
Harjoitustyö: Supernovajäänteen 3C 391 EVLA-kontinuumihavainnot
taajuuksilla 4.6 ja 7.5 GHz

Työn tarkoituksena on kalibroida havaintodata ja tehdä havaitusta kohteesta kuva (imaging)
käyttömällä CASA-ohjelmaa. Tässä työohjeessa selostetaan redusoinnin eri vaiheita taajuu-
della 4.6 GHz. Toinen taajuus (7.5 GHz) käsitellään samaan tapaan. CASA:n komennoista
(task) saa lisätietoa kirjoittamalla komentoriville help taskname. Komentojen parametrit
(inputs) saat näkyviin kirjoittamalla inp. Hyväksyttävät parametriarvot näkyvät ruudulla
sinisenä, väärin olevat arvot taas punaisina. Skriptejä CASA:ssa voi ajaa komennolla exec-

file(’scriptname.py’).

Käsiteltävälle datalla on jo valmiiksi tehty joitain redusointivaiheita. Se on esimerkiksi saa-
tettu ns. ’Science Data Model (SDM)’ -tiedostosta muotoon ’Measurement Set (MS)’ jo-
ta voi käsitellä CASA:lla. Lisäksi data on korjattu antennien aiheuttamalle varjostuksel-
le (shadowing). Tämä on ollut välttämätöntä, koska havainnot on tehty kompaktissa D-
konfiguraatiossa, jossa antennit ovat lähellä toisiaan.

Havainnot

Tietoa havainnoista saat VLA:n logitietokannasta osoitteesta http://www.vla.nrao.edu/cgi-
bin/oplogs.cgi. Asettamalla havaintoajankohdaksi 24.4.2010 (sekä aloitukselle että lope-
tukselle), löydät projektin TDEM0001, jota tässä työssä käsitellään.

Aloita tutkimalla datatiedostoa 3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms komennolla listobs:

listobs(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,verbose=T)

Visibiliteettien amplitudikalibraattorina on kohde J1331+3030 (3C 286) (jolla siis hyvin tun-
nettu vuontiheys), vaihekalibraattorina on J1822-0938, polarisaatiokalibraattorina on J0319+4130
(3C 84), ja itse tutkimuskohteena ovat 3C391 C1–C7 (seitsemän havaintokenttää eli kyseessä
on mosaiikki kohteen suuren koon vuoksi).

Käsityksen antennikonfiguraatiosta ja yksittäisten antennien nimistä saat komennolla plot-

ants:

plotants(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

figfile=’3c391_ctm_mosaic_antenna_layout.png’)

Tässä tehtiin myös kuva .png-nimiseen tiedostoon. Yleisesti ottaen kalibraatiotarkoitukseen
halutaan valita antenni, joka on lähellä antenniryhmän keskustaa.

Datan tutkiminen ja editointi

Saatua dataa kannattaa aina tarkastella lähemmin. Lisäksi havaintologista nähtiin, että yksi
antenni (ea13) täytyy poistaa (flag), koska siinä ei ollut tarvittavaa C-kaistan vastaanotinta.
Datasta voidaan poistaa huonot osat komennolla flagdata. Asettamalla parametrin flag-

backup=True, komento tallentaa poistettavat datapisteet ennen kuin uusia pisteitä asete-
taan poistettavaksi. Parametrilla mode=’manualflag’ pääset valitsemaan tietyn osan datas-



ta. Parametrille selectdata pitää antaa arvo True, jotta päästään valitsemaan vain tietty
osa datasta poistettavaksi. Asettamalla lisäksi esim. scan=’1’, voit valita vain ensimmäisen
skannauksen (tämä on usein ns. malliskannaus (dummy scan)). Tässä työssä malliskannaus
(kesto < 1 min) voidaan turvallisesti poistaa. Kun olet asettanut tarvittavat parametrit, voit
suorittaa komennon. Huomataan, että alkuperäinen ’flag-data’ tallentui tiedostoon manual-

flag_1. Jos haluat palata kyseiseen dataan, onnistuu se komennolla flagmanager. Logitie-
dostosta opittiin, että antenneissa ea13 ja ea15 oli ongelmia, joten ne pitää myös poistaa;
aseta parametri antenna=’ea13,ea15’.

Muiden skannausten alkuja voit flagata asettamalla parametrit mode=’quack’, quackinter-
val=10.0 ja quackmode=’beg’. Ensimmäinen parametri tarkoittaa sitä, että sama editointi
kohdistetaan kaikkiin skannauksiin ja kaikille kantaviivoille. Toinen parametri on 10, koska
datasetissä otosaikana on 10 s (ensimmäinen otos kaikista skannauksista kaikilla kantavii-
voilla poistetaan). Kolmas parametri flaggaa kaikkien skannausten alkupäät (myös loppuosa
voidaan asettaa).

Tässä vaiheessa on hyvä katsoa dataa ja tarkastella josko jotain parannettavaa löytyy. Ote-
taan käyttöön komento plotms. Anna aluksi komento clearstat(), jotta edellisten flaggaus-
ten generoimat ’jämä’tiedostot saadaan poistettua ja haittaamasta seuraavia työvaiheita.
plotms-taskissa plotattavat akselit valitaan parametreilla xaxis=, yaxis=. Datan voi kes-
kiarvottaa esim. ajan tai taajuuden mukaan parametrilla averagedata=. Jos näin ei halua
tehdä, aseta averagedata=False. Datan referenssinopeutta voidaan muuttaa parametrilla
transform= (arvo False jos muutosta ei haluta tehdä). Parametri extendflag mahdollistaa
datan flaggauksen ’laajentamisen’ huonon datan ’ympäristöön’ (esim. spektrikanavat huonon
kanavan ympäriltä; aseta arvo False jos et halua kyseistä flaggausta). Jos haluat tallentaa
plottaamasi kuvan, aseta tiedosto optiolla plotfile=. Tietyn osan datasta voi valita plotat-
tavaksi asettamalla selectdata=True. Datasetin koko on varsin suuri joten siitä kannattaa
aluksi ladata vain osa; esim. havaintokentälle 0 (kohde J1331+3030 eli amplitudikalibraattori)
tämä tapahtuu parametrilla field=’0’. Huomaa, että plotms-komennon asetuksia voidaan
kätevästi muuttaa ruudulle ilmestyvästä graafisesta käyttöliittymästä. Voidaan esimerkiksi
todeta, että kohteen J1331+3030 visibiliteetin amplitudi on lähes vakio kantaviivan pituu-
den (

