
Interferometria CASA-harjoitustyö NGC2403

1 Datan valmistelu

Työssä kalibroidaan ja kuvataan kierteisgalaksista NGC2403 VLA:lla mitattu HI-viivakartoitus
aallonpituudella 21 cm. Vuontiheys- ja kaistakalibraattoreina on käytetty kvasaaria 3C 48 (0137+331)
ja Seyfertin tyypin 1 galaksia 3C 286 (1331+305). Vaihekalibraattori on kvasaaria 0841+708. Vi-
sibiliteettidatat pitää aluksi muuntaa CASA:n tuntemaan tiedostoformaattiin ’measurement set’
taskillaimportvla.

1) Imuroi pakattu tar-tiedostongc2403data.tgz kurssin kotisivun linkistä.

2) Räjäytä tervapallo valitsemaasi työhakemistoon:

>tar xzf ngc2403data.tgz

Tätä purkautuu neljä VLA-arkistotiedostoa: AS649_1, AS649_2, AS649_3 ja AS649_4

3) Käynnistä CASA komennolla

>casapy

4) Lue tiedostot CASA:n ymmärtämäksi “measument set”:iksi,jonka nimi olkoon "ngc2403.ms"

importvla(archivefiles=["AS649_1","AS649_2","AS649_3","AS649_4"],
vis="ngc2403.ms")

5) Listaa yhteenveto visibiliteettitiedostosta

listobs(vis=’ngc2403.ms’)

Katsologgerin yhteenvetoa. Pane merkille mitkä “field” ID numerot vastaavat mitäkin läh-
dettä, ja missä spektri-ikkunoissa,spw, näitä on mitattu. Merkitse muistiin spektri-informaatio
ja mitä polarisaatiotuloja on mitattu. Montako antennia onkäytössä? Piirrä antennikonfiguraatio
komennolla

plotants(vis=’ngc2403.ms’)

2 Datan visualisointi ja flaggaus

CASA:n työhevonen on taskiplotms, jota voi ohjastaa joko graafisen käyttöliittymän kautta tai
kirjoittamalla parametrit komentoriville. Siis joko

plotms()

+ näpelöintiä, tai esim.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,field=’1’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’)
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Kolmas tapa on asettaaplotms oletustaskiksi, antaa parametrit yksitellen, ja käynnistää taski
komennolago, esim.

inp plotms()
vis=’ngc2403.ms’
xaxis=’time’
yaxis=’amp’
...
go

Katso online-helppiä:help plotms

Työohjeessa käytetään tilan säästämiseksi rivikomentoja, jotka voi myös koota skriptiksi

6) Plottaa vibiliteettejä lähteille (field=’<numero>’)

0137+331, 0841+708 ja NGC2403

Käytä eri akseleita. Katso ainakin seuraavia kombinaatioita

xaxis: time, uvdist, real, channel

yaxis: amp, phase, imag

Valitse myös yksittäisiä antennipareja, ja vain toinen polarisaatiotuloista, esim.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,field=’1’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,
antenna=’VA01&VA02’,correlation=’RR’)

Havainnonu, v-peiton saat valitsemallaxaxis=’u’, yaxis=’v’.

Kokeile myös laskea yhteen kanavat, esim.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,field=’2’,
avgchannel=’200’,title=’Field 2’)

Kaistan plottauksessa voit integroida ajan suhteen:

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’channel’,yaxis=’amp’,field=’1’,
averagedata=True,avgtime=’1e7’,avgscan=True,
title=’Field 1’)

Huomaat, että herkkyys laskee kaistan molemmissa päissä. Toista yo. komento valitsemalla pois
ääripäät. Tämä tehdään optiollaspw=’0:5 112’.

Talleta joitakin kuvia raporttia varten, käyttämällä graafisen käyttöliittymänexport-komentoa,
tai antamalla tiedostonimi komentorivillä, esim.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’u’,yaxis=’v’,field=’1’,
title=’Field 1 UV Coverage’,plotfile=’uv_coverage.jpg’,

overwrite=True)

2



7) Flaggaus: tarkista kalibrointilähteiden visibiliteetit. Pudotetaan kaistan ääripäät ja lasketaan ka-
navat 5-112 yhteen, esim

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’1’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,title=’Field 1’)

Toista sama kentille 2-4. Flaggaa, jos on tarpeen.

