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A fonte SCO XA fonte SCO X --11
• Localizada na constelação de Escorpião a 2,8 ± 0,3 
Kpc da Terra





•• Primeira fonte pontual de raios X Primeira fonte pontual de raios X extrasolarextrasolar
descoberta  (Giacconi, descoberta  (Giacconi, GurskyGursky, , PaoliniPaolini e Rossi, e Rossi, 
1962)1962)

•• Fonte persistente mais brilhante do cFonte persistente mais brilhante do cééu em raios X u em raios X 
molesmoles

estrela de nêutronsestrela de nêutrons ( ~ 1,4 ( ~ 1,4 MsolMsol))

• Sistema binário +                                          

(Porb ~ 18,9 h) subgigantesubgigante (~ 0,42 (~ 0,42 MsolMsol))

•• A EN A EN acretaacreta matmatééria da sua estrela companheira ria da sua estrela companheira 
(1967 I. S. (1967 I. S. ShklovskyShklovsky ))



• Classificação:

- Binária de Raios X de Baixa Massa
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Encontradas principalmente no Centro Encontradas principalmente no Centro 
GalGalááctico e em aglomerados globularesctico e em aglomerados globulares



- Fonte do tipo Z

- Classe mais 
brilhante de BXBM

- B ~109-10 G

- L ~ LEdd ou  superior



Modelos Espectrais do XSPECModelos Espectrais do XSPEC

Modelo Modelo compTTcompTT ::

Fótons de baixa energia do disco de 
acreção são espalhados por elétrons 
quentes presentes na coroa do disco de 
acreção (Comptonização)

Modelo PEGPWRLW:Modelo PEGPWRLW:

Similar a uma lei de potência simples
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AnAn áálise Espectrallise Espectral



Parâmetros EstatParâmetros Estatíísticossticos



Principais resultados sobre a an álise 
espectral e as correla ções entre os 

parâmetros dos ajustes:

• A observação de 19/09/2005 não apresentou a 
componente não-térmica, corroborando a 
variabilidade dessa componente.

• O valor médio do índice da lei de potência 
encontrado (3,06 ± 0,21) concorda com o 
esperado para BXBMs (1,9 a 3,3).



• As correlações encontradas entre os parâmetros 
dos ajustes (α com kTe , FNT com α e FNT com FT) 
evidenciam que a origem da componente não 
térmica é devido ao processo de Comptonização.
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Diagrama cor -intensidade duro 
e os poss íveis estágios da 
fonte no diagrama cor -cor



•• Dias de observaDias de observaçções com o INTEGRAL ões com o INTEGRAL 
que apresentaram contagens maiores do que apresentaram contagens maiores do 
que 280 keV no diagrama corque 280 keV no diagrama cor--intensidade intensidade 
duro:duro:

•• 13/08/200313/08/2003

•• 19/09/200519/09/2005

•• 21/02/200621/02/2006

NB, FB ou vNB, FB ou v éértice NB/FBrtice NB/FB

Taxa de Taxa de acreacre ççãoão
moderada/altamoderada/alta



Obrigada!Obrigada!


