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Satelita  rentgenowski 
średniego rozmiaru 

Europejskiej Agencji 
Kosmicznej

Oczekiwana rozdzielczość 
czasowa :

                 ~ 7  μ sec 

Powierzchnia efektywna:

               
                 ~ 10 m2 @  9 keV 



  

Polska grupa:

A. Różańska, M. Bałucińska-Church, B. Czerny, A. Majczyna, J. Madej, 
M. Należyty, K. Kuśmierek, A. Janiuk, A. Manousakis, F. Vincent, R. Migniani,
M. Fortin, P. Haensel, L Zdunik ….   

P. Orleański .....  



  

LOFT jest jedną z czterech misji  M3 kandydatek do  ESA Cosmic Vision 
Program 2015-2025 wybranych w lutym 2011 z planem wylotu w ~2020.

LOFT jest tak zaprojektowany, aby można było badać silnie zmienne źródła 
rentgenowskie, dostarczające informacji o ruchu materii w pobliżu czarnych dziur i 
gwiazd neutronowych, oraz o fizyce ultra gęstej materii. 



  

LOFT w pigułce:

- Large Area Detector  LAD
- Wide Field Monitor   WFM

Orbita LOFT: LEO, <600 km, <5° nachylenia  (orbita 90 min)

LOFT LAD ma powierzchnię efektywną 20 razy większą niż poprzednie satelity
rentgenowskie, dzięki czemu osiąga rozdzielczość energetyczną podobną do CCD. 

LOFT WFM będzie odkrywał i lokalizował przejściowe źródła rentgenowskie, 
wszelkie wybuchy, zmiany stanów widmowych, oraz poświaty rentgenowskie 
wychuchów w wysokich energiach.  

Rozdzielczość czasowa ~ kilka  μ sec



  

Charakterystyka insrumentu na dzisiaj:



  

L.Stella



  

L.Stella



  

L.Stella

Time resolution down to 10 μs
Positional accuracy 1 arcmin 
Spatial resolution 5 arcmin x 5 arcmin (1 camera is 5 arcmin x 5 deg)
5 units, 10 cameras (1.5D),    Peak Aeff >80 cm2   (E. Bozzo)



  

LOFT – prace nad promieniowaniem tła  (A. De Rossa)  

Symulacje pokazały, że monitorowanie tła i pogłębianie wiedzy o jego statystyce ~0.3 % jest
lepszym podejściem niż obniżanie poziomu  (~10 mCrab)



  



  

Plany naukowe  LOFT

Główne oczekiwania – 3 grupy naukowe: 

Struktura gwiazd neutronowych i równanie statnu 
ultra gęstej materii:
-wyznaczanie mas i promieni gwiazd neutronowych
-właściwości skorupy gwiazd neutronowych

Silna grawitacja – masy i spiny czarnych dziur: 
-QPOs oscylacje kwazi- periodyczne – ewolucja czasowa
-rewerberacja linii żelaza w jasnych AGN-ach
-precesja relatywistyczna

LOFT Observatory Science (50% czasu obserwacyjnego)



  

Struktura gwiazd neutronowych i równanie statnu 
ultra gęstej materii:

Zmienność czasowa: 

- pulsacje koherentne 

- pulsacje podczas 
  wybuchów I typu

- pomiar częstości 
   rotacji GN   

Widma : 

- linia żelaza z dysku akrecyjnego w LMXB
           
- linie absorpcyjne podczas  wybuchów I typu

- metoda dopasowania widma ciągłego



  

- Sygnał rentgenowski jest produkowany przez
gorącą plamę na powierzchni gwiazdy 
neutronowej. Zaakreowana materia swieci 

   w efekcie rozchodzenia sie frontu  
  termonuklearnego lub z powodu pola      
  magnetycznego 

 
E. Bozzo - 50yr of X-RAY 

ASTRONOMY

Modelowanie i dopasowanie kształtu pulsów w szybko 
rotujących gwiazdach neutronowych z akrecją



  

LOFT  sylulacje dla źródła:
 SAX J1808.4-3658
profil pulsu (401 Hz) 

Wyznaczanie: 
 - masy GN:      4% niepewności 
-  promienia GN:  2-3 % niepewności