√
u2 + v2) funktiona, eli kohde on lähes pistelähde. Toisaalta, valitsemalla esim. kenttä

’3’ (yksi kohteen 3C 391 havaintokentistä), nähdään, että amplitudi pienenee nopesti uv-
etäisyyden funktiona. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on hyvin laaja kohde suhteessa
keilan kokoon (resolved source).

Tässä vaiheessa datan redusointia keskitytään lähinnä kalibraatiokohteisiin. Tarkoituksena
on määrittää kalibraattoreiden avulla useita eri skaalaus- ja korjaustermejä joita sitten so-
velletaan itse tutkimuskohteen dataan. Huom! Jätä plotms-taskin graafinen käyttöliittymä
päälle, koska CASA ei osaa avata sitä uudelleen tarpeen vaatiessa (muuten ohjelma pitää
käynnistää uudelleen).

Datan kalibrointi

Aloitetaan seuraavaksi datan kalibrointi. Kahden antennin (i, j) välillä havaitun visibiliteet-
tin, V

′
, ja todellisen visibiliteetin, V , välinen relaatio on

V
′

i,j(u, v, ν) = bij(t)[Bi(ν, t)B
∗
j (ν, t)]gi(t)gj(t)Vi,j(u, v, ν)ei[θi(t)−θj(t)] , (1)



missä gi ja θi ovat kompleksisen vahvistuksen (gain) amplitudi- ja vaiheosuudet. Nämä voivat
muuttua esim. lämpötilan ja sääolosuhteiden mukaan. Bi on kompleksinen kaistanleveys, eli
instrumentin vaste taajuuden ν funktiona (voi myös muuttua ajan funktiona). b(t) on ns.
kantaviivatermi.

Antennipaikkojen korjaukset

Kuten havaintologista nähdään, atenneilla ea10, ea12 ja ea22 ei ole hyviä kantaviivapaikkoja.
Antenni ea10 ei ollut antenniryhmässä mutta antenneille ea12 ja ea22 tulee tehdä parannettu
kantaviivapaikka. Tämä on tärkeää, koska visibiliteetti on u:n ja v:n funktio. Jos kantaviiva-
paikat ovat väärin, menee u:n ja v:n laskeminen pieleen, jonka seurauksena tehtävään kuvaan
tulee virheitä. Kantaviivakorjaukset saa selville osoitteesta

http://www.vla.nrao.edu/astro/archive/baselines/

Tässä käsiteltävässä datassa on yksi korjaus kullekin antennille. CASA:ssa tämä tehdään
komennolla gencal. Aseta parametri caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’.
Kyseinen komento voi tehdä useita erilaisia korjauksia, mutta nyt asetetaan optio calty-

pe=’antpos’, koska korjaamme antennien paikkoja. Aseta antennit parametrilla anten-

na=’ea12,ea22’. Varsinaiset korjaukset ovat

parameter=[-0.0072,0.0045,-0.0017, -0.0220,0.0040,-0.0190]

Ensimmäiset kolme korjausta ovat antennille ea12 ja loput kolme ovat ea22:lle. EVLA:lle
antennien korjaustermien yksikkönä on metri.

Vuontiheysskaala

Seuraavaksi asetetaan vuontiheyden arvo amplitudikalibraattorille J1331+3030. Ideana on
olettaa tämän primäärikalibraattorin vuontiheys tunnetuksi ja, vertaamalla sitä kohteen
J1331+3030 havaintoihin, määrittää gi-arvot. Tehdään tämä komenolla setjy. Aseta
field=’J1331+3030’ ja esim. modimage=’/home/casa/data/nrao/VLA/CalModels/3C286_C.im’
jos tutkit spektri-ikkunaa 0 (4.536 GHz), joka on C-kaistassa (siksi otetaan C-kaistan malliku-
va). Taajuudella 7.5 GHz mallikuva on nimeltään 3C286_X.im. Asetuksella standard=’Perley-
Taylor 99’ saadaan käyttöön viimeisin vuontiheysskaala, jonka määrittivät R. Perley ja G.
Taylor vuonna 1999. Kohteen vuontiheydelle voidaan asettaa jokin tietty arvo. Asetetaan nyt
fluxdensity=-1 jotta setjy laskee vuontiheyden kalibraattorimallien perusteella (mahdol-
lista vain jos kohde löytyy standardikalibraattorilistalta). Taskille setjy kannattaa vielä
varmuudeksi määritellä tutkittava spektri-ikkuna, esim. spw=’0’.

Jos vuontiheysskaalan asetus on mennyt oikein, tulisi esim. 4.5 GHz:n vuontiheys kohteelle
J1331+3030 olla 7.74664 Jy. Kyseinen arvo on määritetty kohteen spektrin energiajakau-
masta [SED; S(ν)]. Tällä siis skaalataan tehtävän kuvan vuontiheysskaala.

Taajuuskaistakalibrointi

Seuraavaksi ratkaistaan kompleksinen taajuuskaista, Bi. EVLA:lla kaikki data on spektri-
viivadataa vaikka oltaisiinkin tutkimassa kontinuumisäteilyä. Kohde J1331+3030 toimii nyt
myös taajuuskaistakalibraattorina. Aloita plottaamalla (plotms) kyseisen kohteen amplitudi



kanavien funktiona oikeakätiselle ympyräpolarisaatiolle (RR). Kuvassa tulisi näkyä dataa,
joka on värikoodattu skannausten mukaan. Amplitudin muutokset taajuuden funktiona hei-
jastavat pieniä eroja antennien taajuuskaistoissa.

