
Visibiliteetti ja kohteen kirkkausjakauma

Interferoteriassa havaittava suure on visibiliteetti

V (u, v) =

∫
kohde

Pn(x , y)Iν(x , y)e−i2π(ux+vy)dxdy

Koordinaatisto:
u ja v : B/λ:n projektioita
E-W- ja N-S-suuntaisilla
akseleilla
x ja y : vaihekeskipistees-
tä laskettu koordinaattioff-
setteja (radiaaneina).
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Visibiliteetti V on tulon PnIν Fourier-muunnos pisteessä (u, v).



Fourier-muunnospareja (1)
I(x, y) |V (u, v)|

δ-funktio tasainen jakauma

Gaussin funktio Gaussin funktio

(kuvat: Amy Miodyszewski& David Wilner)



Fourier-muunnospareja (2)
I(x, y) |V (u, v)|

gaussinen ellipsi gaussinen ellipsi

kiekko Besselin funktio

(kuvat: Amy Miodyszewski& David Wilner)



Apertuurisynteesi

I V (u, v) on kompleksiluku: V = |V |eiΦ

I Koska PnIν on reaalinen V (−u,−v) = V ∗(u, v) (antennien
järjestyksellä ei ole väliä)

I Jos liikutaan lähellä vaihekeskipistettä, Pn(x , y) ≈ 1



Amplitudi ja vaihe (1)
I(x, y) |V (u, v)| Φ

gaussinen

gaussinen

amplitudi: kuinka paljon, vaihe: missä?
(kuvat: Amy Miodyszewski& David Wilner)



Amplitudi ja vaihe (2)
I(x, y) |V (u, v)| Φ

gaussinen

gaussinen

amplitudi: kuinka paljon, vaihe: missä?
(kuvat: Amy Miodyszewski& David Wilner)



Apertuurisynteesi käytännössä (1)

I V (u, v) tunnetaan vain rajoitetetussa alueessa ja diskreetille
joukolle (u, v) tason pisteitä. Tämän takia emme voi laskea
käänteismuunnosta

I(x , y) =

∫ +∞

−∞

∫
V (u, v)ei2π(ux+vy)dudv

I Määritellään näytteenottofunktio g(u, v) siten, että g 6= 0 vain
niissä pisteissä (uk , vk ) joissa V on mitattu
⇒ tulo gV on määritelty koko (u, v) tasossa.

I Tulolle gV voidaan laskea Fourier-käänteismuunnos:

ID =

∫ +∞

−∞

∫
g(u, v)V (u, v)ei2π(ux+vy)dudv

I Funktiota ID(x , y) kutsutaan lähteen raakakuvaksi (dirty image)



Apertuurisynteesi käytännössä (2)

I Fourier-muunnoksen konvoluutioteoreeman mukaan raakakuva
on todellisen kuvan I(x , y) ja synteettisen keilan Psyn konvoluutio:

ID = I(x , y)⊗ Psyn ,

missä

Psyn≡
∫ +∞

−∞
g(u, v)ei2π(ux+vy)dudv

I Näyttenottofunktio g(u, v) voidaan kirjoittaa δ-funktion avulla:

g(u, v) =
ΣN−1

k=0 wkδ(u − uk , v − vk )

ΣN−1
k=0 wk

I Normituksesta
∫ ∫

g(u, v)dudv = 1 seuraa Psyn(0, 0) = 1



Apertuurisynteesi käytännössä (3)

I Synteettisen “pääkeilan” puoliarvoleveys ∆x ∼ 1/umax,
∆y ∼ 1/vmax

I “Sivukeilat” ulottuvat koko taivaan yli

I Painokertoimet wk vaikuttavat synteettisen keilan muotoon ja
sivukeilojen voimakkuuteen.

I Luonnollinen painotus: wk = 1/σ2
k (σ on rms-kohina),

Tasainen painotus: wk = 1/ρ(uk , vk ) (ρ on uv-pisteiden tiheys)

Painotustavoista tulee myöhemmin puhetta.



Synteettinen keila ja raakakuva

synteettinen keila (u, v)-peitto

I(x, y) ID(x, y)

(kuvat: Amy Miodyszewski& David Wilner)



Esimerkki

Kohde: pistelähteet (∆α, ∆δ) =
(0′′, 0′′) ja (10′′, 10′′), δ = 80◦

Mittaus H = −2h → +2h

Antennit: 0,90,170,210,225 m
itä-länsi-suunnassa
Kannat: B=15, 40, 55, 80, 90,
120, 135, 170, 210 ja 225m
Aallonpituus λ = 1cm

uv-peitto

Raakakuva Synteettinen keila Puhdistettu kuva



Mittaukset

I Apertuurisynteesissä antennit seuraavat tiettyä pistettä
taivaalla. Maan kiertyessä mitataan visibiliteettejä lukuisilla
eri kannoilla.

I Vaihekeskipisteenä on vuoroin tieteellinen havaintokohde,
vuoroin kalibraattori. Kalibraattoriksi pyritään valitsemaan
voimakas pistelähde, planeetta tai sen kuu.

I Vuontiheyskalibraattori: Vakaa, polarisoitumaton
pistelähde, jonka vuontiheys hyvin tunnettu.

I Vaihekalibraattori: Tiedekohteen lähellä oleva pistelähde,
jota käytetään antennien vahvistusvaihtelujen ja
vaihe-erojen määrämiseen.

I Kaistakalibraattori: Voimakas pistelähde, jota käytetään
spektriviivamittauksissa korrelaattorin kaistanmuodon
selvittämiseen.



Kalibrointi

Instrumentaalisista efekteistä ja ilmakehästä johtuvaa
amplitudien ja vaiheiden vaihtelua kussakin antennissa
kuvataan kompleksisella vahvistuksella G:

G(t , ν) = A(t)B(ν)ei2πτ(t)(ν−ν0)

A(t) on kompleksinen “antennivahvistus”
B(ν) on kaistanpäästöfunktio
τ(t) viivetermi
ν0 kaistan keskitaajuus
Lisäksi osa X (L)-polarisoituneesta säteilystä vuotaa
Y (R)-torveen, ja päinvastoin (instrumentaalinen polarisaatio)
Termit A(t) ja τ(t) muuttuvat nopeasti, B(ν) ja
polarisaatiovuototermit hitaasti
Kalibroinnissa G(t , ν) ratkaistaan pistelähteiden avulla ja
saadut amplitudi- ja vaihekorjaukset interpoloidaan
tiedekohteelle


