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Streszczenie

Large Area Detector (LAD) na satelicie LOFT, dzięki dużej powierzchni efektywnej (10m2) pozwoli na obserwacje widm wysokiej rozdzielczości z gorących gwiazd 
neutronowych w czasie jednej sekundy. Dzięki tak otrzymanym widmom będziemy mogli wyznaczyć promień i masę gwiazdy neutronowej stosując metodę dopaso-
wania modelu emisji kontinuum z cienkiej atmosfery gwiazdy neutronowej. Poniżej przedstawiamy symulowane widma bursterow rentgenowskich pierwszego rodza-
ju. Dzięki wysokiej temperaturze tych obiektów widzimy maksimum emisji w paśmie obserwacyjnym satelity LOFT. Do symulacji danych użyliśmy macierzy odpo-
wiedzi przygotowanej przez zespół detektora LAD. Tak przygotowane dane poddaliśmy analizie, aby sprawdzić, z jaka dokładnością jesteśmy w stanie odtworzyć 
parametry gwiazdy - masę i promień, a tym samym również podać ograniczenie na równanie stanu gwiazdy neutronowej. Na poziomie 1 i 2-σ jesteśmy w stanie od-
tworzyć dokładnie te parametry, co przekłada się na błąd wyznaczenia masy (M) δM = 0.05 M⊙ i promienia gwiazdy (R) δR = 0.18 km. Natomiast dla poziomu 3-σ 
błędy te wynoszą δM = 0.13 M  ⊙  (8%)  i δR = 1.61 km (13%).

Właściwości super gęstej materii
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Gwiazdy neutronowe są ostatnim 
stadium ewolucji gwiazd o masach 
większych niż ~8 - 10 M⊙.

Kanoniczna gwiazda neutronowa:

M = 1.4 M  ⊙ (M  ⊙ - masa Słońca),

R = 10 km.

Gwiazdy neutronowe są "naj"

najsilniejsze pole grawitacyjne:    g ~ 1012 - 1015 cm/s2

najsilniejsze pole magnetyczne:   B ~ 107 - 1015 Gs

najkrótszy możliwy okres obrotu: P ~ 1 ms

największe gęstości we wnętrzu: ρ ~ 1015 g/cm3

Satelita LOFT (Large Observatory for X-ray Timing)

Główne instrumenty naukowe:

 • Wide Field Monitor (WFM):

    - czuły w zakresie 2-50 keV

    - energetyczna zdolność rozdzielcza 
      (dla 6 keV):   < 500 eV

    - przestrzenna zdolność rozdzielcza: 5'

    - dokładność wyznaczenia położenia 1'

 •  Large Area Detector (LAD):

    - czuły w zakresie 2-80 keV

    - pole widzenia: ≤ 1°

    - energetyczna zdolność rozdzielcza 
      (dla 6 keV):   ≤ 260 keV

    - czasowa zdolność rozdzielcza: ~7 μs

Bardzo istotne jest drastyczne zmniejszenie 
wielkości błędów obserwacyjnych, jakiego spo-
dziewamy się po danych z detektora LAD na 
satelicie LOFT w porównaniu z satelitą RXTE.

LOFT ma dostarczyć między innymi odpowie-
dzi na pytania dotyczące równań stanu materii 
we wnętrzu gwiazd neutronowych.

Równania stanu (EoS) dla gwiazd neutrono-
wych liczone są przy założeniu właściwości fi-
zycznych jak i składu materii. Dopuszczają one 
niejednokrotnie egzotyczne składy - obecność 
kondensatów pionów i kaonów, hiperony czy 
nawet swobodne kwarki (linią przerywaną na 
Rys. 1 zaznaczone są równania z obecnością 
kwarków). 

W żadnym laboratorium nie jesteśmy w stanie 
wytworzyć materii w warunkach, jakie panują 
we wnętrzu gwiazdy neutronowej. 

By zweryfikować poprawność założeń poczy-
nionych przy liczeniu EoS pozostają nam jedy-
nie obserwacje astronomiczne:
● poszukiwanie coraz masywniejszych gwiazd 

neutronowych (eliminacja równań przewidują-
cych mniejszą niż obserwowana masę mak-
symalną),

● jednoczesne wyznaczenie dla danego obiektu 
zarówno masy jak i promienia (najlepszy spo-
sób, dlatego że pozwoliłby na znalezienie 
jednego (?), poprawnego równania stanu).

Rys. 1 Przykład kilkunastu równań stanu z pracy Bejger i 
Haensel (2003). Linią przerywaną oznaczono równania z 
materią kwarkową w jądrze. Obszar zakreskowany jest 
niedozwolony ze względu na zasadę przyczynowości.

Wyznaczenia mas gwiazd neutronowych 
dla różnych klas obiektów wskazują na 
istnienie silnego grupowania się wyzna-
czeń wokół wartości 1.4 M  ⊙ (masa kano-
niczna).
  

Efekt selekcji czy prawdziwa właściwość?

Czy masy we wszystkich klasach obiek-
tów są zbliżone do wartości kanonicznej?

Czy wszystkie gwiazdy neutronowe 
opisane są tym samym równaniem 
stanu? 

Na poziomie ufności 
1 i 2-σ uzyskujemy 
błędy wyznaczenia 
parametrów gwiazdy 
neutronowej:

δM = 0.05 M⊙

δR = 0.18 km

co dla wyznacza-
nych parametrów:

M = 1.64 M⊙

R = 11.95 km

oznacza błędy odpo-
wiednio 3% i 1.5%.

Na poziomie 3-σ 
zwiększają się do 
δM = 0.13 M  ⊙  (8%)  i 
δR = 1.61 km (13%).

Potrzeba więcej i dokładniejszych wyzna-
czeń, by rozwiać wątpliwości.
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Rys. 2 Wyznaczenia mas gwiazd neutronowych 
występujących w różnych rodzajach obiektów, zebrane 
w pracy Lattimer & Parkash (2006).

Rys. 3 Widma gorącej gwiazdy neutronowej dla czterech 
różnych grawitacji powierzchniowych, jakie spodziewamy się 
otrzymać z detektora LAD satelity LOFT.

Rys. 4 Wyznaczenie masy i promienia dla gwiazdy neutronowej otrzymane na podstawie dopasowania naszych widm 
teoretycznych do widma, jakie spodziewamy się otrzymać z detektora LAD.
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