R=11,12,13 km

M=1.3,1.4,1.5 Msun

-

Modelowanie pulsów  (kształt, zależność od 
energii) uwzględnia  Doppler boosting, dylatację
czasu, uginanie grawitacyjne światła oraz
przeciąganie układów 

 

E. Bozzo - 50yr of X-RAY 
ASTRONOMY

Modelowanie i dopasowanie kształtu pulsów w szybko 
rotujących gwiazdach neutronowych z akrecją



  

(Watts et al 2012)

E. Bozzo - 50yr of X-RAY 
ASTRONOMY

Relacja masy i promienia gwiazdy neutronowej:



  

Magneto sejsmologia gwiazd neutronowych



  

Metoda dopasowania widma ciągłego w celu 
wyznaczenia masy i promienia GN 
– wybuch I rodzaju  - termojądrowe zapalenie helu

Materia szybko rozchodzi się po powierzni 
gwiazdy, a promieniowanie rentgenowskie jest 
wówczas emisją z atmosfery.  Temperatura w maksimum 
wybuchu jest rzędu 30 milionów stopni.  



  

Metoda dopasowania widma ciągłego w celu
wyznaczenia masy i promienia GN 
– wybuch I rodzaju  

Symulacje
widm  (1 sek)
bursterów 
rentgenowskich
dla różnych 
temperatur
efektywnych
i grawitacji
dla detektora 
LAD/LOFT 

Różańska 
Majczyna
Madej
Kuśmierek
Należyty
2013
 



  

Metoda dopasowania widma ciągłego w celu
wyznaczenia masy i promienia GN 
– wybuch I rodzaju  

δM=0.13 8
δR=1.61 13

%

%

Plakat 
Agnieszki
Majczyny 
+ wsp. 



  

Silna grawitacja – oscylacje kwazi - periodyczne  - QPOs 

Horizontal Branch 
Oscillation:

~ 6-20  Hz 

 

Kilo hertz QPOs:

~ 200 – 1200 Hz 

Fundamentalne
częstotliwości 
ruchu materii 
w silnym polu 
grawitacyjnym 



  

Przykład kilohz QPO  w układzie podwójnym z czarną dziurą: 



  

Przykład kiloHz QPO  w układzie podwójnym z czarną dziurą: 

T
exp

 = 1 ksec

LAD/LOFT



  

Przykład kiloHz QPO  w układzie podwójnym z czarną dziurą: 

T
exp

 = 1 ksec

LAD/LOFT



  

Diagnostyka silnej grawitacji przez pomiar linii żelaza
w źródłach z akrecją
na obiekt zwarty:

Ukł. Podw.
1-10 MSun

AGN
108 MSun



  

Suzaku 

LOFT 

E. Bozzo - 50yr of X-RAY 
ASTRONOMY

XMM-pn/NuStar

Widmo ciągłe z linią żelaza w AGNs

MCG-6-30-15, 2 mCrab, Texp=150 ks



  

Background studies... for reverberation mapping. 



  

Układy podwójne zdominowane przez odbicie.
Promieniowanie z atmosfery dysku akrecyjnego:

1 Crab source
seen by LAD

Różańska Madej 2013



  

LOFT Observatory Science (50% czasu obserwacyjnego)

Dipping sources

Watson et al. 1985

EXOSAT



  

Bałucinska-Church M.  2011 



  

Bałucinska-Church M. 2011
Geometria gorącej korony może być wyznaczona za 
pomocą satelity LOFT. 



  

Symulacje dipperów 
do satelity LOFT

Różańska, Bałucińska-Church, Czerny
Church  2013



  

Bagińska, Różańska, Janiuk, Czerny 2013    - możliwości  WFM



  

             Status  satelity LOFT:

Konsorcjum LOFT organizuje dokument  podsumowujący wartość 
naukową satelity.  

Następna selekcja nastąpi pod koniec  2013: 
tylko jedna spośród czterech misji  M3 
przejdzie do następnej fazy

Konkurencja:

EchO – Exoplanet  Characteristic Observatory

MarcoPolo-R – Badanie Ziemi

STE-QUEST – Space-Time Explorer
      and Quantum Equivalence
      Principle Space Test
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