

= 1
2`+ 1

∑̀
m=−`

〈ã`mã∗`m〉

= 1
2`+ 1

∑̀
m=−`

∑
`1m1

∑
`2m2

〈
a`1m1a

∗
`2m2

〉
K`m`1m1 [W (n̂)]K∗`m`2m2 [W (n̂)]

= 1
2`+ 1

∑̀
m=−`

∑
`1

〈C`1〉
`1∑

m1=−`1
|K`m`1m1 [W (n̂)]|2

=
∑
`1

M``1 〈C`1〉 , (7.14)

onde a matrizM``1 é definida por

M``1 = 2`1 + 1
4π

∑
`2

(2`2 + 1)W`2

` `1 `2

0 0 0

2

. (7.15)

As componentes da matriz são calculadas utilizando os símbolos de Wigner 3-j e W` é o
espectro de potência angular da função exposição direcional, W` = 1

2`+ 1
∑`
m=−` |ω`m|2.

A Equação (7.14) representa uma conexão entre os valores estimados do pseudo-
espectro,

〈
C̃`
〉
, e do verdadeiro espectro, 〈C`〉, para um céu com cobertura parcial. A

estimativa do verdadeiro 〈C`〉 pode ser obtida invertendo a matrizM``1 :

〈C`〉 =
∑
`1

M−1
``1

〈
C̃`1

〉
. (7.16)
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Além disso, a amostragem poissoniana de ∆̃(n̂), obtida das direções de chegada
de eventos detectados pelo Observatório Pierre Auger, induz um ruído no espectro de
potência angular, gerando um viés igual a 4πf 2

1
N f2

, onde f2 = 1
4π
∫
W 2(n̂)dn̂ é o segundo

momento estatístico da função de exposição direcional W (n̂) [114]. Como podemos ver,
esse viés é puramente induzido pelo número finito de eventos e tende a zero com o aumento
da estatística. Subtraindo esse fator, o espectro de potência angular, livre do viés, é dado
por

〈Cexp
` 〉 =

∑
`1

M−1
``1

〈
C̃`1

〉
− 4πf 2

1
N f2

. (7.17)

Esta é a quantidade que desejamos calcular a partir dos dados obtidos pela Cola-
boração Auger. Como em física de raios cósmicos a hipótese nula que desejamos testar
é a de isotropia, estamos interessados em testar desvios em relação a C` = 0. Sob esta
hipótese, a covariância de C̃` é dada por

Cov(C̃`, C̃`′) =
(

4πf1

N

)2 2π
2`′ + 1M``′ . (7.18)

Portanto, a variância do espectro de potência angular experimental, sob a suposição
de fluxo isotrópico, é dada por

V (Cexp
` ) =

∑
`1,`2

M−1
``1Cov(C̃`, C̃`′)(M−1

`2`)
T =

(
4πf1

N

)2 2π
2`+ 1M

−1
`` . (7.19)

7.1.1 Limites da validade da estimativa do espectro de potência angular para
o caso de uma exposição parcial e não uniforme

A Equação (7.17) foi obtida considerando a condição de estacionariedade espacial.
Naturalmente, uma questão a ser discutida refere-se à determinação do limite de validade
dessa condição. Se o campo ∆(n̂) é espacialmente estacionário, a região do céu coberta pelo
experimento pode ser extrapolada para o céu inteiro a fim de se obter todos os modos da
expansão harmônica, considerando que a matrizM``′ possa ser invertida. A Figura 52(a)
exibe o comportamento da incerteza do dipolo (` = 1) reconstruído em função da fração
da cobertura do céu para um ângulo zenital máximo de 60◦. A marcação representada
por um x da cor azul refere-se à fração do céu coberta pelo Observatório Pierre Auger. As
marcações Auger Sul (Auger South) e Auger Norte (Auger North) têm origem histórica,
porque o Observatório Pierre Auger foi originalmente planejado para ser composto por
dois sítios: um no hemisfério sul, onde ele de fato foi construído, e outro no hemisfério
norte. A Figura 52(b), por sua vez, mostra os valores das incertezas do estimador 〈Cexp

`=1〉,
o espectro de potência angular para ` = 1, em função do ângulo zenital máximo, θmax,
calculados para um conjunto de 7.000 eventos. Observa-se que o estimador do espectro de
potência angular não é sensível à escolha do θmax acima de 50◦ [113].

.
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(a) (b)

Figura 52 – (a) Incertezas do dipolo reconstruído em função da fração de cobertura do céu
para um ângulo zenital máximo de 60◦. As marcações em x azuis (vermelhos)
mostram as barras de erro para o Observatório no hemisfério Sul (Norte). A
linha pontilhada representa o nível esperado para uma cobertura uniforme
do céu. (b) Incertezas do 〈Cexp

`=1〉 em função do θmax para duas latitudes no
hemisfério Norte e Sul, calculadas para um conjunto de 7000 eventos. Extraído
de [113].
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8 Análise de wavelets com needlets esféricos

A expressão wavelets deriva do francês ondelette e significa pequena onda. O termo
foi utilizado pela primeira vez pelos geofísicos Jean Morlet e Alex Grossmann [115] que
descreveram as wavelets como funções matemáticas empregadas na análise de dados em
larga e pequena escalas.

Existem diversos tipos diferentes de wavelets em uma dimensão e no domínio
esférico. Ao contrário das funções periódicas como seno e cosseno, que formam a base
da análise de Fourier, as wavelets são localizadas nos domínios de frequência e tempo.
Deste modo, elas são úteis para filtrar o ruído presente nas amostras dos dados para
sinais localizados [116]. A needlet é um tipo especial de wavelet no domínio esférico que
foi introduzido pela comunidade que estuda a radiação cósmica de fundo, possuindo boa
localização nos domínios espacial e de frequências.

Assim como o espectro de potência angular, a análise de wavelets com needlets
também utiliza os coeficientes dos harmônicos esféricos, a`m. Tais coeficientes são obtidos
expandindo o mapa celeste resultante da divisão do mapa de eventos pelo mapa de
cobertura, utilizando a distribuição Healpix [117]. Este mapa celeste resultante, expandido
em harmônicos esféricos, é convoluído com a needlet de modo a resultar, ao final da análise,
em um mapa celeste filtrado do qual uma medida da anisotropia pode ser obtida.

O gerador (kernel) das needlets, b(`, B−j), possui dois parâmetros de construção:
a escala j e a largura B. A Figura 53(a) exibe este gerador em função dos momentos
de multipolos ` para diferentes escalas j, considerando uma largura fixa para a needlet,
B = 2,0. Como pode ser observado, menores valores de j são mais sensíveis a padrões de
estrutura em larga escala e vice-versa. A Figura 53(b) ilustra o gerador das needlets em
função dos momentos de multipolos ` para diferentes valores de B, considerando-se uma
escala fixa j = 2. O parâmetro B fixa o momento de multipolo máximo dentro do qual
um certo número de escalas j estão disponíveis.

A needlet é convoluída com os coeficientes harmônicos para cada escala j indivi-
dualmente. Assim, obtém-se o valor da potência das needlets referente à escala j, para o
pixel k, Pjk, definido por

Pjk =
√
λ
`max∑
`

b(`, B−j)
∑̀
m=−`

a`mY`m(ξjk), (8.1)

onde
√
λ é um fator de normalização dado por λ = 1/Npix, com Npix igual ao número total

de pixels na esfera, e ξjk representa a direção n̂ do centro do pixel no esquema Healpix.

A Figura 54 ilustra o esquema para combinar diferentes escalas das needlets com
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(a) (b)

Figura 53 – Gerador (kernel) das needlet b(`, B−j) em função do momento de multipolo `
para (a) diferentes escalas j (considerando B = 2,0) e (b) diferentes larguras
B (considerando j = 2).

o objetivo de pesquisar desvios da isotropia em múltiplas escalas angulares, conforme
descrevemos abaixo.

Primeiramente, um grande conjunto de mapas celestes isotrópicos é simulado de
acordo com a exposição do Observatório Auger. Deste conjunto de mapas isotrópicos, o
valor médio da potência das needlets, 〈Pjk,iso〉, e suas flutuações, σjk,iso, são determinados
para o pixel k em cada escala j . Em seguida, substitui-se o valor da potência das needlets
de cada pixel por sua significância estatística (como em [118]) dada por:

SNTjk := |Pjk − 〈Pjk〉 |
σjk

· sgn(Pjk), (8.2)

onde SNTjk representa a significância do pixel k calculada na escala j antes de se aplicar
qualquer corte (NT - No Threshold). Então, com o objetivo de reduzir o ruído remanescente
nas escalas individuais, aplica-se um corte na significância estatística de modo a restarem
somente pixels para os quais |SNTjk | > 3. Isto é feito atribuindo o valor 0 para todos os
pixels para os quais |SNTjk | < 3. O resultado é um conjunto de mapas celestes, Sjk, filtrados
e normalizados.

Um mapa celeste filtrado, combinando todas as escalas j de interesse, pode ser
obtido somando-se os valores das significâncias estatísticas do pixel k para cada escala j:

Sk =
∑
j

Sjk. (8.3)

Dependendo do objetivo da análise, pode-se somente considerar algumas ou todas as
escalas sensíveis a um dado momento de multipolo `, de modo a otimizar a procura por
padrões de anisotropia.
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Figura 54 – Esquema para combinar diferentes escalas das needlets e obter os possíveis
desvios da isotropia para um dado mapa celeste.

