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1.1 Motivasyon
● Galaksinin merkezine yapılan gözlemler elektromanyetik radyasyonun yıldızlar 

arası materyal ile etkileşerek emilmesi ve saçılması sebebiyle etkilenirler.
● Yüksek oranda kesit hidrojen yoğunluğu (NH ∽ 1023 cm-2) gösteren X-ışını 

kaynaklarında Toz Saçılım Hareleri (TSH) gözlenmekte.
● Saçılan X-ışınları daha uzun yol aldıkları için diferansiyel gecikmeler olur.
● Bu sebeple sinyalin eşevreselliği azalır ve bu da RMS genlik değişkenliğinin 

azalması demektir.

(Kalemci, Ph.D Thesis 
2002)

4U 1630-47 & XTE 
J1748-288 için NH > 7 × 
1022 cm-2



● Yumuşak Hal (Soft State) ~ Optiksel olarak kalın diskten kara cisim ışıması
● Sert Hal (Hard State) ~ güç-kanunu emisyonu, Optiksel olarak ince sıcak 

koronadan Compton saçılımı

1.2 Galaktik Kara Deliklerin Spektral Durumları

Gilfanov et al. 2009



● Yüksek NH kaynaklarının RMS genlik değişkenliğinin artan enerji ile artığı 

görülüyor . 

1.3 Yıldızlararası materyal & Gözlemsel bulgular 

2-6 keV 6-15 keV

( Kalemci Ph.D. 2002.)



● NH ve 𝝉sca bağıntısı (Predehl & Schmitt 1995)

𝝉sca = 0.49 x (NH / 1022 cm-2) x (E / keV)-2

● Yüksek NH gösteren toz ardındaki tüm kaynaklarda X-ışınlarının dar açı 
saçılımına uğraması beklenir.

1.3 Yıldızlararası materyal & Gözlemsel bulgular  

( Predehl & Schmitt 1995)



1.4 Toz Saçılım Hareleri

 Vädersolstavlan  (1535)     Himalayalar           Swift-XRT



1.4 Toz Saçılım Hareleri
● İlk olarak Overback (1965) tarafından Einstein/IPC uydusu ile gözlemlendi.

● Eğer toz taneleri görüş hattı üzerinde homojen olarak dağılmış ise 
gecikmelerin günler mertebesinde olmalıdır (Molnar & Mauche 1986).

● GKD zaman ölçekleri ms’lerden on saniye mertebesine uzanmaktadır.
● O zaman Güç yoğunluğu spektrumu  (PDS) etkilenmez fakat RMS’ini düşürür.



1.5 Microquasar 1E 1740.7-2942
● Galaktik merkezden 50” mesafede 
● GRS 1758-288 ile beraber en sert kaynak
● Jetler gözleniyor 

Avantajları:

● Yüksek NH ~1023 cm-2

● Sönük ve sürekli ( O/IR eş yıldız izi yok)
● Genellikle sert halde 

Dezavantajları:

● Yakındaki bir pulsar sebebiyle  RXTE ile kaydırmalı (offset) gözlenebiliyor.
● Yoğun Galaktik Sırt emisyonu RXTE gözlemlerini kirletiyor.

EPIC-PN



Galaktik Merkez Gözlemleri

Revnivtsev et al. 2009



2. Gözlemler ve Analiz
● 1E 1740.7-2942’yi XMM-Newton ve RXTE ile  ~20 ks boyunca eş zamanlı 

gözlemledik.

● Veri indirgeme ve analizi HEASOFT, XMM-SAS, XSPEC ve özel IDL kodlarıyla.

● XMM-Newton: EPIC-PN (Small Window mode), EPIC-MOS (Timing mode)

● Bunların yanında arşivdeki RXTE gözlemleri de kaynak geçmişini ve Galaktik sırt 

emisyonunu incelemek için kullanıldı.

● Enerji bandı: 2.11-5.86 keV 



2.1 Spektral Analiz 
● Işık eğrisinde görülen güneş parlaması gözlemden çıkarıldı.

● Spektrum çıkarılan dairesel alanlar  :  PN: 15”, 20”, 25”, 30”, 40”, 60”, 100” arksaniye    

       MOS2: ±3, ±4, ±5, ±10, ±20, ±30 pikselEPIC-PN

EPIC-MOS1



2.1 Yüzey Parlaklık Profili 
● Pozlama haritaları (exposure map) XMM-SAS'ın eexpmap prosedürü ile üretilir.
● Gözlemde ardıl kaynaklar var ise bu bölgeler temizlenir.
● Pile-up (varsa) ve Out-of-time (Oot) olaylar temizlenir.
● Eşit yarıçap adımlarındaki dairesel alanlar hesaplanır (eg. 0"-10", 10"-20",...)
● Her bir halkadaki toplam foton sayısı bulunur.
● Olay/arcsaniye2 değerleri elde edilir.
● Arkaalan ışıması yüksek ise bu fotonlar da temizlenir.
● 1B nokta saçılım fonksiyonu (point spread function) XMM-SAS'ın eradial 

prosedürü ile üretilir.
● Nokta saçılım fonksiyonu ile gözlenen YPP’i normalize edilir.