NGC2403

Plottaa polarisaatiotulot erikseen ja flaggaa selvästi poikkeavat visibiliteetit

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’LL’,title=’Field 0’)

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’RR’,title=’Field 0’)

Saat päivitettyä skaalan antamalla option “force reload” ennenPlot-komentoa

8) Tallenna flaggaukset

flagmanager(vis=’ngc2403.ms’,mode=’save’,versionname=’myflags’,
comment=’My flags’,merge=’replace’)

3 Kalibrointi

9) Aloita kiinnittämällä vuontiheysskaala taskillasetjy lähteille 0137+331, 0542+498 ja 1331+305
(jätetään äärikanavat huomiotta). Tässä itseasiassa kirjoitetaan kalibraattorien mallit visibiliteetti-
tiedostoon.

setjy(vis=’ngc2403.ms’,field=’1,3,4’,spw=’0:5~112’)

Lähteet ovat standardikalibraattoreita ja ohjelma löytäänäille oikeat vuontiheyden arvot ko. taa-
juudella.

10) Ratkaise antennien vahvistus- ja vaihekorjaukset sekä kirjoita korjaukset kalibrointitauluk-
koon. Kalibrointilähteiden erilaisesta koosta johtuen käytetään eri uv-tason alueita.

Ensin kenttä ’1’

gaincal(vis=’ngc2403.ms’, caltable=’ngc2403.gcal’,
field=’1’,spw=’0:5~112’,gaintype=’G’,refant=’4’,

uvrange=’0~40klambda’,solint=’inf’,combine=’’,append=False)

sitten kenttä ’2’ (jatketaan samaan taulukkoon:append=True)

3



gaincal(vis=’ngc2403.ms’, caltable=’ngc2403.gcal’,
field=’2’, spw=’0:5~112’,gaintype=’G’,refant=’4’,

uvrange=’0~20klambda’,solint=’inf’, combine=’’, append=True)

kenttä ’3’

gaincal(vis=’ngc2403.ms’, caltable=’ngc2403.gcal’,
field=’3’,spw=’0:5~112’,gaintype=’G’,refant=’4’,

uvrange=’0~50klambda’,solint=’inf’,combine=’’,append=True)

kenttä ’4’

gaincal(vis=’ngc2403.ms’, caltable=’ngc2403.gcal’,
field=’4’,spw=’0:5~112’,gaintype=’G’,refant=’4’,uvrange=’’,

solint=’inf’,combine=’’,append=True)

11) Piirrä antennivahvistukset

amplitudi vs. aika, antennit 9-12

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’, xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’2’,
antenna=’9~12’)

vaihe vs. aika

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’2’,
antenna=’9~12’)

Voit piirtää nämä myös samaan kuvaan käyttämälläsubplot-optiota, esim.

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’, xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’2’,
antenna=’9~12’,subplot=211)

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’2’,
antenna=’9~12’,subplot=212)

Katso nämä myös joillekin antennille ja kullekin polarisaatiolle erikseen, esim.

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’,xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’2’,
antenna=’9’,poln=’R’,subplot=221)

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’,xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’2’,
antenna=’9’,poln=’L’,subplot=222)

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’,xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’2’,
antenna=’9’,poln=’R’,subplot=223)

plotcal(caltable=’ngc2403.gcal’,xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’2’,
antenna=’9’,poln=’L’,subplot=224)
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12) Kiinnitä vaihekalibraattorin 0841+708 vuontiheys

fluxscale(vis=’ngc2403.ms’, caltable=’ngc2403.gcal’,
fluxtable=’ngc2403.fcal’,
reference=’1,3~4’, transfer=’2’)

Plottaa vahvistukset uudelleen:

plotcal(caltable=’ngc2403.fcal’, xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’2’,
antenna=’9~12’,subplot=211)

plotcal(caltable=’ngc2403.fcal’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’2’,
antenna=’9~12’,subplot=212)

13) Kaistakalibrointi

bandpass(vis=’ngc2403.ms’,field=’1,3~4’,solint=’inf’,combine=’’,
solnorm=True,caltable=’ngc2403.bcal’)

14) Plottaa kalibroitu kaista

antennit 9-12, lähde ’1’

plotcal(caltable=’ngc2403.bcal’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field=’1’,
antenna=’9~12’,plotrange=[-1,-1,0.9,1.15])

Plottaa kaista antennilla 25 kullekin lähteistä 1,3,4 erikseen, esim.

plotcal(caltable=’ngc2403.bcal’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field=’1’,
antenna=’25’,plotrange=[-1,-1,0.9,1.15])

Lähteillä 1 ja 3 kaistassa näkyy Linnunradan HI-absorptio,vain lähteellä 4 kaista on siisti. Käyte-
tään tätä mittausta kaistakalibrointiin.

