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ارائه یک روش ترکیبی برای مقابله با جمینگ موج پیوسته در گیرندههای GPS
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 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2استاد ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،92/08/22 :پذیرش)95/02/12 :

چکیده
مقابله با جمینگ از مهمترین مباحث مطرح در حوزه  GPSمیباشد .از آنجا که جمینگ موج پیوسته ( ،)CWمتداولترین نوو جمینوگ
در این حوزه محسوب می شود ،در این مقاله یک روش ترکیبی برای حذف اثر این نو جمینگ ارائه شده اسو ..روش پینونهادی یوک روش
نرمافزاری قابل پیادهسازی در پردازنده دیجیتال گیرنده  GPSمی باشد که از فیلتر شکاف با پاسخ ضربه نامحدود و نیوز تبودیل موجوک بورای
زدودن اثر جمینگ بهره میگیرد .از ویژگیهای روش ارائهشده ،میتوان به دق .باالی مکانیابی و نیز حجم محاسباتی کم (در نتیجه سورت.
پردازش باال) اشاره کرد .نتایج شبیهسازی روی دادههای واقعی جمعآوری شده از یک گیرنده تک فرکانسه  ،GPSننان میدهد که در حضوور
جمینگ  ،CWدق .مکانیابی گیرنده مجهز به سامانه پیننهادی ،مقدار  28/5درصد نسب .به گیرنده مجهز بوه سوامانه اسوتاندارد ،پینورف.
داشته اس..
واژههای کلیدی :تبدیل موجک ،جمینگ ،فیلتر شکاف ،گیرنده .GPS

 -1مقدمه
1

سامانه موقعی .یواب جهوانی ( ) GPSبوهدلیول بهورهگیوری
از مخوابرا ییووس گسوترده دارای یووک مقاومو .اتووی در برابوور
جمینگ میباشد .اما وقتی که تووان جمینوگ از بهوره پردازشوی
 ،GPSفراتر رود کارآیی این سامانه ییوس گسوترده در مقابلوه بوا
جمینگ ،دچار اف .شودیدی مویشوود .در چنوین شورایطی بوه-
کارگیری یوک روش مقابلوه بوا جمینوگ در گیرنودههوای ،GPS
ضروری میباشد [.]1-3
روشهای گوناگونی برای مقابله با جمینگ وجوود دارنود کوه
در سطوح مختلس گیرنده ،بهکار گرفته میشوند :روشهای سطح
آنتن به گروهی از روشها ایالق میشود که از آنتنهای آرایوهای
و پردازش فضایی برای مقابله با جمینگ بهره میگیرنود [.]4-7
این روشها برای مقابله با انوا جمینگ مناسب میباشند .تحمیل
سخ.افزار اضافی به گیرنده و نیز حجم محاسوباتی بواال ،کواربرد
این روشها را محدود مویکنود [ .]7روشهوای سوطح مودار بوه
روشهایی گفته میشود کوه در یراحوی تقویو.کننوده بوا بهوره
خودکار ( )8AGCگیرنده ،درنظر گرفته میشوند .این روشهوا بوه
لحاظ وسع .کاربرد و نیز اثربخنی ،دارای محدودی .زیادی بوده
* رایانامه نویسنده مسئولM_Mosavi@iust.ac.ir :

1 -Global Positioning System
2 -Automatic Gain Control

و استفاده از آنها متداول نمویباشود [ .]2روشهوای مبتنوی بور
پردازش سیگنال ،به تنوان پرکواربردترین روشهوا بوه دو دسوته
روشهای پس از همبستهگیری 3و پیش از همبستهگیری 4تقسیم
میشوند .روشهای پس از همبستهگیری بوه روشهوایی ایوالق
میشود که در یراحی حلقههای ردیابی 5گیرنوده بوهکوار گرفتوه
میشوند .این روشها صرفاً برای مقابله با جمینوگهوای بوا تووان
پایین کاربرد دارند [ .]9اموا متوداولتورین روشهوای مقابلوه بوا
جمینگ در گیرندههای  ،GPSروشهای پیش از همبسوتهگیوری
میباشند که به پردازش سیگنال  IFدیجیتال در خروجوی مبودل
آنالوگ به دیجیتال گیرنده ( )6ADCمیپردازند [.]9
روشهووای پوویش از همبسووتهگیووری تموودتاً از فیلترینووگ
زمان -فرکانس [ ]11-15و یوا از فیلترینوگ تطبیقوی []16-88
برای حذف جمینگ استفاده میکننود .در روشهوای مبتنوی بور
فیلترینگ زمان -فرکانس ،سیگنال آلووده بوه جمینوگ ،بوهیوور
همزمان در دو حوزه زمان و فرکانس مورد ارزیابی قرار مویگیورد.
این روشها که قابلی .شناسایی و حذف انوا جمینگ باریک باند
را دارنوود ،تمومواً از ابزارهووایی نظیوور تبوودیل فوریووه کوتوواه زمووان

