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چکيده  -در سالهای اخير ،سيستم موقعيتیاب جهانی ( )GPSبه دليل اطالعات زمانی و مکانی دقيقی که ارائه مینماید ،توجه کاربران بسياری را
در عرصههای صنعتی ،نظامی و تجاری به خود جلب نموده است .اما به دليل اینکه توان سيگنالی که به زمين میرسد ،کمتر از سطح نویز حرارتی
گيرنده است ،به شدت در معرض تداخلهای ناخواسته یا عمدی قرار میگيرد .به ایجاد تداخل عمدی اصطالحاً جمينگ میگویند .با وجود آن که
ساختار طيف گسترده سيگنال  GPSیک حفاظت ذاتی در برابر جمينگ ایجاد میکند ،دشمنی که درصدد از کار انداختن سيستم  GPSاست به-
سادگی میتواند با توليد یک سيگنال جمينگ با توان کافی و مشخصه زمانی -فرکانسی مناسب در کارایی  GPSاختالل ایجاد کند .استفاده از
شبکههای عصبی ،یک روش فيلتر کردن غيرخطی برای ردیابی و حذف تداخل میباشد .در این مقاله به بررسی یکی از ساختارهای شبکههای
عصبی (پرسپترون چند الیه) و امکان حذف تداخل به کمک آن خواهيم پرداخت .در نهایت روش ارائه شده با یکی از ساختارهای موجک مقایسه
خواهد شد .مشاهده می شود روش پيشنهادی عالوه بر شناسایی بيش از چهار ماهواره جهت حل معادالت موقعيت و مقاوم بودن در برابر افزایش
توان جمر (در بازه  ،)50 - 05 dBنسبت به ساختار موجک حدود  50درصد بهبود در شباهت سيگنال تخمينی با سيگنال حقيقی ایجاد مینماید.
کليد واژهها -كاهش اثر جمینگ و تداخل ،سامانه ناوبري  ،GPSشبکه عصبي چنداليه ،فیلتر كردن غیرخطي.

ميگويند .جمینگ ،جهتدهي يک سیگنال الکترومغناطیسي به
سمت گیرنده  GPSاست كه گیرنده را دچار خطا ميكند و
عملکرد آن را محدود مينمايد .در نتیجه دريافت سیگنال  GPSو
عملیات مسیريابي با مشکل مواجه ميشود .جمینگ نیز مانند
تداخل به شدت مورد توجه تمام شاخههاي خدمات نظامي قرار
گرفته است .همچنین با افزايش عملیات تروريستي در جهان،
جمینگ به عنوان يک مسئله مهم كاربرد تجاري پیدا كرده است
].[0
در عملیات جمینگ ،سیگنالهاي ارسالي يا از روي سیگنال
ارسال شده به گیرنده ساخته ميشوند و يا سیگنالهايي مستقل
از سیگنال ارسالي را تولید و ميفرستند.
از اين روش براي ايجاد خطا در آشکارسازي ويژگيهاي
مورد نظر از قبیل سرعت و موقعیت مکاني استفاده ميشود و به
نوعي مهمترين سیستم جنگ الکترونیکي محسوب ميگردد.
جمینگ داراى اين مزيت است كه خسارت فیزيکى به ماهواره يا

