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INTRODUÇÃO: 

O Método de Monte Carlo é um método estatístico que tem como base uma amostragem aleatória para 

obter resultados numéricos, ou seja, para calcular a probabilidade heurísticamente. Para o estudo de raios 

cósmicos (RC), fazemos simulações estocásticas de forma a obter uma aproximação numérica de funções 

complexas, utilizando uma distribuição de números randômicos para obter amostragens de um processo mais 

realístico. 

METODOLOGIA: 

O primeiro passo do estudo é aprender a gerar números randômicos (aleatórios) uniformemente 

distribuídos (u*) e, com eles, formar uma nova amostra de distribuição diferente (x*). Assim, seja o conjunto de 

valores u* distribuídos uniformemente entre 0 e 1 e considere f(u) a função de distribuição uniforme dos números 

gerados entre 0 e 1. Para encontrar os valores de x* de uma função de distribuição g(x) num dado intervalo, 

normaliza-se a função distribuição nesse intervalo e, ao igualar as integrais das funções f(u) e g(x), obtemos x* em 

função de u* e conseguimos fazer um histograma desses valores. 

Para ir mais fundo no estudo do RC, é necessário aprender sobre alguns métodos computacionais. O 

primeiro é o Método da Inversão, que tem como propósito simular valores obtidos através do sorteio aleatório de 

números uniformemente distribuídos. Ou seja, para simular uma certa variável aleatória x de uma função f(x) 

através de uma variável aleatória u, basta apenas inverter f(x) ([1]) de tal forma que 𝑥 = 𝑓−(𝑢). Esse método é 

utilizado para geração de energia de RC segundo espectro (é importante para compreender o fluxo diferencial em 

função da energia) e sorteio de direções no céu. 

Agora, para o sorteio de direções de RC no céu que chegam à Terra segundo uma distribuição isotrópica 

(mesma probabilidade em todas as direções), utiliza-se, com base nos números aleatórios, o sorteio de ângulos 

sólidos. Esse ângulo pode ser definido em função de dois outros ângulos: o zenital (θ) e o azimutal (𝜙), que 

ajudaram no nosso sorteio.  Então, ao adotar o zênite, definimos o eixo z estando no eixo de rotação terrestre (a 

fim de não termos uma variável de tempo, diferentemente do zênite local), perpendicular ao plano equatorial, que 

será o nosso plano xy das coordenadas esféricas θ e 𝜙. Com isso, pode-se definir as coordenadas equatoriais 

(uma direção no céu corresponde a um ponto sobre a esfera celeste), que adotam os ângulos de ascensão reta 𝛼 

e declinação δ ([2]). O ângulo declinação é medido a partir do plano do equador celeste até o ponto sobre a esfera 
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celeste que determina a direção, tendo a relação entre a declinação e o ângulo zenital nas coordenadas esféricas 

dada por 𝛿 =
𝜋

2
− θ, com −90° ≤ 𝛿 ≤ 90°. Já o ângulo ascensão reta é a coordenada azimutal que, medida no 

equador celeste, equivale ao arco entre os círculos horários que passam pelo ponto vernal ([3]) que, quando visto 

desde o polo norte celeste, tem o sentido anti-horário. Ou seja, projeta-se um vetor direção no plano do equador 

celeste e vê-se que ângulo a projeção do vetor forma com a direção do vetor que aponta para o ponto vernal. Logo, 

assim como na declinação, ao adotar o eixo z como o mesmo da rotação terrestre, a ascensão reta também torna-

se invariante ao tempo, definida por 𝛼 = 𝜙, com 0° ≤ α ≤ 360°. Assim, o sorteio foi feito de tal forma que os ângulos 

zenital θ* e azimutal 𝜙* serão dados por θ* = arccos(1 − 2𝑣∗) e ϕ∗= 2𝑢∗, para u* e v* dois números randômicos 

tendo distribuição uniforme. Com os valores sorteados, obtêm-se os histogramas dos números randômicos gerados 

u* e v* pelos quais calcularam-se, respectivamente, α* e δ*. Obtidos os pontos sobre a esfera, vamos fazer a 

projeção em um plano conforme a projeção de Aitoff, a fim de comparar a simulação com os dados 

experimentais.  Para isso, vamos usar uma função do python capaz de colocar os ângulos sorteados na projeção. 

O próximo método importante é o da Composição. Como nem sempre uma função densidade de 

probabilidade (f.d.p) f(x) tem sua inversão feita facilmente, utilizamos esse método para sortear valores de uma 

variável distribuída segundo uma função não facilmente invertível, nos permitindo trabalhar com funções complexas 

compostas por partes mais simples invertíveis. Assim, a partir de uma f(x), podemos tentar reescrevê-la da forma 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖𝑓𝑖(𝑥)𝑛
𝑖=1 , x ∈ [a, b], tal que ∑ 𝛼𝑖 = 1𝑛

𝑖=1  seja a soma das constantes de proporcionalidades e as 𝑓𝑖(𝑥) são 

f.d.p normalizadas e simples (ou seja, que são facilmente invertíveis). 