3 -Post-Correlation
4 -Pre-Correlation
5 -Tracking
6 -Analog to Digital Converter
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( ،]11- 11[ )1STFTبانووک فیلترهووا ،]18[ 8تبوودیل موجووک
[9و  ]13و پووردازش زیرفضووا [14و  ]15اسووتفاده موویکننوود .در
روشهای مبتنی بر فیلترینگ تطبیقی ،یک تخمینگور ،سویگنال
جمینگ را در حووزه زموان ،تخموین زده و از سویگنال دریوافتی
حذف میکند [ ]16-12و یا یک فیلتر شکاف 4به حذف سویگنال
جمینگ ،در حوزه فرکانس میپردازد [ .]12-88این روشها نیز
قابلی .حذف جمینگ باریک باند را دارند و به دلیل سوادگی ،بوار
محاسووباتی انوودق و قابلیوو .پیووادهسووازی روی پردازنوودههووای
ارزانقیم ،.مورد توجه میباشند .منکل اساسی این روشها ،اف.
کووارآیی آنهووا در موقعیوو.هووایی اسوو .کووه جمینووگ ،از پوویش
شناسایی ننده باشد .به تبار دیگر اگر جمینگ ساختار غیرقابل
پیشبینی داشته باشد ،ایون روشهوا کوارآیی مناسوبی نخواهنود
داش.]19[ .
متداول تورین ابوزار بورای مقابلوه بوا جمینوگ مووج پیوسوته
( ،)5CWفیلترهووای شووکاف موویباشووند [ .]19-81امووا بووه دلیوول
محدودی.های محاسباتی پردازنده دیجیتال گیرنده  ،GPSتور
این فیلترها نمیتواند بینهای .کوچک درنظر گرفته شود .لذا این
فیلترها به همراه حذف جمینگ ،همینه بخشهایی از سویگنال
 GPSرا نیز حذف میکننود (پدیوده نوویز خوودی .)6ایون پدیوده
موجب کاهش کیفی .سیگنال بازیابی شده میشود و نهایتاً دق.
مکانیابی گیرنده را کاهش میدهد.
در این مقاله یک روش ترکیبی پیش/پس از همبسوتهگیوری
برای مقابله با جمینگ ارائه شده اس .که با استفاده از یک فیلتور
با پاسخ ضربه نامحدود ( )7IIRدر بخش پیش از همبسوتهگیوری،
سعی در کاهش اثر نوویز خوودی فیلترینوگ شوکاف داشوته و بوا
استخدام یک واحد محاسباتی مبتنی بر تبودیل موجوک گسسوته
( )2DWTدر بخش پس از همبستهگیوری ،بوه مقابلوه بوا کواهش
دق .گیرنده (در اثر وجود جمینگ و نیز در اثر پدیده نویز خودی
فیلتر شکاف) میپردازد .در این مقاله همچنین بهترین موجوک و
مناسبترین سطح پردازش برای بخش پس از همبستگی محاسبه
شوده اسوو ..سوواختار پینوونهادی ،همکنووین امکووان کوواهش بووار
محاسباتی سامانه ضدجمینگ در اثر خاموش کردن بخوش پویش
از همبستگیگیری (در مواجهه با جمینگهای کم توان که صورفاً

1 -Short-Time Fourier Transform
2 -Filter Banks
3 -Wavelet Transform
4 -Notch Filter
5 -Continuous Wave
6 -Self-Noise
7 -Infinite Impulse Response
8 -Discrete Wavelet Transform

بر دق .گیرنده تواثیر مویگذارنود) و در نتیجوه افوزایش سورت.
محاسبا را فراهم میآورد.
ساختار مقاله پیشرو به این صور اسو .کوه در اداموه و در
بخش دوم ،ساختار سیگنال  GPSو نیز جمینگ  CWمورد بررسی
قرار میگیرند .در بخشهای سووم و چهوارم بوهترتیوب ،مفواهیم
مرتبط با فیلتر شکاف و  DWTشرح داده میشوند .بخوش پونجم
به معرفی روش پینونهادی مویپوردازد .در بخوش شنوم ،نتوایج
شبیهسازی روش پیننهادی ،روی دادههوای واقعوی مسوتخرج از
یک گیرنده  GPSارائه میشوند .در بخش پایانی ،نتیجهگیری بیان
خواهد شد.

 -2ساختار سیگنال  GPSو جمینگ
در یک محیط آلوده به جمینگ ،سیگنال دریاف.شده توسوط
گیرنده  GPSاز سه جزء اساسی تنکیل میشود :سویگنال ،GPS
نویز و سیگنال جمینگ .سیگنال دریافو .شوده پوس از تقویو،.
فیلتر شدن ،کاهش فرکانس و تنظیم دامنه ،به کمک یوک ADC
به فرم دیجیتال تبدیل میشود:
() 1

)r(k)=s(k)+j(k)+w(k

که در این رابطه r(k) ،نسخه دیجیتال سیگنال دریافتی بوده،
) j(k) ،s(kو ) w(kبووه ترتیووب نسووخه دیجیتووال سوویگنال ،GPS
جمینگ و نویز میباشوند .تووان نوویز برابور  σw2در نظور گرفتوه
میشود .سیگنال  GPSرا میتوان یبق رابطه ( )8بیان نمود:
()8

)s(k)= 2Ps D(k)CA(k)cos(2πf IFk+θ

در رابطووه ( fIF ،Ps ،)8و  θبووه ترتیووب توووان ،فرکووانس و فوواز
سیگنال  IFدیجیتال میباشوند CA(k) .مبوین کود  C/Aبوا دوره
تناوب 1 msecو ) D(kمبین پیام ناوبری با دوره تنواوب 81 msec
اس..
همووانیووور کووه قووبالً اشوواره شوود ،جمینووگ  CWیکووی از
پرکاربردترین اقسام جمینگ اسو .کوه تلیوه گیرنودههوای GPS
استفاده میشود .دو شکل متداول جمینوگ  ،CWجمینوگ مووج
پیوسته توکتوون ( )9SCWIو جمینوگ مووج پیوسوته چنودتون
( )11MCWIاس:.
()3

) jSCWI (k)= 2PJ cos(2πf J k+θJ
n

()4

) 2PJi cos(2πf Ji k+θ Ji



=)jMCWI (k

i=1

9- Single-Tone Continuous Wave Interference
10- Multi-Tone Continuous Wave Interference
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که در این روابط fJ ،PJ ،و  θJبه ترتیب تووان ،فرکوانس و فواز
جمینگ میباشود .انودیس  iبیوانگور شوماره جمینوگ (در نوو
چندتون) اس ..مزی .تمده جمینوگ  CWایون اسو .کوه تووان
خروجی جمرها در این حالو .مویتوانود در یوک ییوس باریوک،
متمرکز شود .بنابراین جمرهای  CWنسب .به جمرهای پهنباند،
باریکباند و یا جاروبی با تووان خروجوی یکسوان ،قابلیو .ایجواد
اختالل در فواصل دورتر را دارند؛ یا برای یک فاصله منخص ،یک
جمر  CWمیتواند کوچکتر و سبکتر از انوا دیگر جمر باشد.
جمینگ  CWچندتون ،میتواند شامل تعدادی تون با توان و
فواصل فرکانسی یکسان و یا غیریکسان باشد .بایود توجوه داشو.
که لزوماً افزایش تعدادتونهای جمینگ چندتون ،منجر به افزایش
کارآیی جمینگ نخواهد شد؛ چراکه در این حال ،.توان جمر بین
تونهای مختلس تقسیم میشود .به تبار دیگر افزایش بویرویوه
تعداد تونها میتواند توان هر تون را بهنحووی کواهش دهود کوه
دیگر اثر تخریبی الزم روی گیرنده را نداشته باشد.