 .1مقدمه
در سالهاي اخیر ،استفاده از سیستم موقعیتياب جهاني
( )GPSبراي بهدستآوردن دانش جغرافیايي مکانها ،ارتباطات و
مخابرات ،اطالعات زماني جهت همزمان سازي عملیات و بهینه
كردن آرايش تجهیزات در كاربردهاي نظامي و غیرنظامي افزايش
يافته است ].[4
گیرندههاي  GPSدر محیطهاي آرام و بدون اغتشاش از
دقت خوبي برخوردارند و بسیاري از نیازهاي جديد زندگي امروز
را برآورده ميسازند اما به دلیل اين كه توان سیگنالي كه به
زمین ميرسد ،حدود  03-33dBكمتر از سطح نويز حرارتي
گیرنده است ،به شدت در معرض تداخلهاي ناخواسته
(هارمونیکهاي ناشي از ايستگاههاي انتشار امواج يا ساير منابع)
يا عمدي قرار ميگیرد .به ايجاد تداخل عمدي اصطالحاً جمینگ
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است .پردازش فضا  -زمان درجه آزادي را افزايش داده و عملکرد
ضدجمینگ را به طور چشمگیري بهبود ميبخشد ] .[7هم چنین
روش اخیر قابلیت حذف جمرهاي چندگانه باند باريک و باند پهن
را فراهم ميكند  .از اين رو اغلب از اين روش براي حذف جمینگ
در كاربردهاي نظامي استفاده ميشود .با اين وجود مشکل اين
پردازش از آن جا ناشي ميشود كه بردارهاي وزن ابعاد بزرگي
دارند و محاسبات خیلي پیچیده خواهند بود ].[8
در اين مقاله روشي مبتني بر شبکههاي عصبي براي كاهش
تأثیر جمرهاي پیوسته تک تون با توانهاي مختلف ارائه خواهد
شد.
شبکههاي عصبي ،يک تخمینگر مناسب محسوب ميشوند
و يکي از شیوههاي مورد توجه در پردازش سیگنال ،شناسايي
الگو ،پیشبیني و غیره بهشمار ميآيند ] .[3به عنوان مثالي از
اين كاربرد ميتوان به افزايش دقت زماني  GPSدر سیستمهاي
قدرت اشاره نمود ] 43و .[44
پس از تخمین سیگنال به كمک شبکههاي عصبي ،ميتوان
آن را از میان مجموعي از سیگنالها با افزودن يک واحد تفاضلي
حذف نمود .پس شبکههاي عصبي يکي از روشهاي فیلتر كردن
غیرخطي براي رديابي و حذف تداخل نیز بهشمار ميآيند.
شبکههاي پرسپترون چند اليه ( )MLPيکي از انواع
شبکههاي عصبي هستند كه از يک اليه ورودي ،تعدادي اليه
پنهان و يک اليه خروجي تشکیل شدهاند .اين شبکهها را بر
اساس شیوه پردازش اطالعات در آنها به دو گروه شبکههاي
جلورونده و شبکههاي بازگشتي (كه در آنها از فیدبک خروجي
استفاده شده) ،تقسیم ميكنند .ميتوان يک پرسپترون چند اليه
را به گونهاي آموزش داد كه بتواند هر تابع غیرخطي پیوسته را
تقريب زده و پیشبیني نمايد .اين فرآيند در حالي صورت
ميگیرد كه شبکه اطالعاتي درباره توزيع وروديها نیاز ندارد.
شبکه عصبي با استفاده از مجموعههاي واقعي ورودي و خروجي،
الگوريتمهاي آموزشي را به كار ميگیرد تا ارتباطات پنهاني میان
دادههاي ورودي و خروجي را از طريق ضرايب وزني ،حد آستانهها
و توابع اعمالي به خروجيهاي هر اليه ،شکل بدهد .در واقع يک
نگاشت غیرخطي بین فضاي ورودي و خروجي ايجاد مينمايد.
يک ويژگي مهم شبکه عصبي اين است كه پس از تعلیم،
قادر به دريافت وروديهاي داراي نويز يا ناقص نیز ميباشد.
همچنین بهسادگي ميتوان آن را با آموزش مجدد به كمک
دادههاي بهروز شده ،تغییر داد ].[40
الگوريتمهاي آموزشي متنوعي جهت آموزش شبکه عصبي

