
Interferometria CASA-harjoitustyö NGC4826 (Messier 64)

1 Datan valmistelu

Työssä kalibroidaan ja kuvataan galaksista NGC4826 mitattuCO-viivakartoitus. Kartta on mo-
saiikki, joka käsittää 7 pointingia (vaihekeskipistettä,visibiliteettitiedostossa lähteet (“fields”) 2 7).
Kalibrointilähteinä on käytetty kvasaaria 3C273 (vuontiheyskalibraattori) ja BL Lac -kohdetta
1310+323 (vaihekalibraattori). Käytännön syistä visibiliteettitiedosto useassa fits-tiedostossa, jot-
ka pitää aluksi lukea koneelle ja yhdistää CASA:n tuntemaan tiedostoformaattiin ’measurement
set’.

1) Imuroi pakattu tar-tiedostongc4826.fitsfiles.tgz kurssin kotisivun linkistä.

2) Räjäytä tervapallo valitsemaasi työhakemistoon:

>tar xzf ngc4826.fitsfiles.tgz

Tuloksena on hakemisto “fitsfiles”, joka sisältää 16, alunperin Miriad:illa kirjoitettua fits-tiedostoa.
Tiedostot on nimetty lähteiden 1310+323 (vaihekalibraattori), 3C273 (vuotiheyskalibraattori) ja
NGC4826 (tiedekohde) mukaan.

3) Käynnistä CASA komennolla

>casapy

4) Muunna fits-tiedostot CASA:n ymmärtämiksi “measument set”:eiksi

importuvfits(fitsfile="fitsfiles/3c273.fits5",vis="3c273.5.ms")

importuvfits(fitsfile="fitsfiles/3c273.fits6",vis="3c273.6.ms")

importuvfits(fitsfile="fitsfiles/3c273.fits7",vis="3c273.7.ms")

importuvfits(fitsfile="fitsfiles/3c273.fits8",vis="3c273.8.ms")

Voit myös suorittaa ylläolevat komennot python-silmukalla:

for i in range(5,9):
importuvfits(fitsfile="fitsfiles/3c273.fits"+str(i),

vis="3c273."+str(i)+".ms")

(Jotta silmukka toimisi, toistokertojen täytyy ylittää tiedostojen määrä yhdellä).

Ehkä on helpointa muuntaa toiset tiedostot silmukalla:

for i in range(9,17):
importuvfits(fitsfile="fitsfiles/1310+323.ll.fits"+str(i),

vis="1310+323."+str(i)+".ms")

for i in range(5,9):
importuvfits(fitsfile="fitsfiles/ngc4826.ll.fits"+str(i),

vis="ngc4826."+str(i)+".ms")
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5) Yhdistä tiedostot yhdeksi measurement setiksi, jonka nimi olkoon “ngc4826.ms”:

concat(vis=["3c273.5.ms","3c273.6.ms","3c273.7.ms","3c273.8.ms",
"1310+323.9.ms","1310+323.10.ms","1310+323.11.ms",
"1310+323.12.ms","1310+323.13.ms","1310+323.14.ms",
"1310+323.15.ms","1310+323.16.ms","ngc4826.5.ms",
"ngc4826.6.ms","ngc4826.7.ms","ngc4826.8.ms"],
concatvis="ngc4826.ms",freqtol="",dirtol="1arcsec",async=False)

2 Datan visualisointi ja flaggaus

6) Tutki tiedoston “ngc4826.ms” sisältöä:

listobs(vis=’ngc4826.ms’)

Katsologgerin yhteenvetoa. Pane merkille mitkä “field” ID numerot vastaavat mitäkin läh-
dettä, ja missä spektri-ikkunoissa,spw, näitä on mitattu. Montako antennia on käytössä?

7) Plottaa vibiliteettejä, esim. aluksi vain antenniparille 8&10. Antennien keskinäiset sijainnit saat
selville komennollaplotants(vis=’ngc4826.ms’).

plotms(vis=’ngc4826.ms’,antenna=’8&10’)

Oletusakselit ovatxaxis=’time’, yaxis=’amp’

3C273 (vuontiheyskalibraattori)

a) Kompakti, skriptiin sopiva tapa:

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,field=’0’,spw=’0~3’,
avgchannel=’1000’,title=’3C273 SPW 0~3’)

b) Voit suorittaa saman komennon myös valitsemallaplotms:n oletustaskiksi ja antamalla erik-
seen parametrien arvoja:

inp plotms
xaxis=’uvdist’
yaxis=’amp’
...

go

c) Kolmas tapa on vain käynnistääplotms-task

plotms()
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ja asettaa parametrit graafisessa käyttöliittymässä.