دارد:
()5

1+α 1-2βz-1 +z-2
2 1-β(1+α)z-1 +αz-2

=)H(z

در ایوون رابطووه ،اگوور  αو  βبووهگونووه ای انتخوواب شوووند کووه
قدرمطلق مقادیر آنها کوچکتر از  1باشد ،منکل ناپایداری فیلتر
 IIRحل خواهد شد .پارامترهای  αو  βبوهترتیوب تعیوین کننوده
پهنای باند  -3 dBفیلتور شوکاف ( )BWو فرکوانس شوکاف ()ωN
میباشند:
)1-tan( BW 2
)1+tan( BW 2

()6
()7

=α

β=cos(ωN ) ; ωN 0,π

البته پارامترهای تمق و تر شکاف فیلتر یراحی شوده در
[ ]81در شرایط مختلس جمینگ ،بازتنظیم میشوند که ایون امور
موجب افزایش پیکیدگی محاسوباتی بخوش مقابلوه بوا جمینوگ
مرجع مذکور شده اس..

 -9فیلتر شکاف

 -4تبدیل موجک گسسته

متووداولتوورین ابووزار مقابلووه بووا جمینووگ  CWفیلتوور شووکاف
میباشد .فیلترهوای شوکاف بوا پاسوخ ضوربه محودود ( )1FIRبوه
سادگی قابل یراحی و پیادهسازی روی پردازنودههوای دیجیتوال
هستند ،اما تر زیاد این فیلترها موجوب مویشوود بخوشهوای
زیادی از سیگنال  GPSبه هموراه حوذف جمینوگ ،از بوین بورود
[ .]19درواقع نویز خودی زیاد این فیلترها ،مانع بهکارگیری آنها
در کاربردهای ضدجمینگ  GPSمیشود .اما فیلترهای شکاف IIR
میتوانند به گونهای یراحی شوند که باند بسیار بواریکی را تحو.
تاثیر قرار دهنود و بودین ترتیوب بخوشهوای بسویار کووچکی از
سیگنال  GPSرا در حین فرآیند حذف جمینگ تخریوب نماینود.
منکل اصلی فیلترهای  IIRاحتمال ناپایداری آنها در اثر انتخاب
ضرایب نامناسب فیلتر اس ..در واقع هنگوام حوذف جمینوگ در
گیرنده  ،GPSممکن اس .شورایطی بوه وجوود آیود کوه در یوی
فرآیند تنظیم تطبیقی فرکانس ،تمق شکاف و پهنای باند فیلتور،
ضرایب حاصل موجوب ناپایوداری فیلتور گردنود .در ایون حالو،.
خروجی فیلتر به اشبا میرود (به دلیل ظهور مقادیر بینهای ).و
تملیا فیلترینگ متوقس میگردد .به این ترتیب داده مورد نیواز
برای بخشهای بعدی فراهم نمیشود و خروجی در بخش ناوبری
ظاهر نمیگردد.

یکی از ابزارهای متداول بورای حوذف نوویز ،تبودیل موجوک
میباشد .این تبدیل که بر اساس تجزیه سیگنال به اجزای اصولی
به کمک یک سری توابع پایه محلی بنا نهاده شده اسو ،.امکوان
بررسی سیگنال در دو حوزه زمان و فرکانس (بهصور همزموان)
را میدهد .این توابع محلوی از انتقوال و مقیواسدهوی یوک توابع
موجک مادر بهوجود میآیند .از این رو سیگنال اولیه میتواند به-
صور ترکیب خطی از موجکهای محلی ،در حوزههوای زموان و
فرکانس بیان شود .در  ،DWTموجک مادر بوهصوور رابطوه ()2
تعریس میشود:

در این قسم .یک فیلتر  IIRمرتبه  8برای بوه کوارگیری در
بخش پیش از همبستهگیری سامانه جمینگ ،انتخاب شده اسو.
[ ]81که قابلی .تنظیم مستقل فرکانس شکاف و تر شکاف را
1 -Finite Impulse Response

()2

t-kτ 0s0j
)
s0j

(ψ

1
s0j

=)ψ j,k (t

که در این رابطه j ،و  kبه ترتیب مضارب صحیح مقیاس پایه
 s0و انتقال پایه  τ0هستند .توابوع موجوک دارای ییوس فرکانسوی
میانگذر میباشند .بنابراین ،در تمل ،پوشش کل بازه فرکانسی تا
فرکانس صوفر ،غیورممکن اسو ..بورای حول ایون منوکل توابوع
مقیاسدهی ) φ(tکه مانند فیلتر پایینگوذر مویباشوند ،در کنوار
توابع موجک استفاده میشوند.
()9

)(k)φ(2 j+1t-k

j+1

()11

)(k)φ(2 t-k

j+1

j+1

g
k

=)ψ(2 jt

h
k

=)φ(2 t
j

که در این روابط ،ضرایب ) g(kو ) h(kبه ترتیب تنکیل یک
فیلتر باالگذر به نام فیلتر موجک و یک فیلتور پوایینگوذر بوهنوام
فیلتر مقیاسدهی میدهند .نحوه تجزیه سویگنال در  ،DWTبوه
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بخش ضدجمینگ (در روشهای صرفاً مبتنی بر پردازش پیش از
همبستهگیری) میشود.

کمک این فیلترها در شکل ( )1آمده اس..

در این مقاله سعی شده اس .تا یرحی ارائه شوود کوه موانع
پیکیده تر شدن بخش فیلترینگ (پیش از همبستهگیری) گوردد.
این یرح ضمن استفاده از ابزارهای ساده ،کارآیی بواالیی را بورای
مقابله با جمینگ دارد .در واقع نوآوری یرح ارائوه شوده ،تقسویم
وظیفه مقابله با جمینگ بوین دو بخوش در گیرنوده اسو :.یکوی
بلوق مقابله قبل از رهیابی (مانند بسیاری از روشهای موجود توا
کنون) و دیگری بلوق حول معوادال نواوبری .کموک گورفتن از
بلوق دوم موجب میشود که دیگر نیوازی بوه پیکیودهتور کوردن
بلوق اول برای حذف هرچه دقیوقتور جمینوگ قبول از رهیوابی
نباشد .در واقع کافی اس .تا بلوق اول صرفاً بتواند حداقل نیازهوا
را برآورده کند .در اینصور  ،بلوق دوم آثار باقیمانده جمینگ و
نیز آثار ناشی از بلوق اول را رفع خواهد نمود.