É importante lembrar que esta parte da análise foi desenvolvida pelo grupo da
Universidade de Aachen, estando aqui descrita por razões de completeza.
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9 Estudo das sensibilidades das análises em
multirresolução

Antes de aplicar as análises, descritas nos dois últimos capítulos, aos dados colhidos
pela Colaboração Auger, é importante estudar suas performances com respeito a detecção
de possíveis anisotropias. Para tal, utilizaremos simulações das direções de chegada de
raios cósmicos, que contemplam cenários astrofísicos realistas para a produção destas
partículas. Como desejamos testar a hipótese de isotropia dos dados, é preciso definir
estimadores globais para ambos os métodos, de modo a penalizar estatisticamente a
procura em múltiplas escalas angulares. Para o caso do espectro de potência angular, este
estimador global, inspirado em [119], é definido por

D2 := 1
`max

`max∑
`=1

(
C`,dados − 〈C`,iso〉

σ`,iso

)2

, (9.1)

onde C`,dados, 〈C`,iso〉 e σ`,iso representam os C` observados nos dados, a média e o desvio
padrão dos C` esperados de céus isotrópicos, respectivamente, todos calculados para uma
dada escala angular `. Na prática, obtemos 〈C`,iso〉 e σ`,iso a partir do conjunto de eventos
simulados isotropicamente com o mesmo número de eventos e com a mesma exposição dos
dados.

O estimador global para o caso da análise com needlets é definido por

S := log
∑Npix

k=1 |Sk|
Nnonzero

 , (9.2)

no qual Nnonzero representa o número de pixels não nulos, isto é, aqueles que sobreviveram
ao corte |SNTjk | > 3, conforme discutido na Capítulo 8.

9.1 Teste Estatístico: Hipóteses, Erros Tipo I e Tipo II
Objetivando determinar as eficiências de detecção do espectro de potência angular

e da análise com needlets em identificar possíveis padrões de anisotropia em diferentes
escalas angulares, precisamos, em primeiro lugar, compreender dois tipos de erros nos testes
de hipóteses [120]. A hipótese nula aqui considerada é a hipótese de isotropia, H0 = Hiso,
ou seja, os dados não apresentam desvios de uma distribuição isotrópica para todas as
escalas angulares consideradas. A partir da definição da hipótese nula, podemos classificar
os tipos de erros, como:

Erro Tipo I: consiste na rejeição da hipótese nula quando ela é, de fato, verdadeira.
A probabilidade relacionada ao erro Tipo I, chamada de significância do teste e representada
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aqui por α, é definida como a probabilidade de rejeitar Hiso quando os dados analisados
são, de fato, isotrópicos. O valor da significância do teste é arbitrário, devendo ser escolhido
a priori. Nesse trabalho, escolhemos uma significância do teste de 1% correspondendo a
um nível de confiança de 99%1.

Erro Tipo II: consiste em aceitar a hipótese nula quando ela é, de fato, falsa. Esse
tipo de erro define uma outra probabilidade, β, que consiste em aceitar a hipótese isotrópica
quando os dados analisados são verdadeiramente anisotrópicos. Assim, a eficiência de
detecção, definida como (1− β), é a probabilidade de identificar um padrão de anisotropia
quando o céu analisado é, de fato, anisotrópico. É evidente que um método com uma
alta eficiência de detecção deveria ter um grande valor de (1− β), correspondendo a um
pequeno valor de α. A eficiência de detecção, denotada por P , pode ser definida por

P = N(ξ > ξiso,99%)
Ntotal

, (9.3)

onde ξ representa um dos dois estimadores globais (D2 para o caso do espectro de potência
angular e S para a análise com needlets, conforme definidos pelas Equações (9.1) e (9.2))
e Ntotal é o número de mapas celestes simulados para um dado cenário e conjunto de
parâmetros. Em outras palavras, a eficiência de detecção é a fração dos mapas celestes
simulados para os quais os valores dos estimadores globais das técnicas aqui empregadas
são maiores que o limiar fixado em ξiso,99% dos casos isotrópicos.

Apenas como uma ilustração, as distribuições dos estimadores D2 e S são mos-
tradas na Figura 55. Estas foram obtidas a partir de 30.000 mapas celestes simulados
isotropicamente, cada um deles gerado com 7.000 eventos de acordo com a exposição do
Observatório Pierre Auger. Em ambos os casos, as setas vermelhas representam o limiar
de 99% C.L., correspondente a distribuições isotrópicas.

9.2 Descrição dos cenários astrofísicos simulados e suas correspon-
dentes eficiências de detecção
Para estudar as sensibilidades dos métodos em detectar anisotropias, simulamos

seis cenários astrofísicos, capazes de produzir sinais anisotrópicos em escalas angulares
diferentes: (i) dipolo, (ii) quadrupolo, (iii) fontes de acordo com a distribuição de matéria
local, (iv) uma única fonte pontual imersa num fundo isotrópico, (v) fonte pontual imersa
em um dipolo e (vi) fonte pontual somada à contribuição do campo magnético galáctico.

Foram simulados 1.000 mapas celestes para todos os cenários descritos anterior-
mente, considerando um ângulo zenital máximo de 60◦. As simulações foram realizadas

1 C.L. = 1− α
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Figura 55 – À esquerda: Distribuição dos valores do estimador D2 utilizado no cálculo do
espectro de potência angular. À direita: Distribuição dos valores do estimador
S utilizado na análise com needlets. Em ambos os casos as distribuições
foram obtidas a partir de 30.000 céus isotropicamente simulados gerados com
7.000 eventos de acordo a exposição do Observatório Pierre Auger. As setas
vermelhas representam 99% C.L..

para duas estatísticas diferentes: 7.000 e 50.000 eventos, correspondendo a cortes nas
energias de ∼ 9 EeV e 3 EeV, respectivamente.

A seguir, descreveremos os cenários simulados e as eficiências de detecção obtidas
com ambos os métodos.

(i) Dipolo: como foi discutido na introdução da Parte III, existem diversos modelos
que predizem um padrão dipolar para o fluxo de raios cósmicos observados na Terra. Um
fluxo, Φ(n̂), consistindo unicamente de uma anisotropia dipolar, pode ser parametrizado
como

Φ(n̂) ∝ (1 + r d̂ · n̂), (9.4)

onde d̂ representa o vetor unitário na direção do dipolo e r é a sua amplitude correspondendo
ao máximo contraste no fluxo anisotrópico:

r = Φmax − Φmin

Φmax + Φmin

. (9.5)

As simulações foram realizadas com três valores diferentes de amplitudes (r = 1%, 3%
e 5%) e três valores de declinações (δd = 0◦, −30◦ e −60◦). Um resumo dos parâmetros
utilizados nas simulações dipolares é mostrado no Tabela 2.

(ii) Quadrupolo: qualquer excesso de eventos ao longo de um plano, tal como
os planos galáctico e supergaláctico, impacta os coeficientes a2m e, consequentemente, os
valores do espectro de potência angular para ` = 2. Uma distribuição angular dos raios
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Parâmetros dos Dipolos Valores
Declinações 0◦, −30◦ e −60◦

Amplitudes (%) 1,0; 3,0 e 5,0

Tabela 2 – Resumo dos parâmetros utilizados nas simulações para os céus dipolares.

cósmicos, modelada unicamente por uma anisotropia quadrupolar, tem seu fluxo dado por

Φ(n̂) ∝
1 + 1

2
∑
i,j

Qijninj

 , (9.6)

onde Qij é um tensor de segunda ordem simétrico e de traço nulo, escrito em função
dos coeficientes a2m. Em nossas simulações, fixamos a00 = 1, a20 = 0,01 e a`m = 0 para
todos os outros coeficientes (quadrupolo puro). Dessa forma, o fluxo de raios cósmicos com
anisotropia quadrupolar assumido é dado por

Φ(n̂) = Y00 + 0,01Y20. (9.7)

Essa escolha de coeficientes torna o fluxo, dado em coordenadas galácticas, similar àquele
que seria obtido no caso de um excesso de eventos distribuídos no plano galáctico.

As eficiências de detecção do espectro de potência angular e da análise com needlets
para os cenários dipolar e quadrupolar são mostradas na Figura 56. Como pode ser
observado, a medida do espectro de potência angular é ligeiramente mais eficiente na
detecção de anisotropias em larga escala. Note também que a análise com needlets apresenta
uma performance melhor quando a restringimos para a escala j = 0, para o caso do cenário
dipolar, e para as escalas j = 0−1, para o cenário quadrupolar. Isso ocorre pois, em ambos
os casos, a faixa de valores de j cobre apropriadamente todos os momentos de multipolos
considerados: ` = 1, no primeiro caso, e ` = 1, ` = 2 e ` = 3, no segundo caso. Outra
informação que extraímos da análise destas figuras é que as eficiências de detecção de
ambos os métodos dependem da direção do dipolo, apresentando resultados melhores para
menores valores (em módulo) da declinação do dipolo. Isto se deve à cobertura parcial
da esfera celeste do Observatório Pierre Auger, sendo esta, majoritariamente restrita a
declinações negativas. Além disso, podemos também notar que o gradiente da curva de
detecção, em função da declinação do dipolo, da análise com o espectro de potência angular
é diferente daquele produzido pela análise com needlets. Em particular, a análise com
needlets para a estatística de 50.000 eventos apresenta maior eficiência para a detecção
de um dipolo com declinação δ = −60◦ quando comparada com o espectro de potência
angular. Tal constatação é um exemplo da vantagem de se utilizar ambas as técnicas na
procura por possíveis padrões de anisotropia no fluxo de raios cósmicos.

(iii) Fontes de acordo com a distribuição de matéria local: para gerar
fluxos de raios cósmicos provenientes de fontes de acordo com a distribuição de matéria no
universo local, utilizamos o catálogo 2MRS para um redshift médio de z = 0,03 conforme
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(a)

(b)

Figura 56 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para j = 0 ou ` = 1, e em verde, para
escalas j = 0 − 1) em relação aos cenários de anisotropia em larga escala
(dipolo e quadrupolo) com (a) 7.000 eventos e (b) 50.000 eventos.



