
Interferometria Harjoitus 13.10.2011

Interferometrin ripsutaajuus

Harjoituksessa tutustaan Kimmo Lehtisen rakentamaan korrelaatioteleskooppiin. Teleskoo-
pin ulostulosta voidaan rekisteröidä mm. kompleksisen korrelaation reaaliosa ja imaginaa-
riosa ajan funktiona:

Re(t) = A cosΦ(t)
Im(t) = A sinΦ(t)

missä A on lähteen vuontiheyteen verrannollinen amplitudi, ja Φ(t) on lähteen suunnasta ja
siis ajasta riippuva vaihe. Kullakin hetkellä ripsun amplitudi ja vaihe voidaan laskea kaavoista

A(t) =
√

(Re2 + Im
2)

Φ(t) = arctan Im

Re
.

Ripsukuvion perusteella voidaan määrätä esim. interferometrin kantavälin projektio lähtees-
tä katsottuna. Seuraavassa käsitellään, miten ripsujen välinen aika (jonka käänteisluku on
ripsutaajuus) riippuu kantavälista ja kohteen suunnasta. Kaavaa tarvitaan Kimmon esittä-
män harjoitustehtävän ratkaisemiseen.

Oletetaan, että kanta on itä-länsi-suuntainen, ja että kohde sijaitsee hetkellä t1 suunnassa
θ1 meridiaanista laskettuna. Tällöin vaihe-ero toisessa antennissa on

Φ1 =
2πB

λ
sin(θ)

Maan pyörimisen takia kohde näkyy hetken kuluttua (hetkellä t2) suunnassa θ+∆θ, ja vaihe
on

Φ2 =
2πB

λ
sin(θ +∆θ)



Vaihe-ero näiden kahden hetken välillä on

∆Φ = Φ2 − Φ1 =
2πB

λ
[sin(θ +∆θ)− sin(θ)]

Käyttämällä trigonometrian kaavaa

sin(θ +∆θ) = sin(θ) cos(∆θ) + cos(θ) sin(∆θ)

ja olettamalla, että ∆θ ≪ 1, jolloin cos(∆θ) ≈ 1, ja sin(∆θ) ≈ ∆θ, saamme

∆Φ ≈
2πB

λ
cos(θ)∆θ .

Katsotaan vielä, miten ∆θ riippuu aikavälistä ∆t = t2−t1. Lähteen kulmanopeus taivaalla on
ωE cos(δ), missä ωE = 15◦/h eli π/12h = 7.3 10−5s−1 on maapallon pyörimisen kulmanopeus
ja δ on lähteen deklinaatio. Siis

∆θ = ωE cos(δ)∆t

ja vaiheen muutosnopeus on

∆Φ

∆t
=

2πB

λ
cos(θ)ωE cos(δ) .

Korrelaatioteleskoopin ulostulosta voidaan helposti lukea vaihemuutokseen ∆Φ = 2π kulunut
aika ∆T , eli ripsuperiodi. Ripsutaajuudella tarkoitetaan juuri ripsuperiodin käänteislukua
eli montako ripsua aikayksikössä korrelaattori suoltaa.

Tehtävä: Laske interferometrin kantavälin projektio B cos θ 13.10.2011 klo 14 tehdyn mit-
tauksen perusteella. Vastaanottimen taajuus on 1255 MHz. Auringon deklinaatio mittaus-
hetkellä oli δ = 7◦50′. Arvioi laitteen kulmaerotuskyky. Laske myös korrelaation vaihe mit-
tauksen alussa t = 0. Kuva on kurssin kotisivulla.


