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با   افتهیآموزش  عصبی با استفاده از شبکه GNSS یهارنده ی اختالل در گ  یآشکارساز

 عسلزنبور    یتکامل تمیالگور 

 .3,* یرکالئیم   یمحمدرضا موسو  دی، س2یمیسل  یچ یچا  تی، آناه1یدیتوح  رایمس

  تهران یران، برق، دانشگاه علم و صنعت ا یدانشکده مهندس  ی، دانشجو دکتر -1

   تهران ایران، برق، دانشگاه علم و صنعت  مهندسیدانشکده   کارشناسی،  -2

   تهران یران، برق، دانشگاه علم و صنعت ا یمسئول، استاد، دانشکده مهندس یسندهنو -3

 چکیده  

 

یابی  مانند مکان  یکه در موارد مختلف  شودیمحسوب م  اییشرفتهپ   یفناور  1( GNSS)   جهانی  ایماهواره  یسامانه ناوبر

  یرندهبه گ  یدناز ماهواره تا رس  GNSS  هاییگنالکاربرد دارد. از آنجا که س  یفرکانس  یمو تنظ  یقدق  یبندزمان  ی،ناوبر  و

خواهند    پذیریب دارند و لذا در برابر انواع اختالل آس  یینیتوان پا  یندر سطح زم  کنند،یم  یط  یمسافت نسبتاً طوالن  ینیزم

. چندمسیریو    ینگجم  یب،، عبارتند از: فردهندرا تحت تاثیر قرار می  سامانه  این  یحعملکرد صح  اختالالتی کهبود. سه دسته  

کننده، انجام خواهد    یبنددسته  یتمبه عنوان الگور  یشبکه عصب  یکبا استفاده از    ینوع تداخل احتمال  یصمقاله، تشخ  یندر ا

.  شودیآموزش داده م  2( ABC)  ی زنبور عسلتکامل   یتمبا الگو  ،شده  یطراح  یشبکه عصب  تر،یقو  یبندشد. به منظور دسته 

  سامانه  در  یبحمله فر  یصانواع اختالل و به طور خاص بهبود تشخ  یصمقاله بهبود تشخ  ین الزم به ذکر است که هدف ا

GNSS  بوده   چندمسیریو    جمینگ  یعنی  دیگر  اختاللتر از دو  بودن، خطرناک  یپنهان  یلحمله به دل  ینچرا که ا  باشد،یم

به   دست یابد ودرصد    71.53به میانگین دقت آشکارسازی اختالل  ، توانست  روش پیشنهادی  تر است.آن مشکل  تشخیصو  

 . حاصل شد ،درصدی نسبت به مراجع مورد مقایسه 7.77درصدی و  5.08طور خاص در تشخیص فریب، بهبود 
 

 .عصبی هایشبکه  تکاملی، الگوریتمتداخل،  آشکارسازی  بندی،، دستهGNSSکلمات کلیدی:  

 

 

 مقدمه   .1

  یاییارتفاع، طول و عرض جغراف  یق،سااعت دق  یریگاندازه یمناساب برا  ی، ابزار(GNSS) یجهان  ایماهواره یناوبر  یساامانه

  ی هایرندهموجود در مدار و به کمک گ  یهااز ماهواره  یافتیسااامانه با اسااتفاده از اموا  در  این.  باشااندیم ینهر نقطه از زم

  جهانیو    ایمختلف منطقه یاماهواره  یهااز سااامانه  GNSSکند.  می تعیین بعدیسااه  فضاااینقطه را در    یک، مکان ینیزم

  یتموقع ییندقت تع  یشها، افزاآن ترکیبهدف از ا چند کشاور بوده و  ی یکها متعلق به  آناز  گردد که هر کدام  می تشاکیل

 باشد.می  یو ناوبر

ساامانه   اینکنند و می ایجادها، حمالت مختلف را از آن گیریگران با بهرهدارد که اختالل  ینقاط ضاعف  GNSSساامانه  

  یسااامانه ناوبر -1سااامانه را در سااه عبارت خالصااه کرد:   ینا  هایتوان ضااعفمی  کلیدهند. به طور میقرار  تأثیررا تحت 

 
* Corresponding author (Email: m_mosavi@iust.ac.ir )  
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. با توجه به یفضع  یروز رساان نرخ به  -3و  زمینها در ساطح  از ماهواره  دریافتی  یگنالبودن ساطح توان سا  یینپا -2  یویی،راد