122 Capítulo 9. Estudo das sensibilidades das análises em multirresolução

Skrutskie et al.[121]. Deste catálogo foram escolhidos conjuntos aleatórios de 1.000 fontes
distante até z = 0,0182.

Dado um conjunto de dados simulados contendo N direções de chegada, o número
de eventos NS proveniente do conjunto de fontes do catálogo é determinado através da
fração de sinal f , de tal modo que NS = f × N . A cadeia de passos para gerar cada
conjunto de direções de chegada é a seguinte. Primeiramente, sorteamos uma fonte do
catálogo e assumimos que o evento tenha vindo desta fonte. Então, de modo a levar em
conta as deflexões nas trajetórias dos raios cósmicos causadas pelos campos magnéticos,
distribuímos os eventos aleatoriamente em torno desta direção, utilizando a distribuição
de Mises-Fisher3 com σ = 2◦. Cada evento é aceito ou rejeitado de acordo com a exposição
do Observatório Pierre Auger até que NS eventos sejam gerados. O restante dos eventos
(N −NS) é distribuído isotropicamente de acordo com a mesma exposição. Um exemplo
de mapa do céu gerado a partir dessa descrição é exibido na Figura 57. As frações de sinal
utilizadas para este cenário são exibidos na Tabela 3.

Figura 57 – Mapa celeste formado pela simulação de 1.000 eventos provenientes de fontes
do catálogo 2MRS, considerando uma distribuição de Mises-Fisher com σ = 2◦.
O código de cores indica o número de eventos provenientes das fontes por
pixel.

As eficiências de detecção obtidas em função das frações do sinal e do número de
eventos são mostradas na Figura 58. Os resultados mostram que as performances de ambas

2 Por simplicidade, utilizamos o mesmo valor de z empregado em [81].

3 A distribuição de Mises-Fisher é definida por

f(x̂, ~µ, κ) = κ

2(eκ − e−κ) · exp(κ ~µT x̂). (9.8)

Na expressão acima, x̂ é o vetor unitário sobre a esfera, ~µ é a direção média da fonte e κ é o parâmetro
de concentração. Em nossas simulações, utilizamos a aproximação κ = 1/σ2, onde σ é o desvio padrão
gaussiano.
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Parâmetros do Catálogo Valores
Frações do sinal (%) 0,0; 0,5; 2,0; 5,0; 10,0 e 15,0

Tabela 3 – Resumo dos parâmetros utilizados nas simulações para o cenário de fontes de
acordo com a distribuição de matéria local.

as análises são similares, embora o espectro de potência angular apresente resultados
ligeiramente superiores, principalmente quando a estatística é pequena.

(iv) Uma única fonte pontual imersa num fundo isotrópico: para gerar o
equivalente a uma fonte pontual sobre a esfera, utilizamos novamente a distribuição de
Mises-Fisher. As direções de chegadas são geradas, separando as contribuições de eventos
da fonte e do fundo isotrópico da mesma forma como descrito para o cenário anterior,
excetuando-se pelo fato de que agora há uma única fonte pontual. A Tabela 4 exibe o
conjunto de parâmetros utilizados para este cenário. Estes se referem à direção da fonte
pontual, a sua abertura angular, definida em termos do FWHM4, e às frações de sinal
empregadas nas simulações. A Figura 59 destaca, em seu painel à esquerda, um mapa
celeste contendo 70 eventos (70 = 7.000×1,0%) gerados na direção de uma fonte localizada
em (α, δ) = (0◦,−60◦), segundo uma distribuição de Mises-Fisher com σ = 2◦. O painel
à direita da mesma figura, corresponde ao mapa celeste obtido após a adição do fundo
isotrópico, totalizando 7.000 eventos.

Parâmetros do Catálogo Valores
Direções da Fonte Pontual (α, δ) (0◦,−60◦) e (0◦, 0◦)

FWHM 2◦, 5◦ e 7◦
Fração dos sinais (%) 0,02; 0,1; 0,5 e 1,0

Tabela 4 – Resumo dos parâmetros utilizados nas simulações para o cenário da fonte
pontual.

As Figuras 60 e 61 apresentam as eficiências calculadas para este cenário. Desta vez,
a análise com needlets apresenta melhores resultados em comparação com o espectro de
potência angular. Essa potencial característica de detectar anisotropias em pequenas escalas
é um reflexo do caráter local das needlets, uma de suas mais importantes propriedades.

(v) Fonte pontual imersa em um dipolo: neste cenário, o conjunto de direções
de chegada é composto de eventos distribuídos na direção de uma fonte pontual e imersos
em um fundo dipolar. Para isso, utilizamos os mapas celestes gerados nos cenários (i)
e (iv). Para um dado conjunto de parâmetros da amplitude do dipolo e da fração de
sinal da fonte, descartamos eventos do conjunto dipolar aleatoriamente para, em seguida,
preenchê-lo com outros provenientes da fonte pontual. A Tabela 5 sumariza o conjunto de

4 A largura à meia altura (FWHM - Full Width at Half Maximum) é definida como a diferença entre
dois valores de uma variável independente nos quais a função atinge a metade do seu valor máximo.
No caso de uma distribuição gaussiana, FWHM = 2

√
2ln(2)σ ≈ 2,35σ.



124 Capítulo 9. Estudo das sensibilidades das análises em multirresolução

(a)

(b)

Figura 58 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5) em relação aos
cenários do catálogo 2MRS simulados em função da fração do sinal da fonte
com (a) 7.000 eventos e (b) 50.000 eventos.
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Figura 59 – À esquerda: fonte pontual com 70 eventos (70 = 7.000× 1,0%) extraídos de
uma distribuição de Mises-Fisher com σ = 2◦. À direita: mapa celeste a ser
utilizado na análise, já adicionado o fundo isotrópico totalizando 7.000 eventos
de acordo com a exposição do Observatório Auger.

parâmetros usados nesse cenário: a direção da fonte pontual, a sua abertura angular, a
fração de sinal da fonte, a amplitude do dipolo e sua direção.

Parâmetros do dipolo + fonte pontual Valores
Amplitude do dipolo (%) 3,0
Declinação do dipolo 0◦

Direcões da fonte pontual (α, δ) (0◦,−60◦); (0◦, 0◦); (150◦,−60◦) e (150◦, 0◦)
Fração de sinal (%) 0,1; 0,5 e 1,0
Abertura angular 5◦ e 7◦

Tabela 5 – Resumo dos parâmetros utilizados nas simulações para o cenário da fonte
pontual imersa em um dipolo.

As Figuras 62 e 63 apresentam as eficiências de detecção para diferentes conjuntos
de parâmetros nas direções (α, δ) = (0◦,−60◦) e (α, δ) = (0◦, 0◦), ao passo que as Figuras
64 e 65 apresentam o mesmo para as direções (α, δ) = (150◦,−60◦) e (α, δ) = (150◦, 0◦).
Para esse cenário, as eficiências apresentam um equilíbrio na sensibilidade das duas análises
empregadas. A análise com needlets apresenta melhores resultados em relação a anisotropias
de pequena escala, enquanto que o espectro angular de potência é superior para cenários,
majoritariamente, de larga escala. Portanto, este é mais um exemplo de que ambas as
análises são complementares.
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(a)

(b)

Figura 60 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários de uma fonte
pontual imersa num fundo isotrópico com 7.000 eventos considerando a fonte
localizada em (a) (α, δ) = (0◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (0◦, 0◦).
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(a)

(b)

Figura 61 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários de uma fonte
pontual imersa num fundo isotrópico com 50.000 eventos considerando a fonte
localizada em (a) (α, δ) = (0◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (0◦, 0◦).
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(a)

(b)

Figura 62 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários fonte pontual
imersa em um dipolo para 7.000 eventos com fonte localizada em (a) (α, δ) =
(0◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (0◦, 0◦).
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(a)

(b)

Figura 63 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários de fonte
pontual imersa em um dipolo para 50.000 eventos com fonte localizada em (a)
(α, δ) = (0◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (0◦, 0◦).
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(a)

(b)

Figura 64 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários de fonte
pontual imersa em um dipolo para 7.000 eventos com fonte localizada em (a)
(α, δ) = (150◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (150◦, 0◦).
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(a)

(b)

Figura 65 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferentes
frações de sinal (SF - Signal Fraction), em relação aos cenários de fonte
pontual imersa em um dipolo para 50.000 eventos com fonte localizada em (a)
(α, δ) = (150◦,−60◦) e em (b) (α, δ) = (150◦, 0◦).
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(vi) Fonte pontual somada à contribuição do campo magnético galáctico:
em (iv) apresentamos as eficiências de ambas as análises na detecção de eventos provenientes
de uma fonte pontual sem considerarmos desvios significativos em suas trajetórias. Este é um
cenário pouco realista, uma vez que o sinal de uma fonte pontual pode ser distorcido pelos
campos magnéticos galáctico e extragaláctico. Assim, neste cenário com uma abordagem
mais realista, fazemos uso do modelo JF12 para o campo magnético galáctico. Este modelo
foi sucintamente descrito na Subseção 1.2.1.1.

