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O estudo das direções de chegada dos raios cósmicos (RC) na Terra é uma 
maneira promissora para obter informação sobre a sua origem e propagação 
pelo espaço galáctico e extragaláctico. Os dados do Observatório Pierre Auger 
(OPA), 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 1018 eV 
(1 EeV) ou acima. O projeto aqui apresentado teve por objetivo aplicar dois 
testes de autocorrelação às direções de chegada de raios cósmicos de 
energias extremas, detectados pelo OPA no período de janeiro de 2004 a 
dezembro de 2010, com a finalidade de testar a hipótese de isotropia nesta 
distribuição de direções de chegada dos raios cósmicos sem a utilização de 
catálogos de objetos astrofísicos. 
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Os testes estatísticos de Rayleigh e de Autocorrelação 2pt foram executados com sucesso e 
mostraram resultados similares àqueles da referência [2], quando feitos no conjunto de dados 
utilizado na mesma. Com o conjunto atualizado de direções de raios cósmicos [3], o teste 2pt 
mostrou uma probabilidade de 5,4% de tais eventos (direções) ocorrerem numa distribuição 
isotrópica, o que é uma pista de anisotropia. A Colaboração Auger obteve valores da ordem de 
10%, mas sem evidências concretas de anisotropia. Esses resultados não foram publicados. 

Fig. 1. Foto do Observatório Pierre Auger. Detector 
de Superfície (SD) em primeiro plano e Detector de 
Fluorescência (FD) ao fundo. [1]

Fig. 2. Representação da detecção 
simultânea de um evento de raio 
cósmico (em vermelho) por SD’s (pontos 
cinzas) e FD’s (leques). [1]

A função de correlação angular de dois pontos 
(2pt) sobre a esfera celeste, ou equivalentemente, 
de duas direções, providencia uma medida 
simples e intuitiva da aglomeração entre pontos de 
uma distribuição, no caso, de duas direções de 
RC, sendo assim um teste em pequena escala. O 
mesmo procedimento foi repetido em 106

conjuntos, contendo o mesmo número de direções 
simuladas que o conjunto real, obtidas a partir de 
uma distribuição isotrópica no céu e aplicando o 
método da rejeição para levar em consideração a 
exposição parcial do céu conforme vista no 
Observatório Auger. 
Para quantificar a compatibilidade da distribuição 
de direções simuladas com a hipótese de 
isotropia,foi calculada a função de verossimilhança 
para o conjunto de dados reais e também para 
cada um dos conjuntos de direções simuladas. 
Finalmente, foi comparada a fração dos eventos 
isotrópicos simulados que apresentam um valor do 
logaritmo da função de verossimilhança menor do 
que o valor do mesmo logaritmo nos dados reais, 
assim quantificando a probabilidade de que a 
distribuição dos eventos reais seja isotrópica.

Figura 4. Histograma da distribuição de Σp gerada por 2000 
conjuntos de 89 direções isotrópicas, com seta explicitando o valor 
de Σp

data obtido dos 89 eventos de RC com energia maior que 55 
EeV detectados até dezembro de 2010 pelo OPA. Σp

data é o 
logaritmo natural da verossimilhança do conjunto de dados reais, e 
Σp é o logaritmo natural da verossimilhança de um conjunto de 
direções isotrópicas.

Fig. 3.  Função de correlação angular entre dois pontos na forma 
diferencial obtida com 28 eventos com E > 56 EeV (em vermelho). As 
barras de erro são dadas pela raiz quadrada do número de pares em 
cada intervalo de separação angular. Em preto é mostrado o resultado 
esperado para uma distribuição isotrópica, modulada pela exposição 
do observatório Auger.  Gráfico acima é proveniente da referência [2], 
abaixo está a versão do aluno.

Para o estudo comparativo das separações angulares  das 
direções foi utilizado o mesmo conjunto de dados da referência 
[2], 28 eventos reais e 106 vezes 28 conjuntos simulados 
isotropicamente para a distribuição. A figura 3 mostra a 
validade do método do aluno.
Em seguida o teste  de Autocorrelação 2pt foi realizado com 89 
eventos, pois este é o número de RC com energia maior que 
55 eV detectados até dezembro de 2010 pelo OPA.
O resultado do teste de Rayleigh não foi apresentado aqui pois 
se mostrou inconclusivo em relação à hipótese de anisotropia.
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