گیرنده وارد نکرده و در نهايت بدون پردازش سیگنال دريافتي
نميتوان وجود يا نبود آن را بیان كرد .بهترين اختالل هنگامى
حاصل ميگردد كه جمینگ در زمان انتشار سیگنال فضايى انجام
شود كه مستلزم داشتن اطالعات سیگنال و گیرنده ميباشد.
با وجود آن كه ساختار طیف گسترده سیگنال  GPSيک
حفاظت ذاتي در برابر جمینگ ايجاد ميكند ،دشمني كه درصدد
از كار انداختن سیستم  GPSاست به سادگي ميتواند با تولید
يک سیگنال جمینگ با توان كافي و مشخصه زماني -فركانسي
مناسب ،كاربرد  GPSرا در ناحیهاي كه مورد تهديد واقع شده،
مختل كند .دلیل اين مسئله واضح است :ماهوارههاي  GPSيک
سیگنال كم توان تولید ميكنند كه بايد مسافت زيادي را تا
رسیدن به گیرنده بپیمايد .از طرف ديگر ،يک جمر ميتواند يک
سیگنال قويتر و خیلي نزديکتر به گیرنده ايجاد نمايد و از آنجا
كه توان سیگنال متناسب با مجذور مسافت پیموده شده توسط
آن كاهش مييابد ،جمر تأثیر آشکاري خواهد داشت.
روشهاي متفاوتي براي ايجاد اختالل در گیرنده  GPSوجود
دارد .از جمله آنها ميتوان به امواج پیوسته با توان باال ،نويز
جمر عمدي ،فرستندههاي رادار پهن باند ،امواج پیوسته جاروب
شده باند باريک ،انتقال سیگنالهاي تلويزيوني و از همه مؤثرتر
جمر عمدي با طیف گسترده اشاره كرد ].[3
طراحي گیرنده  GPSبايد به گونهاي باشد كه بتواند تأثیر
تداخل عمدي يا غیرعمدي را محاسبه نمايد .گیرندههاي GPS
كه در كاربردهاي نظامي استفاده ميشوند ،بايد عملکرد قابل
اعتمادي در برابر سیگنالهاي مخرب جمینگ باند باريک و باند
پهن داشته باشند .زيرا اگر تداخل ،توان كافي داشته باشد (طبق
مرجع ] [4نسبت تداخل به نويز ( )INRبیش از  03 dBباشد)،
گیرنده قادر به بازيابي اطالعات ناوبري منتقل شده از طريق
سیگنال  GPSنخواهد بود ].[5
روشهاي مختلفي براي حذف جمینگ وجود دارد كه شامل
فیلترهاي تطبیقي ،روشهاي مبتني بر آنتن و پردازش سیگنال
در گیرنده ميشود ] 5و .[1
اين تداخل پديد آمده را ميتوان در حوزه زمان ،فركانس،
فضا و يا تركیبي از فضا  -زمان حذف نمود .پردازش زماني ساده
و كم هزينه است ،اما قادر به تشخیص سیگنالهاي  GPSاز
سیگنالهاي جمر هم فركانس با آن نیست .پردازش فضايي
ميتواند سیگنالهاي  GPSرا از سیگنالهاي جمري كه در همان
موقعیت فضايي قرار گرفتهاند ،مجزا نمايد اما مشکالت اساسي آن
درجه آزادي محدود و عدم توانايي حذف تداخلهاي پهن باند
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به كار گرفته شده است .از مهمترين الگوريتمهاي آموزشي
ميتوان به الگوريتم پس انتشار ) (BPاشاره نمود.
اين الگوريتم يک روش كارآمد محاسباتي براي تغییر وزنها
در يک شبکه جلورونده محسوب ميشود كه از توابع فعالسازي
تفاضلي براي تعلیم يک سري آموزشي از نمونههاي ورودي -
خروجي استفاده ميكند .الگوريتم پس انتشار جزء روشهاي
جستجوي گراديان نزولي ميباشد ].[43
اين مقاله به شرح زير سازماندهي شده است :در بخش دوم
روش تعلیم شبکه عصبي معرفي و ساختار مناسب آن ارائه
ميگردد .در بخش سوم سیستم مورد مطالعه به جهت سیگنالها
بررسي و روش مقابله پیشنهاد خواهد شد .پارامترهاي ارزيابي
عملکرد الگوريتم پیشنهادي در بخش چهارم توصیف ميشوند.
در بخش پنجم نتايج شبیه سازيها ارائه و در پارامتر  RMSبا
يکي از ساختارهاي موجک مقايسه ميگردد .در نهايت
نتیجهگیري كلي در بخش ششم به عمل آمده است.
.5