Por fim, vamos aplicar o que aprendemos para estudar distribuições angulares de direções de chegada de 

raios cósmicos medidos no Observatório Pierre Auger. Para isso, usaremos um novo método, chamado Método 

da Rejeição, que visa a análise de funções de distribuições. Suponha que temos uma função de densidade de 

probabilidade (f.d.p) que possa ser escrita como 𝑓(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖𝑓𝑖(𝑥)𝑔𝑖(𝑥),𝑛
𝑖=1  em que i é um número real positivo, 𝑓𝑖(𝑥) 

é uma f.d.p normalizada (que sabemos inverter) e 𝑔𝑖(𝑥) uma função que satisfaz a condição 0 ≤ 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 1. Neste 

caso, sorteamos valores que poderão ser aceitos ou rejeitados e, com isso, obteremos o histograma da função f(x) 

normalizada. Por exemplo, para uma função a função f(x) normalizada dada por 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥(1 − 𝑥2), x ∊ (0,1). Assim, 

podemos reescrevê-la em uma f.d.p  𝑓1(𝑥) = (𝑒 − 1) (
1

𝑒−1
) 𝑒𝑥 e uma função de rejeição  𝑔1(𝑥) = (1 − 𝑥2) de tal 

forma que 𝑓(𝑥) = (𝑒 − 1) (
1

𝑒−1
) 𝑒𝑥(1 − 𝑥2) , x ∊ (0,1).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para o primeiro passo, seja, por exemplo, a geração de 105 números u* (Figura 1), foram calculados os 

números x* da função 𝑔(𝑥) =
2

9
𝑥 que cresce linearmente no intervalo 0 a 3 mostrados na Figura 2. Vale ressaltar 

que aumentando o número de pontos, as flutuações dos valores sorteados tornam-se menos perceptíveis. 

 

Figura 1: Histograma dos 105 valores de u* sorteados, 
mostrando no eixo x o intervalo dos valores sorteados e no 

eixo y, a frequência 

 

Figura 2: Histograma dos 105 valores de x* calculados, 
mostrando no eixo x o intervalo dos valores sorteados e no 

eixo y, a frequência. 
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Na geração de energia de RC segundo um espectro dado por 𝑔(𝐸) = 𝐴𝐸−3, consideramos f(u) a função 

de distribuição uniforme dos números gerados entre 0 e 1. Com isso, vamos encontrar os valores de E* da função 

g(E) que decresce no intervalo 1 a ∞ (em unidades arbitrárias), ou seja, normalizando e obtendo A = 2 e igualando 

as integrais das funções g(E) e f(u), temos 𝐸∗ = √
1

1−2𝑢∗. Com os valores sorteados, obtêm-se os histogramas para 

os números randômicos gerados u* e calculados E*. É perceptível que a maior parte das energias E* sorteadas se 

concentra em valores de menor energia (próximos ao valor mínimo 1) e há poucos (ou praticamente nenhum) E* 

em valores altos de energia. Isso se deve ao comportamento do fluxo de RC dado aproximadamente pela fórmula 

𝑔(𝐸) = 2𝐸−3, com a qual se obtém a Figura 3. Para entender melhor esse fenômeno, é feita a linearização do fluxo 

g(E), obtendo log[g(E)] = log2 - 3logE, nos mostrando que para energias maiores há menos ocorrências de energia 

e, portanto, menor fluxo de RC. O gráfico da Figura 4 mostra a linearização da Figura 3 (histograma do logaritmo 

do número em função do logaritmo da energia). 

 

 

Figura 3: Comportamento do fluxo de RC com 10 valores de 
E*. Note que há um decréscimo da função g(E), confirmando 

que para valores de alta energia E há um menor fluxo de RC. 

Figura 4: Comportamento da linearização do fluxo de RC 
com 10 valores de E*. Note que há um decréscimo da 

função f(E), reforçando que para valores de alta energia E 
há um menor fluxo de RC. 

Agora, o sorteio dos ângulos zenital θ* e azimutal 𝜙* são dados abaixo. Para facilitar a análise dos ângulos 

δ, faz-se um histograma do seno dos valores calculados e, quanto mais valores nós sorteamos, menores ficam as 

flutuações dos dados e, com isso, mais nítido fica o nosso fenômeno estudado. Isso ocorre pois a distribuição em 

θ sendo dada por senθdθ, ela é uniforme em d(cosθ) e, como θ se relacionar a δ, temos que d(senδ) fica uniforme. 

 

Figura 5: Histograma dos 105 valores do seno de δ, 
mostrando no eixo x o intervalo dos valores calculados e 

no eixo y, a frequência respectiva. 

