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 یکی. امروزه قابلیت اطمینان سامانهها در طراحی سامانههای جدید ناوبری در هواپیماهای بدونسرنشین از اهمیت ویژهای برخوردار است:چکیده
 یکتی از تهدیتدات اصتلی در.از موارد افزایش قابلیت اطمینان سامانهها استفاده همزمان از چند سیستم برای برآوردهکردن یک هدف خاص استت
 با استفادهGPS  در این مقاله برای مقاومسازی موقعیتیابی در برابر فریب. استGPS  حمله فریب،زمان جنگ در ناوبری هواپیماهای بدونسرنشین
 ایده اصلی این معماری شامل دو. معماری تلفیقی پیشنهاد شده است که از الگوریتمهای مبتنی بر ذره بهره میبردLoran-C  وINS از سیستمهای
بخش اصلی شناسایی فریب با استفاده از روش آزمون فرض و جبترانستازی آن بتا استتفاده از الگتوریتمهتای دادهکتاوی در تلفیتق سیستتمهتای
 صحت خروجی دادههای موقعیت، در این معماری عالوه بر افزایش قابلیت اطمینان سامانه در صورت خرابی یکی از سیستمها. استINS/Loran-C
 بنابراین با قابلیت اطمینان بیشتری میتوان از هواپیماهای بدونسرنشین در شرایط خطرنتا بتا احتمتا.در زمان حمله فریب نیز افزایش مییابد
 عملکرد معماری پیشنهادی مورد ارزیابی قترار، با استفاده از معیار ریشه میانگین مربعات خطا. استفاده نمود،GPS خطرپذیری زیاد از فریبگرهای
 و همچنتین در حالتت در دستتر نبتودن دادههتایGPS  عملکرد معماری پیشنهادی را در دو سناریوی مختلف فریب، نتایج شبیهسازی.میگیرد
. تأیید میکند، بهصورت همزمانLoran-C  وGPS
. هواپیمای بدون سرنشین،GPS  فریب گیرنده، دادهکاوی، تلفیق سیستمهای ناوبری، مقاومسازی موقعیتیابی:واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays, reliability of systems in designing new navigation systems for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has
significant importance. One way to increase the reliability of systems is simultaneous use of multiple systems to reach a particular
purpose. The GPS spoofing attack is one of the most important threats for UAV navigation systems in war conditions. In this article,
by using INS and Loran-C systems, an integrated architecture is proposed for positioning robustness against GPS spoofing attack
which benefits from particle based algorithms. The major concept of the proposed architecture consists of two basic parts; the
detection part which is done by hypothesis test and the compensation part which is done by applying data fusion algorithms in the
integrated INS/Loran-C systems. In this architecture in addition to the system reliability improvement in the event of a failure of one
of the systems, the positioning accuracy in the presence of GPS spoofing attack is increased. So the UAVs can be used with more
reliability in hazardous condition with high risk of GPS spoofers. The proposed method validation is proved by Root Mean Square
Error (RMSE) metric. The simulation results validate the functionality of the proposed architecture for two GPS spoofing attack
scenarios, and also in the case that the GPS and Loran-C are in outage mode, simultaneously.
Keywords: Robust positioning, integration of navigation systems, data fusion, GPS spoofing, unmanned aerial vehicle.
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 -1مقدمه
امروزه در تجهیزات نوین ناوبری ،ارائه معمتاریهتایی بتا دقتت نتاوبری
بیشتر ،خطای محاسباتی کمتتر و قابلیتت اطمینتان بیشتتر از اهمیتت
ویژه ای برختوردار استت .بتهدلیتل وجتود خطاهتای ذاتتی و ایرذاتتی
سامانههای نتاوبری ماننتد سیستتم نتاوبری اینرستی  ،)INS1سیستتم
موقعیتیاب جهانی  )GPS2و ایره ،موقعیتتیتابی هواپیماهتای بتدون
سرنشین با استفاده از این تجیهزات با چالشهایی مواجه است .عوامتل
بسیاری سیستم های ناوبری موجود در هواپیماهای بتدون سرنشتین را
تهدید می کند .یکی از مهم ترین عوامل تهدید در سیستمهای نتاوبری،
ایجاد اختال در گیرندههای  GPSاز نوع فریب 3متیباشتد .زمتانی کته
هواپیمتتای بتتدونسرنشتتین در شتترایط تهدیتتد فریتتب قتترار متتیگیتترد،
محاسبات مربوط به موقعیتیتابی در خروجتی موقعیتت گیرنتده GPS
دچار اختال میگردد [.]1
با توجه بته نحتوه بتهکتارگیری جمرهتای فریتب در فعالیتتهتای
خرابکارانه ،سناریوهای فریب در گیرندههای  GPSبه دو دسته سناریوی
ایستا و سناریوی پویا تقسیم متیشتوند [ .]2همچنتین آستیبپتذیری
گیرنده های  GPSدر برابر فریب به سه دسته آستیب پتذیری در ستط
سیگنا  ،در سط بیتهای داده و در ستط محاستبات موقعیتتیتابی
تقسیمبندی میشتوند [ .]3تشتخی فریتب در گیرنتده  GPSبتا سته
دیدگاه سیگنالی ،فیزیکی و سیستمی قابل انجتام استت .دیتدگاههتای
سیگنالی و فیزیکی در [ ]4و دیدگاه سیستمی در [ ]5آورده شدهاند.
سیستم  ، INSپایه و اسا ناوبری در هواپیماهای بدون سرنشتین
می باشد که اطالعات موقعیت ،سرعت و وضعیت را مشخ متینمایتد.
این سیستم در زمانهای کوتاه حرکتتی دارای دقتت بستیار زیتاد و در
زمان های طوالنی دارای خطای دریفت استت .بترخالف سیستتم ،INS
سیستم  GPSدارای دقت زیادی در زمانهای طوالنی در مسیر حرکتت
است .یکی از بهترین روش های کاهش خطا در فرآینتد موقعیتتیتابی،
تلفیق سیستمهای ناوبری است .بهطوریکه با در نظتر گترفتن ختواص
تکمیلی سیستمهای  INSو  ،GPSتلفیق این دو سبب حذف ایرادهتای
هرکدام از آنها و افزایش دقت ناوبری در زمانهای طتوالنی متیشتود.
بنابراین سیستم  GPSخطای دریفت  INSرا حذف میکنتد و سیستتم
 INSستتبب پیوستتتگی در نتتاوبری متتیشتتود .بتتا توجتته بتته خطاهتتای
سنستتورهای نتتاوبری و تجهیتتزات انتتدازهگیتتری ،تلفیتتق سیستتتمهتتا و
سنسورها در مقاالت مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]7 ،6بترای
افرایش دقت ،قابلیت اطمینان و قابلیت افزونگتی ستامانههتای نتاوبری
تلفیق سیستمهای  INS/GPSپیشنهاد شده است [ .]8در [ ]5از تلفیق
سیستمهای  INSو  GPSبرای تشخی فریب در گیرنده  GPSاستفاده
شده است.
بهدلیل انحصاریبودن سیستم موقعیتتیتاب  GPSبتا کاربردهتای
نظامی و احتما وجود جمینگ در آن ،امروزه کشورهای مختلف بترای
انجام ناوبری در وسایل پرنده در داخل مرزهای ختود ،بتهویتژه نتاوبری
پهپادها از سیستم موقعیتیاب زمین پایه لورن استفاده میکنند .لتورن