 :[2و1] هستند یروجود دارد که به شرح ز  GNSS یرندهحمله به گ یبرا  یراه اصل  دو یوب،ع  ینا

توساا   یتواند به طور موثرمیوات اساات،   10-16حدود    یندر سااطح زم  GNSSمعتبر   یگنالز آنجا که توان سااا  :جمینگ

  هایسیگنالرا از دنبال کردن  گیرندهاختالل    ینا ،به مراتب باالتر، منع گردد. در واقع یبا همان فرکانس، اما با توان یگنالیس

موجاب عادم دریاافات    گیرنادهآنتن و    بینشاااکااف    ایجاادباا  گرهاا گااه  این، اخاللعالوه بر    .[3و2]  داردیبااز م  GNSS  یاصااال

   شود.[ که به آن بالکینگ گفته می4و2]  شوددر گیرنده می  GNSSسیگنال معتبر 

  مخفیانه حمله به صورت    اینشوند. از آنجا که  میمعتبر   هایسیگنال  جایگزین  جعلی   هایسیگنال نوع اختالل،    یندر ا  :فریب

 [. 9-5تر است ]آن مشکل تشخیصتر بوده و ظریف قبلی گردد، نسبت به نوع میانجام 
 

 GNSSی  هارندهیدر گ  ب یفر   .2

 

  یرندهدهنده آن اسات که گفریبشاود. هدف  یشاناخته م  GNSS یعمد  یخطا ترینبه عنوان خطرناک  فریبدر حال حاضار، 

GNSS  شاود که بر  می طراحی  ایبه گونه جعلی سایگنال[.  13-10کند ] تولیدغل    حلیراه  صاحیح،  ناوبریحل راه یبه جا

تداخل   یک  اصاالی،  ساایگنالبودن سااطح توان    پایین دلیل. به گیردرا برعهده    گیرندهغلبه کند و کنترل   اصاالی  ساایگنال

دهنده، بساته یبدهد. هر ساامانه فر  یبفر  رییلومترا در شاعاع چند ک یتجار  GNSS  یرندهگ یکتواند  می راحتیتوان به کم

حمله و لذا   این.  نمایدرا منحرف   GNSS  هایگیرندهتواند  می ناحیهدارد که فق  در آن   مشااخصاایبه نوع آن، محدوده اثر 

معادالت  فاصاله و اساتخرا  شابه  ردیابی،داده، اکتسااب،  بیتاز جمله بخش   گیرندهاز ساطوح    یکتواند در هر میمقابله با آن 

 . یردصورت گ  یناوبر

معتبر و   هاییگنالاز سا یبیمعموالً ترک یبحمله فر  یکمشاکل اسات، در   GNSSمعتبر  یگنالاز آنجا که حذف کامل سا

  یمعتبر، فرصات یگنالسا یبمعتبر خواهد شاد. شادت تخر یگنالسا  یدند  یبموارد موجب آسا  یشاتروجود دارد که در ب  یجعل

آن با   یساهو مقا  یرندهتوسا  گ  یافتیدر  GNSS یگنالمشاخصاات سا یاساا،، با بررسا ینر ااسات. ب یبحمله فر  یصتشاخ یبرا

 [.  17-14برد ]  پی فریبو به وجود  نمودرا استخرا   تمایزتوان وجوه یمعتبر، م یگنالس

آن منطبق   یهمبستگ  یعزمان هر دو مشخصه توان و توزکه به صورت هم  فریبی  سیگنال  تولید در نظر داشت که    باید 

.  یابدمی افزایش بسیار تشخیصدو مشخصه، دقت و صحت  اینمشکل است. لذا، با نظارت توام  یارباشد، بس  یاصل یگنالبا س

[.  18و12گردد ]میمختلف، ممکن    اختالالت  تفکیکو    چندمسیریبا حضور    پیچیده  هایفریب  تشخیصامکان    ترتیب،  اینبه  

 ها به کار برد.  گیرندهاز  وسیعیمحدوده  برایتوان آن را یم  ی،اندک ییروده و با تغب یرندهمستقل از نوع گ ترکیبی،روش 
 

 ی با استفاده از شبکه عصب  GNSSدر    یبحمله فر  تشخیص  .3

را به عنوان    1(ABC) سااز زنبور عسالینهبه یتمالگوربا  شاده    یدهدآموزش  ییهپرساتترون چندال یشابکه عصاب یکمقاله   این