15) Korjaa visibiliteetit kalibraatiotaulukoiden mukaisesti käyttäen lähteitä ’2’ ja ’4’

applycal(vis=’ngc2403.ms’,spw=’0:5~112’,
gaintable=["ngc2403.fcal","ngc2403.bcal"],

gainfield=["2","4"])

16) Tutki kalibroituja visibiliteettejä

Plottaa kanavien keskiarvo amplitudi vs. aika:

plotms(vis=’ngc2403.ms’,field=’0’,spw=’0:5~112’,avgchannel=’200’,
correlation=’RR’,ydatacolumn=’corrected’)

plotms(vis=’ngc2403.ms’,field=’0’,spw=’0:5~112’,avgchannel=’200’,
correlation=’LL’,ydatacolumn=’corrected’)
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Voit verrata alkuperäiseen dataan asettamallaydatacolumn=’data’. Alkupäähän on ilmesty-
nyt outo piikki, käytetään lyhyempää aikaväliä

plotms(vis=’ngc2403.ms’,field=’0’,spw=’0:5~112’,avgchannel=’200’,
correlation=’LL’,timerange=’03:30:00~04:30:00’)

Lyhennä aikaväliä vielä, ja koeta eristää ja flagata epäilyttävät visibiliteetit.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’’, ydatacolumn=’corrected’,

title=’Field 0’,timerange=’03:52:00~03:53:20’)

Katso vielä kohteen NGC2403 korjattuja visibiliteettejä, esim.

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’RR’, xdatacolumn=’corrected’,

ydatacolumn=’corrected’, title=’Field 0 RR’)

Tarkista vaihekalibraattorin visibiliteetit plottaamalla imaginaariosa vs. reaaliosa:

lähde ’2’, alkuperäiset

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’real’,yaxis=’imag’,field=’2’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’’,xdatacolumn=’data’,

ydatacolumn=’data’,title=’Field 2’)

lähde ’2’ korjatut

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’real’,yaxis=’imag’,field=’2’,spw=’0:5~112’,
avgchannel=’200’,correlation=’’,xdatacolumn=’corrected’,

ydatacolumn=’corrected’,title=’Field 2’)

Voit halutessasi tässä vaiheessa vielä flagata poikkeavia visibiliteettejä ja palata taaksepäin kohtiin
gaincal ja applycal.

Kokeile plotata kohteen visibiliteettispektri jollain lyhyellä kannalla antenniryhmän keskellä, esim.
VA25 & VA07 (käytäplotants-komentoa antennien paikkojen selvittämiseen):

plotms(vis=’ngc2403.ms’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0:5~112’,
avgtime=’1e6’,avgscan=True,correlation=’’,antenna=’VA25&VA07’,

ydatacolumn=’corrected’,title=’Field 0 spectrum’)

4 Kontinuumin vähennys

17) Kirjoita kohteen NGC2403 korjatut visibiliteetit omaanmeasurement setiin komennolla
split:
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split(vis=’ngc2403.ms’,outputvis=’ngc2403.split.ms’,field=’0’)

Valinnanfield=’0’ perusteella uusi tiedosto “ngc2403.split.ms” sisältää vain NGC2403:n vi-
sibiliteetit. Lisäksi komentosplit siirtää korjatun datan alkuperäisen paikalle. (corrected→

data). Tällöin “corrected” -sarake vapautuu uuteen datasarakkeeseen, joka syntyy kontinuumin
vähennyksessä (ks. seuraava kohta).

18) Vähennä 21 cm kontinuumi spektreistä. Tämä tapahtuu tekemällä lineaarinen sovitus sellai-
siin kanaviin spektrin molemmissa päissä, joissa ei näy emissioviivoja. Viivattomiksi kanaviksi on
seuraavassa valittu 21-30 ja 92-111.

uvcontsub(vis=’ngc2403.split.ms’,field=’0’,fitspw=’0:21~30;92~111’,
fitorder=1 )

Tulostustiedostoa ei tarvita, koska tulos tallennetaan “corrected” -datasarakkeeseen.

Plottaa visibilitettispektri uudestaan kalibroidulle jakontinuumivähennetylle datalle, esim.

plotms(vis=’ngc2403.split.ms’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field=’0’,
spw=’0:5~112’,avgtime=’1e6’,avgscan=True,correlation=’’,

antenna=’VA25&VA07’,ydatacolumn=’data’,
title=’Field 0 spectrum’)

plotms(vis=’ngc2403.split.ms’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field=’0’,
spw=’0:5~112’,avgtime=’1e6’,avgscan=True,correlation=’’,

antenna=’VA25&VA07’,ydatacolumn=’corrected’,
title=’Field 0 spectrum’)

