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INTRODUÇÃO: 

Este resumo tem o intuito de apresentar 

brevemente o progresso feito no estudo de 

simulação de direções e energias pelo método 

de Monte Carlo para comparar com valores 

reais de raios cósmicos medidos pelo 

Observatório Pierre Auger e testar as hipóteses 

tomadas no processo de simulação. Discutirei 

sucintamente cada passo tomado e os resultados 

alcançados.  

METODOLOGIA E RESULTADOS: 

1. Estudo de Distribuições 
Inicialmente, estudei tipos de 

distribuições probabilísticas. Para isto, escolhi 

dois exemplos de funções para aprender. No 

caso da distribuição uniforme, foi escolhida 

f(x)=1 e para a distribuição linear tem-

se  g(x)=
2

9
x, ambas funções estão normalizadas. 

Então, escrevi um código que sorteasse 

uniformemente números pseudorrandômicos 

entre 0 e 1 pelo método Mersenne Twister, 

variando a quantidade de números sorteados 

para ver claramente a progressão da 

distribuição.  

A seguir mostro os gráficos para 105 

números entre 0 e 1 sorteados.  

 

 

 
Figura [1]: gráficos de distribuições uniforme 

(abaixo) e linear (acima). 

 

2. Distribuições aplicadas a Energia 
 Finalmente aplicando os conceitos para 

raios cósmicos, apliquei as distribuições vistas 

para energias de raios cósmicos. Adequando o 

código devidamente, mudando a função usada e 

gerando, além do histograma, um gráfico log-

log, fiz novamente o processo de sorteio pelo 

Mersenne Twister.  

 A seguir, apresento os gráficos de 106 

números pseudorrandômicos convertidos em 

energia pela função f(E)=2E-3. Inserido no 
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histograma, temos o gráfico log-log dos dados 

mostrados no histograma.  

 
Figura [2]: histograma e gráfico log-log da 

distribuição de energia conforme a função f(E) 

apresentada. 

3. Sorteio de Direções no Céu 
 Aprofundando mais na teoria de raios 

cósmicos, montei outro código, agora para 

sortear direções de incidência dos raios 

cósmicos na Terra. Consideramos estas direções 

isotrópicas, e sorteamos dois ângulos que 

representam estas direções. Denomina-se estes 

ângulos como ascensão reta (𝛼) e declinação 

correspondente (𝛿).  

 As funções usadas para determinar estes 

ângulos foram 𝛼=𝜙 e 𝛿=
𝜋

2
 - 𝜃, em que 𝜙 e 𝜃 são 

determinados por 𝜙= 2u e 𝜃=arccos(1-2v), 

sendo u e v números pseudorrandômicos entre 0 

e 1 sorteados uniformemente pelo método 

Mersenne Twister.  

 A seguir, temos os gráficos para 1 

milhão de ângulos sorteados. 

 
Figura [3]: histograma para ascensões retas (acima) 

para as declinações (ao centro) e para o seno das 

declinações (abaixo). Apresentamos o seno das 

declinações para mostrar que o seno como variável 

é uniformemente distribuída.  
 

 

4. Método da Composição 
 Agora, considero os casos em que não é 

possível usar o método da inversão de funções, 

usado até então. Assim, como exemplo, escolhi 

duas equações distintas f(x)=A(2x2+4x4) e 

g(x)=A(4x2+sen(𝜋x)). Para aplicar este método, 

normalizei ambas as equações num intervalo   

[0, 𝜋] para a função f (x) e [0, 1] para a função  

g (x). 

 Enfim, sorteei um milhão de números 

pseudorrandômicos, e gerei dois gráficos, um 

para f (x) e outro para g (x).  
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Figura [4]: histogramas das funções f(x) (acima) e 

g(x) (abaixo).  

CONCLUSÕES: 

Por fim, aprendi a simular algumas grandezas 

físicas relacionadas a raios cósmicos, como 

energias e ângulos. Com isto, será possível 

estudar distribuições angulares de direções de 

raios cósmicos incidentes, medidos pelo 

Observatório Pierre Auger. 

 

 


