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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX

30 detectores 
prontos
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← 20 horas 

(na verdade não é o zoom de nenhum daqueles, 
mas é um espectro real do detector 5, com os 
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charge trapping
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cargas”

CdTe, CdZnTe

elétrons e buracos

coleção incompleta 
de cargas

energia registrada < energia do fóton incidente

mais precisamente...



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX

→ equilíbrio térmico é perturbado 
 → retorno ao equilíbrio via recombinação 
  → número de cargas livres decai exponencialmente com tempos τburaco e τelétron 
   →  τburaco << “tempo de trânsito” 
    → corrente induzida menor

Fonte: http://www.amptek.com/pdf/anczt2.pdf

Fonte: Fritz et al., 2009

sem aprisionamento com aprisionamento 

… → profundidade de interação...

τburaco <<  τelétron 

+ - + -



  

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA IMAGEADOR DO PROTOMIRAX

● aumentando a tensão aplicada

● alterando o ângulo de incidência

Fonte: http://www.amptek.com/pdf/anczt2.pdf

Fonte: Fritz et al., 2009

● alterando a geometria dos eletrodos

Fonte: Fritz et al., 2011
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→ Candidato a buraco negro – similaridades com Cyg X-1  

→ Microquasar – jatos em rádio

→ Brilhante em raios X duros – mais brilhante do Centro Galáctico

→ Maior parte do tempo no estado low/hard de emissão
→ Espectro em raios X duros bem descrito por modelos de Comptonização

  → Lei de potência 1.4 < Γ < 2.1 

→ Contrapartida no óptico/infravermelho não confirmada

→ Estudo temporal
→ ~12,73 dias

→ Período orbital? Fonte: Sunyaev  et al. (1991)

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

(Sunyaev et al., 1991)

(Mirabel et al., 1992)

(del Santo et al., 2005)

(Castro et al., 2014)

(Remillard & McClintock, 2006)

3-15 keV 35-120 keV

(Smith et al., 2002)
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ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

→ 5 anos
  → Telescópio não-imageador
    → 12 – 25 keV
              (não é a faixa em que 1E é mais brilhante)



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

→ mais de 10 anos
→ 2005-2015

→ 2 telescópios imageadores em raios X duros
→ ISGRI: 20-200 keV (INTEGRAL)
→ BAT: 15-50 keV (Swif)

→ seleção baseada em 
     análise espectral (ISGRI)

→ low/hard: Γ

→ medidas (quase) diárias (BAT)

(INTEGRAL)

(Swif)
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impede que a função de impede que a função de 
massa do sistema seja massa do sistema seja 

conhecida!conhecida!



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

● 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 diretamente i e a* 

M > 5.8 MO

  d > 7 kpc

APENAS RAIOS X

Mas já se sabia que:

+ medidas independentes 
de i, a, etc



  

→ observação do NuSTAR (~3 – 70 keV)
 → não estudada ainda
  → componente de reflexão 

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

(NuSTAR)

linha em 6,4 keV

Compton hump



  

→  XMM-Newton + INTEGRAL
 → não contemporâneas
  → Γ similares 
   → mesmo estado espectral
    → ajuste simultâneo  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942 (XMM-Newton)

(INTEGRAL)

(NuSTAR)

→ XMM-Newton
 → espectro do disco

→ INTEGRAL
 → composição do espectro hard

→ Cobertura total: 2–200 keV



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

→ considerando uma distância de 8,5 kpc (Centro Galáctico)
   → massa ~4 Msol 

   → spin > 0.9
   → inclinação ~ 65–75º
     → concorda com estudos dos jatos em rádio (Mirabel, 1992)



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

diagramas cor-cor

comparação dos fluxos nos dias das observações

Swif - BAT



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

Keck Telescope

Very Large Telescope



  

ESTUDO DE 1E 1740.7-2942

Keck Telescope

Very Large Telescope

→ elaboramos um pedido de tempo para observar 1E 1740.7-2942    
     com o Gemini South e tentar identificar a contrapartida
  → foi aceito!
    → observação será no fim de abril
      → primeira vez com óptica adaptativa 

Gemini South Observatory



  

OBRIGADO!