  یهاوزن  ،ABC  یتکامل یتمالگود. با اساتفاده از کنیم یشانهادپ   یبحمالت فر یصتشاخ  یکننده چندگانه برا یبندطبقه یک

  گردد.ای با بهترین قدرت تشخیص اختالل، بصورت بهینه تعیین میی جهت ایجاد شبکهشبکه عصب

مهم اسات.  یاربسا  ساامانه ینمحافظت از ا  یتداخل برا  یصتشاخ، نظارت و  GNSSساامانه    یبا توجه به کاربرد گساترده

  یکی.  شاودیپس از انتشاار انجام م  -2از انتشاار و    یشپ   -1 روش:اسات که عموماً با اساتفاده از دو   یندینظارت بر تداخل فرآ

ظارت بر اعوجا  اسااات. ن  GNSSدر باند    یافتیدر یگنالقدرت سااا یریگاز انتشاااار، اندازه  یشپ   یهاروش یناز پرکاربردتر

اساات که در    GNSSتداخل در سااامانه    یصتشااخ یمورد اسااتفاده برا  یارهایاز مع  یکی  یابی،در حلقه رد  یافتیدر یگنالساا

 
1 Artificial Bee Colony 
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 یگنال قدرت ساا  این دو معیار، مقاله از یندر ا یشاانهادیروش پ   [.21-19]  گیردیپس از انتشااار قرار م یهادسااته روش

عنوان  را به  یافتیدر  هاییگنالس  نمایدتالش میو    کندیاستفاده م  یژگیبه عنوان بردار و ی،و اعوجا  تابع همبستگ  یافتیدر

 .کند یبندبدون تداخل طبقه یگنالس  یا یریچندمس یب،فر ینگ،جم  هاییگنالس

سازها که پس از همبستهشب ،واقع دهد. درینشان م  GNSS یرندهمذکور را در گ یشبکه عصب  یری( محل قرارگ1شکل )

 .  گیردیقرار م  یو قبل از واحد پردازش ناوبر

 

 
 . GNSS  گیرنده   یساختار کل:  1شکل  

 

شابکه به صاورت اتصاال   عمومیفرم  ایندهد.  یاساتفاده شاده را نشاان م یه( سااختار شابکه پرساتترون چند ال2شاکل )

 شود.  میمتصل   بعدی  الیهو   قبلی  الیه هایشبکه به تمام نرون الیهنرون از هر   یک یعنی .کامل است

 

 
 بندی کننده.به عنوان دسته  استفاده شده عصبی: ساختار شبکه  2شکل  

 

 

   مراحل تعلیم شبکه  . 3-1

 باشد:می زیربه شرح  عصبیشبکه  این  تعلیممراحل 

 هاوزن اولیه  مقداردهی: گام صفر

 شوند.می اولیه  مقداردهی یکنواخت، توزیعبا    تصادفیکوچک و به صورت   مقادیرگردند، با   تنظیم  بایدکه   پارامترهایی کلیه

 (:1مطابق رابطه ) یمخف  یهال یناول هاینرون ورودی: محاسبه گام اول

𝑉𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑗𝑖
2
𝑖=1 + 𝑏𝑗 ; j=1 to 4       (1)           

 باشد.ام در الیه بعدی می jام به نرون  iوزن انتقال ورودی   jiwام و   jمقدار بایا، نرون  jbام،   iورودی  ixکه در آن،  
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 (:2مطابق رابطه )  مخفی الیه اولین  هاینرون خروجی: محاسبه گام دوم

𝑧𝑗 = 𝜑𝑗[𝑉𝑗]          (2)           

 است.بردار ورودی تابع   jVساز الیه مخفی اول و  تابع فعال 𝜑𝑗که در آن،  

 

 (:3مطابق رابطه )  مخفی الیه  دومین هاینرون  ورودی: محاسبه گام سوم

𝐿𝑘 = ∑ 𝑧𝑗𝛽𝑘𝑗
4
𝑗=1  ; k = 1 to 4        (3)           

 باشد.ام در الیه بعدی می kام الیه مخفی اول به نرون   jوزن انتقال نرون  𝛽𝑘𝑗ام الیه مخفی اول و   iخدوجی   izکه در آن،  

 