وجود ندارد كه اين روش كمینه مطلق را پیدا كند و الزم است
متغیرها پیوسته و رابطه خطا قابل مشتق گیري باشد .از طرفي
شبکههايي كه از يک نرون ساخته شدهاند توانايي پیادهسازي
توابع غیرخطي را ندارند و اين مسئله يک ايراد بزرگ محسوب
ميشود .بهمنظور حل اين مشکل و توانمندسازي شبکههاي
عصبي در حل مسائل پیچیدهتر ،دسته ديگري از شبکههاي
عصبي كه به پرسپترون چنداليه يا همان  MLPمعروف هستند،
پیشنهاد شد.
يک پرسپترون چند اليه نشان دهنده يک ارتباط غیرخطي
بین بردار ورودي و بردار خروجي ميباشد .اين كار از طريق
اتصال نرونهاي اليههاي متوالي به يکديگر ،صورت ميگیرد.
خروجي نرونها در ضرايب وزني ضرب شده و به تابع غیرخطي
فعالسازي به عنوان ورودي داده ميشود .سپس وزنهاي شبکه
يگردند كه خطاي بین خروجي پیش بیني
بهگونهاي تنظیم م 
شده و هدف كمینه گردد (به كمک روش تعلیمي شبکه) و يا
اينکه تعداد دفعات آموزش به مقدار حداكثر از پیش تعیین شده
برسد.
شکل  4ساختار شبکه پیشنهادي را نشان ميدهد .شبکه به-
صورت اتصال كامل ميباشد ،يعني يک نرون در هر اليه از شبکه
به نرونهاي اليه قبلي متصل ميشود .سیگنال در میان شبکه از
چپ به راست (به سمت جلو) و اليه به اليه جريان مييابد .دلیل
انتخاب اين ساختار با توجه به ويژگيهاي سیستم مورد بررسي
در بخش بعد بیان خواهد شد.

ساختار شبکه عصبی چندالیه و شيوه تعليم آن

يک شبکه عصبي سیستمي است كه وزنهاي اتصالى داخلي
خود را مبتني بر ارتباط ورودي  -خروجي تنظیم ميكند .يکي از
مهمترين ويژگيهاي يک شبکه عصبي توانايي تعلیم آن به
وسیله ارتباط متقابل با محیط پیراموني يا يک منبع اطالعات
است .فرآيند يادگیري معموال در يک روند تطبیقي (كه به روش
تعلیم شناخته ميشود) ،انجام ميگردد ].[44
شبکههاي عصبي ساختارهاي متفاوتي دارند .سادهترين نوع
شبکههاي عصبي ،نرون خطي است كه ميتوان آن را بهصورت
يک سیستم محرک  -پاسخ در نظر گرفت .تعلیم شبکه يعني
تنظیم پارامترهاي آن به نحوي كه رفتار سیستم صحیح باشد.
پس مجهوالت همان وزنها ميباشند كه در غالب حافظهها عمل
ميكنند و نحوه تولید پاسخ را مشخص مينمايند .دو روش كلي
در تعیین وزنها وجود دارد :روش مستقیم (استفاده از بردار
پاسخهاي دلخواه) و روش تکرارشونده يا بهعبارتي گراديان
كاهنده ( .)GDدر روش اخیر ،ابتدا مقادير تصادفي براي وزنها
انتخاب ميشود و بر اساس آنها خروجيهايي از شبکه بهدست
ميآيد كه در يک روال تکرار شونده مجددا محاسبه ميگردند تا
جايي كه اختالف خروجي واقعي و خروجي مطلوب كمینه شود.
اما از معايب اين روش آن است كه ممکن است همگرا شدن به
يک مقدار كمینه زمان زيادي الزم داشته باشد .همچنین اگر در
سطح خطا چندين كمینه محلي وجود داشته باشد ،تضمیني

شکل  :4ساختار شبکه عصبي پیشنهادي براي مقابله با جمر

در الگوريتم پس انتشار در هر مرحله مقدار خروجي محاسبه
شده جديد با مقدار واقعي مقايسه شده و با توجه به خطاي به-
دست آمده وزنها و حد آستانههاي شبکه اصالح ميشود به
96

كاهش اثر تداخل در سامانه ناوبري  GPSبا استفاده از شبکه عصبي چنداليه.............................................................فاطمه شفیعي و همکاران
همانطور كه مالحظه ميشود تابع فعالسازي براي
نرونهاي اليه مخفي تابع  tansigو براي نرون خروجي تابع
( purelinكه حجم محاسباتي بسیار كمتري دارد) ،در نظر گرفته
شده است.