1310+323 (vaihekalibraattori)

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,field=’1’,spw=’4~11’,
averagedata=True,avgchannel=’1000’,title=’1310+323 SPW 4~11’)

NGC4826

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’velocity’,yaxis=’amp’,field=’2’,
spw=’12~15’,antenna=’1&7’,avgtime=’1e7’,avgscan=True,

title=’Field 2 SPW 12~15’)

Tutki visibiliteettejäplotms-taskilla lähde kerrallaan.

8) Flaggaa flaggaa poikkeavat visibiliteetit, ks. erityisesti kenttä 8:

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’time’,yaxis=’amp’,field=’8’,spw=’12~15’,
title=’Field 8 SPW 12~15’)

Flaggaa lisäksi kaikista spektri-ikkunoista äärimmäisetkanavat, siisspw 0 3:0 1;62 63,
spw 4 11:0 1;30 31, spw 12 15:0 1;62 63, käyttämällä epäinteraktiivistaflagdata-
taskia:

flagdata(vis=’ngc4826.ms’, mode=’manualflag’,
spw=’0~3:0;1;62;63,4~11:0;1;30;31,12~15:0;1;62;63’)

Kentässä 8 antennien 3&9 välisessä korrelaatiossa spektri-ikkunassa 15 näkyvä häiriö voidaan
flagata myös komennolla

flagdata(vis=’ngc4826.tutorial.ms’, mode=’manualflag’, field=’8’,
spw=’15’,antenna=’3&9’,

timerange=’1998/04/16/06:19:00.0~1998/04/16/06:20:00.0’)

9) Tallenna flaggaukset

flagmanager(vis=’ngc4826.ms’,mode=’save’,versionname=’myflags’,
comment=’My flags’,merge=’replace’)

3 Kalibrointi

Näille havainnolle ei tarvitse tehdä kaistakalibrointia (bandpass calibration). Bandpass on hyvin
tasainen, koska kaistanmuoto on kalibrointu jo havaintojen aikana (online bandpass calibration).

Aloitetaan kiinnittämällä vuontiheysskaala

10) Aseta 3C273:n vuontiheydeksi StokesI = 23 Jy. Tässä itseasiassa vain kirjoitetaan kalibraat-
torin malli visibiliteettitiedostoon.
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setjy(vis=’ngc4826.ms’,field=’0’,fluxdensity=[23.0,0.,0.,0.],spw=’0~3’)

11) Ratkaise vahvistus- ja vaihekorjaukset lähteille 3C273 ja 1310+323 sekä kirjoita nämä kali-
brointitaulukkoon

gaincal(vis=’ngc4826.ms’, caltable=’ngc4826.gcal’,
field=’0,1’, spw=’0~11’, gaintype=’G’, minsnr=2.0,
refant=’ANT5’, gaincurve=False, opacity=0.0,
solint=’30s’, combine=’spw’)

12) Siirrä vuontiheysskaala vaihekalibraattorille 1310+323

fluxscale(vis=’ngc4826.ms’, caltable=’ngc4826.gcal’,
fluxtable=’ngc4826.fcal’,
reference=’3C273’, transfer=[’1310+323’])

13) Piirrä saadut kalibraatioratkaisut

amplitudi vs. aika

plotcal(caltable=’ngc4826.fcal’, xaxis=’time’, yaxis=’amp’, field=’’)

vaihe vs. aika

plotcal(caltable=’ngc4826.fcal’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’’)

Katso nämä myös kullekin antennille erikseen, esim.

plotcal(caltable=’ngc4826.fcal’,xaxis=’time’, yaxis=’phase’, field=’’,
antenna=’1’)

signaali/kohina-suhde

plotcal(caltable=’ngc4826.fcal’, xaxis=’time’, yaxis=’snr’, field=’’)

14) Korjaa visibiliteetit kalibraatiotaulukoiden mukaisesti

applycal(vis=’ngc4826.ms’,
field=’’, spw=’’,
gaincurve=False, opacity=0.0,

gaintable=’ngc4826.fcal’,
spwmap=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])