 (:4مطابق رابطه )  مخفی الیه  دومین  هاینرون خروجی: محاسبه گام چهارم

𝑦𝑘 = 𝛹𝑘[𝐿𝑘]          (4)           

 بردار ورودی این تابع است.  kLساز الیه مخفی دوم و تابع فعال 𝛹𝑘که در آن،  

 

 (:5مطابق رابطه ) یخروج  یهال نرون ورودی: محاسبه گام پنجم

𝑀(𝑛) = ∑ 𝑦𝑘
4
𝑘=1          (5)           

 

 (:6مطابق رابطه ) یخروج یهال نرون خروجی: محاسبه گام ششم

𝑌(𝑛) = 𝑓[𝑀(𝑛)]          (6)          

.]𝑓که در آن،    باشد.تابع خروجی می [

 

باشاد. جزییات محاسابات این می  ABCها با اساتفاده از الگوریتم تکاملی  و بایا،  اتصاالی هایوزنتمام   روزرساانی: بهگام هفتم

   شود.مقاله شرح داده می  2-3گام در بخش  

 

 : تکرارهشتمگام  

 ها.وزن  کلیهدر  همگراییو ادامه روند تا حصول  1بازگشت به گام  

 

 تداخل یآشکارساز یزنبور عسل برا تکاملی  الگوریتمبا  یافته تعلیم عصبیشبکه  . 3-2

این   عصاابی،پاسااب بهتر از شاابکه    دریافتتر و  دقیق بندیدسااته  برایمقاله،   یندر اطور که در بخش قبل بیان شااد، همان

که در    باشادمی  اصالیبخش   4شاامل   الگوریتم این.  داده شاده اساتزنبور عسال آموزش    تکاملی  اساتفاده از الگوریتمبا  شابکه 

 [.22اند ]داده شده ادامه شرح

 

 

 سازیبهینهمسئله  تعریف. 3-2-1

هدف    شاود.می تعریفو سااختار پاساب    متغیرها  تغییراتمحدوده    یرها،تابع هدف، تعداد متغ یلاز قب یموارد مرحله، یندر ا

 ی، سااختار ینچن  ی. برا((2شاکل )مطابق  ) دارد  2-4-4-1اسات که سااختار   MLP یشابکه عصاب هایوزن  ساازیبهینهما  

 ( قابل محاسبه است. 7مرتبه مطابق رابطه )

Order = 2×4 + 4×4 + 4 =28            (7       )                 
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 .شودیم یمتنظ  ±1ها را در بازه آن تغییراتو   است نیاز گیریتصمیم متغیر 28به   بنابراین،

 ABC یتمالگور یپارامترها تعریف. 3-2-2

حاصااال از   نتاای با توجه به    مقاادیر اینگردد.  یم یینتع  یتمالگور یمجااز برا یو تعاداد تکرارها جمعیاتبخش، اندازه   ایندر 

 .گرددتعیین میو انتظارات ما، با آزمون و خطا  سازیشبیه

 سازیآماده. 3-2-3

دارد. منظور از مشاخصاات،    مشاخصااتیکند، چه  می  معرفیکه   غذاییکه هر زنبور عسال و منبع    شاودمیفاز مشاخص  ایندر 

کرده و مقدار آن  تعریفزنبور  یک برایو ارزش را    قرارگیریمکان    پارامترهایابتدا   باشااد.یآن م  2و ارزش  1قرارگیریمکان  

 .یمکرد یرتکث nPop یعنی  ،موارد را به تعداد زنبورها ینگذاشته و ستس ا  خالیرا 

با آن اثر خود را نشاان دهد.   مقایساهپاساب بتواند در   اولینتا    بگیریمحالت را در نظر   بدترین  باید اولیه،به عنوان مقدار 

باشاد. حال، به مکان  می  نهایتبی منفی  ساازیبیشاینهبوده و در مساایل    نهایتبیحالت پاساب    بدترین ساازی،کمینهدر مساایل  

 بهترین ، از حاصااله  ارزش که درصااورتی.  کنیممی و ارزش متناظر را حساااب  دهیممینساابت   تصااادفی مقداری قرارگیری،

 خواهد شد.   یجواب قبل ینبهتر یگزینعضو جا ینبهتر باشد، ا  ایمکه تاکنون گرفته جوابی

هر کدام   یبرا  یکنواخت، یعاساتفاده شاده تا با توز  unifrndاز دساتور    MATLABیری، در برنامه نویسای مکان قرارگ برای