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یک سیستم ناوبری رادیویی است که فرستندههای رادیویی آن بر روی
سط زمین قرار دارند و گیرندههای آن ،در سترویسهتای دریتانوردی،
هوانوردی و زمینی و یا دیگر سرویسهای بتهکاربرنتده سیستتمهتای
ناوبری رادیویی) میتوانند موقعیت خود را تعیین نمایند [ .]9همچنین
در زمان در دستر نبودن دادههای  ،GPSاز گیرنده لورن بهعنوان یک
سیستم پشتیبان برای تعیین موقعیت هواپیما استفاده متیشتود [.]10
در [ ]11از گیرنده  GPSبرای کالیبراستیون خطتای تخمتین سیستتم
لورن که به آن  ASF4گفته میشود ،استفاده شتده استت .بتهعتالوه در
[ ]12تلفیق ستامانههتای  Loran/GPS/IMUدر جهتت افتزایش دقتت
موقعیت یابی در زمان قطعبودن  GPSبا استتفاده از ویژگتی پشتتیبانی
گیرنده لورن صتورت گرفتته کته خطتای ایتن سیستتم تلفیقتی بترای
کاربردهای هوایی تا  309متر قابلقبتو گتزارش شتده استت .در ایتن
مقاله با استتفاده از تصتحی ASFهتا در گیرنتده لتورن بتا استتفاده از
دادههای  ، GPSفرآیند تلفیتق انجتام شتده استت کته مستتلزم تلفیتق
پیچیده 5سیستمها و درنتیجه پیچیدگی مسئله میشود.
با توجه به نوع مستئله دینتامیکی متورد بررستی در سیستتمهتای
ناوبری ،مسئله تلفیتق سیستتمهتا بته دو روش خطتی و ایرخطتی بتا
روش های مختلف تلفیق داده و فیلترینگ قابتل حتل هستتند .مستئله
فیلترینگ در بسیاری از امور مهندسی از جمله حوزه ناوبری در جهتت
کاهش نویز مسائل مختلف دینامیکی کاربرد دارد .مطالعات مربتوط بته
فیلترینگ ایرخطی از چهل سا پیش شروع شده و تاکنون ادامه دارد
[ .]13در مسائل فیلترینگ ،بحث تلفیق داده مطترح متیشتود .تلفیتق
داده در چندین سیستتم  )MSDF6در زمینتههتای مختلتف از جملته
ردیابی چندین هدف بتهصتورت هتم زمتان ،نتاوبری ربتاتهتا ،نتاوبری
هواپیماها و ناوبری هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارد [.]17 ،14
در حل مسائل ناوبری ،در مد های خطی با نتویز گوستی از فیلتتر
کالمن [ ]18و در مد های خطی با نتویز ایرگوستی از فیلتتر کتالمن
توسعهیافتته  )EKF7استتفاده متیشتود .در [ ]19دو الگتوریتم فیلتتر
کالمن جدید در حضور نویز اندازهگیری رنگی ارائه شتده استت کته در
تخمین حالت بهویژه در سیستمهای مرتبه کسری استتفاده متیشتود.
زمانی که خطای تخمین حالتها زیاد باشد ،فیلتر کالمن واگرا میشود
[ .]20بنابراین برای جلوگیری از واگرایتی  ،EKFفیلتتر کتالمن UKF8
پیشنهاد شد [ .]20الگوریتم فیلتر ذرهای  )PF9یتک الگتوریتم اابتات
شده ریاضی استت کته در حتل مستائل ایرخطتی دقتت و محاستبات
بیشتری نسبت به الگوریتم  UKFدارد .در این الگوریتم بهدلیل استفاده
از تعداد ذرات زیاد و استفاده از تجربیات هر ذره در فرآیند الگتوریتم و
عدم خطیستازی متد سیستتم ،دقتت موقعیتتیتابی در مقایسته بتا
روشهای خطی مثل فیلتر کالمن یا  ،EKFبهتتر استت .در [ ]21یتک
الگوریتم موقعیتیابی بتا استتفاده از فیلتتر ذرهای بهبودیافتته و فیلتتر
کالمن در جهت انجام موقعیتیابی ربتات ارائته شتده استت .از طرفتی
الگوریتم بهینهسازی مهاجرت ذرات  ،)PSO10نستبت بته فیلتتر ذرهای
دارای مزایایی از جمله استفاده هر ذره از تجربیات مناسب دیگر ذرات،
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استفاده هر ذره از بهترین تجربه قبلی خود و یافتن اکسترمم مطلق در
تابع هدف است.
با توجه به مقدمات ذکرشده ،در این مقالته بترای افتزایش دقتت و
مقاوم سازی موقعیت یابی هواپیمای بتدون سرنشتین در جهتت تثبیتت
موقعیتیابی در حضور حمله فریب  ،GPSبا در نظر گرفتن اارات ناشی
از فریتتب بتتهعنتتوان یتتک منبتتع نتتویز ،معمتتاری تلفیقتتی متشتتکل از
سیستمهای  INS/GPS/Loran-Cارائه متی شتود کته از الگتوریتمهتای
مبتنی بر ذره برای کاهش خطای موقعیتیابی استفاده میکند .مزیتت
این معماری نسبت به دیگر معماریها تعیین موقعیتیتابی صتحی در
زمان حضور حمله فریب  GPSاست .بتهدلیتل اینکته در سیستتمهتای
تلفیقی در صتورت عتدم تشتخی فریتب در گیرنتده  ،GPSبتهدلیتل
محاستبات موقعیتتتیتابی اشتتتباه در گیرنتده  ،GPSهتتم کالیبراستتیون
گیرنده لورن و هم کالیبراسیون سیستم  INSدچار اختال میگتردد و
درنتیجه فرآیند موقعیتیابی مختل میشود .عملکرد معمتاری تلفیقتی
ارائهشده شامل دو بخش اصلی است .در بخش او با استتفاده از روش
آزمون فرض و استفاده از داده های هر سه سیستتم ،فریتب در گیرنتده
 GPSتشخی داده میشتود .ستپس در بختش دوم در صتورت وجتود
فریب ،تلفیق سیستمهای  INS/Loran-Cو در صورت عدم وجود فریب،
تلفیق سیستمهای  INS/GPSبا استفاده از الگوریتمهای مبتنی بتر ذره
 PF-SIS11و  PSOF12انجتتام متتیگیتترد .بتترای تستتت ایتتن معمتتاری دو
سناریوی مختلف برای حمله فریب  GPSو یک سناریو برای زمانی کته
دادههای  INSو  GPSدر دستر نباشند ،در نظر گرفتته شتده استت.
خروجی معماری تلفیقی حاکی از تشخی بهموقتع فریتب در گیرنتده
 ،GPSافزایش دقت موقعیتیابی در زمان فریب و در نهایت مقاومسازی
موقعیت یابی در زمان حمله فریب است .همچنین نشان داده متیشتود
که الگوریتم  PSOFبهدلیل حافظهدار بودن ،عملکرد بهتری نستبت بته
 PF-SISاز خود نشان میدهد.
در بخش دوم مقاله به توصیف مسئله شامل معادالت دینامیکی هر
سه سیستم در قالب مد فرآیند و متد انتدازهگیتری پرداختته شتده
است .در بخش سوم ساختار معماری سامانه تلفیقی INS/GPS/Loran-
 Cتوضی داده میشود .در بخش چهارم الگوریتمهای مبتنی بتر ذره و
کاربرد آنها در حل مسئله تلفیق سیستمها بیان شده است .در بختش
پتتنجم نتتتایج شتتبیهستتازی اعمتتا الگتتوریتمهتتای مبتنتتی بتتر ذره در
مقاومسازی موقعیتیابی با استتفاده از تلفیتق سته سیستتم در حضتور
فریب  GPSارائه شده و نهایتاً در بخش ششم نتیجهگیری مقاله انجتام
شده است.
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دینامیک  INSمد فرآیند و معادالت مربوط به گیرنده  GPSو گیرنده
 Loran-Cمد اندازهگیری را تشکیل می دهند .همچنین بتا توجته بته
تأایر اارات ناشی از فریب در محاسبات موقعیتیتابی در گیرنتده ،GPS
فریب  GPSبهعنوان یک خطای یکنواخت جمعشتونده در زمتان متد
میشود.
 -1-2مدل فرآیند
شتتابستنجهتا و ییروستکو هتای موجتود در سیستتم  INSسترعت،
موقعیت و وضعیت وسیله نقلیه متحر را بهترتیتب در راستتا و حتو
سه محور  y ، xو  zاندازهگیتری متیکننتد [ .]18بتردار متییرهتای
حالتتت تخمتتینزده شتتده )  ، x (kشتتامل موقعیتتت ستته بعتتدی وستتیله
 ،) p nستترعت در ستته راستتتا  ) v nو زوایتتای اویلتتر