نحوي كه در انتهاي هر تکرار اندازه خطاي حاصل شده كمتر از
میزان بهدست آمده در تکرار قبلي باشد .اساس اين كمینه سازي،
حركت بر روي بردار گراديان تابع مربعات خطاي شبکه ميباشد
كه اين بردار نیز با مشتقگیري زنجیرهاي از تابع خطا نسبت به
تک تک پارامترهاي شبکه بهدست ميآيد .تعلیم شبکه عصبي با
الگوريتم پس انتشار را ميتوان در مراحل زير خالصه نمود:

 گام ششم :بهروز رساني وزنها و حد آستانه در نرون
خروجي :در اين مرحله يک تابع هزينه تعريف خواهد شد كه
معموالً همان تابع خطاست و بايد كمینه گردد:

 گام اول :مقداردهي اولیه به بردار وزنها :تمامي وزنها و حد
آستانهها با اعداد تصادفي كوچک كه توزيع يکنواخت دارند؛
مقداردهي ميشوند.

()5

 گام دوم :محاسبه  ،Vjكه مبین سیگنال تحريک  jامین نرون

()1

در اليه مخفي است:
i p
V j   w ji .xi   j
i 1

() 4

()7

در رابطه ( xi ،)4مبین سیگنال ورودي wji ،نشان دهنده
وزنهاي اتصالي از اليه ورودي به اليه مخفي و  θjمبین حد
آستانه  jامین نرون در اليه مخفي ميباشد .همچنین  pبیانگر
تعداد گرههاي اليه ورودي (طول يک الگوي تعلیم) بوده و در
ساختار پیشنهادي برابر  03است.

E
Y V
 .e.
.
 .e. 2 (V ). y j
w j
V w j

w j  

E
Y V
 .e.
.
)  .e. 2 (V

V 

  

 گام هفتم :بهروز رساني وزنهاي اليه ورودي به اليه مخفي و
حد آستانه نرونها در اليه مخفي:

()8

 گام سوم :محاسبه  ،Yjكه مبین خروجي  jامین نرون در
اليه مخفي است:
()0

1 2
e ; e  d Y
2

E

;) Y j   1 (V j
 1 (V j )  tanh(V j )  (2 /(1  exp( 2V j )))  1

()3

 گام چهارم :محاسبه  ،Vكه مبین سیگنال تحريک نرون اليه

E
w ji

w ji  

Y V Y j V j
  .e.
.
.
.
  .e.w j  1 (V j ). xi
V Y j V j w ji

E
 j

 j  

Y V Y j V j
  .e.
.
.
.
)  .e.w j  1 (V j
V Y j V j  j

خروجي است:
jq
V   w jY j  
j 1

()3

 گام هشتم :تکرار مراحل براي ساير الگوهاي تعلیم.
همانطور كه اشاره شد گامهاي دوم تا هفتم مخصوص يک
الگوي تعلیم به طول  pهستند .اگر  Nرا مبین تعداد الگوهاي
تعلیم در نظر بگیريم ،الزم است اين مراحل  Nمرتبه تکرار
شوند تا وزنها و حد آستانههاي مطلوب حاصل گردند.

در اين رابطه wj ،مبین وزنهاي اليه مخفي به اليه خروجي
و  θنشان دهنده حد آستانه نرون اليه خروجي ميباشد.
همچنین  qبیانگر تعداد نرونهاي اليه مخفي و در ساختار
پیشنهادي برابر  03است .در اين مقاله معماري شبکه را به
صورت ( )p,q,4نشان ميدهیم.

 .3توصيف روش مقابله با جمر پيشنهادی
شکل  0يک بلوک دياگرام ساده شده از سیستم ضدجمینگ
 GPSرا نشان ميدهد .فرض ميشود كه سیگنال طیف گسترده
دريافتي با معادله ( )43قابل بیان باشد:

 گام پنجم :محاسبه  ،Yكه مبین خروجي نهايي سیستم
(نرون اليه خروجي) است:
()4

Y   2 (V );  2 (V )  V
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شکل  :0سیستم ضدجمینگ پیشنهادي GPS

()43

با وجود آنكه به نظر ميرسد تداخل تک تون يکي از انواع
ساده تداخلها باشد ،رديابي و حذف آن همچنان مورد توجه
است زيرا عملکرد سیستم  GPSرا به شدت تخريب ميكند و
همچنین به سادگي قابل تولید ميباشد ].[45

K
) r (t )  [ D(t )  CA(t )]cos( L1t)   j k (t )  n(t
k 1
)  S (t )  J (t )  n(t

كه در آن ) D(tمبین داده باينري با تناوب ( Tبرابر با 03
میلي ثانیه) ميباشد CA(t) .نشان دهنده كد طاليي باينري با
نرخ چیپ ( 42303 MHzو در نتیجه دوره تناوبي معادل  4میلي
ثانیه) و همچنین  L1  2f L1است كه در آن  L1همان