 

Figura 6: Histograma dos 105 valores de α, mostrando 
no eixo x o intervalo dos valores calculados e no eixo y, 

a frequência respectiva.  

Dessa forma, obtemos a distribuição das direções sobre a esfera celeste mostrada na Figura 7, com cada 

ponto representando uma direção no céu sorteada: 
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Figura 7. Projeção de Aitoff dos ângulos α* e δ* sorteados, simulando as direções de chegada dos raios cósmicos na Terra, 
assumindo que elas são distribuídas isotropicamente. 

 

Aplicando o método Composição para uma f.d.p dada por 𝑔(𝑥) = 𝐴 (𝑒2𝑥 +
𝑥2

6
), x ∈ [0,1], sua normalização 

faz com que 𝐴 =
18

9𝑒2−8
. Esta g(x) é difícil de inverter. Com isso, ao aplicar o método da Composição, podemos 

reescrever a equação g(x) da seguinte forma: 𝑔(𝑥) =
9

(9+
1

𝑒2−1
)

(
2

(𝑒2−1)
𝑒2𝑥) +

1

(9𝑒2−8)
(

18

6
𝑥2), x ∈ [0,1]. Agora, realiza-

se a inversão de g(x) através da inversão de g1(x) e g2(x), sorteando uma variável aleatória uniformemente 

distribuída u* de forma que: se u* < 1, vamos inverter g1(x); se u* > 1, vamos inverter g2(x). Ao definir o u*, 

sorteamos uma nova variável randômica (também uniforme) v* para fazer as inversões, obtendo os valores 

simulados de x* para cada caso: 𝑢∗ < 𝛼1 ⇒ 𝑥∗ =
1

2
ln[𝑣∗(𝑒2 − 1) + 1] ou 𝑢∗ > 𝛼1 ⇒ 𝑥∗ = √𝑣∗3

. Portanto, conseguimos 

fazer a simulação de x*, com a normalização de g(x), obtendo o gráfico abaixo: 

 

Figura 8: Histograma dos 105 valores de x* obtidos pela inversão de g(x), junto com a normalização dessa f.d.p. 

  

Por fim, aplicando o Método da Rejeição, para gerar os números aleatórios no código, primeiro sorteia-se 

uma variável aleatória uniformemente distribuída u* que será usada para inverter f1(x) de tal forma que as 

simulações de x* para cada caso fica u* < 1,  x* = ln[u*(e-1) +1]. Contudo, no final sorteia-se mais uma variável 

(w*) com f.d.p uniforme em [0;1] para comparar: se w* < g1(x*) aceitar o ponto; se w* > g1(x*) rejeitar o ponto. 

Assim, realiza-se a simulação de N = 1000 valores de x* nas coordenadas (x,y) para a nova distribuição, obtendo 

os seguintes gráficos: 
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Figura 9: Gráfico com os pontos aceitos em azul 

preenchendo a função g1(x) (a curva em vermelho) 

normalizada e com pontos em preto rejeitados. 

 

Figura 10: Histograma de 10000 valores de x* obtidos pela 

inversão de f(x), junto com a normalização dessa f.d.p. 

CONCLUSÕES: 

O Método de Monte Carlo (MMC) é essencial para o estudo do RC, pois fazemos simulações com uma 

distribuição de números randômicos de forma a obter uma aproximação numérica de funções complexas de forma 

realística. Ao gerar novos números randômicos uniformemente distribuídos, formamos uma nova amostra de 

distribuição diferente da anterior. Conforme mais números são sorteados, a distribuição sorteada se aproxima da 

função real complexa. Aplica-se o MMC: no fluxo diferencial em função da energia do RC, mostrando que para 

energias maiores há menos ocorrências de energia e, com isso, menor fluxo de RC; no sorteio das direções de RC 

chegando à Terra, que no nosso caso tem uma distribuição isotrópica, baseando no sorteio de ângulos sólidos (o 

zenital e o azimutal), e utilizando as coordenadas equatoriais (que adotam os ângulos de ascensão reta e 

declinação). Além disso, a fim de realizarmos a inversão de qualquer f.d.p para o estudo de RC, pode-se utilizar 

também o Método da Composição, que nos permite trabalhar com funções complexas compostas por partes mais 

simples invertíveis. Também, o Método da Rejeição nos permite obter apenas os pontos mais coerentes dos 

sorteados em comparação ao fenômeno que está sendo estudado, podendo utilizar sua variação, a integração por 

Monte Carlo. Por fim, a projeção de Aitoff nos mostra como os raios cósmicos chegariam na Terra segundo os 

dados sorteados e tratados anteriormente. Portanto, com os dados experimentais do Observatório Pierre Auger, 

podemos aplicá-los nessa mesma projeção e comparar com a distribuição obtida pela simulação, além de analisar 

quantos dos RC sorteados têm posição (ângulos zenitais) similares às captadas pelo observatório, esperando que 

o resultado simulado reproduza aproximadamente o real. 
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