متحتتر

)]  (  [ , ,است .تخمین متییرهای حالت در زمان با استتفاده
از معادالت حرکت مد فرآیند ایرخطی گسسته در زمان بهصورت زیر
بهدست میآید:
n

)1

)x (k) = F (x (k -1),u (k -1), k -1) + ω (k -1

بتتهطتتوریکتته ) F (x (k -1),u (k -1), k -1تتتابع انتقتتا ایرخطتتی
متییرهتتای حالتتت در زمتتان  u (k ) ، kورودی سیستتتم در زمتتان  kو
)   (kخطای نویز ناهمبسته مد فرآیند وسیله متحر بتا میتانگین
صفر و کوواریانس  Qاست .مد فرآیند وسیله متحر از معتادالت نته
درجه آزادی نتاوبری اینرستی در جهتت تخمتین موقعیتت ،سترعت و
وضعیت وسیله متحر استفاده می کند .موقعیت ،سرعت و وضعیت در
دستگاه اینرسی بهصورت زیر بیان میشود:
 p n (k )   p n (k  1)  ν n ( k )t

 n
  n

n
b
n
ν (k )   ν (k  1)  [C b ( k  1)f ( k )  g ]t 
 n
  n

n
b
Ψ (k )  Ψ (k  1)  E b (k  1) (k ) t


)2

بهطوریکه  tبرابر اختالف زمانی بتین گتام  Kو  f b ، K  1و   bبته
ترتیب برابر شتابها و سرعت زوایهایهای وسیله متحتر در دستتگاه
بدنی است که توسط سنسورهای شتابسنج و ییروسکو نصبشده بر
روی وسیله اندازهگیری میشوند و  g nبرابر شتاب گرانش زمین استت.
همچنین ماتریس کسینوسی انتقتا مستتقیم  C bnو متاتریس تبتدیل
سرعت چرخش  E bnبین دستگاه بدنی و دستگاه ناوبری بهصتورت زیتر
تعریف میشوند:

 -2توصیف مسئله
برای حل مسئله مقاومسازی موقعیتیابی هواپیماهای بتدون سرنشتین
در زمتتان حملتته فریتتب  ،GPSمتتد ریاضتتی تلفیتتق سیستتتمهتتای
 INS/GPS/Loran-Cو همچنین مد ریاضی تأایر ستیگنا فریتب بتر
روی گیرنده  GPSباید مشخ گردد .تلفیق این سیستمهتا شتامل دو
بخش مد فرآیند و مد انتدازهگیتری استت بتهطتوریکته معتادالت

Serial no. 85

)3

cos cos  cos sin  sin   sin  cos 
 sin  cos  sin  sin  sin   cos cos  

  sin  cos  sin  

n
Cb

cos sin  cos   sin  sin  

sin  sin  cos   cos sin  






cos  cos 
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1sin  tan  cos  tan  

 cos   sin 


sin  sec  cos  sec   

)4

E bn

 -2-2مدل اندازهگیری
در فرآینتتد تلفیتتق دادههتتا در سیستتتمهتتای نتتاوبری مختلتتف ،بختتش
اندازه گیری در جهت تصتحی پارامترهتای تخمتینزده شتده استتفاده
میشود .در این معماری فرآیند اندازهگیری با استتفاده از گیرنتدههتای
 GPSو  Loran-Cانجام میگیرد .در ادامه متد انتدازهگیتری گیرنتده
 GPSو مد اندازهگیری گیرنده  Loran-Cبهترتیب آورده شتدهانتد .بتا
توجه به محاسبات مورد نیاز برای موقعیتیتابی در گیرنتدههتای ،GPS
تابع ایرخطی مشاهده بهصورت زیر است:
z G (k )  h (x (k ), k )  υ k

)5

بتتهطتتوریکتته )  z G (kبرابتتر خروجتتی مشتتاهدهشتتده از گیرنتتده ،GPS
)  h (x (k ), kبرابر تابع ایرخطی مشاهده و  υ kبرابر نتویز مشتاهده بتا
توزیع یکنواخت و کوواریانس  Rاست.
سامانه لورن‐ Cشامل یک زنجیره متشکل از سه فرستنده یا بیشتر
است که چند صد مایل از یکدیگر فاصله دارند .در زنجیتره لتورن ،یتک
فرستتتنده بتتهعنتتوان ایستتتگاه اصتتلی بتتا عالمتتت  (Master) Mو بقی ته
فرستندهها بهعنوان ایستگاههای اانویته و بتا عالمتتهتای،(Xvay) X،
 (Yankee) Y ،(Victor) V،(Whiskey) Wو  (Zulu) Zمشتخ متی
شوند .در شکل  1سادهترین زنجیره لورن نشان داده شتده استت .ایتن
زنجیره سه تایی 13نامیده میشتود و از یتک ایستتگاه اصتلی ) (Mو دو
ایستگاه اانویه  Xو  )Yتشکیل شده است .ایستتگاه اصتلی و ایستتگاه
های اانویه پالسهای رادیویی را در فواصل زمانی مشخ ارستا متی
نمایند .گیرنده  Loran-Cهمانطور که در شکل  1به شکل کشتتی یتا
هواپیما نشان داده شده است) اختالف زمانی که این پالسها از ایستگاه
اصلی و ایستگاههای اانویه به گیرنده میرسند را اندازهگیری مینماید.
X

TDX-LOP
TDY-LOP
M

Y

شکل  :1نمایش سادهترین زنجیره لورن.
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این اختالف زمانها ) (TDsبسیار کوچک بوده و در حد میکرواانیه
میباشند .اختالفهای زمانی بترای هتر زو ایستتگاه اصتلی‐ ایستتگاه
اانویه با عالئم  TDXو  TDYدر شکل  1نشان داده شده است .اختالف
زمانی دریافت سیگنا از ایستگاه اصلی و ایستگاه اانویه در هر نقطه در
ناحیه تحت پوشش سامانه ،معیاری از اختالف فاصله این نقطته از ایتن
دو ایستگاه میباشد.
مکان هندسی یا جایگاه نقاطی که دارای یک اختالف زمتانی برابتر
) (TDاز یک زو ایستگاه اصلی‐ ایستگاه اانویه هستتند ،یتک منحنتی
موقعیت ) (LOPرا تشکیل میدهند .از نظر ریاضی منحنیهای  LOPبه
شکل هذلولی میباشند و به همین دلیل است کته بته ستامانه لتورن و
سامانههای مشابه ،سامانههای هذلولی هم میگویند .نقطه تالقی دو یتا
چند  LOPمتناسب با اختالف زمانهای  )TDهمانطور که بتا TDX-
 LOPو  TDY-LOPدر شکل  1نمایش داده شدهاند ،موقعیت استتفاده
کننده را مشخ میکند .در عمل ،استفادهکننتده بتهراحتتی اختتالف
زمانی مشاهدهشده از صفحه گیرنده را می خواند و این اختالفات زمانی
را با استفاده از چارتهای مخصوص 14که جایگاه LOPهای ممکن را با
دقت مناسب هر  5یا  10میکرواانیه) نشتان متیدهتد ،بته مختصتات
مناسب نظیر طو و عرض جیرافیایی تبدیل میکند .بنابراین بتهدلیتل
وجود خطاهایی از جمله محیط انتقا سیگنا های لورن ،خطای ،ASF
خطای محاسباتی هذلولوی و ایره در محاسبات مربوط به موقعیتیابی
در گیرنده  ،Loran-Cخروجی گیرنده دارای اختالفهایی با مسیر اصلی
حرکت میباشد .درنتیجه فرآیند موقعیتیابی یک تابع ایرخطی استت
و تابع مشاهده بهصورت زیر مد میشود:
)6