شکل ( .)1تجزیه سیگنال به کمک

DWT

وقتی سیگنال به کمک تبدیل موجوک تجزیوه شود ،ضورایب
بهدس.آمده ،آستانهدهی میشوند و به ایون ترتیوب زیربانودهوای
نامطلوب از بین میروند .از آنجایی کوه در حوذف نوویز دادههوای
موقعی .گیرنده  ،GPSتناصر فرکانس باال بایود حوذف شووند توا
دادههای دریافتی هموار گردند ،لذا آستانهدهی به نحووی صوور
موویگیوورد تووا بخووش فرکووانس پووایین سوویگنال بازیووابی شووود.
نهایتاً سیگنال مطلوب از تجمیع تمامی ضرایب آستانهدهی شوده
حاصل میگردد:
()11

)(k)φ(2 j-1t-k)+γ j-1 (k)ψ(2 j-1t-k

j-1

λ
k

=)f(t

شکل ( )8ساختار سامانه ضدجمینگ پیننهاد شوده در ایون
مقاله را ننان میدهد .نحوه تملکرد سوامانه پینونهادی بوه ایون
صور اس .که اگر تعداد ماهوارههای شناسوایی شوده در بخوش
رهیابی 1کمتر از  4باشد ،وضعی .کلید موجود در بلووق نخسو.
به حال ON .تغییر پیدا میکند و فیلتر شکاف به حذف جمینوگ
 CWمیپردازد (همانیور که قبالً نیز اشاره شد بحث این مقالوه،
شناسایی منخصههای جمینگ نیس .و بنابراین بخش شناسوایی
فرکانس جمینگ که قبول از بلووق فیلتور شوکاف قورار دارد ،در
اینجا آورده ننده اس .).سپس سیگنال بازیوابیشوده ) ŝ(kوارد
بخش رهیوابی مویشوود و پوردازشهوای معموول گیرنوده ،روی
سیگنال بازیابیشده صور میپذیرد.

درایون رابطوه f(t) ،سویگنال مطلووب بووده و ) λ(kو )γ(k

که
ضرایب آستانهدهی شده میباشند.

 -1روش پیشنهادی
ایده تمامی روشهای حذف جمینگ مبتنی بر فیلتر شوکاف،
قرار دادن یک شکاف در فرکانس وقو جمینگ اسو.]12-88[ .
تالش همه این روشها ،حذف جمینگ با کمترین تلفوا ممکون
اس ،.به گونه ای که کمترین بخنهای سیگنال اصلی ،در فرآینود
جمینگ زدایی ،آسیب ببیند .در واقع در هریوک از ایون روشهوا،
سعی شده تا فیلتر شکافی ارائه شود کوه نسوب .بوه نمونوههوای
پینین ،باریکتر (دقیقتر) باشد ،منکل پایوداری نداشوته باشود و
باندها و فرکانسهای مجاور را تح .تاثیر قورار ندهود .ایون رونود
که تالشی برای رسیدن بوه یوک شوکاف ایودهآل اسو ،.موجوب
پیکیدهتر شدن یراحی فیلتر مذکور و در نتیجوه پیکیوده شودن

شکل( .)2سامانه ضدجمینگ پیننهادی.

قبل از آنکه به توضیح تملکرد بلوق دوم سامانه ضدجمینگ
پرداخته شود ،ضرور استفاده از چنین بلوکی شرح داده خواهود
شد .هنگوامی کوه جمینوگ روی مویدهود ،بهوره  AGCگیرنوده
بهصور خودکار کاهش مییابد تا دامنوه سویگنال ورودی ADC
در سطح مطلوب حفظ گردد .این امر موجوب مویشوود سویگنال
 GPSکمتر از حال .تادی (تدم حضور جمینگ) تقویو .شوود و
1- Acquisition
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در نتیجه نسوب .حامول بوه نوویز ( )C/N0در ورودی حلقوههوای
ردیابی کاهش یابد (اثور اول) .از یورف دیگور ،بوه دلیول کواهش
کیفی .سیگنال دریافتی ،تعداد مواهوارههوای شناسوایی شوده در
بخش رهیابی کاهش مییابد (اثر دوم) .اگور تعوداد مواهوارههوای
رهیابی شده کمتر از  4گردد ،تملکرد گیرنده مختل میشود ،ولی
اگر تعداد ماهوارههای رهیابی شده به کمتر از  4مواهواره کواهش
پیدا نکند ،صرفاً دق .گیرنده تح .تاثیر قرار میگیرد:
()18

ΔP=(GTG)-1GTΔρ

توسط ماژول  RFدر یک ترکیبکننده ،ترکیب میشود .سویگنال
ترکیب شده به گیرنده تزریق میشوود و خروجوی  ADCگیرنوده
(سیگنال  IFدیجیتال) به یک گیرنده نرمافزاری وارد میشوود توا
مراحل رهیابی ،ردیوابی و حول معوادال نواوبری در ایون بخوش
صووور پووذیرد .اسووتفاده از گیرنووده نوورمافووزاری ،امکووان انجووام
آزمایشهای بینتر در زمان کمتر را میدهد .پارامترهای گیرنوده
نرم افزاری ،دقیقاً مطابق موارد متناظر در گیرنوده واقعوی تنظویم
میشوند.

که در این رابطه ΔP ،مقدار خطای موقعی.یابی میباشد کوه
به ماتریس هندسوی )G( 1و خطوای شوبه فاصوله )Δρ( 8وابسوته
اس ..در واقع در هنگام جمینگ خطای شبه فاصله به دلیول اثور
اول جمینگ ،افزایش مییابد و ماتریس هندسی به دلیل اثور دوم
جمینگ ،تغییر میکند که هردو ،موجب افوزایش خطوای تعیوین
موقعی .میشوند.
از آنجووایی کووه هوور بلوووق حووذف جمینووگ پوویش از
همبستهگیری (در اینجا فیلتر شوکاف) در حوین فرآینود حوذف
جمینگ ،بخشهایی از سیگنال را نیوز حوذف مویکنود ،کیفیو.
سیگنال بازیابیشده در حین فرآیند حذف نیز کاهش پیدا میکند
(اثر سوم) ،که این امر همکنین موجب کواهش مقودار  C/N0و در
نتیجه کاهش دق .گیرنده میگردد.
با توجه به سه مورد کر شوده در بواال ،ضورور اسوتفاده از
بلوق دوم سامانه ضودجمینگ پینونهادی ،بوه خووبی منوخص
میشود .این بلوق با زدودن نویز دادههای مکوانیوابی ،سوعی در
مقابله با آثار جمینوگ روی دقو .گیرنوده دارد .اموا از آنجوا کوه
گیرنده باید به صور بالدرنگ 3تمل کنود ،الزم اسو .ابزارهوایی
که برای بلوقهای اول و دوم بهکار گرفته میشوند ،بار محاسباتی
زیادی را به سامانه تحمیل نکنند .در این مقاله فیلتر شوکاف ،IIR
مرتبه دوم (مطابق توضیحا بخش  )3برای بلووق اول و تبودیل
 DWTبا تعداد سطوح پردازشی اندق و با استفاده از سوادهتورین
موجک (مطابق توضیحاتی که در بخش بعدی خواهد آمد) ،بورای
سامانه ضدجمینگ پیننهادی بهکار گرفته شدهاند.