Riippuen taajuudesta ja käytetystä konfiguraatiosta, taajuuskaistakalibraattorin eri skan-
nausten välillä voi olla eroja vahvistuksessa (gain). Näin on erityisesti silloin, kun skan-
naukset tehdään eri elevaatioilla. Antennien vahvistusten alkuarvot (jotka myöhemmin hylä-
tään) voidaan ratkaista jotta vahvistusmuutoksia skannausten välillä saadaan pienennettyä.
Amplitudimuutoksilla ei ole suurta vaikutusta taajuuskaistaratkaisuihin. Sen sijaan vaihe-
muutokset ajan funktiona on tärkeää ratkaista jotta saadaan estettyä ns. dekorrelaatio kun
havaintodataa keskiarvotetaan laskettaessa taajuuskaistaratkaisuja.

Tässä tarvitsemme komentoa gaincal. Aseta parametri caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G0’
jolla vahvistusratkaisut tallennetaan taulukkoon. Aseta kentäksi field=’J1331+3030’ jolla
määritetään taajuuskaistakalibraattori. Asetetaan referenssiantenni parametrilla refant=’ea21’
(tämän nähtiin alussa olevan antenniryhmän keskellä). Kaikki vahvistuskorjaukset johdetaan
suhteessa tähän referenssiantenniin. Valitaan seuraavaksi kanavat joista vahvistuskorjaukset
määritetään. Näiden tulisi olla kaistan keskeltä ja kanavia tulisi olla tarpeeksi jotta saadaan
järkevä signaali-kohina-suhde. Asetaan esim. spw=’0:27∼36’ (spektri-ikkunalle 0). Erityi-
sesti matalilla taajuuksilla, jossa voi esiintyä radiotaajuusinterferenssiä (RFI), tulisi valita
RFI-vapaat taajuuskanavat. Aseta calmode=’p’, joka tarkoittaa sitä, että ratkaisemme vain
vahvistusten vaiheosuuden. Valitaan ns. lyhyt ratkaisuväli, jotta voimme seurata vaiheita eli
asetetaan solint=’int’ (yksi integrointiaika eli 10 s). Asetetaan ratkaisujen signaali-kohina-
suhteeksi 5: minsnr=5 (tätä voi joutua muuttamaan riippuen esim. taajuudesta). Koska kä-
sittelemme vain vaiheratkaisuja, amplitudit tulee normittaa nollalla; tämä tapahtuu para-
metrilla solnorm=True. Aiemmin loimme antennien paikkojen korjaukset, jotka otetaan nyt
käyttöön parametrilla gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’].

Vaiheratkaisuja voi tutkia käyttämällä komentoa plotcal. Esimerkiksi komennolla

plotcal(caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G0’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’,

poln=’R’, field=’J1331+3030’, spw=’ ’, figfile=’plotcal-3C286-G0-phase-R.png’)

plotataan vahvistusratkaisujen vaiheosuus ajan funktiona R-polarisaatiolle. Vastaava voi-
daan tehdä L-polarisaatiolle. Optiolla figfile= saat tallennettua kuvan tiedostoon. Kuvas-
ta tulisi nähdä, että vaihe pysyy suhteellisen vakiona skannauksen aikana mutta muuttuu eri
skannausten välillä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia ratkaisuja vain yhdelle antennille kerrallaan. Kokeile komen-
toa

plotcal(caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G0’, xaxis=’time’, yaxis=’phase’,

poln=’R’,field=’J1331+3030’,iteration=’antenna’, plotrange=[-1,-1,-180,180],

timerange=’08:02:00∼08:17:00’)
Antennit, jotka on flagattu pois, näkyvät kuvassa tyhjinä pisteinä (näille ei siis ole ratkaisu-
ja). Huomaa erityisesti antennin ea05 vaihehyppy. Tämän antennin voi flagata komennolla

flagdata(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’, flagbackup=T,

mode=’manualflag’,selectdata=T,antenna=’ea05’, field=’J1331+3030’,

timerange=’08:02:00∼08:17:00’)
Muodostetaan seuraavaksi itse taajuuskaista käyttämällä juuri johdettuja vaiheratkaisuja
(komento bandpass parametrilla vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’). Parametrilla



caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’ määritetään mihin taajuuskaistakorjaukset
tallennetaan. Laita myös parametrit field=’J1331+3030’, spw=’ ’, refant=’ea21’. Var-
mistamalla, että taajuuskaistakorjausten amplitudit on normitettu ykköseen, asetetaan sol-

norm=True. Aseta solint=’inf’ ja combine=’scan’. Tämä sen vuoksi, että meillä on useita
skannauksia kalibraattorista J1331+3030. Koska kyseessä on kontinuumihavainnot, voidaan
(oletettavasti) kaikki skannaukset yhdistää ja laskea yksi taajuuskaistakorjaus per anten-
ni. Jos laitetaan combine=’ ’, saadaan taajuuskaistakorjaus per skannaus (voidaan tarvita
spektriviivahavainnoissa). Taajuuskaistakorjaus johdetaan kanava kanavalta, joka määrite-
tään asettamalla bandtype=’B’. Lisää parametri

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G0’]

Tarvitsemme siis kaksi korjaussarjaa määrittääksemme taajuuskaistaratkaisut. Ensimmäinen
koskee antennien paikkoja ja toinen vaiheratkaisuja.

