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УДК 628.396  

 В.О. ПУЛЯЄВ, Є.В. РОГОЖКІН 

ПОКРАЩАННЯ ВИСОТНОГО РОЗРІЗНЕННЯ В МАКСИМУМІ ІОНІЗАЦІЇ 
ПРИ ЦИФРОВІЙ ОБРОБЦІ СИГНАЛУ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ 

Розглянуто приклад реалізації процедури, яка дозволяє відновлювати висотний профіль потужності сигналу некогерентного розсіяння (НР), 
базового для розрахунку висотного розподілу концентрації електронів. Метою процедури є зменшення похибок та покращання висотного 
розрізнення цих параметрів. Відновлення досягається за рахунок вводу в розрахунки допоміжної аналітичної функції, що характеризується 
поліномом n-ї степені. Ця функція додатково пов’язує між собою значення відліків потужності сигналу розсіяння від сусідніх іоносферних 
ділянок і дозволяє реалізувати процедуру, що компенсує ефект згладжування, який визвано використанням довгого зондувального 
радіоімпульсу.  

Ключові слова: сигнал розсіяння, профіль потужності, імпульсне згладжування, висотне розрізнення. 

Рассмотрен пример реализации процедуры, которая позволяет восстанавливать высотный профиль мощности сигнала некогерентного 
рассеяния (НР), базового для расчета высотного распределения концентрации электронов. Целью процедуры является уменьшение 
погрешности и улучшение высотного разрешения этих параметров. Восстановление достигается за счет ввода в расчеты вспомогательной 
аналитической функции, характеризуемой полиномом n-й степени. Эта функция дополнительно связывает между собой значения отсчетов 
мощности сигналов, рассеянных от соседних ионосферных участков, и позволяет реализовать процедуру, компенсирующую эффект 
сглаживания, вызванный использованием длинного зондирующего радиоимпульса. 

Ключевые слова: сигнал рассеяния, профиль мощности, импульсное сглаживание, высотное разрешение.  

An example of the implementation procedure, which allows you to restore the height profile of the incoherent scatter (IS) signal power is presented. It 
is the basis for calculating the distribution along the altitude of the electron density. The aim of the procedure is to reduce errors and improve the high-
altitude resolution of these parameters. Recovery is achieved by entering into the calculations supporting the analytical function, which is characterized 
by a polynomial of n-th degree. This feature further connects the value of the power readings from adjacent of ionospheric plots. She allows realizing 
the procedure, which compensates the smoothing effect caused by using a long probing radiopulse. 

Keywords: scattering of the signal, power profile, pulse smoothing, high-rise resolution. 

Вступ. Коректність визначення висотних 
розподілів іоносферних параметрів за 
характеристиками сигналу, утвореного в межах 
висотного об’єму розсіяння, при існуючих методиках 
імпульсного зондування безпосередньо пов’язана з 
висотним розрізненням розподілу потужності P(h) 
сигналу НР [1]. Особливо це стосується області 
максимуму іонізації іоносфери. 

В теперішній час методи цифрового запису 
знімають не тільки питання про розробку 
спеціалізованого процесора, але й істотно 
розширюють інформаційні можливості програмно-
алгоритмічного забезпечення. У статті показано, що 
точність розрахунку параметрів в значній мірі 
визначається обраним співвідношенням між 
тривалістю  імпульсу зондування і кроком знімання 
цифрових відліків з виходу радіоприймального 
пристрою. 

Мета роботи – синтез алгоритмів цифрової 
обробки сигналу НР, призначених для покращення 
висотного розрізнення в максимумі іонізації.  

Аналіз стану питання. Відомо про спосіб [2] 
покращання висотного розрізнення шляхом 
відновлення висотного профілю потужності сигналу 
НР. У ньому запропоновано допоміжний аналіз та 
обробка прийнятих радаром НР цифрових відліків, 
суть же розрахунків полягає у наступному. 