شامارش تعداد تکرارها   برایصافر   اولیهشامارنده با مقدار   یکآن، انتخاب گردد.   ییردر بازه تغ  یعدد تصاادف یک  ،یرهااز متغ

 .  شودمی ذخیره ماتریس یکها را در جواب الگوریتم،از  گیریگزارش برای همچنین،رود.  میبه کار  

 الگوریتم اصلیحلقه . 3-2-4

 انجام خواهد شد. هر حلقه سه قسمت دارد: 3شده تعیینحلقه به تعداد تکرار  این

 4استخدام شده زنبورهای

 باشد:می( 8و بهتر، مطابق رابطه )  یدکردن نقاط جد  یداپ  یزنبورها برا ینحرکت ا

Vij = xij + Φij (xkj – xij)                  )8( 

  یعدد یزن kمبدأ و مقصد است.  یتو عبارت داخل پرانتز اختالف موقع یقبل یتموقع ijx  ید،جد یتموقع ijVکه در آن، 

اسات که    aتا   –a یدر بازه  یریکنواختغ   یا  یکنواخت  یعدد تصاادف  یک ijΦباشاد.   iاسات که مخالف   popnتا   1 ینب  یتصاادف

 .آیدمی( به دست 9مطابق رابطه )

Φij ~ u(-a,a)                  )9( 

که  {D,…,1,2}از بازه    یبه صاورت تصاادف jصاورت   ینباشاد که در ا  یشاتریتعداد بعد ب  یابعد    یکتواند در میحرکت 

 .  کردیممقدار را حذف  این  سادگی برای اینجاگردد. در یتعداد بعدهاست، انتخاب م  D ،در آن

گردد.  میمتناظر با آن محاسااابه    ( محاسااابه شاااده و ارزش8مطابق رابطه )  ید، مکان جدΦو   k  یرمقاد یفپس از تعر

مراحل، شامارنده   اینکند. پس از  یرا به روز م آن یاز، مقدارشاده و در صاورت ن  یساهجواب مقا ینمقدار با بهتر ینساتس، ا

متناظر با هر کدام محاسابه شاده و بر اساا، آن، احتمال انتخاب هر    شاایساتگیشاود و میاضاافه    یکیمربوط به تعداد تکرار، 

 .آیدمیپاسب به دست 

 5جستجوگر زنبورهای

 
1 Position 
2 Cost 
3 MaxIt 
4 Employed Bees 
5 Onlooker Bees 
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 ی منابع را که دارا  یزنبورها به صاورت تصاادف ینا  خواهیممیتفاوت که  اینمشاابه مرحله قبل اسات، با    ،مراحل نیز اینجادر 

کار از چرخه رولت  ینا یانتخاب گردد که برا  یبه صااورت تصااادف i یرمتغ  ید. پس باجسااتجو نمایندهسااتند،   Pاحتمال 

 .استخدام شده خواهد بود زنبورهایزنبورها مشابه  این، مراحل i  یاست. پس از انتخاب تصادفاستفاده شده  

 1آهنگپیش زنبورهای

خواهند شاد و    جایگزین  جدید  تصاادفی  هایاسات با پاساب رسایدهها به حد مجاز  که تعداد تکرار آن  هاییمرحله، پاساب ایندر 

مکان   الگوریتم، انتهایدر   د.شااومیروز پاسااب به  ینبهتر  یگر،گردد. سااتس بار دمیشاامارنده مربوط به تعداد تکرار صاافر  

 .شوداستفاده  ها  و بایا،ها وزن  مقادیربه عنوان  عصبیتا در تابع مربوط به شبکه  شده ذخیره متغیریها را در پاسب بهترین

شابکه مربوط  سایناپسای هایوزن  صاحیح  تنظیمبه  بندی شابکه عصابیدقت کال، توان گفت کهبه طور خالصاه می

.  ایماساتفاده کرده  عصابیآموزش شابکه  برایزنبورعسال   الگوریتماز   بندی،بهبود دقت کال،  برایاساا، و   ایناسات. بر  

 چندمسایری، (  2( بدون تداخل، )1کال، )  4را در   GNSS  یافتیدر یگنال(، سا2شاده در شاکل )  یمعرف یهال 4  یشابکه عصاب

قبل و    هایالیه هایها به نورونسایناپستوسا   الیه،هر   مصانوعی هایکند. نورونمی بندیدساته فریب(  4و )  جمینگ(  3)