Como a deflexão causada pelo campo magnético galáctico depende da energia e da
massa da partícula, precisamos fazer algumas suposições sobre a composição da partícula
primária e o espectro de energia. Neste cenário, optamos por assumir que prótons sejam
ejetados com índice espectral γ = −2,7. A Tabela 6 resume os parâmetros utilizados neste
cenário. O mapa celeste a ser analisado é composto da adição de uma dada fração de
sinal da fonte com um fundo isotrópico até que o número de eventos desejado seja obtido.
Como ilustração, na Figura 66(a), exibimos um exemplo de uma fonte simulada localizada
na borda da galáxia ejetando prótons com energia E ≥ 3 EeV. O sinal da fonte pontual,
conforme detectado na Terra sob o efeito do campo magnético galáctico, é mostrado
na Figura 66(b). Na Figura 66(c) são mostrados 2.500 eventos (2500 = 50.000 × 0,5%)
provenientes desta fonte, conforme detectados na Terra. O mapa celeste a ser analisado é
finalmente exibido na Figura 66(d), com um total de 50.000 eventos, dos quais 47.500 são
preenchidos isotropicamente.

Parâmetros do cenário (vi) Valores
Energia / Total de eventos 3 EeV / 50000 e 9 EeV / 7000

Composição próton puro
Direcão da Fonte Pontual (α, δ) (0◦,−60◦) e (201◦,−43◦)

Abertura angular σ 2◦ ou 3◦

Tabela 6 – Resumo dos parâmetros utilizados nas simulações para o cenário fonte pontual
utilizando uma lente GMF.

As Figuras 67 e 68 mostram os resultados obtidos para os cenários relacionados
a uma fonte pontual com (On) e sem (Off) a influência do campo magnético galáctico.
Pode ser visto que o carácter local das needlets favorece uma eficiência maior em detectar
anisotropias em pequena escala, quando comparada com a medida do espectro de potência
angular.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 66 – (a) Fonte pontual na borda da galáxia. (b) Sinal da fonte pontual, conforme
detectado na Terra sob o efeito do campo magnético galáctico. (c) 2.500
eventos provenientes da fonte, conforme exposição do Observatório Auger. (d)
Mapa celeste com 50.000 eventos, sendo 2.500 deles provenientes da fonte
pontual e 47.500 do fundo isotrópico. O índice de cores representa a energia
dos eventos em log10(Energia/[eV]).
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(a)

(b)

Figura 67 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferen-
tes frações de sinal (SF - Signal Fraction), com (triângulos direitos) e sem
(triângulos invertidos) a influência do campo magnético galáctico, para os
cenários de fonte pontual somada à contribuição do campo magnético galáctico
para 7.000 eventos com fonte localizada em (a) (α, δ) = (0◦,−60◦) e em (b)
(α, δ) = (201◦,−43◦).
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(a)

(b)

Figura 68 – Eficiências de detecção utilizando o espectro de potência angular (em preto) e
a análise com needlets (em vermelho, para escalas j = 0− 5), para diferen-
tes frações de sinal (SF - Signal Fraction), com (triângulos direitos) e sem
(triângulos invertidos) a influência do campo magnético galáctico, para os
cenários de fonte pontual somada à contribuição do campo magnético galáctico
para 50.000 eventos com fonte localizada em (a) (α, δ) = (0◦,−60◦) e em (b)
(α, δ) = (201◦,−43◦).
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Portanto, concluímos que, para os cenários simulados que contemplam padrões de
anisotropia em diferentes escalas angulares, a medida do espectro de potência angular
é mais eficiente na detecção de anisotropias em larga escala ao passo que a análise com
needlets apresenta melhor performance na detecção de anisotropias em pequena escala.
Logo, os resultados mostram que ambas as análises são complementares e, dessa forma,
ambas devem ser utilizadas em uma análise de multirresolução das anisotropias das direções
de chegada dos UHECRs.

A aplicação de ambas as análises ao conjunto de dados detectados pela Colaboração
Auger será descrita no próximo capítulo.
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10 Aplicação aos dados do Observatório Pi-
erre Auger

Até aqui descrevemos a medida do espectro de potência angular e a análise com
needlets como métodos utilizados para a busca por padrões de anisotropia nas direções de
chegada dos UHECRs em diferentes escalas angulares. Após realizar um estudo sobre a
sensibilidade de ambas as análises no capítulo anterior, iremos agora aplicá-las aos dados
coletados no Observatório Pierre Auger.

10.1 Conjunto de dados e determinação da função de exposição
direcional

O conjunto de dados analisado nesta tese é o mesmo utilizado em [2], composto de
eventos coletados pelos detectores de superfície do Observatório Pierre Auger, no período
de 1◦ de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2013, com ângulo zenital θ < 80◦. O
corte de qualidade adotado sobre os eventos verticais (θ ≤ 60◦) exige que todas as seis
estações vizinhas do tanque com maior sinal estejam ativas no momento em que o evento
é registrado, de acordo com o que foi abordado na Seção 3.1. Para eventos inclinados
(60◦ < θ ≤ 80◦), o corte de qualidade impõe que a estação mais próxima do core do
chuveiro reconstruído e seus seis vizinhos devem estar ativos. Além disso, as energias
dos eventos verticais são corrigidas de modo a levar em conta os efeitos geomagnéticos e
climáticos. Por outro lado, para eventos inclinados, o campo geomagnético já é considerado
na reconstrução do chuveiro e as condições climáticas não influenciam esse tipo de evento,
uma vez que eles são dominados por múons no nível do solo, conforme descrito na Seção
3.2.

A determinação acurada da função de exposição direcional é de fundamental
importância para as análises empregadas nesta tese. Considerando que α′ é a diferença
entre os tempos siderais1, acel(θ) = 1,95 cos θ km2 é a abertura geométrica direcional para
cada célula elementar hexagonal, formada por tanques Cherenkov, e t(i) é o tempo de
funcionamento de cada célula, a função de exposição direcional, em termos da declinação,

1 O tempo sideral, α, é o tempo necessário para que a Terra complete uma rotação inteira em torno de
seu eixo, com relação a uma estrela fixa. Para cada dia sideral, é definido o tempo sideral local, α0,
escolhido de tal forma que seu valor coincide com a ascensão reta do zênite para o centro da rede SD.
Logo, a diferença entre os tempos siderais é dada por α′ = α− α0.
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δ, e da energia, E, pode ser definida por

ω(δ, E) =
ncell∑
i=1

t(i)
∫ 24h

0
dα′ acel(θ(α′, δ)), ε(θ(α′, δ), φ((α′, δ), E). (10.1)

Para evitar correções que deveriam ser implementadas para os casos em que a função
eficiência de detecção, ε(θ, φ, E), na equação acima, não seja igual a 100%, consideram-se
apenas eventos com energias acima de 3 EeV para eventos verticais e acima de 4 EeV
para eventos inclinados. Dessa forma, em nossa análise, dividimos o conjunto de dados
em dois intervalos de energia: 4 EeV ≤ E < 8 EeV e E ≥ 8 EeV, explorando, portanto, a
completa eficiência dos detectores de superfície do Observatório Pierre Auger. Com esses
cortes nos valores de energia, a expressão definida na Equação (10.1) pode ser calculada
analiticamente [85]. A exposição direcional em função da declinação, conforme calculada
por Sommers[122], é exibida na Figura 69. Nesta figura, a linha tracejada azul representa
a exposição para eventos verticais, correspondendo a um valor total de 37.142 km2 sr ano,
enquanto a linha tracejada vermelha indica a exposição para eventos inclinados com valor
total de 10.887 km2 sr ano. A linha sólida preta representa a exposição total considerando
os eventos verticais e inclinados.

Figura 69 – Exposição direcional em função da declinação. Extraído de [2].

Finalmente, é possível obter uma função de exposição direcional normalizada, sendo
definida por

W (n̂) = ω(δ, E)
max[ω(δ, E)] . (10.2)

Esse é o valor que utilizaremos para a cobertura relativa na direção n̂, conforme utilizada na
Equação (7.9). Note, no entanto, que a função de exposição, definida pela Equação (10.1),
depende somente da declinação nos casos de eficiência total do detector de superfície. Na
realidade, o crescimento e os períodos de inatividade da rede SD, assim como sua inclinação,
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φincl = −30◦ do leste do para o sul em relação ao plano da rede SD, produzem modulações
espúrias na distribuição de ascensão reta dos eventos. Isto é corrigido multiplicando cada
evento por um fator de correção dado por[

∆Ncell(α0)
]−1
× [1 + 0,003 tgθ cos (φ− φincl)]−1, (10.3)

onde ∆Ncell(α0) representa a variação relativa do número total de células ativas em função
do tempo sideral local.

A Tabela 7 resume o número total de eventos que iremos analisar para as faixas de
energia consideradas.

Faixa de energia θ < 60◦ 60◦ ≤ θ ≤ 80◦
4 EeV ≤ E < 8EeV 39.049 11.368

E ≥ 8 EeV 15.418 4.379

Tabela 7 – Número de eventos verticais e inclinados para as duas faixas de energia utilizadas
na análise de anisotropias em multirresolução.

A Figura 70 exibe os mapas de eventos, em coordenadas equatoriais, para os dois
conjuntos de dados separados por faixa de energia. A escala de cor indica o número de
eventos por pixel. Também é mostrado o mapa de cobertura normalizado, em coordenadas
equatoriais, de acordo com a Equação (10.2).

10.2 Resultados das análises dos dados
As próximas duas subseções descrevem os resultados obtidos pela medida do

espectro de potência angular e pela análise com needlets sobre o conjunto de dados descrito
na seção anterior. Ambas as análises podem ser realizadas considerando uma expansão
em harmônicos esféricos até um `max correspondendo à resolução angular do experimento,
na ordem de ∼ 1,5◦, para eventos com 3 EeV < E < 10 EeV, e reduzindo-se a ∼ 1◦,
para eventos com E > 10 EeV [123]. Esta resolução angular corresponde ao parâmetro
Nside = 64, utilizado no Healpix [124], que determina o número de pixels sobre a esfera
dado por Npixel = 12×N2

side. No entanto, escolhemos utilizar um valor menor para este
parâmetro (Nside = 32) de modo a aumentar a estatística por pixel. Portanto, a expansão
harmônica é considerada até `max = 64, correspondente a uma resolução angular de ∼ 2,8◦,
ou seja, às escalas das needlets j = 0− 5 (veja Capítulo 8).