بهطوریکه )  z L (kبرابتر خروجتی مشتاهدهشتده از گیرنتده ،Loran-C
)  g (x (k ), kبرابر تابع ایرخطی مشاهده و  r kبرابر نتویز مشتاهده بتا
توزیع یکنواخت و کوواریانس  Qاست.
 -3-2مدل فریب GPS

معموالً فریبگرها سیگنالی مشابه سیگنا ماهوارههای  GPSبا
اطالعات اشتباه ارسا میکنند .سیگنا فریب اارات ایرخطی بر روی
موقعیت خروجی گیرنده  GPSایجاد میکند .گیرنده بهمحض دریافت
سیگنا فریب ،محاسبات موقعیتیابی را با اطالعات اشتباه انجام
میدهد .درنتیجه خروجی موقعیت و زمان گیرنده  GPSدچار اختال
میگردد .معموالً فریبگرها با توجه به نحوه عملکردشان و میزان تأایر
مخربی که بر روی گیرندههای  GPSمیگذارند به سه دسته کلی
فریبگرهای ساده ،معمولی و پیچیده طبقهبندی میشوند [ .]22اما
تأایر مشتر تمام این فریبگرها در نهایت بر روی موقعیت خروجی
گیرنده  GPSآشکار میشود .بنابراین تابع ایرخطی مشاهدات  GPSبا
توجه به اارات فریب بر روی موقعیتیابی بهصورت زیر بازنویسی
میشود:
)7
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z L (k )  g (x (k ), k )  r k

spoofed

Z spoofed (k )  h (x (k ), k )   k
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بهطوریکه   k spoofedبرابر تأایر سیگنا های جعلی  GPSدر خروجی
 GPSو ) Z spoofed (k

برابر موقعیت اندازهگیریشده

موقعیت گیرنده
گیرنده  GPSدر زمان فریب است.
مقادیر شبیهمسافت بین ماهوارههای  GPSو گیرنده  GPSاز رابطه
زیر محاسبه میشود:
ρ GPS  r  c t r   ρ

m

)8

m

m

m
 ρ GPSبرابر شبهمسافت بین ماهواره  m thام و گیرنده ،GPS
بهطوریکه
 r mبرابر فاصله حقیقی بین گیرنده و ماهواره  c ،GPSبرابر سرعت نور،
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با وجود سیگنا فریب ،خطای موقعیت در خروجتی گیرنتده
دارای توزیع یکنواخت است [ .]24با در نظر گرفتن معادالت مربوط به
استخرا موقعیت با استفاده از شبهمستافتهتای محاستبهشتده [،]18
مشاهده میشود که تیییرات شبهمسافت ،ارتباط مستقیمی با تیییترات
در موقعیت محاسبهشده درگیرنده  GPSدارد .بنابراین موقعیت گیرنده
با در نظر گرفتن تاایرات سیگنا فریب از رابطه زیر بهدست میآید:
GPS

)  ηp

)10
به طوری که )

n
PSpoofed (k

n
PGPS
(k

)

n
PSpoofed
(k

برابر موقعیت خروجی ناشی از سیگنا فریب،

n

 t rبرابر زمان دریافتت ستیگنا در گیرنتده  GPSو   mبرابتر مجمتوع

)  PGPS (kبرابر موقعیت صحی گیرنده  GPSدر زمان نبود فریتب و η p

آفست ساعت گیرنده ،آفست ساعت ماهوارههتا ،نتویز گیرنتده ،خطتای
چندمسیری و خطاهای مربوط به مد سازی نامناسب است .اطالعتات
ناوبری موجود در سیگنا های فریب شامل زمان انتقتا هتر زیرفتریم،
داده های موقعیت مکانی ماهواره ها ،ضترایب تصتحی ستاعت متاهواره،
میزان تأخیر در زمان دریافتی سیگنا و بیتهای اولیه ،دارای اختالف
با میزان حقیقی خود هستند .با انجام محاسبات موقعیتیابی با در نظر
گرفتن اختالفهای بیانشده ،موقعیت محاسبهشتده در خروجتی GPS
دارای اختالف با مقدار واقعی است .با توجه به [ ]23 ،3ااترات مخترب
ناشی از سیگنا فریب در محاسبه شبهمسافتها ظتاهر متیشتود کته
نهایتاً منجر به تیییتر در خروجتی موقعیتت گیرنتده متیگتردد .تتأایر
سیگنا فریب در محاسبات موقعیتیابی در گیرنتده  GPSدر شتکل 2
نشان داده شده است .بنتابراین شتبهمستافت محاستبه شتده ناشتی از
سیگنا فریب بهصورت زیر مد میشود:

برابر اختال ناشی از فریب  GPSبا توزیع یکنواخت است .بتا توجته بته
انجام محاسبات موقعیتیتابی در گیرنتده  GPSبتهصتورت پیوستته در
زمان ،با حرکت هواپیمتای بتدون سرنشتین در شترایط حملته فریتب،
خ طای یکنواخت فریب ناشی از ستیگنا فریتب در خروجتی موقعیتت
بهصورت خطای جمعشونده در زمان مد میشود .بنابراین تأایر نهایی
فریتتب بتتر روی موقعیتتت گیرنتتده بتتهصتتورت متتد خطتتای یکنواختتت
جمعشونده است.

m
 ρ GPS
 ηρ

)9

m
ρ GPS

Spoofed

m
 ρ GPSبرابر شبهمسافت محاسبهشده ناشتی از فریتب و
بهطوریکه
Spoofed

 ηρبرابر مجموع تمام اارات مخرب ناشی از سیگنا فریب  GPSاست.