در    .شاودیم یینتع  ABC  یتکامل یتمسا  الگوردارد که مقدار آن، تو  یاتصااالت وزن ینبعد خود متصال هساتند. هر کدام از ا

دار هر نرون از وزن یبه روز خواهند شاد. خروج ی به تدر  ی،شابکه عصاب  یادگیری  یتمدر نقش الگور  یتکامل یتمالگور  واقع،

  های ( با نام2شکل ) هاینرون رویتوابع که بر   ایناست. اساتخرا  شاده    ساازتابع فعال یکاز  خروجی،  الیهو   مخفی  هایالیه

φ  ،ψ   وf شوندیم یف( تعر12( تا )10، مطابق رواب  )اندمشخص شده  . 

𝜑(𝑥) = 𝑥𝑒−
1

2
𝑥2

         (01)        

𝜓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
          (11  )                    

𝑓(𝑦1. 𝑦2. 𝑦3. 𝑦4) = {

1        ; 𝑖𝑓 max (𝑦1. 𝑦2. 𝑦3. 𝑦4) = 𝑦1

2        ; 𝑖𝑓 max (𝑦1. 𝑦2. 𝑦3. 𝑦4) = 𝑦2

3        ; 𝑖𝑓 max (𝑦1. 𝑦2. 𝑦3. 𝑦4) = 𝑦3

4        ; 𝑖𝑓 max (𝑦1. 𝑦2. 𝑦3. 𝑦4) = 𝑦4

    (21)        

 تخمینی   مقادیرو   واقعی  مقادیر بینهر چه تفاوت  یعنیتابع حداقل مربع خطا اسات.   یتم،الگور یساتگیتابع شاا  ،در واقع

 . شودی( استفاده م13از رابطه ) خطامحاسبه  برایتر است. کمتر باشد، مطلوب  بندیکال، یک

𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑌𝑑𝑘
− 𝑌𝑐𝑘

)2𝑛
𝑘−1         (13        )  

به    عصبیشبکه    برایاست که مجموع مربعات خطا را    وزنیبردار    یافتنزنبورعسل،    الگوریتم  اجرایهدف از    بنابراین،

 برای ها  وزن  اینتوان از  میو    آیندمیبه دست    عصبیشبکه    بهینه  هایزنبورعسل، وزن  لگوریتما  همگراییحداقل برساند. با  

 . شده، استفاده نمود دریافتGNSS  هایسیگنال بندیکال،ای با ظرفیت شبکه

  نتایج . 4

 [  18] ارایه شاده توسا  مرجع  آزمایشاگاهی  هایتوسا  داده پیشانهادیکننده، مدل   بندیدساته الگوریتم  ساازیشابیهپس از 

(، این مجموعه داده بر اساا، دو مشاخصاه توان و میزان اعوجا  سایگنال ورودی ترسایم  3در شاکل )  تحت آزمون قرار گرفت.

   دهد.[ گزارش شده است، نشان می18( نمایش همین مجموعه داده را که توس  مرجع ]4شده است. شکل )

 

 
1 Scott Bees 
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 .kP  یافتیو توان در  kD  یاعوجاج  تابع همبستگ هایگیریاندازهها بر اساس  داده  نمایش:    3شکل  

 

 [. 18ها گزارش شده در مرجع ]مجموعه داده   نمایش :    4شکل  

های  در شاکل  باشاد.میمختلف، برابر   هایکال،ها در داده اسات که تعداد آن 240000مورد اساتفاده شاامل  جموعه دادهم

کوچک اسات، زیرا   kDهای بدون اختالل اسات. در سایگنال بدون اختالل، مقادیر  ی سایگنالدهنده( رنگ سابز نشاان4( و )3)

نسابت به    kDباشاد. در این موارد، های تحت چندمسایری میی دادهفق  نویز حرارتی وجود دارد. رنگ سایاه نشاان دهنده

ی  ها، محدودهدهد. در این سیگنالهای تحت فریب را نشان میون اختالل، مقادیر بیشتری دارد. رنگ قرمز سیگنالموارد بد

kD  های تحت جمینگ را نشااان دهد. رنگ آبی ساایگنالتری را نشااان میپوشااانی دارد، اما دامنه وساایعچندمساایری هم  با