10.2.1 Espectro de Potência Angular

A seguir, descrevemos os resultados da medida do espectro de potência angular
para as duas faixas de energia consideradas: 4 EeV ≤ E < 8 EeV e E ≥ 8 EeV. A Figura 71
exibe, no painel à esquerda, os resultados obtidos para a medida do espectro de potência
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(a)

(b)

(c)

Figura 70 – Mapas celestes em coordenadas equatoriais. (a) Mapa de eventos para a faixa
de energia 4 EeV ≤ E < 8 EeV. (b) Mapa de eventos para a faixa de energia
E ≥ 8 EeV. (c) Mapa de cobertura normalizado considerando a cobertura
total para eventos verticais e inclinados.
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angular para a primeira faixa de energia citada. No painel à direita da Figura 71, exibimos
a distribuição dos valores do estimador global D2 obtida a partir da realização de 500.000
simulações isotrópicas. A seta preta pontilhada representa o valor de D2 obtido para
os dados do Observatório Auger enquanto a seta vermelha indica o limiar de 99% C.L.,
correspondente às flutuações da distribuição de D2 para o caso isotrópico. De todos os
mapas isotrópicos gerados, cerca de 90% (valor-p = 0,9) deles apresentam valores de D2

maiores ou igual àquele calculado para os dados e, portanto, nenhum desvio da isotropia
é detectado nessa faixa de energia, ampliando a informação reportada em [2], restrita à
pesquisa por padrões dipolares e quadrupolares.

Figura 71 – Resultados da medida do espectro de potência angular para 4 EeV ≤ E < 8
EeV. À esquerda: espectro de potência em função da escala angular. Nenhum
desvio significativo da distribuição isotrópica, com o limiar de 99% C.L., é
observado. À direita: distribuição dos valores do estimador globalD2, calculado
a partir das 500.000 simulações isotrópicas (histograma em azul). A seta preta
tracejada indica o valor do D2 para os dados nessa faixa de energia, enquanto
a seta vermelha indica o limiar de 99% C.L. empregado na análise.

A Figura 72 apresenta nossos resultados obtidos para a segunda faixa de energia:
E ≥ 8 EeV. O espectro de potência angular é mostrado no painel à esquerda desta figura.
Nenhum desvio da distribuição isotrópica, obtida da simulação de 500.000 céus, é observado
com exceção de uma anisotropia dipolar (` = 1) bastante significativa. As incertezas nos
valores do espectro de potência angular mostrados nas Figuras 71 e 72 foram calculadas
considerando as variâncias do C`, conforme Equação (7.19), sob a hipótese de distribuição
isotrópica.

É possível calcular a amplitude do sinal dipolar a partir do valor de C1,

rC1 =
√

9C1

4π = (6,0± 1,5)%. (10.4)

A incerteza na amplitude dipolar é obtida através da propagação da incerteza de C1. Neste
caso, a incerteza de C1, ∆C1 = 0,0025, foi calculada através de simulações dipolares para
as quais C1 = 0,0050 e Ci = 0 para todo i 6= 1. O valor da amplitude do dipolo calculado
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Figura 72 – Resultados da medida do espectro de potência angular para E ≥ 8 EeV. À
esquerda: espectro de potência em função da escala angular. Para ` = 1 é
observado um desvio significativo da distribuição isotrópica, considerando o
limiar de 99% C.L.. À direita: distribuição dos valores do estimador global D2

calculado a partir das 500.000 simulações isotrópicas (histograma em azul). A
seta preta tracejada indica o valor do D2 para os dados nessa faixa de energia
enquanto a seta vermelha indica o limiar de 99% C.L. empregado na análise.

pela medida do espectro de potência angular é consistente com [2, 39]. Vale destacar, no
entanto, que diferentemente de [2], esta amplitude dipolar, obtida pela medida do espectro
de potência angular, não é afetada pelas contribuições de ordens mais altas na expansão
em multipolos.

Finalmente, o lado direito da Figura 72 mostra a distribuição dos valores do
estimador global D2, calculados a partir dos 500.000 céus simulados isotropicamente. O
valor de D2, calculado para os dados do Observatório Auger nessa faixa de energia, é
representado pela linha preta pontilhada ao passo que o limiar da distribuição isotrópica
correspondendo a 99% C.L. é representado pela seta vermelha. O valor-p obtido nesta
análise, a partir dos valores de D2 sob a hipótese de distribuição isotrópica, é igual a
p = 1,0 × 10−5, ou seja, apenas 5 dos 500.000 mapas isotrópicos simulados possuem
significância igual ou maior àquela calculada para os dados.

10.2.2 Análise com needlets

Como no caso do espectro de potência angular, a análise com needlets foi realizada
para as mesmas faixas de energia. Os resultados para 4 EeV ≤ E < 8 EeV são mostrados
na Figura 73. No painel à esquerda desta figura é mostrada a distribuição dos valores do
estimador global S para as escalas combinadas (j = 0 − 5), considerando 500.000 céus
simulados isotropicamente. A seta preta tracejada representa o valor de S para os dados
do Observatório Auger enquanto a seta vermelha indica o valor correspondente ao limiar
de 99% C.L. da distribuição isotrópica. De todos os mapas isotrópicos simulados, 26%
(valor-p = 0,26) tem significância igual ou maior que o valor de S para os dados e, portanto,
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para estas escalas de needlets j, nenhum desvio da distribuição isotrópica é observado.
A porcentagem de mapas isotrópicos com significância estatística igual ou maior àquela
calculada para os dados é mostrada no painel à direita da Figura 73, para cada escala
j considerada na análise. Nenhum desvio da isotropia é observado em qualquer escala
individual j.

Figura 73 – Resultados da análise com needlets para 4 EeV ≤ E < 8 EeV e j = 0− 5. À
esquerda: distribuição dos valores do estimador global S calculado a partir
das 500.000 simulações isotrópicas para j = 0− 5. A seta vermelha representa
o limite para aceitar/rejeitar a hipótese de isotropia com o limiar de 99% C.L..
O valor de S para os dados é indicado pela seta preta tracejada. Como o valor
para os dados é menor que o limite de aceitação da hipótese nula, não há
desvio significativo da isotropia. À direita: porcentagem de mapas isotrópicos
com significância igual ou maior àquela calculada para os dados em função
das escalas individuais das needlets. Nenhum desvio da isotropia é observado
em qualquer escala j.

Os resultados para E ≥ 8 EeV são mostrados na Figura 74. Neste caso, um desvio
em relação à distribuição isotrópica do estimador global S para as escalas de needlets
j = 0− 5 é observado no painel à esquerda. A probabilidade da distribuição ser isotrópica
é estimada em p = 2,5× 10−3. A diferença entre os valores desta probabilidade obtidos
por ambas as análises pode ser entendida analisando as eficiências calculadas no Capítulo
9, que mostram que a análise com needlets é menos sensível para detectar anisotropias
em larga escala quando comparada ao espectro de potência angular. Por exemplo, para
um dipolo com as mesmas características observadas nos dados, o poder de detecção para
o espectro de potência angular é de 89% ao passo que a análise com needlets apresenta
um valor de 66%. No painel à direita da Figura 74, exibimos os resultados da análise de
needlets para as escalas individuais j. O único desvio significativo de isotropia ocorre para
a escala j = 0, relacionada ao momento dipolar.
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Figura 74 – Resultados para a análise com needlets para E ≥ 8 EeV e j = 0 − 5. À
esquerda: distribuição dos valores do estimador global S calculado a partir das
500.000 simulações isotrópicas para j = 0− 5. A seta vermelha representa o
limite para aceitar/rejeitar a hipótese de isotropia com 99% C.L.. O valor de S
para os dados é indicado pela seta preta tracejada. Como o valor para os dados
é maior que o valor do limite de aceitação, a hipótese nula de isotropia pode
ser descartada com 99% C.L.. À direita: porcentagem de mapas isotrópicos
com significância igual ou maior àquela calculada para os dados em função
das escalas individuais das needlets. Um desvio da distribuição isotrópica é
observado para j = 0 (correspondente a ` = 1) compatível com o momento
dipolar.

10.3 Análise detalhada do sinal dipolar observado
Como em ambas as análises foi observado um desvio significativo da distribuição

isotrópica para o momento dipolar, é natural dedicar esta seção a um estudo mais detalhado
de tal padrão de anisotropia, restringindo a análise para `max = 1, com o objetivo de
determinar a amplitude e a direção do dipolo observado.