Käytetään taas komentoa plotcal plottaamaan taajuuskaistaratkaisut. Kokeile komentoja

plotcal(caltable= ’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,poln=’R’,

xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field= ’J1331+3030’,subplot=221,

iteration=’antenna’,figfile=’plotcal-3C286-B0-R.png’)

ja

plotcal(caltable= ’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,poln=’L’,

xaxis=’chan’,yaxis=’amp’,field= ’J1331+3030’,subplot=221,

iteration=’antenna’,figfile=’plotcal-3C286-B0-L.png’)

Nyt amplitudit plotataan taajuuskanavan funktiona. Optiolla subplot=221 saadaan useampi
plotti samalle sivulle. Asetamalla yaxis=’phase’ pääset näkemään myös vaiheet. Tässä on
käytetty asetusta iteration=’antenna’ joka tuottaa eri plotit kullekin antennille.

Vahvistuskalibrointi

Seuraavaki johdetaan korjaukset kompleksisille antennivahvistuksille, gi ja θi. Vahvistusampli-
tudien itseisarvot, gi, johdetaan suhteessa vuontiheyskalibraattoriin. Jotta voidaan määrittää
kompleksiset vahvistukset itse tutkimuskohteelle, havaitaan ns. vaihekalibraattoria, joka on
mahdollisimman lähellä varsinaista kohdetta. Tällöin minimoidaan ilmakehän aiheuttamat
erot. Jos määritämme suhteelliset vahvistusamplitudit ja -vaiheet eri antenneille käyttäen
vaihekalibraattoria, voimme myöhemmin määrittää absoluuttisen vuontiheysskaalan vertaa-
malla kohteelle 3C 286 johdettuja vahvistusamplitudeja, gi, vaihekalibraattorin vastaaviin ar-
voihin. Tämä tehdään komennolla fluxscale. Koska absoluuttista vaihetta ei ole olemassa,
määritämme nollavaiheen valitsemalla referenssiantennin, jolle vaihvistusvaihe on määritelty
olevan nolla.

Kompleksiset antennivahvistukset kaikille kohteille voidaan periaatteessa määrittää käyttäen
yhtä gaincal-komentoa. Käytetään silti seuraavassa selkeyden vuoksi kahta eri gaincal-
vaihetta. Johdetaan aluksi vuontiheyskalibraattorille 3C 286 kompleksiset vahvistukset gi ja
θi. Kirjoita komento

gaincal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1’, field=’J1331+3030’,

spw=’0:5∼58’,solint=’inf’,refant=’ea21’,gaintype=’G’,
calmode=’ap’,solnorm=F,



gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’])

Parametrilla caltable=’ ’ luodaan uusi kalibraatiotaulukko, joka sisältää vahvistusratkai-
sut. Huom! Selkeyden vuoksi lisättiin ’1’ tiedoston nimeen erotuksena aikaisemmasta vahvis-
tusratkaisusarjasta. Tarkastelemalla taajuuskaistaa voidaan määrittää se kanavaväli, johon
taajuuskaistafiltteri vaikuttaa. Reunakanavia ei haluta mukaan ratkaisuihin, koska ampli-
tudi tippuu niissä nopeasti. Asetetaan esim. spw=’0:5∼58’. Parametrilla solint=’inf’

tuotetaan ratkaisu kullekin skannaukselle. Asettamalla parametrit gaintype=’G’, calmo-

de=’ap’, solnorm=F ratkaistaan kompleksiset vahvistukset kohteelle 3C 286. Tarkoituksena
on suhteuttaa mitatut arvot kohteen 3C 286 vuontiheyteen (oletettu tunnetuksi). Ratkaisuna
on sekä amplitudi että vaihe (’ap’) ja lisäksi ratkaisuja ei normiteta amplitudiin, jonka arvo
on 1. Parametrilla gaintable=[’ ’] otettiin käytöön sekä antennien paikkojen korjaukset
että taajuuskaistaratkaisut. Ratkaisut voidaan plotata plotcal-komennolla.

Seuraavaksi määritetään kompleksiset vahvistukset vaihekalibraattorista J1822-0938. Mää-
ritetään lisäksi kompleksiset vahvistukset polarisaatiokalibraattorille J0319+4130. Anna ko-
mento

gaincal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1’,

field=’J1822-0938,J0319+4130’, spw=’0:5∼58’,solint=’inf’,
refant=’ea21’,gaintype=’G’,calmode=’ap’,append=True,

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’])

Huomaa, että aiemmin parametrille append on asetettu arvo False. Nyt se on True, koska
vaihekalibraattorista johdetut vahvistusratkaisut liitetään 3C 286:n arvoihin. Seuraavissa
vaiheissa kaikkia näitä vahvistusratkaisuja käytetään yhdessä kompleksisten vahvistusten
johtamiseen (näitä sovelletaan itse supernovajäänteen dataan).

Voit tarkistaa vahvistusten vaiheratkaisut käyttäen komentoa plotcal. Ruudulle tulisi il-
mestyä useita ratkaisuja kullekin antennille ajan funktiona. Jotta vaihetta voidaan seurata,
vaihekalibraattoria havaitaan tyypillisesti paljon useammin kuin vuontiheyskalibraattoria.

Polarisaatiokalibrointi

Seuraavaksi teemme polarisaatiokalibroinnin kahdessa vaiheessa. Aluksi ratkaisemme instru-
mentaalisen polarisaation (taajuusriippuvaiset vuototermit eli ns. D-termit). Tämä tehdään
käyttäen joko polarisoitumatonta kohdetta tai kohdetta, jolle on riittävän hyvä parallaksikul-
man peitto. Tämän jälkeen ratkaisemme polarisaation positiokulman käyttämällä kohdetta,
jonka polarisaation positiokulma tunnetaan (tässä työssä 1331+305 eli 3C 286).

Kun ajoimme setjy-komennon, asetimme ainoastaan vuontiheyskalibraattorin 3C 286 koko-
naisintensiteetin. Kyseisellä kohteella tiedetään olevan varsin stabiili polarisaatio C-kaistassa
(11.2%) ja 66 asteen polarisaation positiokulma. Osoitteesta

http://www.vla.nrao.edu/astro/calib/polar/

löydät tietoja polarisaatiokalibroinnista (polarisaatioasteen ja polarisaation positiokulman
eri kohteille eri aikoina).