 -9نتایج شبیهسازی
برای ارزیابی تملکرد سوامانه ضودجمینگ پینونهادی ،یوک
بستر آزماینگاهی مطابق شوکل ( )3فوراهم آورده شود .سویگنال
 GPSتوسط آنتن مربویه دریاف .میشود و با جمینگ تولید شده

شکل( .)9بستر آزماینگاهی جه .جمعآوری دادههای واقعی.

برای ارزیابی تملکرد سوامانه پینونهادی ،دو نوو جمینوگ
 SCWIو  MCWIبا نسب .تووان جمینوگ بوه سویگنال ()4JSR
معادل  31-55 dBبه دادههای واقعی افزوده شدهاند .اولین معیوار
ارزیابی ،تعداد ماهوارههای بازیابی شده اس ..برای اینکه گیرنوده
بتواند مکان سه بعودی خوود را منوخص کنود بوه حوداقل چهوار
ماهواره نیواز دارد .لوذا سوامانه پینونهادی ،در صوورتی تملکورد
ضدجمینگ موفقی خواهد داش .که تحو .شورایط تعریوسشوده
جمینگ ،بتواند بهگونهای تمل کنود کوه گیرنوده حوداقل چهوار
ماهواره را رهیابی نماید.
معیار دوم ،بررسی وجود یک بینینه قابل تمایز در تابع ابهام
) S(τ,FDمیباشد .در تابع ابهام τ ،بیوانگر تواخیر بوین کود  C/Aو
کپی متناظر تولید شوده در گیرنوده بووده و  FD=fif+fDاسوfD ..
بیانگر فرکانس داپلر میباشد.
کیفی .سیگنال  IFدیجیتال بازیابی شده نیز باید بوه کموک
معیار میانگین مربع خطا ( )5MSEمورد بررسی قرار گیرد (معیوار
سوم):
()13

2

N

ˆ

) s(k)-s(k
k=1

1
N

=MSE

معیار چهارم ،دق .موقعی.یابی گیرنده میباشد .از آنجوایی
1 -Geometry Matrix
2 - Pseudo-Range
3-Real-Time

4 -Jamming to Signal Power Ratio
5 -Mean Square Error
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که هدف نهایی گیرنده شناسایی مکان خوود بوا بینوترین دقو.
ممکن اس ،.لذا این معیار باید بهدق .بررسی شود .در این مقالوه
مقدار  RMSخطای مکانیابی گیرنده در حال .بهکارگیری سامانه
پینوونهادی بووا حالوو .بووهکووارگیری تنهووای فیلتوور شووکاف [،]81
در مختصا  N ،Eو Uو نیز در حال .مجمو ( ،)Tمقایسوه شوده
اس..
Np

2

()14

)  (p -m
i

i

i=1

1
Np

= RMSE

شکل ( RMS .)4خطای گیرنده برای سطوح مختلس تجزیه در .DWT

که در این رابطه Np ،مبین تعداد دادههای اندازهگیری شوده،
 piمبین موقعی .واقعی گیرنده و  miمبین موقعیو .تخموین زده
شده ،گیرنده میباشند .الزم بوه کور اسو .کوه موقعیو .واقعوی،
توسط یگ گیرنده دقیق دوفرکانسه اندازهگیری شده اس..

همووانیووور کووه از شووکل پیداسوو ،.میووزان  RMSخطووای
موقعی.یابی برای سطوح تجزیه بزرگتر از  ،4تقریبا ثاب .اسو .و
کاهش چندانی پیدا نمیکند .لذا سطح تجزیوه  L=4بورای بلووق
دوم سامانه ضدجمینگ ،انتخاب بهینهای میباشد و مویتوانود بوا
حجم محاسبا اندق ،دق .مناسبی را نتیجه دهد.

قبل از ارزیوابی تملکورد سوامانه پینونهادی ،ابتودا بایود بوه
یراحی بهینه بلوق دوم سامانه ضدجمینگ پرداخته شود .در گام

بهمنظور انتخاب موجوک موادر ،مقودار دقو .گیرنوده در دو
حال .جمینگ کر شده در باال ،برای موجوکهوای مختلوس (بوا
تمق تجزیه  ،)L=4اندازهگیوری و در جودولهوای ( 1و  )8آموده
اس..

اول و برای تعیین تعداد سطوح تجزیه موجوک ( ،)Lمقودار دقو.
گیرنده (به کمک رابطه ( ))14برای سطوح مختلس تجزیوه ،در دو
حال .جمینگ تکتون با ( JSR=55 dBتووان بینوینه جمینوگ)
و جمینووگ چنوودتون بووا ( JSR=30 dBتوووان کمینووه جمینووگ)
اندازهگیری و در نمودارهای شکل ( )4آورده شده اس..

جدول ( RMS .)1خطای گیرنده برای موجکهای مختلس (در حضور جمینگ تکتون با .)JSR=55 dB
نوع موجک

Haar
)(lf=2

Db10
)(lf=20

Sym8
)(lf=16

Rbio6.8
)(lf=18

Bior6.8
)(lf=18

Coif5
)(lf=30

Dmey
)(lf=102

)RMS (E

5/39

6/42

6/66

6/21

6/24

2/81

13/65

)RMS (N

11/11

11/21

11/61

11/57

11/54

11/21

16/21

)RMS (U

11/88

12/89

11/93

11/81

11/84

81/82

15/11

)RMS (T

9/64

13/18

9/92

11/11

11/11

14/35

15/81

خطای موقعیت ()m

جدول ( RMS .)2خطای گیرنده برای موجکهای مختلس (در حضور جمینگ چندتون با .)JSR=30 dB
نوع موجک