 



2.2 Zamansal Analiz 
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2.2 Zamansal Analiz
 ● Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) ,Güç yoğunluğu spektrumu  (PDS) , RMS genlik 

değişkenliği (RMS).
● Bu teknikler ile kaynağın sinyalinin frekans uzayındaki değişkenliğini inceleyebiliyoruz
● Hızlı Fourier Dönüşümü:

N tane noktası bulunan bir ışık eğrisi için, Fourier katsayıları :

aj= ∑k xk exp(2πijk/N) , j = [-N/2 , N/2 ] , FFT algoritmalarıyla kolayca hesaplanır.

Sonunda Güç spektrumu aşağıdaki gibi elde edilir:

Pj = A x |aj|
2  ,  A normalizasyon sabiti 



2.2 Zamansal Analiz 
● RXTE zamansal analizi için geliştirilen Tübingen zamansal analiz 

programlarını kullandık.
● Bu programları XMM-Newton verisi için adapte ettik. 

Pipeline:

1. Leahy normalize PDS’u elde et.
2. Yüksek frekanslardaki Poisson seviyesi Leahy normalize spektrumdan 

çıkartılır. (arka alanın PDS’u da temizlenir)
3. Kalan güç değerleri foton oranına bölünür ve Miyamoto normalize spektrum 

elde edilir.

● Son olarak PDS’ler Lorentzian’lar ile fit edilerek RMS değeri ve  tepe 

frekansı 𝝂peak  bulunur.



3.1 Kaynak Geçmişi - XMM-Newton 
● Arşiv RXTE PCA gözlemleri (Smith et al. 2002).

● Model: tbabs x (power-law + gaussian) 

2-10 keV unabsorbed flux levels



3.2 1E 1740.7-2942’in Spektral Hali

NH= 19.14±0.12 x1022 cm-2 𝚪= 1.58 ±0.01 indirgenmiş χ2 =1.2

Enerji bandı= 2-10 keV soğurulmamış akı= 2.3 x 10-10 erg / cm^2 / s Alan= 0”-30”

EPIC-PN



3.2 Spektral Hal (EPIC-MOS2) 

NH= 19.4±0.3 x1022 cm-2 𝚪= 1.72 ±0.03 indirgenmiş χ2 =1.08

Enerji bandı= 2-10 keV Alan= ± 20 pixels (1 pixel =1.1 arcsec)



3.2 Spektral Hal (RXTE)

Model: tbabs x (power-law 
+ gaussian)

Energy: 3-25 keV

NH= 10.24±0.98 x 1022 cm-2 

𝚪= 1.95±0.03

χred
2 = 1.1

soğurulmamış akı= 2.5 x 
10-10 erg / cm^2 / s     (2-10 
keV)



3.3 Güç Spektrumu (XMM-Newton)  

        EPIC-PN EPIC-MOS2



3.3 Güç Spektrumu (EPIC-PN)  

0”-30” , 2.11-5.86 keV

RMS= 15.98±2.76 %

Tepe Frekansı= 0.95±0.30 Hz  



3.3 Güç Spektrumu (EPIC-MOS2)  

 ±20 pixels, 2.11-5.86 keV

RMS= 17.41±3.16 %

Tepe Frekansı= 0.78±0.34 Hz  



3.3 Güç Spektrumu (RXTE)  

2-6 keV

RMS= 9.9±2.5 %

Tepe Frekansı= 2.0±0.7 Hz  



3.4 Moleküler Bulutlarla Etkileşim 
● Önceki bulgular : VLSR~ -140 km/s (Bally & Laventhal 1991,Mirabel 1991)
● 12CO moleküler bulut kataloğunu kullandık (Miville-Deschénes).

Kaynak bulutun merkezinde 
ise NH~3.5x1022 cm-2  
olmalı (Vilhu et al. 1997).