Jotta voimme kalibroida positiokulman, joudumme asettamaan sopivat arvot Stokesin Q- ja
U -parametreille. Tarkastelemalla casapy.log-tiedostoa (setjy-komennon tulokset), näem-
me, että kokonaisintensiteetille oli asetettu arvo 7.74664 Jy spektri-ikkunassa 0. Etsitään



polarisaatiovuo, P , sekä Q:n ja U :n arvot seuraavasti: asetetaan Stokesin I:n arvo ikkunassa
0 komennolla i0=7.74664, suhteellinen polarisaatio (11.2%) komennolla p0=0.112*i0, sekä
lasketaan Q:n ja U :n arvot komennoilla q0=p0*cos(66*pi/180) ja u0=p0*sin(66*pi/180).

Asetetaan sitten Q:n ja U :n arvot kohteelle 3C 286 käyttämällä komentoa setjy eli

setjy(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,field=’J1331+3030’,modimage=’ ’,spw=’0’,

fluxdensity=[i0,q0,u0,0])

Tässä on asetettu modimage=’ ’ koska mallikuvaa ei käytetä. Huomaa, että Stokesin V on
asetettu nollaksi eli ympyräpolarisaatiota ei ole.

Vuototermien ratkaiseminen

Polarisaatiokalibrointiin käytetään komentoa polcal. Tässä työssä on havaittu polarisoi-
tumatonta kohdetta J0319+4130 (3C 84), jota käytetään ratkaisemaan instrumentaalinen
polarisaatio. polcal käyttää tiedoston MODEL_DATA Stokesin I-, Q- ja U -arvoja vuotoratkai-
sujen johdossa (Q ja U ovat nollia meidän polarisoitumattomalle kalibraatiokohteelle).

Kirjoitetaan komento

polcal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,

field=’J0319+4130’,spw=’0:5∼58’,refant=’ea21’,poltype=’Df’,
gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1’], gainfield=[’ ’,’ ’,’J0319+4130’])

Optiolla caltable=’ ’ määritetään uusi kalibraatiotaulukko, joka sisältää vuotoratkaisut.
Asetus poltype=’Df’ tarkoittaa sitä, että ratkaisemme vuodot D, kanavaa kohti (f). Pa-
rametriin gaintable=[’ ’] otettiin kaikki aiemmat korjaukset eli antennien paikat, kais-
tanleveys, sekä kompleksinen vahvistus. Vahvistuksen kalibrointitaulukko jota käytetään,
3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1, sisältää ratkaisut usealle kohteelle. Vain kohteen J0319+4130
ratkaisuja sovelletaan siihen itseensä kun etsitään polarisaation vuototermejä (gainfield=[’
’,’ ’,’J0319+4130’]).

Kun olet ajanut polcal-komennon, tutki ratkaisuja plotcal-komennolla varmistuaksesi sii-
tä, että kaikki näyttää hyvältä. Käytä komentoa

plotcal(caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,xaxis=’chan’,yaxis=’amp’, spw=’

’,field=’ ’,iteration=’antenna’)

Voit tarkastella eri antenneita klikkaamalla avautuvan ikkunan “Next”-painiketta. Nyt tulisi
nähdä, että useimmissa tapauksissa vuodot ovat välillä 5–15%.

R-L -polarisaatiokulman ratkaiseminen

Koska kalibroimme juuri instrumentaalisen polarisaation, on kokonaispolarisaatio nyt oikein.
R-L -vaihe pitää kuitenkin vielä kalibroida, jotta saamme tarkan polarisaation positiokul-
man. Käyetään taas komentoa polcal, mutta asetetaan nyt poltype=’Xf’, joka spesifioi
taajuusriipuvaisen (f) positiokulmakalibroinnin (X). Käytetään kohdetta J1331+3030 (3C
286), jonka positiokulma tunnetaan. Huomaa, että vuototermit täytyy korjata ennen R-L
-vaiheen määritystä, jonka teemme lisäämällä edellisessä vaiheessa tehdyn kalibraatiotaulu-
kon (3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1) vahvistustaulukoihin. Eli annetaan komento



polcal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’, field=’J1331+3030’,

refant=’ea21’, poltype=’Xf’,

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’, ’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’], gainfield=[’ ’, ’ ’, ’J1331+3030’, ’ ’])

Käytä taas komentoa plotcal tutkiaksesi tuloksia:

plotcal(caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’,

xaxis=’chan’,yaxis=’phase’,iteration=’antenna’)

Huomaat, että iteroimalla kalibrointi on identtinen kaikille antenneille. Saatu datasetti sisäl-
tää kaikki tarvittavat polarisaatiokalibroinnit, joita hetken päästä sovelletaan.

Kalibroinnin käyttö

Primäärikalibraattorin (J1331+3030=3C 286) vuontiheys tunnetaan. Sekundäärikalibraat-
torille (J1822-0938) oletettiin malliksi 1 Jy:n pistelähde vaihekeskipisteessä. Vaikka sekun-
däärikalibraattoriksi valittiin pistelähde, sen absoluuttista vuontiheyttä ei tunneta. Pisteläh-
teinä sekundäärikalibraattorit muuttuvat tyypillisesti kuukausien tai vuosien aikaskaalassa,
joskus jopa 50–100%. Osoitteesta http://www.vla.nrao.edu/astro/calib/flux/ löytyy
Java-pohjainen ohjelma jolla kalibrointikohteiden vuontiheyskäytöstä voi tutkia.