GPS

GPS
جج

شکل  :2تأثیر سیگنال فریب در محاسبات موقعیتیابی در گیرنده
.GPS
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 -3معماری سامانه تلفیقی INS/GPS/Loran-C

پتتس از مشتتخ شتتدن متتد هتتر ستته سیستتتم  GPS ،INSو لتتورن و
همچنین مد تأایر سیگنا فریب در خروجی گیرنتده  ،GPSستاختار
معماری سامانه تلفیقتی  INS/GPS/Loran-Cدر حضتور حملته فریتب
 GPSارائه میشود که در شتکل  3نمتایش داده شتده استت .ستاختار
معماری شامل دو بخش است .در بختش او معمتاری پتس از فرآینتد
اکتساب دادهها از سه سیستم ،فرآیند تشخی فریب انجتام متیشتود.
ستپس در بختتش دوم در صتتورت وجتتود فریتب ،تلفیتتق سیستتتمهتتای
 INS/Loran-Cو در صورت عتدم وجتود فریتب ،تلفیتق سیستتمهتای
 INS/GPSخروجی موقعیت معماری تلفیقی را تشکیل میدهند .تلفیق
دادههای خروجی سیستمها با استتفاده از فیلترهتای ذرهای  SIR-PFو
 PSOFانجام میگیرد.
معماری ارائهشده نهتنها دقت موقعیت یابی در یک هواپیمای بدون
سرنشین در زمان حضور خطای فریب  GPSرا افزایش متیدهتد ،بلکته
فرآیند تثبیت موقعیت یابی در زمان در دستر نبودن دادههای گیرنده
 GPSو در حالت بدتر در زمان در دستر نبودن دادههای گیرندههتای
 GPSو لورن بهصورت هم زمان را نیز انجام میدهد .در ایتن صتورت از
گمراهی هواپیمای بدون سرنشین جلوگیری میشود و تا زمان بازگشت
دادههای گیرندههای  GPSو لورن ،هواپیما به مسیر خود بهطور صحی
ادامه متی دهتد .وجته تمتایز معمتاری ارائتهشتده بتا دیگتر روشهتای
موقعیتیابی ،تشخی بهموقع زمتان فریتب  GPSاستت .بتا تشتخی
لحظه شروع فریب  ،GPSفرآیند کالیبراسیون گیرنده لورن و همچنتین
تلفیق سیستم های  INS/GPSمتوقف میگردد و از آن زمتان بته بعتد،
تلفیق  INS/Loran-Cبرای ادامه موقعیتیابی استفاده میگردد.
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GPS

++
RF

INS/LORAN-C

INS/LORAN-C

LORAN-C
INS/GPS

INS/GPS

شکل  :3ساختار معماری سامانه تلفیقی  INS/GPS/Loran-Cدر حضور فریب .GPS

 -4الگوریتمهای مبتنی بر ذره
با توجه به اارات ایرخطی که سیگنا فریب در گیرنده  GPSایجاد
میکند و با توجه به مد ریاضی محاسباتی ایرخطی موقعیت در
گیرندههای  GPSو  Loran-Cو همچنین مد ایرخطی تلفیق
سیستمهای  INS/GPSو  ،INS/Loran-Cبهترین روش حل مسئله
فریب ،استفاده از روشهای ایرخطی تخمین مانند الگوریتمهای
مبتنی بر ذره است .در این بخش الگوریتمهای  PFو  PSOFبهصورت
مختصر توضی و شبهکد یا فلوچارت عملکردی مربوط به آنها در
جهت پیادهسازی نرمافزاری ،آورده شدهاند.
 -1-4فیلتر ذرهای
فیلترهای ذرهای قادر به حل مد های دینامیکی ایرخطی شدید با هر
نوع توزیع نویز میباشند که بر اسا اصو مونت کارلو عمل میکنند.
در این فیلترها ،توزیع اطالعات یا نویز توسط مجموعهای از نمونهها به
نام ذرات نمایش داده میشوند .ایده اصلی فیلتر ذرهای ،تقریب تابع
چگالی فیلترینگ بهصورت مجموعه نمونههای وزندار میباشد.
فیلترهای ذرهای از جمله فیلترهای تقریبی و شبهبهینه هستند که در
آنها تخمین با روش دنبالهای مونتکارلو انجام میشود [ .]25فیلتر
ذرهای مسائل را بهصورت عددی حل میکند و پارامترهای بیزین را
استخرا میکند .شبهکد پیادهسازی فیلتر ذرهای با روش نمونهبرداری
 SIR15بهصورت خالصه در شکل  4نمایش داده شده است [.]26








تعیین مقادیر اولیه
حلقه تکرار به ازای تعداد ذرات
 ایجادکردن نمونههای تصادفی با توجه به تابع مد سیستم
 اعما نمونههای تصادفی به مد اندازهگیری
 محاسبه مقادیر ایرنرما وزن هر ذره
پایان حلقه تکرار
نرما کردن وزن هر ذره
محاسبه مقدار تخمینزده شده
نمونهبرداری مجدد از ذرات با توجه به مد سیستم
شکل  :4شبهبرنامه پیادهسازی الگوریتم .PF-SIR

Serial no. 85

 -2-4فیلتر بهینهسازی شده مهاجرت ذرات
روشهای موجود بهینهسازی را میتوان به دو دسته اتفاقی و مشتقی
تقسیم نمود .در این مقاله از الگوریتم  PSOدر حالت تخمینگر و به
عنوان یک فیلتر در مسئله تلفیق سیستمها استفاده شده است .از
مزایای روش مهاجرت ذرات نسبت به روشهای دیگر بهینهسازی،
حافظهدار بودن این روش است بهطوریکه هر ذره از تجربیات دیگر
ذرات و تجربیات گذشته خودش استفاده میکند و بهینه مطلق را به
دست میآورد .همچنین در مقایسه با دیگر روشهای مشتق پایه ،به
دلیل داشتن حافظه ،دارای برتری است به این صورت که بهینه مطلق
را مییابد .در این الگوریتم ذرات با توجه به بهترین تجربیات خود و
بهترین تجربیات ذرات در همسایگی خود برای رسیدن به بهترین
موقعیت ،در فضای جستجو حرکت میکنند .کنتر حرکت ذرات در
جهات مشابه توسط آقایان ابرهات و کندی اختراع شد [ .]27تمام
ذرات دارای یک بردار سرعت و موقعیت بهصورت زیر میباشند:
)11