3.5 Yüzey Parlaklık Profili 

 EPIC-PN, 2.11-5.86 keV , Pozlama haritası ve YPP



4. Tartışma 
● Eğer bulut kaynağa yakınsa, saçılımdan dolayı yüksek frekans değişkenliğinin 

düşmesi beklenir.
● Saçılım kesit alanı ~E-2 ile ölçeklenir (Predehl & Schmitt 1995),  bu sebeple 

gözlenen RMS,  kaynağın “asıl” RMS değerinden çok daha düşük olabilir.
● Bu düşüş saçılımdan kaynaklanır.
● Bu değerleri düzeltmek için empirik bir metod uyguladık.
● Berger & v. der Klis’in (1994) Leahy değerlerini “asıl” değerlerine düzeltmek 

için önerdikleri arka alan düzeltme modeli:



4. Tartışma 
● Düzeltmelerle “asıl” değişkenlik seviyeleri eşleşmeli:

● Tr= 55.73, Sr=15.21 , EPIC-PN’de TSH bulunmadığı varsayımıyla  
● RXTE RMS değişkenliği  ~36.6% seviyesinde olmalı.
● Bu sonuç PN gözlemlerinin aslında TSH’den etkilendiğini gösteriyor. Bu 

varsayımla düzeltme yaparsak RMS değeri beklenenden çok fazla çıkıyor.
● Bu haliyle önerdiğimiz düzeltme sadece bir alt limit koyabiliyor.



4. Tartışma 
● RXTE RMS’i gözlemlediğimizden düşük ve PN RMS’i ise gözlemlediğimizden 

yüksek bir RMS değerine sahip olabilir.

● Diğer problemler: RXTE ve EPIC-PN spekral response’larının eşlenmesi, 
RXTE ve EPIC-PN eş-kalibrasyonu, basit düzeltme faktörü, etc.



5.1 Sonuçlar 
● Kaynak bir moleküler bulut civarında ve etkileşimde.

● ~100 arcsaniye mesafeye kadar TSH görülüyor.

● Gözlemlenen RMS değerleri sert haldeki GKD’lerin asıl değerlerine göre çok 

düşük.

● Bu TSH’inden kaynaklı eşevresellik kaybından dolayı olabilir.

● Gözlemlenen güç ve RMS değerleri beyaz gürültü etkilerine karşı 

düzeltilebilir. 



5.2 Gelecek İşler  
● Benzer şekilde yüksek NH  gösteren X-ışını kaynaklarının gözlemlenmesi. 

(Kara Delikler ve Nötron yıldızları)

● Başka enstrümanları kullanarak daha iyi güç tayfları elde edilmesi. 

● Enstrümanların eş-kalibrasyonunun geliştirilmesi. 

● Farklı bulut katmanlarının dikkate alınması. 





4. Tartışma 
● Gözlemlerimizi modellemek için bu düzeltmeyi modifiye ediyoruz.
● Gözlemlerimizdeki white-noise kaynakları: Galaktik sırt emisyonu, arka alan 

and toz saçılım haresi.

RXTE spektral olayların miktarı: 

EPIC-PN spektral olayların miktarı : 

RMS değerleri için önerdiğimiz düzeltme :



4. Discussions 
● RXTE spectral counts: Tr= 55.73, R= 19.72, Br=10.43, Sr+Hr = 25.58 counts
● Now we carry the PN spectrum fit parameters in 2.11-5.86 keV band to RXTE.   

NH= 18.88 x 1022 cm-2 𝚪=1.53 norm=0.083 χred
2 = 1.1

Model predicted counts= 9.71 cts/s model= tbabs x (power-law)

● RXTE spectrum gives a model predicted count rate= 15.21

Conversion factor for counts= 1.56 (PN to RXTE)



2.2 Timing Analysis (Estimating the variability)
 ● Integrate the PSD to find the area (A)

A = ∫ P . dv ≃ ∑j Pj Δv

Where Pj are PSD values, and  Δv= 1/T  

Finally, the “fractional” rms variability is calculated as:

Rms = sqrt( A / <CR>)   in units of (rms/mean) per Hz.  



2.2 Timing Analysis (Statistics)
● Any noise in the signal will contribute to the PSD (e.g. Poisson noise)

● The noise powers follow ch,i-squared (𝜒2) statistics:

       

● In astrophysics we often use the “reduced” chi-squared value that is 𝜒red
2= 𝜒2/ d.o.f

A good fit = reduced 𝜒2 ~ 1 (it’s mean)



3.4 The Power Spectra 
● The obtained Poisson levels were subtracted from the Leahy-normalized.

● Average background powers are also subtracted.

● Remaining powers are divided by the count rate.

● Finally, we fit the Miyamoto-normalized power spectra with Lorentzians.