Primäärikalibraattoria (vuontiheyskalibraattori) käytetään määrittämään systeemin vaste
kohteelle, jonka vuontiheys tunnetaan. Lisäksi oletetaan, että keskimääräiset vahvistusampli-
tudit primäärikalibraattorille ovat samat kuin sekundäärikalibraattorille. Tämä mahdollistaa
sekundäärikalibraattorin todellisen vuontiheyden määrittämisen. Käytetään tähän komentoa
fluxscale. Tämä tuottaa uuden kalibrointitaulukon, joka sisältää oikeinskaalatut amplitu-
divahvistukset sekundäärikalibraattorille. Kirjoitetaan

fluxscale(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

caltable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.G1’,

fluxtable=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1’,

reference=[’J1331+3030’],transfer=[’J1822-0938,J0319+4130’])

Kalibrointitaulukko, joka sisältää amplitudivahvistusratkaisut, asetettiin parametrilla cal-

table=’ ’. Parametrilla fluxtable=’ ’ asetetaan oikeinskaalatut amplitudivahvistukset
sisältävän uuden talukon nimi. Parametrilla reference=[’ ’] määritetään kohde, jonka
vuontiheys tunnetaan, kun taas transfer=[’ ’] määrittää kohteet joiden amplitudivahvis-
tukset skaalataan.

Komento fluxscale tulostaa ruudulle johdetut vuontiheydet kaikille kalibrointikohteille
(jotka oli transfer-parametrissa). Katso näyttääkö tulokset järkeviltä. Apuna voit käyt-
tää osoitteesta

http://www.vla.nrao.edu/astro/calib/manual/csource.html

löytyvää VLA:n kalibrointimanuaalia. Jos huomaat suuria eroja verrattuna manuaalin ar-
voihin tai vuontiheyksiä joiden virherajat ovat hyvin suuria, jotain voi olla pielessä (se mikä
mahdollisesti on pielessä pitää selvittää tapauskohtaisesti).

Nyt kun olemme johtaneet kaikki kalibraatioratkaisut, voimme solveltaa niitä varsinaiseen



havaintodataan komennolla applycal. Mittaussarja sisältää kolme datasaraketta: DATA,
MODEL DATA ja CORRECTED DATA. Ensimmäinen näistä sisältää alkuperäisen datan.
Toinen sarake sisältää mallin jota käytimme kalibrointiin. Kohteelle J1331+3030 tämä mää-
ritettiin setjy-taskilla. Muille kohteille käytettiin vaihekeskipisteessä olevaa 1 Jy:n piste-
lähdettä kun käytimme komentoa clearcal. Kalibrointia sovelletaan DATA-sarakkeeseen ja
tulokset kirjoitetaan CORRECTED DATA sarakkeeseen.

Sovelletaan aluksi kalibraatiota jokaiseen yksittäiseen kalibraatiokohteeseen käyttäen koh-
teen vahvistusratkaisuja. Tehdään tämä iteroimalla kunkin eri kalibraattorin yli (käyttämäl-
lä field-parametria). Annetaan CASA:ssa seuraavat komennot:

applycal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’],

parang=True,field=’J1331+3030’,gainfield=[’ ’,’J1331+3030’,’ ’,’ ’,’ ’],

interp=[’ ’,’nearest’,’ ’,’ ’,’ ’],calwt=F)

applycal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’],

parang=True,field=’J0319+4130’,gainfield=[’ ’,’J0319+4130’,’ ’,’ ’,’ ’],

interp=[’ ’,’nearest’,’ ’,’ ’,’ ’],calwt=F)

applycal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,

gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’],

parang=True,field=’J1822-0938’,gainfield=[’ ’,’J1822-0938’,’ ’,’ ’,’ ’],

interp=[’ ’,’nearest’,’ ’,’ ’,’ ’],calwt=F)

Parametrilla gaintable otetaan käyttään sovellettavat kalibraatiotaulukot. Nämä sisältävät
antennipaikkojen korjaukset (3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos), skaalatut vahvistus-
kalibraatiot amplitudeille ja vaiheille (3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1), taajuus-
kaistaratkaisut (c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0), vuotokalibraation
(3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1) ja R-L-vaihekojaukset (3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1).
Kolme jälkimmäistä taulukkoa johdettiin käyttäen tiettyä kalibraatiolähdettä, kun taas vah-
vistusratkaisut sisältävä taulukko johdettiin erikseen kullekin kalibraattorille. Parametrien
gainfield ja interp tarkoituksena on varmistaa, että käytämme oikeita vahvistuksen ampli-
tudeja ja vaiheita. Kullekin kalibraatiolähteelle pitää spesifioida tietty osuus vahvistusrat-
kaisuista joita siihen sovelletaan. Koska teimme polarisaatiokalibroinnin, pitää asettaa pa-

rang=True. Laitamme myös asetuksen calwt=False, koska havaintojen aikaan EVLA ei
vielä tallentanut todellisia datapainotuksia. Näin ollen painotusten kalibrointi voi tuottaa
ongelmia.

Sovelletaan lopuksi kalibraatiota varsinaisiin havaintokenttiin interpoloimalla lineaarisesti
vahvistusratkaisut sekundäärikalibraattorista J1822-0938. Sovelletaan myös tästä kohteesta
johdettuja amplitudi- ja vaihevahvistuksia, koska se on niin lähellä varsinaista tutkimuskoh-
detta. Tätä voidaan pitää hyvänä approksimaationa (olettaen esim. vakaat sääolosuhteet).
Teemme kuten edellä ja kirjoitamme



applycal(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’, field=’2∼8’,
gaintable=[’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.antpos’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.fluxscale1’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.B0’, ’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.D1’,

’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.X1’],

gainfield=[’ ’,’J1822-0938’,’ ’,’ ’,’ ’], interp=[’linear’], parang=True,calwt=F)

Kaikki seitemän kenttää voidaan kalibroida kerralla asettamalla field=’2∼8’. Interpoloim-
me myös lineaarisesti lähekkäsiten kalibraatioskannausten välillä, jotta saamme laskettua
sopivat vahvistukset välissä tehdyille kohdehavainnoille (parametri interp).