براي آنكه روش به كار رفته در حذف تداخل ،قابلیت
پیادهسازي عملي را داشته باشد از روشهاي محاسبات نرم
استفاده ميگردد كه به سادگي روي يک تراشه قابل برنامه ريزي
ذخیره خواهد شد .به عنوان مثال در مرجع ] [41به كمک يک
واحد تصمیم گیري منطقي ،گیرنده اي طراحي شده كه بتواند
سه مود كاري عملکرد عادي ،ضدجمینگ و ضدفريب را يک جا
(روي يک تراشه) فراهم سازد .بديهي است گیرنده ابتدا به رديابي
سیگنالها ميپردازد و براي تعیین روش پردازشي يک پرچم
براي واحد تصمیم گیري منطقي ايجاد مينمايد .عموما توان
تداخل تک تون بیشتر از سطح نويز است .در نتیجه اگر سیگنال
ورودي به حوزه فركانس تبديل شود ،ميتوان وجود تداخل را
بررسي نمود و سپس با استفاده از روش محاسباتي مناسبي آن را
حذف كرد.
روندي كه در ادامه بررسي ميشود مبتني بر اين مسئله
است كه رديابي سیگنالهاي طیف گسترده  GPSامري دشوار
مي باشد ،در حالي كه عمده تداخلها ،از جمله تداخل تک تون
ميتوانند بهسادگي رديابي و حذف شوند .تداخل ) j(kبه كمک
شبکه عصبي تخمین زده ميشود .با كم كردن اين مقدار از شکل
موج دريافتي ،خروجي حذف كننده به شکل زير خواهد بود:

فركانس حامل و برابر  45752340 MHzميباشد n(t) .نويز
سفید گوسي با واريانس   2و ) jk(tنمايانگر سیگنالهاي
جمینگ است كه ممکن است عمدي يا غیرعمدي تولید شده
باشند .اين سه دسته سیگنال متقابالً مستقل هستند .منابع
جمینگ پهناي باندي بسیار باريکتر از پهناي باند سیگنال GPS
( )02341 MHzدارند.
سیگنال دريافتي در باند پايه فیلتر و سپس تقويت شده
است .بعد از تبديل فركانسي  RFبه  ،IFبراي ساده سازي و
تحلیل بهتر ،از سیگنال با نرخ  chirpنمونه برداري به عمل آمده
است .نمونه  kام (كه در واقع ورودي بلوک حذف كننده تداخل
ميباشد) با معادله ( )44قابل بیان است:
()44

) r (k )  S (k )  j (k )  n(k

تداخل ) j(kكه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است
تداخل پیوسته تک تون ( )CWIميباشد كه با رابطه ( )40قابل
بیان است:
()40

] J cwi (t )  Jcos[(L1   )t

()43

كه در آن  Jبه دامنه و   به آفست فركانسي از فركانس
مركزي سیگنال طیف گسترده اشاره دارد .براي نشان دادن توان
جمر از فاكتور ( JSRكه نشان دهنده توان جمر به سیگنال
است) ،استفاده ميشود.

) z (k )  r (k )  ˆj (k
)  S (k )  j (k )  n(k )  ˆj (k )  S (k )  n(k

كه در آن ) z(kبخش پهن باند سیگنال دريافتي است و
ميتواند به عنوان يک سیگنال بدون تداخل مورد توجه قرار گیرد
و براي فشرده كردن وارد همبسته ساز گیرنده  GPSشود ].[4
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شکل  :3دست يابي به سیگنال بدون جمر به كمک ساختار پیشنهادي

بهدلیل آنکه در اثر ايجاد اختالل ،تعداد ماهوارههاي
شناسايي شده به كمتر از چهار ميرسد ،گیرنده قادر به محاسبه
موقعیت نخواهد شد .شکل  4اين حالت را نمايش ميدهد.
چند معماري متفاوت براي شبکه عصبي پیشنهاد شده است
كه چون همه آنها بیش از  4ماهواره را شناسايي ميكنند (مانند
شکل  ،)5به كمک متوسط مربعات خطا در روند تعلیم الگوريتم
سنجیده ميشوند .همانطور كه جدول  4نشان ميدهد در
معماري پیشنهادي بیشترين دقت حاصل شده است.
پارامتر ديگري كه براي ارزيابي الگوريتم به كار ميرود،
معیاري براي سنجش شباهت سیگنال تخمین زده شده با
سیگنال حقیقي است كه آن را با رابطه ( )44بیان مينمايیم:

همانطور كه اشاره شد دوره تناوب كد  4 ،CAمیلي ثانیه
است .فركانس نمونه برداري دادههاي دريافتي نیز برابر
 52744 MHzميباشد .در نتیجه تعداد نمونهها در هر كد 5744
خواهد بود كه از آنها براي تعلیم شبکه عصبي استفاده ميشود.
به دلیل بزرگ بودن طول داده ورودي الزم است تعداد گرههاي
اليه ورودي نسبتاً باال باشد (تا طول پنجره مشاهده ،متناسب با
طول داده گردد) .شکل  3نحوه دست يابي به سیگنال بدون جمر
به كمک ساختار پیشنهادي را نشان ميدهد.
 .5پارامترهای ارزیابی عملکرد الگوریتم پيشنهادی
گیرنده  GPSبا دريافت سیگنال از ماهواره ،مدت زمان
حركت آن از ماهواره تا گیرنده را بهدست ميآورد .در واقع
گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن
مقايسه ميكند .از اختالف اين دو زمان و با در دست داشتن
سرعت حركت سیگنال (برابر با سرعت نور) فاصله گیرنده از
ماهواره تعیین ميگردد .به فاصله بین ماهواره و گیرنده كه به
كمک اندازه گیري تأخیر در دريافت سیگنال بهدست ميآيد،
شبه فاصله ميگويند زيرا خطاي زماني در هر دو ساعت گیرنده و
ماهواره باعث ميشود كه فاصله اندازهگیري شده با فاصله واقعي
بین ماهواره و گیرنده تفاوت داشته باشد.
با توجه به مشخص بودن موقعیت دقیق ماهوارهها ميتوان
خطاي ناشي از شبه فاصله را با حل حداقل چهار معادله به دست
آورد .با بهدست آمدن خطا ،ميتوان پارامترهاي موقعیت را تعیین
و ساعت گیرنده را تصحیح كرد ] .[47برخي گیرندههاي پیشرفته
اطالعات چندين ماهواره را همزمان دريافت ميكنند و به اين
ترتیب بر دقت محاسبات خود ميافزايند.
از اين رو يکي از پارامترهاي ارزيابي الگوريتم پیشنهادي،
توانايي آن در افزايش تعداد ماهوارههاي شناسايي شده است .در
مراجع ] [45و ] [48نیز به اين مسئله بهعنوان يکي از پارامترهاي
ارزيابي روشهاي ضدجمینگ اشاره ميگردد.

