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Proposta e objetivos

Criar uma rede de detectores de raios cósmicos em escolas pública e privadas 
envolvendo estudantes e professores na montagem e análise de dados, motivando o 
estudo de tópicos de física de partículas e tecnologias derivadas.

● Coletar dados de detectores construídos pelos alunos e 
● Disponibilizar ferramentas para análise dos dados;
● Baixo custo, operação segura e flexibilidade;
● Proposta pedagógica de longo prazo;
● Cobertura de uma área extensa.



Características

● 8 canais de detecção por estação
● Cintiladores Plásticos
● Fotomultiplicadoras de Silício (baixa tensão de operação)
● Marcação de tempo via GPS (dezenas de nanosegundos de acurácia)
● Detecção do plano de orientação (bússola, giroscópio e acelerômetro)
● Coordenadas da estação
● Conexão Wi-Fi
● Medida de temperatura, umidade, pressão
● Auto-calibração
● Baixo custo e simples de operar!
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Protótipo Funcional

Totalmente projetado na USP

● Desenvolvimento do firmware
● Primeira coleta de dados 
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Dados
Salvos no Banco de Dados:

● Instante em que ocorreu o trigger
● Sensores que detectaram o evento
● ID e posição da estação
● Largura do sinal
● RunNumber &CosmicBlock
● # Eventos detectados
● Tensão de bias e threshold dos detectores
● Sensores
● Calibração
● Informações extras do GPS

Provisoriamente disponível em: https://mybinder.org/v2/gh/Materloki/Cosmic-Binder/HEAD

Bits de Trigger

Exemplo de dado salvo: quais sensores 
detectaram um sinal naquele evento

https://mybinder.org/v2/gh/Materloki/Cosmic-Binder/HEAD


Interface de Análise

● Acesso persistente via JupyterHub
● Ambiente Python via Jupyter Notebook
● Bibliotecas de análise de dados
● Dados públicos disponíveis no banco de dados

Provisoriamente disponível em: https://mybinder.org/v2/gh/Materloki/Cosmic-Binder/HEAD

https://mybinder.org/v2/gh/Materloki/Cosmic-Binder/HEAD


Análise

● Filtragem de eventos
○ Intervalo de horário

○ Posição

○ Sensores

○ Bits de trigger

○ Configuração da estação

● Construção de histogramas e gráficos
○ Frequência de eventos

● Média, desvio-padrão, correlação…
● Simultaneidade de eventos entre estações



Monitoramento

● Coleta de dados
○ Frequência de eventos

○ Posição da estação

○ Sensores

● Ajuste de parâmetros
○ Tensão de polarização dos SiPM

○ Tensão limiar de detecção dos sinais

○ Seleção dos bits de trigger

● Situação da infraestrutura de servidores
○ CPU, memória, rede

○ Usuários conectados

Painel de monitoramento 
com NodeRed



Comentários Finais

● Protótipo Funcional
● Desenvolvendo a segunda iteração da estação
● Infraestrutura de software em servidores na USP

Agradecemos a RENAFAE pelo apoio na construção do protótipo.
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