Так як згідно радіолокаційній теорії іоносфера 
представляє собою безліч безперервно розподілених у 
просторі елементарних цілей (іонізованих часток), то 
в будь-який момент часу потужність розсіяння 
складається з суми складових сигналу від тих 
висотних ділянок плазми, що захоплюються 
дискретами зондувального імпульсу. У цьому способі 

зондувальний імпульс розглядається як пара здвоєних 
дискрет зі змінною відстанню між ними. 

Представивши зондувальний імпульс як 
кодований, тобто у вигляді амплітудо-маніпульованої 
послідовності, де елементи “1” – це активні дискрети, 
а “0” – проміжок між ними у якості неактивних 
дискрет, запропоновано використовувати спеціальний 
алгоритм декодування (шляхом інвертування) 
одержуваних після системи обробки відліків. До того 
ж з метою статистичного накопичення результатів 
радар по черзі випромінює не один, а ряд таких 
амплітудо-маніпульованих імпульсів, які можна 
представити у вигляді строк матриці. За рахунок їх 
сумарної дії спосіб дає можливість мінімізувати вплив 
“заважаючих” сигналів, що не відносяться до 
досліджуваної висотної ділянки, і цим наблизити 
висотне розрізнення до значення, яке задає 
протяжність елементарної дискрети коду. 

Недолік цього способу у тому, що введення 
нульових зондувальних дискрет імпульсу призводить 
до втрати ефективної випромінюваної потужності і до 
зниження відношення сигнал/шум, що дуже критично 
для надійного виявлення та обробки сигналу в методі 
некогерентного розсіяння. Крім того, в даному способі 
мінімум вкладу потужностей від “заважаючих” 
ділянок не вдається повністю перетворити на 
нульовий,  в результаті чого спосіб не можна назвати 
оптимальним. 

Ще один із підходів [3] базується на роботі 
радара вже з довгим зондувальним імпульсом і на 
спробі врахувати визвані ним спотворення, пов’язані з 
ефектом імпульсного згладжування. Рекомендується 
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процедура зворотного згладжування, у якій 
перетворити форму профілю потужності PΣ(h) у 
неспотворений профіль P(h) передбачається за 
рахунок наступних дій.  

При просуванні довгого імпульсу вздовж 
висотного діапазону h  прийняті на вході радара 
сигнали розсіяння завжди представлятимуться сумами 
PΣ(h), які включають в себе складові у вигляді 
потужностей P(h) від ряду висотних шарів (ділянок) 
плазми у межах об’єму розсіяння. Якщо встановити 
період дискретизації сигналу в АЦП таким чином, 
щоб дотримувалася його кратність в n + 1 раз по 
відношенню до тривалості зондувального імпульсу і 
буде витримана достатня полоса частот фільтру 
приймача, то будуть мати місце ряд математичних 
залежностей у вигляді системи рівнянь, які зв’язують 
інформацію між PΣ(h) і P(h). Наприклад, для випадку 
n = 4 і для діапазону досліджуваних висот від першої 
ділянки і до останньої (i-ї) ці залежності можна 
представити наступним чином:   
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У цьому способі обов’язковою умовою є те, щоб 
профіль потужності сигналу вздовж висоти h був 
зафіксованим аж до тієї точки, де після операції 
відрахування значень адитивного шуму потужність 
сигналу розсіяння вже можна було прийняти за 
нульову. Умову демонструє останнє рівняння системи 
(1), яке описує цей сигнал із самої верхньої ділянки, 
розташованої на висоті hі. Такий підхід дає 
можливість реалізувати аналітичну процедуру 
відновлення профілю ”з нульового кінця”, тобто 
процедуру, зворотну ковзному згладжуванні для 
ширини апертури у 5 елементів. 