15) Tutki kalibroituja visibiliteettejä

3C273

Vertaa kalibroituja ja kalibroimattomia visibiliteettejä, laske kanavat yhteen ja ota aikakeskiarvo

-ensin kalibroidut visibiliteetit
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field = ’0’
spw = ’0~3’
plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,field=field,

spw=spw,avgchannel=’1000’,xdatacolumn=’corrected’,
ydatacolumn=’corrected’,avgtime=’1e7’,avgscan=True,

title=’Field ’+field+’ SPW ’+spw)

-sitten kalibroimattomat

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’uvdist’,yaxis=’amp’,field=field,spw=spw,
averagedata=True,avgchannel=’1000’,xdatacolumn=’data’,

ydatacolumn=’data’,avgtime=’1e7’,avgscan=True,
title=’Field ’+field+’ SPW ’+spw)

Toista sama lähteelle 1310+323:

field = ’1’
spw = ’4~11’

Käytä myös akseleitaxaxis=’real’, yaxis=’imag’, xdatacolumn=’corrected’,
ydatacolumn=’corrected’. Oikein kalibroidun pistelähteen pitäisi muistuttaa pallomais-
ta tähtijoukkoa. Tässä voi flagata poikkeavia pisteitä ja palata takaisingaincal-kohtaan.

NGC4826

piirrä visibiliteettispektri

plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’velocity’,yaxis=’amp’,field=’2~8’,
spw=’12~15’,averagedata=True,xdatacolumn=’corrected’,

ydatacolumn=’corrected’,avgtime=’1e7’, avgscan=True,
title=’Field 2~8 SPW 12~15’,antenna=’’)

Katso myös kenttiä 2,3,...,8 erikseen. Flaggaa poikkeavatvisibiliteetit, jos semmoisia näkyy.

Integroitu spektri, esim. kenttä 2, spektri-ikkuna 12:

field=’2’
spw=’12’
plotms(vis=’ngc4826.ms’,xaxis=’velocity’,yaxis=’amp’,field=field,spw=spw,

averagedata=True,ydatacolumn=’corrected’,avgtime=’1e7’,
avgscan=True,title=’Field ’+field+’ SPW ’+spw,antenna=’1&7’)

4 Lähteiden erottelu kuvausta varten

16) Kirjoita korjatut visibiliteetit lähdekohtaisiin tiedostoihin taskillasplit:

3C273
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split(vis=’ngc4826.ms’,outputvis=’3C273.split.ms’,
field=’0’,spw=’0~3:0~63’, datacolumn=’corrected’)

1310+323

split(vis=’ngc4826.ms’, outputvis=’1310+323.split.ms’,
field=’1’, spw=’4~11:0~31’, datacolumn=’corrected’)

NGC4826

split(vis=’ngc4826.ms’,outputvis=’ngc4826.split.ms’,
field=’2~8’,spw=’12~15:0~63’,datacolumn=’corrected’)

5 Kuvaus

17) Kuvaa aluksi vaihekalibraattori taskillaclean

Raakakuva

clean(vis=’1310+323.split.ms’,imagename=’1310+323.dirty’,cell=[1.,1.],
imsize=[256,256],field=’0’,spw=’0~7’,threshold=10.,mode=’mfs’,

psfmode=’clark’,niter=0,stokes=’I’)

Puhdistettu kuva

clean(vis=’1310+323.split.ms’,imagename=’1310+323.clean’,cell=[1.,1.],
imsize=[256,256],field=’0’,spw=’0~7’,threshold=10.,mode=’mfs’,

psfmode=’clark’,niter=100,stokes=’I’)

Katso kuviaviewerillä:

viewer(’1310+323.dirty.image’)

viewer(’1310+323.clean.image’)

18) Kuvaa NGC4826:sta tehty mosaiikki. Mosaiikki koostuu seitsemästä ’kentästä’ (field:0 6):

F3 (field 3) F2 (field 2)

F4 (field 4) F0 (field 0) F1 (field 1)

F5 (field 5) F6 (field 6)

Spektrissä on neljä spektri-ikkunaa (spw:0 3), joissa kussakin on 64 kanavaa, siis yhteensä4×

64 = 256 kanavaa.

