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INTRODUÇÃO

O estudo das direções de chegada dos raios cósmicos na
Terra é uma maneira promissora para obter informação
sobre sua origem e propagação pelo espaço galáctico e
extragaláctico.
Os dados do Observatório Pierre Auger, cuja construção na
Argentina foi concluída em junho de 2008 e que vem
operando continuamente desde janeiro de 2004, são
utilizados neste projeto para estudos de anisotropias na
faixa de energias em torno de 1 EeV (1018 eV) ou acima.
Este projeto tem como objetivo aplicar três testes
estatísticos a dados obtidos pelo Observatório no período
de janeiro de 2004 a dezembro de 2010, com a finalidade de
testar a hipótese de isotropia na distribuição das direções
de chegada dos raios cósmicos de altíssimas energias (E>55
eV) sem a utilização de catálogos de objetos astrofísicos.
Os testes foram aplicados aos raios cósmicos medidos e a
10.000 conjuntos de igual número de eventos obtidos por
simulação de Monte Carlo considerando a hipótese de
isotropia. Também foi levado em consideração o fato de
que a exposição do Observatório não é uniforme sobre o
céu.

Localização do Observatório Pierre Auger
na província de Mendoza, na Argentina. O
sítio é formado por detectores de superfície
(1660 tanques instrumentados contendo
água pura) e quatro telescópios de
fluorescência, ocupando uma área de 3000
km2 .

Devido ao fluxo baixo, os raios cósmicos
ultraenergéticos só podem ser detectados
através da interação com a atmosfera,
produzindo uma cascata de bilhões de
partículas. Estas excitam as moléculas de
nitrogênio do ar e também provocam a
emissão de luz ao atravessar os tanques.

céu.km2 .
emissão de luz ao atravessar os tanques.
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REFERÊNCIASCONCLUSÃO

A comparação dos resultados de cada teste aplicado
às direções reais com os resultados obtidos para os
conjuntos de direções isotrópicas permite avaliar a
compatibilidade da distribuição de eventos reais
com a hipótese de isotropia.
A aplicação do teste de Rayleigh aos conjuntos
isotrópicos simulados evidencia um resultado
compatível com uma distribuição isotrópica.

A função de correlação de dois pontos e o
espectro angular de potência também se
mostraram inconclusivos para quantificar o
nível de anisotropia da distribuição de chegada
dos raios cósmicos estudados.
Portanto, todos os testes mostraram resultados
consistentes com a hipótese zero de isotropia.
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No gráfico, os pontos vermelhos indicam o resultado do
teste aplicado para os 89 eventos reais e os pontos pretos
indicam os resultados obtidos para os eventos simulados
isotropicamente. As barras de erro indicam o valor do
desvio médio quadrático.

Histograma com os resultados do teste de Rayleigh
aplicado a cada um dos conjuntos de eventos simulados
isotropicamente. A seta indica o valor 1755 obtido para
o conjunto de eventos reais.

Função de correlação angular
entre duas direções de raios
cósmicos obtida com os eventos
reais (pontos pretos) e com os
conjuntos isotrópicos (pontos
vermelhos). Cada desvio
padrão é estimado pela raiz
quadrada do número de pares
em cada intervalo de separação
angular.

Logaritmo neperiano da
função de verossimilhança
dos conjuntos de eventos
simulados. A seta indica o
valor -449 obtido com os
eventos reais.