) v k 1  av k  b1 r1 ( p 1  x k )  b 2 r2 ( p 2  x k
x k 1  c1 x k  d v k 1

بهطوریکه  p 1و  p 2از نتایج مد سازی سیستم بهدست میآیند که با
توجه به کدنویسی انجامشده در نرمافزار  MATLABو تابع هدفی که
برای برنامه در نظر گرفته میشود ،مقادیر آنها توسط برنامه مشخ
میگردد .پارامترهای اابت  a,b1,b2 ,c1,d , r1, r2بهترتیب برابر ،0/3 ،0/7
 0/5 ،1 ،1 ،0/3و  0/5انتخاب شدهاند ،که اابات میشود با در نظر
گرفتن این مقادیر هرگز الگوریتم بهینهسازی واگرا نمیشود [.]28
الگتتوریتم فیلترینتتگ  PSOFشتتامل دو بختتش اصتتلی الگتتوریتم
بهینه سازی مهاجرت ذرات بهعنوان قسمت تخمین گر و متد تلفیقتی
 INS/GPSیا  INS/Loran-Cبهعنوان قستمت مشتاهدهگتر و دینامیتک
معماری تلفیقی است .قسمت تخمین گر الگوریتم شتامل چهتار بختش
اصلی تعیین مقادیر اولیته ،بته روزرستانی سترعت ذرات ،بته روزرستانی
موقعیت ذرات و بررسی تابع هدف است .فلوچارت عملکردی الگتوریتم
 PSOFدر شکل  5نشان داده شده است .با توجه به عملکرد مبتنی بتر
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ذره و حافظهدار بودن الگوریتم  ،PSOمیتوان نتیجته گرفتت کته ایتن
الگوریتم عملکرد بهتری در تخمین پارامترها در حل مستئله دینامیتک
ایرخطی معماری تلفیقی از خود نشان خواهد داد.

به طوریکه )  Y est (kبرابر موقعیت تخمین زده شده توستط الگتوریتم
 Y GPS (k ) ،PSOFبرابر موقعیت اندازهگیریشده توسط گیرنتده ،GPS
)  Y Loran (kبرابر موقعیت اندازهگیریشتده توستط گیرنتده ،Loran-C
)  DG (kبرابر تابع هدف مربوط بته تلفیتق  INS/GPSو )  D L (kبرابتر
تابع هدف مربوط به تلفیق  INS/Loran-Cاست .با حرکتت هواپیمتای
بدون سرنشین در مسیر حرکت ،در هر مرحلته از تخمتین موقعیتت در
معماری تلفیقی ،الگوریتم  PSOFدر جهت مینیممکتردن توابتع هتدف
تعریفشده عمل میکند.

n

 -5نتایج شبیهسازی
نتایج شبیه سازی معماری ارائهشده سامانه تلفیقی بترای مقتاوم ستازی
موقعیتیابی در برابر فریتب  GPSبتا استتفاده از تلفیتق سیستتمهتای
 INS/GPS/Loran-Cدر نرم افزار  MATLABدر ادامه آورده شده است.
در ابتدا مسیر حرکت هواپیمای بدونسرنشین مشخ و خروجتی هتر
سه سیستم  GPS ،INSو  Loran-Cدر ایتن مستیر مشتخ متیشتود
سپس سناریوهای فریتب  GPSبتر روی آن اعمتا متیگتردد .پتس از
تشخی فریب بتا استتفاده از روش آزمتون فترض ،عملکترد معمتاری
پیشنهادی در سناریوهای فریب متورد بررستی قترار متیگیترد .نهایتتاً
عملکرد معماری پیشنهادی برای تخمین مستیر در زمتان در دستتر
نبودن دادههای  GPSو  Loran-Cبا استفاده از سیستتم  INSو آخترین
داده خروجی گیرنده  GPSارائه میشود.
n

 -1-5مسیر حرکت هواپیمای بدونسرنشین

n+1

شکل  :5فلوچارت عملکردی الگوریتم .PSOF

با توجه به شکل  ،5زمانی که هواپیمای بتدونسرنشتین در مستیر
تعیین شده برای آن حرکت میکند ،دادههتای موقعیتت سیستتمهتای
 GPS ،INSو  Loran-Cدریافت و توابع هدف مورد نیاز بترای الگتوریتم
 PSOFرا تشکیل میدهند .تتابع هتدف در قالتب هتدایتگتر ذرات در
فضای جستجو عمل میکند و بهعنوان یک تابع اولیته بترای الگتوریتم
 PSOتعریف میشود [ .]29بتا توجته بته متد تلفیقتی سیستتمهتای
 INS/GPSو  INS/Loran-Cو همچنین هدف کلی معماری پیشتنهادی
برای کاهش خطا و مقاومسازی موقعیتیابی هواپیمای بتدونسرنشتین
در حضور فریب  ،GPSتوابع هدف بهصورت زیر تعریف میشود:
)12

) DG (k )  Y est (k ) Y GPS (k

)13

) DL (k )  Y est (k ) Y Loran (k
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برای پیادهسازی ستناریوی حرکتت فترض شتده استت کته هواپیمتای
بدون سرنشین با سرعت اابت  30متر بر اانیه در حالت کروز با زوایتای
اویلر اابت در حا حرکت است .بنابراین با استفاده از معادالت حرکتت
 ،UAVشبیه سازی مسیر حرکت هواپیمای بدونسرنشین در نترم افتزار
 MATLABانجام شده است .پارامترهای پیادهسازی سیستمهتای INS
و  GPSدر جدو  1آورده شده است.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی در سیستمهای  INSو GPS