Nyt meillä pitäisi olla täysin kalibroidut visibiliteetit mittaussarjan sarakkeessa CORREC-
TED DATA. Näitä kannattaa tutkia tarkemmin käyttäen komentoa plotms. Plottaa eri-
tyisesti amplitudi ja vaihe toistensa funktiona polarisaatioparametreille RR ja LL. Kuvassa
tulisi näkyä “ellipsimäinen” visibiliteettikasauma, jonka keskipiste on lähellä nollavaihetta.

Tarkastelemalla mttauksia tässä vaiheessa, voimme yhä löytää huonoa dataa. Tätä kannat-
taa tutkia plottaamalla korjattu amplitudi uv-etäisyyden tai ajan funktiona. Jos näet huo-
noa dataa, voit poistaa ne flaggaamalla interaktiivisesti plotms-ikkunassa (tai manuaalisesti
flagdata-taskilla kun olet identifioinut kyseiset antennit/kantaviivat/kanavat/ajankohdan).
Kun olet tyytyväinen datan laatuun (erityisesti itse kohteen tapauksessa!), voit jatkaa eteen-
päin.

Nyt kun olemme kalibroineet kohdedatan, voimme jakaa supernovakentät erikseen ja luo-
da uuden kalibroidun mittaussarjan, joka sisältää kaikki varsinaiset kohdekentät. Annetaan
komento

split(vis=’3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms’,outputvis=’3c391_ctm_mosaic_spw0.ms’

datacolumn=’corrected’,field=’2∼8’)
Parametrilla outputvis annamme nimen uudelle mittaussarjalle (kohdedata). datacolumn-
asetuksella käytämme saraketta CORRECTED DATA, joka sisältää kalibroidun datan. Pa-
rametrilla field laitamme kaikki mosaiikin kentät yhteen mittaussarjaan kuvantekoa ja yh-
distysdekonvoluutiota varten.

Kuvan teko

Vihdoinkin pääsemme tekemään varsinaista kuvaa tutkimastamme supernovajäänteestä. Muis-
ta, että visibiliteetidata ja taivaan kirkkausjakauma (eli kuva) ovat Fourier-muunnospareja:

I(l, m) =

∫
V (u, v)e2πi(ul+vm)dudv . (2)

Koordinaatit u ja v ovat kantaviivoja mitattuna havaitussa aallonpituudessa. Koordinaatit l
ja m ovat suuntakosineita taivaalla. Yllä oleva yhtälö on voimassa vain silloin kun kantavii-
vojen w-koordinaatti voidaan unohtaa. Tämä oletus on lähes aina totta korkeilla taajuuksilla
ja kompakteilla EVLA-konfiguraatioilla (kuten tämän työn 4.6 GHz ja D-konfiguraatio). w-
koordinaattia ei voi unohtaa matalilla taajuuksilla ja laajoilla konfiguratioilla (esim. 0.33
GHz; A-konfiguraatio). Yllä oleva I(l, m):n yhtälö ei myöskään ota huomioon muita tekijöi-
tä, kuten pääkeilan muotoa.



CASA:n komento clean tekee sekä datan Fourier-muunnoksen että kuvan dekonvoluution.
Kirjoitetaan komento

clean(vis=’3c391_ctm_mosaic_spw0.ms’,imagename=’3c391_ctm_spw0_IQUV’,

field=’ ’, spw=’ ’, mode=’mfs’, niter=5000, gain=0.1, threshold=’1.0mJy’,

psfmode=’clarkstokes’, imagermode=’mosaic’, ftmachine=’mosaic’,

multiscale=[0, 6, 18, 54], smallscalebias=0.9, interactive=True,

imsize=[576,576], cell=[’2.5arcsec’,’2.5arcsec’], stokes=’IQUV’,

weighting=’briggs’,robust=0.0, calready=True)

Huom! Jos et tehnyt polarisaatiokalibrointia, tulee asettaa stokes=’I’ ja psfmode=’clark’.
Tässä olemme käyttäneet monitaajuus-synteesikuvausta (mode=’mfs’). Kaistanleveys on 128
MHz ja keskitaajuus 4.6 GHz. Muista, että u- ja v-koordinaatit määritellään kantaviivakoor-
dinaatteina mitattuna aallonpituuksissa. Pienet taajuusmuutokset kanavien välillä aiheut-
taa pieniä muutoksia u- ja v-koordinaateissa. uv-tason peitto paranee jos visibiliteettidataa
useasta spektrikanavasta siirretään erikseen uv-tasoon (toisin kuin jos kaikkia kanavia käsi-
teltäisiin samantaajuisina).

Tässä käytetään iteratiivista dekonvoluutioalgoritmia nimeltä CLEAN. CLEAN-vahvistus
kuvaa määrää, jolla CLEAN-komponentti vähennetään dekonvoluutioprosessissa (gain=0.1).
Parametrit niter ja threshold määräävät milloin CLEAN-prosessi lopetetaan; niter spe-
sifioi vähennettävien CLEAN-komponenttien määrän ja threshold määrää minimivuonti-
heyden joka CLEAN-komponentilla voi olla ennen CLEANauksen loppua. Kuvan tekeminen
on iteratiivinen prosessi ja CLEANausta kannattaa ensi sijaisesti tehdä interaktiivisesti. Tä-
män vuoksi asetetaan interactive=True, joka avaa graafisen ikkunan ruudulle. Tässä voi
asettaa CLEAN-alueen, joka rajoittaa sitä mistä algoritmi etsii CLEAN-komponentteja, sekä
seurata CLEAN-prosessia.

Tässä teemme eri kuvat kaikissa neljässä polarisaatiossa (kokonaisintensiteetti I, lineaariset
polarisaatiot Q ja U , ja ympyräpolarisaatio V ), eli laitoimme stokes=’IQUV’. Parametril-
la psfmode=’clarkstokes’ laitetaan Clarkin CLEAN-algoritmi dekonvoloimaan jokainen
Stokesin taso erikseen. Tämän seurauksena polarisaatiokuva ei ole niin riippuvainen koko-
naisintensiteetistä.