Havainnot on tehty 7 m antenneilla aallonpituudellaλ = 2.7 mm. Yksittäisen antennin keilan
puoliarvoleveys (primary beam): FWHM ∼ 1.6

′. Synteettisen keilan koon pitäisi olla n.5− 8
′′.
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clean(vis=’ngc4826.split.ms’,imagename=’ngc4826.clean’,field=’0~6’,
spw=’0~3’,cell=[1.,1.],imsize=[256,256],stokes=’I’,

mode=’channel’,nchan=36,start=35,width=4,
interpolation=’linear’,psfmode=’clark’,imagermode=’mosaic’,

scaletype=’SAULT’,cyclefactor=4,ftmachine=’mosaic’,
niter=10000,threshold=’45mJy’,

restfreq=’115.2712GHz’,interactive=F,
minpb=0.3,pbcor=False)

Tässä keskitaajuudeksi on asetettu viivan CO(J = 1− 0) lepotaajuus.

Mosaiikin “Sault”-painotus tuottaa tasaisen kohinan kuva-alalle.

Iterointien määrä (paramaterniter) on niin suuri, että kynnys (threshold) tulee vastaan.

Kokeile myös arvoainteractive=T. Tällöin viewer tuo aika ajoin kuvan esille jolloin voi
taskille myös antaa puhdistettavan alueen interaktiivisesti. Paras tulos saadaan, kun puhdistettava
alue noudattaa emissioalueen rajoja.

Tarkastele kuvaa

viewer(’ngc4826.clean.image’)

6 Keilakorjaus

Taskissaclean käytetty asetuspbcor=False aiheuttaa sen, että keilakorjausta ei tehdä. Näin
saadaan melko kaunis kuva, mutta vuontiheysskaaala ei ole oikea kuvan reunoilla. Oikeat vuon-
tiheydet pitää lukea keilakorjatusta kuvasta, joka saadaan joko 1) jakamalla yo. kuva.flux-
kuvalla, tai 2) asettamallacleanissäpbcor=True. Käytämme tässä tapaa 1) taskinimmath
avulla:

immath(outfile=’ngc4826.clean.pbcor’,
imagename=[’ngc4826.clean.image’,’ngc4826.clean.flux’],

mode=’evalexpr’,expr=’IM0/IM1’)

Tarkastele kuvaa

viewer(’ngc4826.clean.pbcor’)

7 Momenttikuvat

19) Lasketaan kuvan0. ja1.momentti, eli viivapinta-alakartta ja nopeuskartta taskilla immoments.
Viiva-pintalakartta lasketaan keilakorjatusta kuvasta,jotta saadaan oikea vuontiheysskaala, mutta
nopeuskartassa voidaan käyttää korjaamatonta kuvaa, jossa on pienempi kohina, sillä keilakorjaus
ei vaikuta nopeusjakaumaan.
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immoments(imagename=’ngc4826.clean.pbcor’,
moments=0,axis=’spectral’,chans=’7~28’,

outfile=’ngc4826.moments.integrated’)

immoments(imagename=’ngc4826.clean.image’,
moments=1,axis=’spectral’,includepix=[0.2,1000.0],

chans=’7~28’,outfile=’ngc4826.moments.velocity’)

Tarkastele näitä kuvia:

viewer(’ngc4826.moments.integrated’)

viewer(’ngc4826.moments.velocity’)

8 Statistiikka

20) Pane muistiin puhdistetun ja keilakorjatun kuvan maksimit (paikka ja arvo) sekä rms-kohina
emissioalueen ulkopuolella käyttämällä taskiaimstat:

maksimit

imstat(’ngc4826.clean.image’)

imstat(’ngc4826.clean.pbcor’)

rms-kohina

imstat(’ngc4826.clean.image’,box=’108,108,148,148’,
chans=’0,1,2,3,4,5,30,31,32,33,34,35’)

imstat(’ngc4826.clean.pbcor’,box=’108,108,148,148’,
chans=’0,1,2,3,4,5,30,31,32,33,34,35’)

21) Tutki myös momenttikuvia

imstat(’ngc4826.moments.integrated’)

Pane merkille maksimi ja rms-kohina.

imstat(’ngc4826.moments.velocity’)

Pane merkille nopeuden mediaani.
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