Haar
)(lf=2

Db10
)(lf=20

Sym8
)(lf=16

Rbio6.8
)(lf=18

Bior6.8
)(lf=18

Coif5
)(lf=30

Dmey
)(lf=102

)RMS (E

6/19

7/18

7/88

7/41

7/44

2/76

7/94

)RMS (N

11/26

11/58

11/48

11/37

11/34

11/64

16/69

)RMS (U

14/97

12/22

14/12

14/83

14/82

81/93

17/81

)RMS (T

11/86

13/39

11/31

11/35

11/37

14/78

14/52

خطای موقعیت ()m

در جوودولهووای ( 1و  lf ،)8مبووین یووول فیلتوور موجووک
برای حاال مختلس اسو ..هموانیوور کوه مالحظوه مویشوود،
موجک  Haarبا وجود داشتن کمترین یول فیلتر (کمترین حجم

محاسباتی) بینترین دقو .مکوانیوابی را در بوین موجوکهوای
مختلس دارد .دلیل این امر را میتوان ساختار مناسب ایون فیلتور
برای استخراج مولفههای فرکانس پایین دادههای موقعی ،.تنوان
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نمود .لذا موجک مادر  Haarبرای بهکارگیری در بلوق دوم سامانه
ضدجمینگ ،انتخاب شده اس..
حال که ساختار بلوق دوم منخص شد ،قبل از ورود به بحث
شبیهسازی ،به بررسی پیکیدگی محاسباتی سامانه پینونهادی و
فیلتر  IIRمرتبه  8میپردازیم .برای پیادهسوازی یوک فیلتور IIR
مرتبوووه دوم منوووابه [ 81 ،12و ]88بوووه  5ضوووربکننوووده و 4
جمعکننده نیاز اس ..پس با درنظر گرفتن تعداد  NIFورودی برای
فیلتوور (تعووداد داده  IFدیجیتووال در هوور دوره پووردازش) ،بووار
محاسباتی فیلتر از رابطه ( )15بهدس .میآید:
()15

O(NIF )  NIF (5+4)=9NIF

پیکیدگی محاسباتی بلوق دوم سامانه پینونهادی بوا تعوداد
 Nnavداده ورودی ،به کمک موجک  Haarبا یوول فیلتور  lf = 8و
تعداد سطح پردازش  ،L = 4برابر خواهد بود با:
()16

O(Nnav ,L,lf )  (L+1)Nnav (lf  1)  15Nnav

بووا توجووه بووه ایوون کووه  Nnavبسوویار کوووچکتر از  NIFاسوو.
( ،)Nnav≈0.001NIFمحاسبا بلوق دوم در مقابل محاسبا بلوق
اول قابل صرف نظر اس ..به این ترتیب تا اینجا ،حجم محاسوبا
روش پیننهادی و روش استاندارد تقریباً یکسان خواهد بود.
اما منکل اصلی برای مقایسه پیکیدگی سامانه پینونهادی و
روشهووای اسووتاندارد [ 81 ،12و ،]88محاسووبا مربووو بووه
پارامترهای شکاف در بلوق اول و سوامانههوای اسوتاندارد اسو.؛
چراکه در روش پیننهادی ،پارامترهوای فیلتور بلووق اول یکبوار
تنظیم میشوند و همینه مورد استفاده قرار میگیرنود .در حوالی
که در روشهای استاندارد مانند [ ،]81این پارامترها متناسوب بوا
شرایط جمینگ مجددا محاسبه میگردند .درواقوع ایون بخوش از
محاسبا را نمیتوان به صوور رابطوه ریاضوی نموایش داد و در
مقایسه روش پیننهادی با روشهای استاندارد صورفاً مبتنوی بور
بلوق اول ،بهکار برد.
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این سیگنال با کدهای موجود (هر کد مربو به یک مواهواره) در
گیرنده همبستهگیری گرفته میشوود و نتوایج بوا مقودار آسوتانه
تعیین شده در گیرنده مقایسه مویگردنود و نهایتواً مواهوارههوای
معتبر شناسایی میشوند .شکل ( )5نتیجه رهیابی گیرنوده بورای
 JSR = 55dBدر حال .حضور و تدم حضور سامانه ضودجمینگ
را به نمایش گذاشته اس ..هموانیوور کوه منوخص اسو ،.ایون
جمینگ موجب میشود تا گیرنده نتواند هیچ یک از ماهوارههوا را
رهیووابی کنوود .شووکل ( -5ب) ننووان موویدهوود کووه اسووتفاده از
سامانه ضدجمینگ پیننهادی ،به گیرنوده ایون امکوان را داده توا
بتواند  4ماهواره را رهیابی نماید.
اگر فرآیند همبستهگیری بخش رهیابی (بورای هور مواهواره)
برای کلیه تاخیر کدهای ممکن و کلیه بازه قابول قبوول فرکوانس
داپلر انجام گیرد ،ایالتا جامعی حاصل میشود که به تابع ابهام
موسوم اس ..در واقع ورودی این بخش از شبیهسازی نیوز هموان
داده  IFدیجیتال گیرنوده اسو ..شوکل ( )6توابع ابهوام مواهواره
شماره  14را در حضور جمینگ  SCWIبوا  JSR = 55dBننوان
میدهد .از شکل ( -6الس) میتوان پیبرد که وقتی جمینگ روی
میدهد ،تابع ابهام بهگونهای تغییر میکند که هویچ بینونه قابول
تمایزی را نمیتوان در آن پیدا نمود .از آنجایی که مطوابق شوکل
( -6ب) میتوان یک بینینه قابل تمایزدر تابع ابهوام پیودا نموود،
نتیجه گرفته میشود که الگوریتم ضدجمینگ ،موفق تمل کورده
اس..

 -1-9جمینگ موجپیوسته تکتون
برای اتمال جمینگ  ،SCWIیک سیگنال تکتون با فرکانس
 1/4 MHzکه نزدیک بوه فرکوانس  IFگیرنوده اسو( .بوه دلیول
بینترین اثور تخریبوی) ،بوا سویگنال دریوافتی ،ترکیوب شود .در
آزمایشهای مختلس ،دامنه جمینگ افزوده شده ،بهگونهای تنظیم
گردید که بازه  JSRبوین  31-55 dBرا پوشوش دهود .در حالو.
تادی و بدون اتمال جمینگ ،در زموان انجوام آزموایش ،گیرنوده
قادر به رهیابی  7ماهواره بود که با افزودن جمینگ با  JSRبینتر
یا مساوی  35 dBتعداد ماهوارههای رهیوابی شوده بوه کمتور 4
ماهواره تنزل پیدا میکرد .لذا تنها برای جمینگ بوا JSR = 31dB
بلوق اول سامانه ضدجمینگ پیننهادی در حال .خواموش قورار
گرف..
ورودی بخش رهیابی سیگنال  IFدیجیتال گیرنده میباشد .از

شکل( .)1نتیجه رهیابی گیرنده در حضور جمینگ  :SCWIالس)
قبل از استفاده از سامانه ضدجمینگ و ب) پس از استفاده از سامانه
ضدجمینگ.

