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Відомо, що для визначення висоти, з якої приймається корисний сигнал, в
методі некогерентного розсіяння (НР) використовують два або більше
антенних променів, або використовують при передачі короткі імпульси.
Проте в другому випадку спектр сигналу НР буде зазнавати змін із-за впливу
на нього спектральних характеристик зондуючого імпульсу, тому під час
апаратурної обробки цього сигналу параметри іоносфери будуть отримані з
похибкою.
Мета досліджень – моделювання ступеню впливу спектральних
характеристик зондуючого імпульсу на статистичні характеристики сигналу
розсіяння для визначення ступеню зміни форми його спектру.
Так як цьому факту недостатньо уваги приділено в технічній літературі,
то необхідно провести аналіз статистичних характеристик сигналу НР у
випадку імпульсного зондування іоносфери.
В доповіді приводяться значення змін спектру, які виникають при
моделюванні згортки спектру сигналу розсіяння, одержаного з різних
висотних рівнів, зі спектром зондувального імпульсу з довжиною огинаючої
660 мкс, який використовується в апаратурі харківського радара НР.
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