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3,96°

Porções angularmente 
distinguíveis - “sky-bins”

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ MATERIAIS E MONTAGEM

MURA 3x3



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ CALIBRAÇÃO EM ENERGIA

 ~200 keV
 256 canais
 60 keV → ch 70

Pequenas 
flutuações → 
monitoradas 
em voo e 
corrigidas 
posteriormente



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ IMAGENS

~10k ~10k

~5k
~5k

centro
deslocada de 

1 sky-bin

deslocada de 
½ sky-bin

A soma das contagens dos 
dois picos em c) resulta 
nas contagens dos picos 
únicos em a) e b)

O valor total de contagens 
 dos picos – para o mesmo 
tempo de integração –  
permanece constante

SNR ~ 30 SNR ~ 30

SNR ~ 2,5

→ Sensibilidade angular



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ IMAGENS (SIMULADAS)

190.095
189.182

189.839
190.834

 A partir do bin central, 
na posição (7,7), a 
fonte se deslocou na 
direção crescente de x 
de ½ bin em ½ bin.

 Para os dois casos 
intermediários, é 
possível recuperar os 
ângulos de incidência 
através da comparação 
das alturas dos picos.



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ IMAGENS (SIMULADAS)

 Em a), reproduz 
exatamente o padrão da 
máscara codificada

 Em c), reproduz o padrão 
permutado de uma coluna

 Em b) e d), a reconstrução 
é imperfeita devido à 
superposição de padrões.

 (Nos mapas,            )  

Mín..

Máx..

Mapa de contagens



  

 Desenvolvimento de uma relação entre múltiplos picos vizinhos
 Melhorar a precisão na determinação da posição de fontes

 Intermediárias ou intermediárias a essas…

→ Diminuir a limitação imposta pelo método da máscara codificada
→ Detectores planares separados de distâncias significativas

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ ...

(que é o nosso caso)



  

 Candidato a buraco negro – similaridades com Cyg X-1    (Sunyaev et al., 1991)  
 Microquasar – jatos em rádio    (Mirabel et al., 1992)

 Brilhante em raios X duros – mais brilhante do Centro Galáctico

 Maior parte do tempo no estado low/hard de emissão    (Santo et al., 2005)

 Contrapartida não confirmada
 LMXB?
 HMXB?

 Estudo temporal   (Smith et al., 2002)

 ~12,73 dias
 Período orbital?

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ A FONTE

Fonte: Sunyaev et al. (1991)



  

 2 telescópios imageadores em raios X duros
 ISGRI (INTEGRAL)
 BAT (Swif)

 Seleção
 Low/hard

→ ~10 anos

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ OS DADOS

(2005 a 2015)

(162 pontos)

(1599 pontos)



  

~171 dias

~171 dias

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ OS RESULTADOS – período superorbital

Periodograma de Lomb-Scargle

Diagrama de fases

P = 171,1 dias

...
Cross-spectrum



  

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ OS RESULTADOS – período orbital   

~12,6 dias

DETRENDING:
remoção de tendências e 
modulações de baixas 
frequências

SCRAMBLING:
embaralhamento de pares 
de pontos – mantendo 
instantes originais

algo!
Fny = 0,5 dias-1

(dados SWIFT)



  

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ OS RESULTADOS 

 ~12,6 dias → 12,73 dias reportado por Smith et al. (2002)
 Período orbital

 → Binária de alta massa

 ~171,1 dias → nunca reportado
 Período superorbital

 Precessão do disco de acreção
→ Obscurecimento da região
emissora



  

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ ... 



  

OBRIGADO!
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