10.3.1 Análise harmônica restrita para `max = 1

Uma vez que o espectro de potência angular não fornece nenhuma informação
direta sobre a orientação do dipolo, é necessário recorrer aos coeficientes a`m estimados da
expansão harmônica do fluxo de raios cósmicos Φ(n̂),

Φ(n̂) =
`max∑
`=0

∑̀
m=−`

a`mY`m(n̂). (10.5)

Conforme mencionado na Seção 7.1, no caso de um experimento com exposição parcial e
não uniforme do céu, os coeficientes a`m são obtidos a partir de

a`m =
`max∑
`=0

`′∑
m=−`

[
K−1
`max

]`′m′

`m
ã`′m′ , (10.6)

onde ã`′m′ são os pseudo-coeficientes harmônicos da expansão da convolução Φ̃(n̂) =
Φ(n̂)W (n̂). Como discutido em [125], visando reduzir ao máximo a degradação da resolução
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destes coeficientes, utilizamos, nesta análise, um valor de `max = 1. A Figura 75 mostra as
resoluções dos coeficientes a10 reconstruídos a partir de mapas dipolares com um excesso
na direção do Norte equatorial dado por a10 = 0,1 para três valores de `max. Sobre cada
histograma é ajustada uma gaussiana com média e desvio padrão obtidos a partir de
predições analíticas. É possível observar claramente a perda de resolução desses coeficientes
à medida que `max aumenta, diminuindo assim sua sensibilidade em detectar anisotropias
dipolares. Deste modo, assumindo que o fluxo de raios cósmicos é modelado por uma

Figura 75 – Reconstrução da resolução dos coeficientes a10 no caso de um padrão dipolar,
a10 = 0, 1, e `max = 1(vermelho), 2(azul), 3(verde), para o caso de uma
exposição igual ao do Observatório Auger. Extraído de [125].

componente dipolar pura, este pode ser escrito como

Φ(n̂) = Φ0

4π
(
1 + rd̂ · n̂

)
, (10.7)

onde r é a amplitude do dipolo e d̂ é um vetor unitário em sua direção. Assumindo que os
coeficientes multipolares são calculados em um sistema de coordenadas equatoriais (αd, δd),
as componentes cartesianas do vetor d̂ estão relacionadas com os coeficientes a`m através
das relações

dx =
√

3
a00

a11, dy =
√

3
a00

a1−1, dz =
√

3
a00

a10. (10.8)

A amplitude r e a direção (αd, δd) são então obtidas por

r =
√
d2
x + d2

y + d2
z, αd = tg−1(dy/dx), δd = sen−1(dz). (10.9)

Portanto, utilizando os coeficientes reconstruídos da Equação (10.6) com `max = 1,
obtivemos uma amplitude r = (7,4± 1,4)% na direção (α, δ) = (94◦ ± 12◦,−35◦ ± 12◦).
As incertezas da amplitude, da ascensão reta e da declinação foram calculadas a partir
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do RMS das distribuições destas quantidades obtidas de simulações dipolares com as
mesmas características do sinal observado. Esses resultados são consistentes com as análises
anteriores publicadas pela Colaboração Pierre Auger, utilizando somente eventos verticais
com ângulos zenitais menores que 55◦ [91, 48], incluindo eventos verticais e horizontais
[2] e com a consistência das fases em bins de energia adjacentes [85, 48]. Tais resultados
também são compatíveis com a análise conjunta atualizada dos dados das Colaborações
Auger e Telescope Array [39].

Embora optemos por não descrever nesta tese como a análise de needlets consegue
reconstruir a amplitude e a direção do dipolo, vale a pena destacar seus resultados.
Tal análise reconstrói o dipolo com uma amplitude rd = (6,8 ± 1,6)% apontando para
(αd, δd) = (97◦,−39◦) [126], consistentes com aqueles produzidos a partir da análise
harmônica.

Adicionalmente, é importante mencionar que foram realizados testes minuciosos
relacionados à consistência dos resultados. Neste sentido, avaliamos se a anisotropia dipolar
observada não se trata de um resultado espúrio, ocasionado por uma possível diferença
nas medidas de energia/exposição entre os eventos verticais e inclinados. Também foram
realizados testes sobre a estabilidade do sinal, considerando sub-amostras do conjunto de
dados, incluindo somente eventos verticais ou separadas por ordem cronológica, hora local
de detecção ou de forma aleatória. Estes testes, assim como seus resultados, estão descritos
no Apêndice C. Em conclusão, todos os testes realizados reafirmam a consistência dos
resultados descritos nesta tese.
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Conclusão

O trabalho apresentado nesta tese teve como principal objetivo estudar possíveis
anisotropias presentes nos dados colhidos pela Colaboração Pierre Auger utilizando dife-
rentes escalas angulares. Este estudo em multirresolução foi realizado medindo o espectro
de potência angular de eventos em duas faixas de energia, 4 EeV ≤ E < 8 EeV e E ≥ 8
EeV. Por completeza, são também descritos nesta tese os resultados obtidos pelo grupo de
Aachen, através da aplicação de needlets esféricos aos mapas celestes. Uma forte evidência
de anisotropia dipolar (` = 1) é observada para a região de energia E ≥ 8 EeV, com
C1 = 0,0050± 0,0025, correspondendo a uma amplitude dipolar de r = (6,0± 1,5)%. Este
resultado é consistente com aquele reportado em [2], e ainda apresenta a vantagem de
não ser contaminado por contribuições provenientes de momentos de ordens superiores.
Este resultado também é similar ao reportado em [39], embora os conjuntos de dados e
análises sejam diferentes. Ao levar em conta todas as escalas angulares, através do uso do
estimador global, D2, obtém-se que a probabilidade de que os eventos sejam provenientes
de uma distribuição isotrópica é p = 1,0×10−5. Uma análise minuciosa deste sinal, restrita
a ` = 1, reconstrói uma amplitude dipolar de r = (7,4 ± 1,4)%, apontando na direção
(α, δ) = (94◦ ± 12◦,−35◦ ± 12◦). A aplicação de needlets ao mesmo conjunto de dados
produz um resultado similar, embora menos significativo, consequência do fato de que esta
análise possui menor sensibilidade para a detecção de anisotropias de larga escala quando
comparada à medida do espectro de potência angular. Nenhum outro desvio significativo
em relação ao esperado de uma distribuição isotrópica foi observado nas demais escalas
angulares para as duas faixas de energia consideradas. É importante destacar que este
trabalho se encontra em estágio bastante avançado para publicação, seguindo o trâmite
usual do Comitê de Publicação da Colaboração Auger.

A interpretação astrofísica para a origem do sinal dipolar observado para energias
acima de 8 EeV está fora do escopo desta tese. No entanto, a contribuição deste trabalho
para sua compreensão é indiscutível. Para citar um exemplo de sua importância, basta
notar que a interpretação global das diferentes medidas do Observatório Auger (veja Seção
4.6) será realizada considerando também os ajustes dos espectros de potência angular,
representados nos painéis à esquerda das Figuras 71 e 72.

Ainda no contexto do estudo de anisotropias nas direções de chegada dos raios
cósmicos, destacamos uma contribuição significativa do trabalho descrito nesta tese para a
publicação do artigo [2]. Para tal, mostramos não haver inconsistência entre os resultados
obtidos nesta referência, onde são usados somente dados colhidos pelo Observatório Pierre
Auger, e aqueles reportados em uma análise anterior, utilizando dados das Colaborações
Pierre Auger e Telescope Array. A consistência entre os estudos é explicada pelo fato de
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que a análise que utiliza somente dados do Observatório Auger apresenta maior eficiência
de detecção em relação a análise conjunta Auger-TA. A razão para isso é a degradação da
resolução dos coeficientes a10 da expansão harmônica, induzida pelo método de calibração
de energia utilizado na análise conjunta Auger-TA somada às diferentes estatísticas das
análises.

Adicionalmente, realizamos um outro estudo objetivando o aprimoramento dos
detectores do Observatório Auger. Assim, mostramos que é possível utilizar um detector
de múons, colocado abaixo dos tanques Cherenkov, tal qual a configuração do MARTA,
para avaliar a performance destes detectores e calibrá-los.

Ademais, além da produção de um artigo em vias de publicação, envolvendo
o nome de toda a Colaboração Auger, e da contribuição dada para o artigo [2], as
análises descritas nesta tese resultaram em seis notas internas da Colaboração Auger
[127, 128, 92, 129, 126, 104].
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APÊNDICE A – Sistemas de coordenadas

Para especificar a posição de um ponto na esfera celeste sendo observado da Terra,
como a posição de uma fonte de raios cósmicos, diferentes coordenadas são necessárias.
Essa posição depende tanto das informações sobre a posição geográfica do observador
quanto do tempo de observação. Porém, dois sistemas fixos de referência, independentes do
tempo, são normalmente utilizados para especificar um ponto na esfera celeste: os sistemas
de coordenadas equatorial e galáctico. A seguir iremos descrever cada um deles além do
sistema de coordenadas horizontais, que depende do tempo, utilizados ao longo desta tese.

A.1 Sistema de coordenadas horizontais
O sistema horizontal de coordenadas (φ, θ) é fixo na Terra e depende do instante

da medida realizada, onde φ é o ângulo azimutal e θ é o ângulo zenital. Esse sistema
de coordenadas é local e utiliza como plano fundamental o horizonte celeste, conforme é
mostrado na Figura 76, onde definimos:

• o ângulo azimutal é o ângulo medido sobre o horizonte, no sentido horário, com
origem no Norte e fim no círculo vertical do objeto celeste. O azimute varia entre
−180◦ e 180◦;

• altura (h): é o ângulo medido sobre o círculo vertical do objeto, com origem no
horizonte e fim no astro. A altura varia entre −90◦ e +90◦;

• o ângulo zenital é o complemento da altura h sendo, portanto, medido sobre o círculo
vertical do objeto, com origem no zênite, z, e fim no objeto celeste.