5 Kuvaus

19) Tehdään aluksi raakakuva taskillaclean vain kolmesta kanavasta: 31, 61, ja 91. Ensimmäinen
ja viimeinen eivät sisällä viivoja, ja näiden avulla saadaan käsitys kohinatasosta. Keskimmäinen
kanava edustaa kontinuumivähennettyä viivaemissiota. Raakakuva saadaan asettamallaniter=0,
jolloin clean ei aloita kuvan puhdistusta.

clean(vis=’ngc2403.split.ms’,imagename=’ngc2403_3ch.dirty’,field=’0’,
spw=’0:31~91^30’,mode=’channel’,nchan=3,start=31,width=1,niter=0,

imsize=[1000,1000],cell=[’4arcsec’,’4arcsec’],stokes=’I’)

Jättämällä parametriweighting määrittelemättä käytetään luonnollista painostosta. Muita mah-
dollisuuksia, esim.weighting=’uniform’ jaweighting=’briggs’,robust=<arvo>.
Katsohelp clean.

20) Tarkastele raakakuvaa taskillaviewer:

viewer(infile=’ngc2403_3ch.dirty.image’)
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Voit myös katsoa synteettistä keilaa valitsemallaviewer-taskinData/Open-valikosta vastaavan
.psf-tiedoston.

21) Käytä taskiaimstat rms-kohinan laskemiseksi raakakuvan ensimmäisessä kanavassa (alku-
peräinen kanava 31):

imstat(imagename=’ngc2403_3ch.dirty.image’,chans=’0’)

Pane merkille rms-kohinan arvo. Tätä käytetään varsinaisessa kuvauksessa intensiteettikynnykse-
nä, jonka alapuolelta ei etsitä clean-komponentteja. Voitluoda vastaavan merkkijonomuuttujan
valmiiksi:

threshold=’XmJy’

missäX on noin 3 kertaa rms-kohina yksiköissä mJy.

22) Kuvaa kaikki kanavat

clean(vis=’ngc2403.split.ms’,imagename=’ngc2403_64ch.cleaned’,field=’0’,
spw=’0’,mode=’channel’,nchan=64,start=32,width=1,niter=10000,

threshold=threshold,imsize=[1000,1000],cell=[’4arcsec’,’4arcsec’],
stokes=’I’,psfmode=’clark’)

Pane merkille keilan koko ja orientaatio sekä ohjelman laskema kokonaisvuontiheys (clean-komponenttien
summa).

Voit määrittää puhdistettavan kuva-alan optiollamask=cleanbox, missäcleanbox on mää-
rittelämäsi alue, esim.

cleanbox=[280,300,800,700]

Tarkista myöhemmin lopputuloksesta (residual), että valintasi on oikea.

23) Tarkastele puhdistettua kuvaaviewerillä

viewer(infile=’ngc2403_64ch.cleaned.image’)

Kokeile sekä pikseli- että kontuurikarttoja. Tutustu työkaluihin, erit. spektriprofiilin piirtoon, sekä
paneelioptioihin. Plottaa myöspsf-, residual- ja flux-kuvat. Selvitä näiden merkitys.

24) Tee HI-viivapinta-alakartta taskillaimmoments. Viivapinta-alakartan (0. momentti) lisäksi
lasketaan keskinopeuskartta (1. momentti). Ignoroidaan(x, y, v)-kuution pisteet, joissa intensi-
teetti jää alle aiemmin asettamamme kynnyksen (“threshold”). Alla kynnys on 1 mJy.

immoments(imagename=’ngc2403_64ch.cleaned.image’,
outfile=’ngc2403_64ch.cleaned.mom’,moments=[0,1],chans=’4~56’,
axis=’spectral’,excludepix=[-100,0.001])
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Tuloksena on tiedostot ’ngc2403_64ch.cleaned.mom.integrated’ ja ’ngc2403_64ch.cleaned.mom.weighted_coord’,
kuten voit todeta esim. listaamalla tiedostot komennollals.

Katsele karttojaviewerillä ja tallenna kuvat selostusta varten. Koeta määrätä sekä viivapinta-ala-
että nopeuskartoista maksimit ja minimit ja niiden paikat.Kirjoita tiedot muistiin.

25) Määrää kohinataso kuvakuutiosta ja viivapinta-alakartasta. Valitse tätä varten alue, jossa ei näy
viivaemissiota, esim.

imstat(imagename=’ngc2403_64ch.cleaned.image’,chans=’’,
box=’700,20,780,100’)

imstat(imagename=’ngc2403_64ch.cleaned.mom.integrated’,
box=’700,20,780,100’)

26) Tee kuva myös luonnollisella painotuksella. Talleta kuva ja laske kohina kuten yllä. Kirjoita
muistiin synteettisen keilan parametrit ja kuvan rms-kohina.
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