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1. Pintamaisen valolähteen visibiliteetti kaksoisraolla.Kaksoisraon tapauksessa voimme mää-
ritellä valolähteen visibilitetin seuraavasti:

V (B/λ) =

∫
Is(α) e

−i2πB/λα dα∫
Is(α) dα

,

missä α optisesta akselista mitattu kulma, ja integrointi ulotetaan lähteen yli.

Tasaisen, optisen akselin suunnassa sijaitsevan pintalähteen visibiliteetti voidaan kirjoittaa

V (x) =
sin(πx)

πx
= sinc(πx) ,

missä x = B/λθs, θs on lähteen kulmaläpimitta. Funktion kuvaaja välillä [0, 2] on plotattu
oheiseen kuvaan.

Tämä on siis visibiliteetin reaaliosa. Amplitudi on tämän itseisarvo. Koska lähde sijaitsee
symmetrisesti opitsen akselin suhteen, vaihe on joko 0◦ tai 180◦ (kun reaaliosa on negatiivi-
nen).

Tehtävä. Lähteen visibiliteetin amplitudiksi mitataan 0.5, ja vaiheeksi 0 kannalla B/λ =
5000. Arvioi kuvan perusteella kohteen kulmaläpimitta olettaen, että sen kirkkausjakauma
on tasainen.



2. Kiekkomaisen lähteen, esim. planeetan, radiointerferometrilla mitattu visibiliteetti. Ole-
tetaan, että lähde on pieni yksittäisen antennin keilaan verrattuna. Määrittelemme visibili-
teetin seuraavasti:

V (u, v) =

∫ ∫
Pn(x, y)Iν(x, y) e

−i2π(ux+vy) dxdy ,

missä Pn(x, y) = A(x, y)/Ae on yksittäisen antennin normaarattu keilakuvio. Kun kohde on
pieni keilaan verrattuna, Pn(x, y) ≈ 1 lähteen alueella, ja voidaan jättää huomiotta. Oletaan
lisäksi, että intensiteetti on vakio, ts. Iν(x, y) = Iν .

Pyöreän kohteen tapauksssa on luontevaa siirtyä (x, y)-koordinaatistosta napakoordinaatis-
toon (r, φ) muunnoksella

x → r cosφ
y → r sinφ

dxdy → rdrdφ .

Tällöin

V (u, v) = Iν

∫ a

r=0

drr

∫ 2π

φ=0

dφ e−i2π(ur cosφ+vr sinφ)

Helpottaaksemme laskua tarkastelemme tilannetta jossa v = 0, s.o. joko kohde on etelässä
(H = 0) tai ekvaattorilla (δ = 0). Lopputuloksemme ei kuitenkaan riipu koordinaatiston
valinnasta. Yleisessä tapauksessa seuraavissa kaavoissa esiintyvä u pitää korvata kannan
projisoidulla pituudella

√
u2 + v2.

V (u) = Iν

∫ a

r=0

drr

∫ 2π

φ=0

dφ e−i2πru cosφ .

Sisempi integraali on vakiota vaille nollannen kertaluvun Besselin funktio, J0, arvolla 2πru.
Funktio J0 määritellään seuraavasti:

J0(z) ≡
1

2π

∫ 2π

φ=0

dφ e−iz cosφ .

Voimme nyt kirjoittaa

V (u) = 2πIν

∫ a

r=0

drrJ0(2πru)

Havaitseva II:n monisteessa on esitetty Besselin funktioiden rekursiokaava, jonka mukaan

d(zJ1(z))

dz
= zJ0(z) .

Näemme, että integroitava on derivaatta, ja ratkaisu on siis triviaali. Helpottaaksemme va-
kioiden saamista oikein teemme muuttujanvaihdoksen 2πru → z, jolloin



V (u) = 1
2πu2 Iν

∫ 2πau

r=0
dz zJ0(z)

= 1
2πu2 Iν

∫ 2πau

r=0
d(zJ1(z))

= 1
2πu2 Iν 2πau J1(2πau)

= 2πa2 Iν
J1(2πau)
2πau

.

Käyttämällä vuontiheyden ja intensiteetin yhteyttä: Fν = IνΩS ≈ Iνπa
2, saamme viimein:

V (u) = 2Fν
J1(2πau)

2πau

Käyttämällä säteen a sijaan halkaisijaa d saamme

V (u) = 2Fν
J1(πdu)

πdu

Visibiliteetti voidaan esittää reaalilukuna, koska lähteen kirkkausjakauma on symmetrinen
vaihekeskipisteen suhteen (vaihe on 0 tai π). Oheiseen kuvaan V (u)/Fν on plotattu para-
metrin x = du = dB⊥/λ funktiona.

Pienillä x:n arvoilla (pieni kohde tai lyhyt kanta) V (u) lähestyy vaihekeskipisteeessä sijait-
sevan pistelähteen visibiliteettiä V (u) → Fν , sillä

J1(πx)

πx
→ 0.5 , kun x → 0

Vertaa kuvaa edellä esittyyn“suorakulmaisen”lähteen visibiliteettiä edustavaan sinc-funktioon:
se leikkaa x-akselin aina, kun x = du on kokonaisluku, eli kun d = nλ/B⊥.

Kiekkomaiselle lähteelle ensimmäinen nollakohta saavutetaan, kun x ≈ 1.2. Tällöin siis d ≈
1.2λ/B.


