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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ ONTEM

Testes de calibração



  

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

(Workshop 2017)



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX
→ HOJE

30 detectores 
prontos
(na imagem, 25)

20 horas →
 

→ Testes no LIT



  

 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)

(Workshop 2017)



  

 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)

(W
ork shop 2 017)



  

~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

(Workshop 2017)



  

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)

(Workshop 2017)



  

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

(Workshop 2017)



  

ANÁLISE TEMPORAL DE 1E 1740.7-2942
→ ... (Esse é novo mesmo)



  

Determinação de parâmetros dinâmicos de
1E 1740.7-2942 apenas com o espectro de raios X

● Continuum-Fitting Method 

● Spectroscopy Reflection Method (or Iron line Method)

Modelo que descreve o espectro térmico de um disco de 
acreção em volta de um buraco negro de Kerr (c/ rotação!)

Depende de: M, M, D, i e a*

Estudo do espectro de reflexão e da linha do ferro (6,4 keV)

Independente de M e D e pode inferir diretamenta i e a* 

M > 5.8 MO

  d > 7 kpc

APENAS RAIOS X

Mas já se sabia que:

+ medidas independentes 
de i, a, etc



  

 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)

(Workshop 2017)



  

Determinação de parâmetros dinâmicos de
1E 1740.7-2942 apenas com o espectro de raios X

 Acredita-se que ela está no 
Centro Galáctico (~8,5 kpc)

 Estudos em rádio sugerem 
alta inclinação (> 60º)

 NuSTAR, ~10 ks
espectro de reflexão +
linha do ferro

 XMM + INTEGRAL

(Mirabel, 1992)

}

(xspec)



  

Determinação de parâmetros dinâmicos de
1E 1740.7-2942 apenas com o espectro de raios X

(Mirabel, 1992)



  



  

OBRIGADO!
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