 ی بر تابع همبساتگ یکم  یرتأث  ینگجم یراز  یسات،ن  یصقابل تشاخ  اختاللهای بدون  سایگنالاز اعوجا   یباًتقر  kDدهد.  می

 باشد.رد بسیار بیشتر میتوان دریافتی در این مو  اما  ،[12و18دارد ]

  یبررسا  ینگو جم  یبفر یری،در چهار دساته بدون تداخل، تداخل چندمسا  GNSS  هایسایگنال بندیدساته  ی ، نتااینجادر 

به    روش پیشانهادی  ساازیشابیه  نتای شاوند.  [ مقایساه می18[ و ]11نتای  گزارش شاده در مرجع ]شاده و نتای  حاصاله با  

   دهند.را نمایش می  [11[ و ]18مراجع ]ترتیب نتای  گزارش شده در ( به3( و )2جداول ) ( است.1شرح جدول )

 .بندی اختالل با بکارگیری روش پیشنهادیطبقه  نتایج:  1جدول  

 واقعی حالت 

H3 H2 H1 H0 
-تصمیم

 گیری

0149/0 0331/0 1499/0 2926/0 H0 

D
k
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k
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0028/0 0286/0 6911/0 7008/0 H1 

0016/0 8971/0 1556/0 0005/0 H2 

9807/0 0412/0 0034/0 0061/0 H3 

 

 [.18بندی اختالل گزارش شده در مرجع ] طبقه  نتایج:  2جدول  

 واقعی حالت 

H3 H2 H1 H0 
-تصمیم

 گیری

0/0039 0/0670 0/9083 0/9947 H0 

0 0/0117 0/0698 0 H1 

0/0155 0/8463 0/0214 0/0043 H2 

0/9806 0/0750 0/0005 0/0010 H3 

 

 [.11بندی اختالل گزارش شده در مرجع ] طبقه  نتایج:  3جدول  

 واقعی حالت 

H3 H2 H1 H0 
-تصمیم

 گیری

0/01022 0/04982 0/53433 0/87450 H0 

0/00046 0/07763 0/40975 0/09873 H1 

0 0/81946 0/04131 0 H2 

0/98931 0/05307 0/01458  0/02676 H3 

 

  جمینگو   فریب مسااایری،بدون اختالل، چند   هایها را در دساااتهداده یببه ترت H3و   H0  ،H1  ،H2  ،ولاجد یندر ا

  62.13[،  18شود روش پیشنهادی در تشخیص چندمسیری نسب به روش مرجع ]طور که مشاهده میهماندهند.  مینشان 

      [،18درصاد بهبود داشاته اسات. این روش در تشاخیص جمینگ نسابت به مرجع ]  28.13[،  11درصاد و نسابت به مرجع ]

  5.08بهبود باشااد،  درصااد عملکرد بهتری داشااته اساات و نیز در تشااخیص فریب که به طور خاص مدنظر این مقاله می 1

[ حاصال شاده اسات. میانگین دقت آشاکارساازی 11درصادی نسابت به مرجع ] 7.77[ و بهبود 18درصادی نسابت به مرجع ]

 باشد.  درصد می 71.53روش پیشنهادی در انواع اختالل 

 یریگهیجنت. 5
بهره    یدی، از روش جدGNSS  هاییرندهشاده در گ  یافتدر  GNSSانواع تداخل  یصو تشاخ بندیدساته برایمقاله،   ایندر 

تر، شابکه دقیق بندیدساته برایو   گردید  ارایه  مصانوعی عصابی هایبر شابکه مبتنی  بندیروش، دساته اینشاد. در گرفته 

قابل   خطیبه صاورت   های مورد نظراختاللاز آنجا که    در واقع،  داده شاد.  تعلیمزنبور عسال   تکاملی الگوریتمتوسا   عصابی

وجود داشته باشد. از    غیرخطیتر به صورت  دقیق بندیبهره گرفته شاده تا امکان دسته  مصانوعیشابکه   ، ازنیساتند جداساازی

 برای   دلیل، همینباشاد. به میها  سایناپسمناساب به   دهیمنوط بر وزن  عصابی  هایعملکرد مناساب شابکه  طرفی دیگر،

به  مقاله، توانساات   ینکار برده شااده در ا. روش بهیدزنبور عساال اسااتفاده گرد  تکاملی الگوریتمها، از وزن این  مقادیر تعیین

 دست یابد.   71.53میانگین دقت آشکارسازی اختالل 

 مراجع    .6
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