Покажемо це на прикладі. Останній рядок 
системи (1) означає, що в отриманому профілі 
потужності складові Р(hi), …, Р(hi+4), які прийняли 
участь у формуванні останнього (нульового за 
умовою) сумарного результату, тобто потужності 
PΣ(hi), всі є нульовими. Враховуючи цю інформацію та 
аналізуючи передостанній рядок системи, виявляємо, 
що попередній, тепер вже ненульовий відлік PΣ(hi–1) 
дозволяє знайти перше ненульове значення і на 
відновлюваному профілі, тобто знайти Р(hi–1). 
Вирішуючи наступні рівняння системи і рухаючись 
при цьому до початку висотної шкали, по черзі 
аналогічним чином розраховуються всі висотні 
значення Р(h).  

Відповідний цим діям алгоритм відновлювання 
профілю відображають наведені нижче вирази, 

отримані після упорядкування рівнянь у системі (1), а 
саме: 
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Така процедура дозволяє відновити весь профіль, 
який відповідає висотному розрізненню, що 
забезпечив би укорочений у n + 1 раз імпульс 
зондування.  

Недоліком цього способу є те, що дана процедура 
працює лише тоді, коли в наявності є весь профіль 
потужності сигналу розсіяння, тобто вздовж всієї 
висотної шкали, аж до появи його нульових значень. 
Крім того, як показує практика, отриманий в реальних 
мовах профіль PΣ(h) на верхніх висотах 
характеризується значним статистичним розкидом. Як 
результат, у запропонованому процесі відновлення, 
що діє подібно процедурі “диференціювання”, ці 
флуктуації сигналу викликають непередбачені 
похибки обчислень. 

Постановка задачі. Щоб усунути недоліки 
вищевказаних методів і мати змогу відновити профіль, 
маючи лише його короткий відрізок, будемо складові 
невідомої потужності P(h) сигналу розсіяння від 
кожної висотної ділянки розраховувати за допомогою 
додатково введеної аналітичної функції, що описує 
зв’язки між ними і характеризується поліномом n-ї 
степені. 

Сутність способу є такою [4].  
Радар НР Інституту іоносфери при іоносферних 

вимірюваннях на практиці використовує імпульс 
зондування з прямокутною обвідною, яка відповідає 
висотному розрізненню порядку 100 км. Кратність 
спрацьовування АЦП при цьому вибираємо як n + 1. 
Для розрахунку висотного профілю P(h) будемо 
використовувати вираз, що описує прийнятий радаром  
та “звільнений” від шуму сигнал у кожній і-й точці 
профілю сумою 

).(...)()()()( 21 niiiii hPhPhPhPhP      (3) 

Відліки PΣ(hі) отримуються в системі обробки, а 
ось складові P(hі), з яких вони утворені, пропонується 
вважати пов’язаними між собою поліномом n-ї степені 
у вигляді залежності 



ISSN 2078-9998  Радіофізика та іоносфера 

________________________________________________________________________________________________ 
Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 34 (1206)  5  

n
iniiii hahahahaahP  ...)( 3

3
2

210 .      (4) 
 
При підстановці цього поліному на місце кожної 

висотної складової у виразі (3) отримаємо по 
відношенню до ділянки за номером і наступне: 
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Упорядкування цього виразу приводить до більш 

компактного запису: 

1,2,331,221,110 ...)1()( nni сaсaсaсaanhP  , 

де 

























....
............................................

,...

,...

211,

22
2

2
1

2
1,2

211,1

n
ni

n
i

n
i

n
in

niiii

niiii

hhhhc

hhhhc

hhhhc

 

Аналогічні результати можна отримати для всіх   
n + 1 залучених ділянок вже у вигляді наступної 
системи за номером (5): 
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для якої знаходяться всі останні елементи цієї системи 
при коефіцієнтах a0, a1, …, an, а саме 
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Таким чином, маємо n + 1 лінійних алгебраїчних 

рівнянь виду (5) відносно невідомих коефіцієнтів               
a0, a1, …, an, для знаходження яких достатньо 
залучити стандартні методи розв’язання подібних 
систем. 