A.2 Sistema de coordenadas equatoriais celeste
Este sistema utiliza o equador celeste como plano fundamental, conforme ilustra a

Figura 77, onde definimos:

• ascensão reta (α ou RA): ângulo medido sobre o equador, com origem no meridiano1

que passa pelo ponto de Áries, e fim no meridiano do astro. O ponto de Áries,
também chamado Gama, γ, ou Ponto Vernal, é um ponto do Equador, ocupado
pelo Sol quando passa pelo hemisfério sul celeste para o hemisfério norte celeste,

1 Meridiano é qualquer semicírculo máximo que contenha os pólos norte e sul.
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Figura 76 – Esquema do sistema de coordenadas horizontal onde se destacam o azimute
(φ), a altura (h) e o ângulo zenital (θ). Extraido de [130].

definindo o equinócio de primavera do hemisfério norte. A ascensão reta varia entre
0h e 24h (ou entre 0◦ e 360◦), aumentando para leste;

• declinação (δ ou Dec): ângulo medido sobre o meridiano do astro, com origem no
equador e extremidade no astro. A declinação varia entre −90◦ e +90◦.

O sistema equatorial celeste é fixo na esfera celeste e, portanto, suas coordenadas
não dependem do lugar e instante de observação. A ascensão reta e a declinação de um
evento permanecem constantes por longos períodos de tempo.

Figura 77 – Esquema do sistema de coordenadas equatorial celeste. As coordenadas de
um evento (marcado por um asterisco) são a ascensão reta, α, e a declinação,
δ, chamada também de Dec. Extraído de [130].
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A.3 Sistema de coordenadas galácticas
Neste sistema de coordenadas o plano galáctico, ou equador galáctico, é usado

como referência, conforme ilustra a Figura 78, onde definimos:

• Longitude galáctica (l): ângulo medido ao longo do plano galáctico, variando de
−180◦ e 180◦ para o leste, a partir da direção do centro galáctico;

• Latitude galáctica (b): ângulo medido perpendicularmente ao plano galáctico, vari-
ando de −90◦ a 90◦, medido entre o objeto celeste e o plano galáctico, tendo o Sol
como origem.

Figura 78 – Esquema do sistema de coordenadas galácticas. As coordenadas de uma fonte
(marcada por um losango azul) são a longitude galáctica, l, e a latitude
galáctica, b. Também são mostrados o centro galáctico, CG, e a distância
deste centro ao Sol, R0.

O centro galáctico possui as coordenadas (l, b) = (0◦, 0◦) no sistema galáctico e
(α, δ) = (266,3◦,−29,0◦) no sistema equatorial celeste.
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APÊNDICE B – Método de calibração
iterativo utilizado na análise conjunta

Auger-TA

A análise conjunta dos dados das Colaborações Auger (cobertura do céu do hemis-
fério Sul) e Telescope Array (cobertura do céu do hemisfério Norte) permite um estudo
com a cobertura total do céu e, consequentemente, torna possível obter os valores reais
dos coeficientes harmônicos da expansão do fluxo de raios cósmicos.

Em princípio, a exposição direcional de dois experimentos deveria ser uma simples
soma de suas exposições individuais. No entanto, devido às inevitáveis incertezas das
exposições relativas, é preciso reescalar esses valores por um fator empírico b, adimensional,
de modo que a exposição total da análise conjunta Auger-Telescope Array seja dada por

ω(n̂, b) = ωTA(n̂) + b ωAuger(n̂), (B.1)

onde ωTA e ωAuger representam as exposições nominais dos Observatórios Telescope Array
e Auger, respectivamente, conforme ilustra a Figura 79.

Figura 79 – Mapas de exposição relativa em coordenadas equatoriais e projeção Mollweide
do Observatório Pierre Auger (à esquerda) e do Telescope Array (à direita).
Extraído de [131].

A determinação do valor estimado do parâmetro b̄ é feita por meio do processo
de calibração de energia, conforme descrito em [3]. Os passos necessários para obter a
estimativa do fator empírico b são descritos a seguir.

• Considerando como primeira aproximação a existência de um fluxo isotrópico, a
região de superposição entre as duas exposições, ∆Ω, pode ser utilizada para obter
uma primeira estimativa do fator b, impondo que os fluxos de ambos os experimentos
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sejam idênticos nessa região em particular. Deste modo, tomando a razão entre os
números de eventos detectados nessa região de superposição, temos que

b̄0 = ∆NTA

∆NAuger

∫
∆Ω dΩωAuger(n̂)∫

∆Ω dΩωTA(n̂) , (B.2)

onde a integração é calculada sobre uma banda de declinação comum aos eventos
coletados pela Colaboração Auger, ∆NAuger, e pela Colaboração Telescope Array,
∆NTA.

• O valor de b̄0 obtido anteriormente é, então, inserido na Equação (B.1) para o cálculo
dos coeficientes harmônicos ā`m, definidos pela Equação (4.8). Por meio de um
processo iterativo, obtêm-se os novos valores do parâmetro b̄k e um novo conjunto
de coeficientes āk`m através da seguinte relação:

b̄k+1 = ∆NTA

∆NAuger

∫
∆Ω dΩ Φk(n̂)ωAuger(n̂)∫

∆Ω dΩ Φk(n̂)ωTA(n̂) . (B.3)

• Esse processo é repetido k vezes até se alcançar valores auto-consistentes para Φk(n̂)
e b̄k+1, isto é, quando estes se tornarem estáveis.

Nos casos em que {a`m}`>1 forem relativamente pequenos quando comparados a
a00, a resolução esperada sobre cada coeficiente da expansão pode ser escrita como

σ`m '
[
a00√
4π

∫
4π
dΩ

〈
1

ω2(n̂)

〉
ω(n̂)Y 2

`m(n̂)

+a
2
00

4π

∫
4π
dΩ dΩ′

(〈
1

ω(n̂)ω(n̂′)

〉
ω(n̂)ω(n̂′)− 1

)
Y`m(n̂)Y`m(n̂′)

]0,5

.

(B.4)

Quando o valor de b é conhecido com perfeita precisão, o segundo termo da
Equação (B.4) se anula e a resolução dos coeficientes a`m é dada somente pelas flutuações
poissonianas de um único experimento, σ0

`0, para uma exposição independente da ascensão
reta (m = 0). No entanto, como o método iterativo permite determinar apenas uma
estimativa de b, o segundo termo da equação acima reflete o efeito das incertezas nas
exposições relativas dos dois experimentos. A Figura 80 mostra a razão entre a expressão
total da incerteza, σ`0, e a expressão apenas com o primeiro termo da Equação (B.4), σ0

`0,
em função do multipolo ` para diferentes valores de b. Enquanto esta razão é igual a ∼ 1,5
para ` = 1 e σ(b)/b = 3,5%, ela cai para 1,1 para ` = 2 e tende a 1 para multipolos de
ordens maiores.
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Figura 80 – Influência da incerteza nas exposições relativas entre os dois experimentos
sobre a resolução dos coeficientes a`0 reconstruídos para diferentes valores de
b. Extraído de [3].
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APÊNDICE C – Testes de consistência sobre
os resultados obtidos no Capítulo 10

No Capítulo 10 aplicamos a medida do espectro de potência angular e a análise
com needlets aos dados do Observatório Pierre Auger à procura por padrões de anisotropia
em diferentes escalas angulares. O desvio significativo da distribuição isotrópica em ` = 1,
observado em ambas as análises para a faixa de energia E ≥ 8 EeV, foi detalhado a fim de se
obter a amplitude e direção deste sinal dipolar. Nesta seção iremos checar nossos resultados
certificando-nos de que tal desvio não se deve às diferenças nas reconstruções da energia
ou entre as exposições dos eventos verticais e horizontais. Além disso, iremos também
realizar testes sobre a estabilidade do sinal dipolar ao analisar diferentes subconjuntos dos
dados.

C.1 Pesquisa de anisotropias com o método iterativo de calibração
energia/exposição
Uma possibilidade a ser investigada é se o desvio de isotropia observado na escala

dipolar é decorrente da diferença entre as energias reconstruídas dos eventos verticais
e inclinados, visto que os métodos de reconstrução desses eventos são diferentes (veja
Capítulo 3). Mesmo uma pequena diferença nas escalas de energia pode dar origem a um
descasamento na exposição total que levaria à detecção de anisotropias espúrias. Realizar
tal checagem nos resultados apresentados no Capítulo 10 se faz necessário pois utilizamos
os valores nominais da energia calculados simplesmente pela soma das exposições. Se as
exposições dos eventos verticais e inclinados precisassem ser reescaladas por um fator de
calibração empírico b, a função de exposição direcional total deveria ser reescrita como:

ω(n̂, b) = ωV ert(n̂) + b ωIncl(n̂), (C.1)

onde wV er(n̂) e wIncl(n̂) representam as exposições direcionais dos eventos verticais e
inclinados, respectivamente. A determinação do parâmetro b é feita por meio do processo
de calibração de energia, conforme descrito em [3]. Os passos necessários para se obter a
estimativa do fator empírico b foram descritos no Apêndice B.

C.1.1 Resultados para o espectro de potência angular

A Figuras 81 e 82 exibem os resultados para a medida do espectro de potência
angular nos intervalos de energia 4 EeV ≤ E < 8 EeV e E ≥ 8 EeV, respectivamente. Vale
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destacar que, embora os valores diferem ligeiramente, eles estão de acordo com aqueles
obtidos na Seção 10.2.1 considerando valores nominais de energia e exposição dos eventos
verticais e inclinados.

Figura 81 – Resultados da medida do espectro de potência angular para 4 EeV ≤ E < 8
EeV utilizando o procedimento de calibração energia/exposição. À esquerda:
espectro de potência angular em função da escala angular onde nenhum desvio
significativo da distribuição isotrópica, com o limiar de 99% C.L., é observado.
À direita: distribuição dos valores do estimador global D2 calculado a partir
de 50.000 simulações isotrópicas (histograma em azul). A seta preta tracejada
indica o valor do D2 para os dados nessa faixa de energia enquanto a seta
vermelha indica o limiar de 99% C.L. empregada na análise.