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “  ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1931
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یک بلوق ساده پس از همبستهگیری و بدون تحمیل بار

داده ناوبری که در بخش ردیابی استخراج میشود بهتنوان
ورودی ،به بخش حل معادال ناوبری تزریق شده و سپس
رمزگنایی میگردد .در این بخش ،ایالتاتی از قبیل موقعی.
ماهوارهها ،مقادیر شبه فاصله و پارامترهای دیگر (بسته به نو
گیرنده) استخراج میشوند و پس از حل معادال ناوبری به کمک
سادهترین الگوریتمها ،موقعی .گیرنده بهدس .میآید .شکل ()7
نمودارهای تعیین موقعی .گیرنده برای مختصا  N ،Eو  Uرا
برای روش استاندارد [ ]81و نیز روش پیننهادی ،به نمایش
گذاشته اس ..مناهده میشود که روش پیننهادی با استخدام

محاسباتی زیاد به گیرنده ،توانسته اس .دق .مکانیابی را به
مقدار محسوسی افزایش دهد .میزان بهبود ناشی از بهکارگیری
سامانه پیننهادی در مقایسه با روش استاندارد ،برای JSRهای
مختلس ،در جدول ( )3آمده اس ..نتایج جدول ( )3حاکی از
افزایش دق .گیرنده به میزان  23درصد (به یور متوسط) در
ازای بهکارگیری روش پیننهادی ،در مقایسه با روش استاندارد
اس..

شکل ( .)9تابع ابهام ماهواره شماره  14در حضور جمینگ  :SCWIالس) قبل از استفاده از سامانه ضدجمینگ و ب) پس از استفاده از سامانه ضدجمینگ.

شکل ( .)9مقایسه دق .مکانیابی گیرنده برای مختصا  N ،Eو  Uبرای روشهای استاندارد و پیننهادی (.)JSR=55 dB
جدول ( RMS .)9خطای گیرنده برای روش استاندارد و روش پیننهادی در حضور جمینگ تکتون.
JSR
)(dB

تعداد ماهواره

 RMSخطای موقعیت در روش استاندارد ()m

 RMSخطای موقعیت در روش پیشنهادی ()m

درصد

بازیابی شده

E

N

U

T

E

N

U

T

پیشرفت

93

5

31/48

85/16

111/16

68/31

5/79

15/68

9/18

11/93

28/46

91

5

31/48

85/16

111/16

68/31

5/39

11/11

11/88

9/63

24/55

43

5

31/48

85/16

111/16

68/31

5/39

11/11

11/88

9/63

24/55

41

4

31/66

84/95

118/99

63/25

6/19

11/26

14/97

11/86

28/36

13

4

31/66

84/95

118/99

63/25

6/19

11/26

14/97

11/86

28/36

11

4

31/66

84/95

118/99

63/25

6/19

11/26

14/97

11/86

28/36

ارائه یک روش ترکیبی برای مقابله با جمینگ موج پیوسته در گیرنده های  :GPSمحمدجواد رضائی و سید محمدرضا موسوی

 -2-9جمینگ موجپیوسته چندتون
بوورای اتمووال جمینووگ  ،MCWIسووه سوویگنال تووکتووون در
بازه فرکانسی  1/9-1/9 MHzبا سیگنال دریافتی ترکیب شود .در
آزمایشهای مختلس ،دامنه جمینگ افزوده شده ،بهگونهای تنظیم
گردید که بازه  JSRبین  31-55 dBرا پوشوش دهود .بوا افوزودن
جمینگ با  JSRبینوتر یوا مسواوی  35 dBتعوداد مواهوارههوای
رهیابی شده به کمتر  4مواهواره تنوزل پیودا مویکورد .لوذا ماننود
جمینگ تکتون ،تنها برای جمینگ با  ، JSR = 31dBبلوق اول
سامانه ضدجمینگ پیننهادی در حال .خاموش قرار گرف..
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بینینه قابل تمایز در تابع ابهام پیدا نمود ،نتیجه گرفته مویشوود
که الگوریتم ضدجمینگ ،موفق تمل کرده اس..

شکل  2نتیجه رهیابی گیرنده را برای  JSR = 55dBدر حال.
حضور و تدم حضور سامانه ضدجمینگ ،به نمایش گذاشته اس..
همانیور کوه منوخص اسو ،.ایون جمینوگ موجوب مویشوود
تا گیرنده نتواند هیچ یک از ماهوارههوای قابول رویو .را رهیوابی
کند .استفاده از سامانه ضدجمینگ پینونهادی بوه گیرنوده ایون
امکان را داده تا بتواند  4ماهواره را رهیابی نماید.

شکل ( .)3تابع ابهام ماهواره شماره  14در حضور جمینگ
 :MCWIالس) قبل از استفاده از سامانه ضدجمینگ و ب) پس از استفاده
از سامانه ضدجمینگ.

شکل ( .)8نتیجه رهیابی گیرنده در حضور جمینگ :MCWI
الس) قبل از استفاده از سامانه ضدجمینگ و ب) پس از استفاده از
سامانه ضدجمینگ.

شکل ( )9تابع ابهام ماهواره شماره  14را در حضور جمینوگ
 MCWIبوا  JSR = 55 dBننوان مویدهود .از شوکل ( -9الوس)
میتوان پی برد کوه وقتوی جمینوگ روی مویدهود ،توابع ابهوام
بهگونهای تغییر میکند که هیچ بیننه قابل تمایزی را نمویتووان
در آن پیدا نمود .از آنجایی که مطابق شکل ( -9ب) میتوان یک