Supernovajäänteellä 3C 391 on diffuusia laajaa emissiota ympärillään, jota interferometri ei
kokonaisuudessaan näe (partially resolved out). Tämä johtuu lyhyiden kantaviivojen puutt-
tumisesta. Jos kuvan painottaa luonnollisesti, kohina ilmenee kuvassa olevina laikkuina. Tä-
män välttämiseksi, asetimme weighting=’briggs’ eli käytämme Briggsin painotusta (puo-
livälissä sitä mitä luonnollinen ja tasainen painotus tekee). Robust-parametrille käytämme
oletusarvoa robust=0.0.

Datamme kosotuu siis seitsemästä eri havaintokentästä, koska supernovajäänne täyttää mel-
kein koko pääkeilan taajuudella 4.6 GHz. Yhdistämme tämän mosaiikin ja teemme dekon-
voluution yhdessä kaikille kentille (imagermode=’mosaic’, ftmachine=’mosaic’).

Käytämme moniskaalaista CLEAN-algoritmia koska supernovajäänne käsittää sekä diffuusia
laajaa emissiota että pieniskaalaista filamentaarista rakennetta. Moniskaala-asetuksen yksik-
könä on pikseli, missä 0 pikseliä tarkoittaa CLEAN-algortimin deltafunktiota. Tässä valitut
skaalat ovat deltafunktio ja kolme logaritmisesti skaalattua kokoa datan sovittamiseen. Kuu-
den pikselin skaala on valittu siksi että se on samaa luokkaa kuin keilakoko (multiscale=[0,
6, 18, 54]). Pienenskaalan vinoumalla (smallscalebias=0.9) yritetään tasoittaa suurens-
kaalan saamaa painoa (jolla usein on enemmän vuontiheyttä; pienet skaalat taas ovat usein



kirkkaampia).

Katsotaan nyt kalibroituja visibiliteettien amplitudeja uv-etäisyyden funktiona:

plotms(vis=’3c391_ctm_mosaic_spw0.ms’,xaxis=’uvdist_l’,yaxis=’amp’)

Kuvassa pitäisi näkyä suuren amplitudin piikki vasemmassa laidassa. Nähdään myös, että
maksimikantaviiva on n. 16 000 aallonpituutta, joka vastaa 13 kaarisekunnin skaalaa. Tehok-
kain CLEANaus taphtuu 3–5 pikselillä syntetisoidun keilan yli. Asetimme yllä parametrin
cell=[’2.5arcsec’] (hieman alle 5 pikseliä per keila). Jos cell-parametrille annetaan vain
yksi arvo, sitä käyetään molemmissa suunnissa. Supernovajäänteen projisoitu halkaisija on
∼ 9

′
, joka vastaa n. 216 pikseliä valitulla pikselikoolla.

clean-taskin avaamassa ikkunassa voit zoomata haluamaasi kohtaan valitsemalla alueen va-
semmalla hiirennapilla ja tuplaklikkaamalla valitun alueen sisällä. Muuta myös väriskaalaa
nähdäksesi emissiota paremmin (liikuta hiirtä keskinappi pohjassa). Kun valitset CLEAN-
aukseen käytettävää aluetta, pidä hiiren oikeaa nappia pohjassa ja piirrä alue kohteen ym-
pärille. Tämän jälkeen tuplaklikkaa hiirtä kyseisen alueen sisällä. Alue muuttuu valkoiseksi
jos kaikki on mennyt oikein. Tutustu myös käyttöliittymän kuvakkeiden tarjoamiin mah-
dollisuuksiin. Jos teet virheen alueen määrittämisessä, paina “Erase”-nappia ja poista alue.
Huomaa, että alueita voi luoda useita.

Kun olet tyytyväinen tekemiisi alueisiin, paina ikkunan vihreää kaarinuolta (oikeassa ylä-
kulmassa) jatkaaksesi dekonvoluutiota. Kun prosessi on valmis, uusi kuva ilmestyy ruudulle.
Kun kirkkaimmat pisteet on poistettu kuvasta (“cleaned” off), heikompaa emissiota voi tulla
näkyviin. Voit määritellä alueita uudestaan ja jatkaa prosessia. Kun olet mielestäsi valmis,
paina kuvaketta jossa on valkoinen rasti punaisella pohjalla, joka lopettaa CLEANauksen.

clean tuottaa useita tiedostoja, joiden etuliite on imagename:

.image - lopullinen kuva; CLEAN-komponentit on konvoloitu keilalla

.flux - teleskoopin efektiivinen vaste (pääkeila)

.flux.pbcoverage - koko mosaiikkikuvan efektiivinen vaste

.mask - alueet, joissa CLEANin on sallittu etsiä emissiota

.model - kaikkien CLEAN-komponenttien summa; tallennettu myös mittaussarjan sarakkee-
seen MODEL DATA

.psf - raakakeila, joka on dekonvoloitu todellisesta taivaan kirkkaudesta CLEAN-prosessin
aikana

.residual - se mitä jäi jäljelle dekonvoluutioprosessin lopussa; tätä voi käyttää tutkittaessa
sitä tarvitseeko CLEANaus suorittaa paremmin

Tehtyä kuvaa pääsee katsomaan käyttämällä viewer-komentoa:

viewer(’3c391_ctm_spw0_IQUV.image’)

Käyttöliittymässä voit hyppiä eri Stokesin parametrien välillä. Voit myös zoomailla ja muut-
taa väriskaalaa.

Onneksi olkoon! Olet toivottavasti saanut aikaiseksi komean kuvan supernovajäänteestä 3C
391. Koita saada kuvasta/kuvista “julkaisukelpoisia” ja liittää ne työselostukseesi. Onnea
matkaan. PS. Ahkerimmat voivat käsitellä molemmat taajuudet ja johtaa sen jälkeen vaikka
supernovajäänteen emission spektri-indeksin!