()44

RMS  sqrt mean z (k )  S (k ) 2 



 .0نتایج شبيه سازی
شکل  1طیف فركانسي سیگنال  GPSرا در حالت بدون تداخل
نشان ميدهد .همانطور كه پیشتر اشاره شد سیگنال از  RFبه
 IFمنتقل شده است .در نتیجه اكنون فركانس مركزي حول
 425 MHzميباشد .شکلهاي  7و  ،8به ترتیب طیف فركانسي
سیگنال آلوده شده به تداخل و سیگنال  GPSكه تداخل آن به
كمک شبکه عصبي  MLPحذف گرديده است را نشان ميدهند.
با وجود آنكه طیف سیگنال اندكي تخريب شده ،اما همچنان
قادر به شناسايي بیش از چهار ماهواره جهت حل معادالت
موقعیت ميباشد .شکل  3تعداد ماهوارههاي شناسايي شده قبل
و بعد از اعمال الگوريتم را متناظر با تغییر فركانس جمر حول
فركانس مركزي سیگنال  GPSدر بازه  325تا  025مگاهرتز نشان
ميدهد .مشاهده ميشود در حاالت موثر جمر (نزديکتر به
فركانس مركزي) ،بیشترين بهبود حاصل شده و در همه حالتها
بیش از چهار ماهواره شناسايي شدهاند .در نتیجه گیرنده قادر به
دريافت اطالعات كافي براي حل معادالت موقعیت ميباشد.
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شکل :43ماهوارههاي شناسايي شده قبل و بعد از اعمال الگوريتم بر
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همچنین شکل  43همین مسئله را متناظر با تغییر دامنه
سیگنال (كه در مقادير  JSRظاهر ميشود) ،نشان ميدهد .واضح
است كه قبل از اعمال الگوريتم با افزايش میزان  ،JSRخطا
افزايش مييابد و ماهواره هاي كمتري شناسايي خواهند شد .اما
استفاده از شبکه عصبي پیشنهادي ،حالت يکساني را براي همه
مقادير  JSRدر بازه  05 -53dBفراهم ميكند كه اين مسئله به
معناي مقاوم بودن الگوريتم در برابر افزايش توان جمر است.
جدول  ،0مقدار  RMSرا طبق رابطه ( )44براي توانهاي مختلف
جمر نشان ميدهد كه در تمامي حالتها حداقل چهار ماهواره
شناسايي شدهاند .همچنین مقادير  RMSبراي تبديل بسته
موجک ( )WPTنیز در اين جدول آمده است .طبق مرجع ]،[43
الگوريتم هاي متفاوتي براي كاهش اثر تداخل مبتني بر بسته
موجک وجود دارند .در اينجا از تبديل بسته موجک با موجک
مادر  Sym8كه در سطح  5تجزيه شده (در حالت آستانه دهي
نرم) ،استفاده ميگردد (اين انتخاب در مقايسه با چهار حالت
ديگر براي موجک مادر صورت گرفته و به دلیل حصول بهترين
نتیجه در افزايش تعداد ماهوارههاي شناسايي شده بوده است).
همانطور كه جدول  3نشان ميدهد شبکه عصبي
پیشنهادي نسبت به  WPTبه طور متوسط  44238درصد بهبود
حاصل نموده است.

CWI signal
6

0.5

0
0

شکل  :3ماهوارههاي شناسايي شده قبل و بعد از اعمال الگوريتم بر
حسب تغییرات فركانس جمر

.6

43 dB
%44283

45 dB
%44254

53 dB
%45208

55 dB
%45234

13 dB
%45247

نتيجه گيری

توان سیگنال دريافتي  GPSدر سطح زمین ،كمتر از سطح
نويز حرارتي گیرنده است ،از اين رو اين سیگنال به شدت در
معرض تداخلهاي ناخواسته يا عمدي قرار ميگیرد .با وجود
آنكه به نظر ميرسد تداخل تک تون يکي از انواع ساده تداخلها

باشد ،رديابي و حذف آن همچنان مورد توجه است زيرا عملکرد
سیستم  GPSرا به شدت تخريب ميكند و همچنین بهسادگي
قابل تولید ميباشد .در اين مقاله روشي مبتني بر شبکه عصبي
 MLPجهت كاهش اثر تداخل تک تون در سامانه ناوبري GPS
ارائه گرديد .كارايي روش مذكور به كمک تعداد ماهوارههاي
شناسايي شده (در دو حالت تغییر فركانس و تغییر دامنه جمر) و
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[17] Y. He, R. Martin and A. M. Bilgic, “Approximate Iterative Least
Squares Algorithms for GPS Positioning”, IEEE Conference on
Signal Processing and Information Technology, pp.231-236, 2010.
[18] R. Wu, R. Xu, D. Lu and J. Yu, “STAP Compensation Technique
based on Homomorphic Filtering in GPS”, IEEE Conference on
Phased Array Systems and Technology, pp.841-845, 2010.
[19] E. Pardo, M. A. Rodriguez-Hernandez and J. J. Perez-Solano,
“Narrowband Interference Suppression using Undecimated
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نیز میزان مشابهت سیگنال تخمین زده شده با سیگنال ورودي
 شبکه عصبي پیشنهادي نسبت به، در پارامتر اخیر.بررسي شد
 (كه يکي از انواع روشهاي كاهش اثر تداخل به كمکWPT
 درصد بهبود حاصل نموده45  حدود،)تبديل موجک ميباشد
 مقاوم، همچنین نتايج حاصل از اعمال الگوريتم پیشنهادي.است
) و05-53dB بودن آن در برابر افزايش توان جمر (در بازه
تغییرات فركانسي و نیز توانايي شناسايي بیش از چهار ماهواره
.جهت حل معادالت موقعیت را نشان ميدهد
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