Результати чисельного моделювання. Для 
підтвердження викладеної методики на рис. 1 
наведено потужності сигналу розсіяння P(h), що 
отримані при моделюванні з використанням поліному 
степені  n = 5, а саме 

5
5

3
3

2
210 ...)( iiiii hahahahaahP  . 

Цей поліном по відношенню до ділянок з номерами                  
і = 1, 2, …, 6  був заданий за допомогою підібраних 
коефіцієнтів a0 = 10, a1 = 0.1, a2 = –0.2, a3 = –0.05,         
a4 = 0.02, a5 = –0.00075 (лінія а). Відносно цього 
профілю, використовуючи ширину апертури 6, 
наступним кроком було змодельовано процес його 
імпульсного згладжування за допомогою виразу 

)()()()()()()( 54321   iiiiiii hPhPhPhPhPhPhP  

і отримано профіль виду PΣ(h). Результат такого 
ковзного згладжування після нормування та 
співставлення ліній вздовж осі h наведено у вигляді 
лінії б.       

 
 

Рис. 1 – Моделювання профілю потужності сигналу розсіяння (а) з використанням поліному степені n = 5, 
його згладжування (б) та зворотне відновлення після згладжування (в)  
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Рис. 2 – Реальний профіль потужності сигналу розсіяння (б) 
та результат його відновлення (в)  

 
Якщо тепер запустити процедуру знаходження 

коефіцієнтів a0, a1, …, a5 шляхом розв’язання системи 
(5), яка має 6 лінійних алгебраїчних рівнянь, то будуть 
отримані ті ж самі значення коефіцієнтів, що і 
задавалися по умові. Це демонструє приклад з 
відновленим профілем на рис. 1 (точки в). В цілому ж 
дане моделювання говорить про дієздатність 
запропонованого методу відновлення профілю.     

Щоб підтвердити можливість  використання 
запропонованого методу на реальних даних, на рис. 2 
наведено результати його дії, але вже з залученням 
профілю потужності PΣ(h) сигналу розсіяння, 
отриманого за допомогою радара НР 22.03.2015 р. 
(лінія б). На оси ординат цього рисунку відображено 
ще й додаткову інформацію про відношення S/N 
сигнал/шум, при якому цю потужність отримано. 
Маючи довжину  радіоімпульсу зондування, якому 
відповідає висотне розрізнення у 108 км, частота 
дискретизації сигналу була вибрана таким чином, щоб 
відліки фіксувалися через 18 км, тобто виконувалася 
умова (n + 1) = 6. Для регулярної іоносфери у 
максимумі іонізації використання подібного поліному 
5-ї степені цілком достатньо. 

Як можна спостерігати, результат дії 
запропонованого методу відновлення профілю 
потужності сигналу розсіяння позитивний (точки с). 
Навіть використовуючи довгий зондувальний 
радіоімпульс і аналізуючи лише кінцевий відрізок 
профілю, метод демонструє можливість отримання 
високого розрізнення, забезпечуючи цим більш точну 
передачу характеру поведінки іоносферних 
параметрів.  

Висновки. В статті приведено опис 
обчислювальних підходів та результатів чисельного 
моделювання, що включають в себе процедури 
відновлення форми висотного профілю потужності 
сигналу НР, який є базою для розрахунку розподілу 
концентрації електронів. З метою зменшення похибок 
та покращання висотного розрізнення цих параметрів 
в розрахунках присутня допоміжна аналітична 
функція, яка характеризується поліномом n-ї степені.  

Ця функція додатково описує зв’язок між собою 
значень складових потужності сигналів на сусідніх 
іоносферних ділянках і демонструє приклад реалізації 
алгоритмів, за допомогою яких компенсується 
результат згладжування, зв’язаний з впливом довгого 
зондувального радіоімпульсу. 
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