Figura 82 – Resultados da medida do espectro de potência angular para E ≥ 8 EeV utili-
zando o procedimento de calibração energia/exposição. À esquerda: espectro
de potência angular em função da escala angular. Para ` = 1 é observado um
desvio significativo da distribuição isotrópica, com o limiar de 99% C.L.. À
direita: distribuição dos valores do estimador global D2 calculado a partir de
50.000 simulações isotrópicas (histograma em azul). A seta preta tracejada
indica o valor do D2 para os dados nessa faixa de energia enquanto a seta
vermelha indica o limiar de 99% C.L. empregada na análise.

Além disso, um estudo detalhado do sinal dipolar utilizando os coeficientes harmô-
nicos a`m até `max = 1, similar àquele apresentado na Subseção 10.3.1 com valores
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nominais de energia/exposição, reconstrói os seguintes parâmetros do dipolo: amplitude
r = (7,4 ± 1, 4)% apontando na direção (αd, δd) = (94◦ ± 12◦,−35◦ ± 12◦), consistente
com os resultados anteriormente apresentados. As incertezas aqui apresentadas foram
obtidas através de simulações de céus dipolares com valores de entrada coincidentes com
os parâmetros reconstruídos para o dipolo.

C.1.2 Resultados para a análise com needlets

Seguindo o mesmo procedimento de calibração energia/exposição descrito anterior-
mente, a análise com needlets não detectou nenhum desvio significativo da distribuição
isotrópica para a faixa de energia 4 EeV ≤ E < 8 EeV, com 15% dos mapas isotrópicos
apresentando significância igual ou maior àquela calculada para os dados para a escala
específica j = 0. A Figura 83 apresenta os resultados para eventos com energia E ≥ 8
EeV. Uma porcentagem de 0,41% dos mapas isotrópicos possui significância igual ou maior
àquela calculada para os dados nessa faixa de energia. Esse resultado é compatível com
aquele apresentado na Subseção 10.2.2 para a análise com energias/exposição nominal
com escalas combinadas j = 0− 5. Para o estudo restrito do dipolo com j = 0, nenhum
dos 20.000 mapas gerados isotropicamente apresentou significância igual ou maior quando
comparados com os dados. A amplitude e a direção reconstruídas do dipolo nessa análise
foram r = (6.3± 1.5)% e (αd, δd) = (97◦ ± 16◦,−33◦ ± 17◦), respectivamente. Tais resul-
tados também são consistentes com aqueles obtidos a partir dos cálculos utilizando as
energia/exposição nominais.

C.2 Testes de estabilidade sobre a significância do sinal dipolar
Além da checagem sobre a questão da calibração da energia/exposição, um outro

teste a ser realizado diz respeito à estabilidade do sinal dipolar para eventos com energia
E ≥ 8 EeV. Para analisar a estabilidade do sinal dipolar, tomamos subconjuntos dos
dados e aplicamos a cada um deles as análises com o espectro de potência angular e com
needlets com `max = 1. As Tabelas 8 e 9 exibem os resultados obtidos dos testes realizados
para cada subconjunto de dados. Os critérios de seleção dos dados bem como detalhes dos
testes realizados são descritos a seguir:

• Testes sobre conjuntos aleatórios dos eventos: selecionamos aleatoriamente
cinco subconjuntos do total de eventos de modo que a proporção entre eventos
verticais e inclinados em relação ao conjunto total de dados nessa faixa de energia
fosse mantida para cada um deles, em um total de 9.501 eventos (dos quais 7.400
verticais e 2.101 inclinados). Para cada um dos cinco subconjuntos aleatórios, é
testada a hipótese de isotropia através da medida do espectro de potência angular e
da análise com needlets. No caso do espectro de potência angular, determinamos o
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Figura 83 – Resultados para a análise com needlets para E ≥ 8 EeV e j = 0− 5 utilizando
o procedimento de calibração energia/exposição. À esquerda: porcentagem de
mapas isotrópicos com significância igual ou maior àquela calculada para os
dados em função das escalas individuais dos Needlets. Para j = 0 (correspon-
dente a ` = 1) observa-se um desvio da isotropia compatível com um padrão
dipolar. À direita: distribuição dos valores do estimador global S calculado
a partir das 20.000 simulações isotrópicas para j = 0 − 5. A seta vermelha
representa o limite para aceitar/rejeitar a hipótese de isotropia com um limiar
de 99% C.L.. O valor de S para os dados é indicado pela seta preta tracejada.
Como o valor para os dados é maior que o valor do limite de aceitação, a
hipótese nula de isotropia pode ser descartada com o limiar de 99% C.L..

valor de C1 para cada um dos subconjuntos de dados e o comparamos com o limiar de
99% obtido a partir da distribuição dos valores de C1 de 1.000 céus isotrópicos. Estes
céus isotrópicos são gerados com o mesmo número de eventos verticais e inclinados
que compõem os subconjuntos aleatórios. Para determinar a direção e amplitude
utilizamos a análise harmônica, restrita para `max = 1, conforme detalhada na
Subseção 10.3.1. No caso da análise com Needlets, a análise foi restrita a j = 0.
Tanto a medida do espectro de potência angular quanto a análise com needlets foram
capazes de detectar o padrão de anisotropia dipolar em três dos cinco subconjuntos
testados, o que é compatível com a perda de eficiência de detecção com a diminuição
do número de eventos.

• Testes por ordem cronológica dos eventos: os eventos foram separados em
duas amostras seguindo uma ordem cronológica de detecção e mantendo a proporção
entre eventos verticais e inclinados, conforme mencionado no item anterior. Ambas as
análises foram capazes de detectar um sinal dipolar significativo em ambos conjuntos
de dados.

• Testes selecionando eventos pelo tempo local de detecção: eventos foram
separados pela hora local de detecção em Malargüe seguindo o critério: dia (das 6 h
às 18 h) e noite (das 18 h às 6 h). As duas análises foram capazes de detectar o sinal
dipolar significativo em ambas as amostras apresentando resultados consistentes com
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aqueles obtidos Subseção 10.3.1.

• Testes somente com eventos verticais: um teste adicional realizado foi feito
utilizando somente eventos verticais com uma amostra de 12.000 eventos. Novamente,
o sinal dipolar significativo foi observado em ambas as análises.

Seleção # de eventos αd(◦) δd(◦) r(%) Sig. (99% C.L.)
Total de Eventos 19.797 94 ± 12 -35 ± 12 7,4 ± 1,4 Detectado

Subconjuntos Aleatórios
Aleatório # 1 9.501 92 ± 17 -33 ± 18 7,3 ± 2,0 Não detectado
Aleatório # 2 9.501 97 ± 18 -38 ± 18 7,1 ± 2,1 Detectado
Aleatório # 3 9.501 84 ± 17 -37 ± 16 7,8 ± 2,0 Detectado
Aleatório # 4 9.501 109 ± 27 -45 ± 23 5,4 ± 2,1 Não detectado
Aleatório # 5 9.501 88 ± 17 -26 ± 18 7,0 ± 2,0 Detectado

Ordem Cronológica de Eventos Detectados
Iniciais 9.501 99 ± 16 -24 ± 20 7,0 ± 2,0 Detectado
Finais 9.501 87 ± 17 -48 ± 13 9,0 ± 2,2 Detectado

Medida Diurna ou Noturna
Dia 9.501 125 ± 16 -41 ± 15 8,4 ± 2,1 Detectado
Noite 9.501 68 ± 14 -27 ± 16 8,1 ± 2,0 Detectado

Somente Eventos Verticais
ϑmax = 50◦ 12.000 105 ± 16 -36 ± 21 7,0 ± 2,0 Detectado

Tabela 8 – Resumo dos resultados dos testes de estabilidade do sinal dipolar para diferentes
amostras do conjunto de dados para energias E ≥ 8 EeV. O critério de detecção
utilizado na última coluna está baseado na medida do C1 ao passo que os
demais parâmetros do dipolo foram obtidos utilizando a matriz K.



174 APÊNDICE C. Testes de consistência sobre os resultados obtidos no Capítulo 10

Seleção # de eventos αd(◦) δd(◦) r(%) Sig. (99% C.L.)
Total de Eventos 19.797 97 ± 16 -39 ± 17 6,8 ± 1,6 Detectado

Subconjuntos Aleatórios
Aleatório # 1 9.501 97 ± 23 -39 ± 23 6,3 ± 2,5 Detectado
Aleatório # 2 9.501 102 ± 27 -42 ± 19 5,4 ± 2,6 Não Detectado
Aleatório # 3 9.501 87 ± 20 -37 ± 22 6,9 ± 2,4 Detectado
Aleatório # 4 9.501 115 ± 40 -51 ± 20 4,2 ± 3,3 Não detectado
Aleatório # 5 9.501 89 ± 20 -19 ± 22 5,8 ± 2,4 Detectado

Ordem Cronológica de Eventos Detectados
Iniciais 9.501 96 ± 19 -23 ± 22 6,2 ± 2,2 Detectado
Finais 9.501 95 ± 25 -53 ± 14 7,7 ± 2,8 Detectado

Medida Diurna ou Noturna
Dia 9.501 125 ± 22 -40 ± 17 6,7 ± 2,5 Detectado
Noite 9.501 69 ± 18 -30 ± 17 7,4 ± 2,4 Detectado

Somente Eventos Verticais
ϑmax = 50◦ 12.000 104 ± 21 -40 ± 33 6,0 ± 2,6 Detectado

Tabela 9 – Resumo dos resultados dos testes de estabilidade do sinal dipolar para diferentes
amostras do conjunto de dados para energias E ≥ 8 EeV utilizando a análise
com needlets para j = 0.
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