شکل ( )11نمودارهای تعیین موقعی .گیرنده برای مختصا
 N ،Eو  Uرا بوورای روش اسووتاندارد و نیووز روش پینوونهادی ،در
حال .جمینگ با  JSR = 31dBبه نمایش گذاشته اس ..مناهده
می شود که روش پیننهادی با به کارگیری یک بلوق ساده پوس
از همبستهگیری و بدون تحمیل بار محاسباتی زیواد بوه گیرنوده،
توانسته اس .دق .مکانیابی را حتی با وجود خاموش بودن بلوق
پیش از همبستهگیری ،به مقدار محسوسی افزایش دهود .میوزان
بهبود ناشی از بهکارگیری سامانه پیننهادی در مقایسوه بوا روش
استاندارد ،برای JSRهای مختلس ،در جدول ( )4آمده اس ..نتایج
جدول ( )4حاکی از افزایش دق .گیرنده به میزان  28درصد (بوه
یور متوسط) در ازای بهکارگیری روش پیننهادی ،در مقایسه بوا
روش استاندارد اس..
در نهای .کیفی .سویگنال  IFبازیوابی شوده توسوط سوامانه
ضدجمینگ پینونهادی ،بورای هور دو نوو جمینوگ اتموالی در
JSRهای مختلس ،به کمک معیوار  MSEانودازهگیوری و مقایسوه
شده اس ..شکل ( )11ننوان مویدهود کوه میوزان  MSEبورای
سوویگنال بازیووابی شووده در حضووور جمینووگ چنوودتون بینووتر از
جمینگ تکتون اس ..دلیل این امر ،تخریب بینتر سیگنال GPS
در اثر بهکارگیری تعداد بینتر فیلتر شکاف ،در حالو .مقابلوه بوا
جمینگ چندتون اس..

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،1ﺑﻬﺎر 1395
ﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  -ﭘﮋوﻫﻫﺸﻲ ” ﭘﺪا ﻨﺪ اﻟ ﺮو ﯿ ﯽ و ﺳﺎ ﺮی “  ،ل
ﻣﺠ

78

ﺼﺎت  N ،Eو  Uﺑﺮااي روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻧﺪارد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ).(JSR=30 dB
ﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﺼ
ﺴﻪ دﻗﺖ ﻣﻜﺎن ﻲ
ﺷﻜﻞ ) .(10ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﭼﻨﺪﺗﻮن.
ﻄﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي رووش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رووش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻨﮓ ﭼﻨ
ﺟﺪ ول) RMS .(4ﺧﻄ
JSR
)(dB

ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره
د

ﺪارد )(m
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در روش اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺖ
 RMﺧﻄﺎي
RMS

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در روش ﭘﻴﺸﻨﻨﻬﺎدي )(m
ﺖ
 RMﺧﻄﺎي
MS

ددرﺻﺪ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﺑﻲ ﺷﺪه

30

6

E
31/ 42

N
25/06

U
100/16

T
62/31

E
7/3 1

N
24

U
4/04

T
14/67

76/466

35

5

31/ 42

25/06

100/16

62/31

5/3 9

11
1 /10

11/22

9/63

84/555

40

5

31/ 42

25/06

100/16

62/31

5/3 9

11
1 /10

11/22

9/63

84/555

45

5

31/ 42

25/06

100/16

62/31

5/3 9

11
1 /10

11/22

9/63

84/555

50

4

38/ 06

34/94

112/24

71/34

10/221

16
1 /13

11/09

12/74

82/144

55

4

38/ 06

34/94

112/24

71/34

10/221

16
1 /13

11/09

12/74

82/144

ﺷﻜﻞ ) .(11ﻣﻘﻘﺪار  MSEﺳﻴﮕﻨﺎلل ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه ﺑﺮاي JSRﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

 -7ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻘﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﺪﺟﻤﻴﻨﮓ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻠﻪ
 CWﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺷﺪ .در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪﺷﺪه ،وﻇﻴﻔﻔﻪ
ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻨﮓ W
ﭘﺲ
ك ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺒﺒﺴﺘﻪﮔﻴﺮي و ﺲ
ﺟﻤﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ دو ﺑﻠﻮك
ﮓ
ﺣﺬف
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻪ
ﺎر ﺑﻠﻮكﻫﺎي
از ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﮔـﻴـﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔـﺮدد .ﺳـﺎﺧـﺘـ ر

ﭘﻴﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻲ اﻧـﺪﻛﻲ ﺑـﻪ
ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ
ﺿﺪﺪﺟﻤﻴﻨﮓ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣ
ﮓ ﺑـﻪ ﺣـﺬف
ﺳﺎﻣﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮد و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ
ﺴـﺘﻪﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻛﻛﻤـﻚ ﻓﻴﻠﺘـﺮ
ﺟﻤﻴﻴﻨﮓ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻠﻮك ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺒﺴ
 CWرا از ﺳــﻴﮕﻨﺎل  IFدﻳﺠﻴﺘــﺎل
ﺷــﻜﻜﺎف  IIRﻣﺮﺗﺒــﻪ ددو ،ﺟﻤﻴﻨــﮓ C
ف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻠﻮﻮك ﭘﺲ از ﻫﻤﺒﺴ
ﺣﺬف
ﺴﺘﻪﮔﻴﺮي ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ
ك( ﺑـﻪ ﺣـﺬف آﺛﺛـﺎر ﺟﻤﻴﻨـﮓ
ﻋﻤﻖ ﭘـﺮدازش اﻧـﺪك
ﻣﻮﺟﺟﻚ ) Haarﺑﺎ ﻖ
ي دادهﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲﭘﺮددازد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
روي
ﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دررﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ
اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳ
ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻨﮓ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ي
ﻛﻤﺘﺮ از  4ﮔـﺮدد ،ﺑﻠـﻮﻮك ﭘـﻴﺶ از
ﺗﻌﺪ اد ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي رﻫﻫﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺮ
ﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و
ﻫﻤﺒﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﻮدد .اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺟ
در ﻣﻮارد ذﻛـﺮ ﺷـﺪﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد.
اﻓﺰاﻳﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻨﮓ ،ر
روي دادهﻫﺎي ﻲ
ﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ي
ﻧﺘﺎﻳﺞ
واﻗﻌﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي
ﺖ ﻣﻜـﺎنﻳـﺎﺑﻲ
ﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ
ش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟ
روش
ﮔﻴﺮﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  822/5درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪاررد ﻣﻲﺷﻮد.
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ABSTRACT
Jamming cancellation is an important issue for global positioning system (GPS) receivers. As continuous
wave (CW) jamming is the most widely used type of the jamming, this paper proposes a new anti-jamming
system for mitigation CW jamming in GPS receivers. The proposed method employs infinite impulse response notch filters and wavelet transform for jamming mitigation. The proposed system can be implemented in the digital signal processor of the receiver. The computational complexity of the proposed method is
low and it leads to an accurate positioning. Simulation results show that the proposed method has an average progress of 82.5% in term of positioning accuracy compared with standard method.
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