پارامتر
بایا

شتابسنج

ضریب مقیا
بایا
ضریب مقیا

مقدار

شتابسنج

ییروسکو
ییروسکو

خطای اندازهگیری موقعیت در
خطای اندازهگیری سرعت در

GPS
GPS

100 μg
20 ppm
0/1 ° / h
20 ppm
5m
5 m/s

با استفاده از معادالت دینامیک سیستم  INSو مقادیر پارامترهتای
مربوط به شتابسنجها و ییروسکو ها و همچنین تعتین نقطته شتروع
مسیر حرکت ،شبیهسازی سیستم  INSدر نرمافتزار  MATLABانجتام
شده است .سرعت نمونهبرداری سیستم  INSبرابر  100هرتز و سترعت
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اندازهگیری گیرنده  GPSبرابر  1هرتز میباشد .برای شبیهسازی گیرنده
 ،GPSابتدا موقعیت ماهوارههای  GPSدر مدار چرخش شتبیهستازی و
ستتپس محاستتبات شتتبهمستتافت انجتتام متتیگیتترد .پتتس از محاستتبات
شبه مسافت ،با استفاده از معادالت ایرخطی تعیین موقعیت در گیرنده
 ،GPSموقعیت هواپیمای بدونسرنشین مشخ میگردد .در این راستا
شبیه سازی مدار حرکت ماهوارههتا ،شتبهمستافتهتا و حتل معتادالت
ایرخطی تعیین موقعیت در نرمافتزار  MATLABانجتام گرفتته استت.
خطای بایا ساعت و خطای دریفت ساعت گیرنده  GPSبهترتیب برابر
 0/0119اانیه و  0/15164میکرواانیه است .بهعالوه در ایتن پتژوهش
فاصله بین نقاط اندازهگیری سیستم ها ،بازوی اهرمتی ،16صتفر در نظتر
گرفته شده است.
با توجه به مد سازی تأایر سیگنا فریتب بتر روی گیرنتده ،GPS
میزان تیییترات ناشتی از فریتب ،در محاستبه شتبهمستافتهتا آشتکار
میشود .بنابراین با اعما مقدار تأایر فریب به مقادیر شبهمسافتهتا و
حل معادالت ایرخطی شتبهمستافتهتا بترای یتافتن موقعیتت کتاربر،
خروجتتی فریتتب داده شتتده گیرنتتده  GPSدر نتترمافتتزار MATLAB
شبیهسازی میشود.
برای شبیهسازی گیرنده  Loran-Cبا دانستن موقعیت فرستندههای
اابت زمینی آنتن های ارسا سیگنا لورن) و با استتفاده از معتادالت
ایرخطتتی تعیتتین موقعیتتت کتتاربر در گیرنتتده  ،Loran-Cمحاستتبات
موقعیتیابی انجام میشود .موقعیت جیرافیایی ایستگاههتای فرستتنده
سامانه  Loran-Cدر جدو  2آورده شتده استت .پیتادهستازی گیرنتده
 Loran-Cبا توجه به معادالت محاستباتی اختتالف زمتانی انجتام شتده
است [ .]30بهدلیل وجود خطاهایی از جمله محیط انتقا سیگنا های
لورن ،خطای  ،ASFخطای محاستباتی هتذلولوی و ایتره در محاستبه
موقعیت در گیرنده  ،Loran-Cخروجی گیرنده دارای اختالف بتا مستیر
اصلی حرکت است.

مقاومسازی موقعیتیابی در برابر فریب . . . GPS

 ،Cبیشترین خطای موقعیتیابی برای آن برابر  20متر در نظتر گرفتته
شده است.

شکل  :6نمایش خروجی سیستمهای  GPS ،INSو  Loran-Cبا توجه به
مسیر اصلی حرکت هواپیمای بدونسرنشین.

 -2-5سناریوهای فریب
با توجه به تاایرات ناشی از فریب در محاسبات موقعیتیابی در گیرنتده
 ،GPSمیزان اختتال در موقعیتت انتدازهگیتریشتده در دو ستناریوی
مختلف در شکل  7نشان داده شده است .در سناریوی او که با نمودار
مشکی نشان داده شده است ،حمله فریب در  15اانیه دوم حرکت و در
سناریوی دوم که با نمودار ستبز نشتان داده شتده استت ،در  10اانیته
میانی حرکت هواپیمای بدون سرنشین اتفاق میافتد .با توجه به خطای
یکنواخت جمع شونده ناشی از اختال فریب ،میزان انحراف هواپیمتا از
مسیر اصلی در زمان افزایش پیدا میکند.

جدول  :2موقعیت فرستندههای سامانه Loran-C

موقعیت فرستندهها

عرض جیرافیایی

طو جیرافیایی

فرستنده اصلی
فرستنده اانویه او
فرستنده اانویه دوم

32/8059607031
39/0813390556
37/1768185875

53/6120352987
44/3844208959
58/1164298300

نتایج شبیهسازی سیستمهای  GPS ،INSو  Loran-Cدر نترمافتزار
 MATLABبا توجه به مسیر حرکتی هواپیمای بدونسرنشین در شکل
 6نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،6واگرایی مسیر  INSکته بتا
رنگ آبی نشان داده شده است ،نشان دهنتده خطتای دریفتت در ایتن
سیستم است که با استفاده از معماری تلفیقی این خطا حذف میگردد.
همچنین بهدلیتل نتویز  ASFموقعیتت خروجتی گیرنتده  Loran-Cدر
مسیر حرکت ،دارای بایا کمی نسبت به مسیر اصلی حرکت است که
با دانستن اطالعات  ASFیک منطقه جیرافیایی متیتتوان ایتن نتویز را
حذف نمود .در این پژوهش با توجه به مد پیادهسازی گیرنده Loran-
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شکل  :7انحراف موقعیت در گیرنده  GPSبا توجه به دو سناریوی
فریب.

مقدار خطای  RMESاز رابطه زیر بهدست میآید:
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) mean((x n  x n' )2  (x e  x e' )2  (h  h ' )2

RMSE 

به طوریکه  x e ، x nو  hبرابر موقعیت محاسبهشده ناشی از فریب و '، x n
' x eو '  hبرابر موقعیت حقیقی هواپیمای بتدونسرنشتین بتهترتیتب در
جهتهای شما  ،شرق و ارتفاع میباشند .مقدار خطای  RMSEناشتی
از فریب در خروجی گیرنده  GPSدر سه جهت شرق ،شتما و بتاال در
جدو  3آورده شده است.

سناریوی او فریب با استفاده از الگتوریتم مبتنتی بتر ذره  SIR-PFدر
شکل  8نشان داده شده است .مقدار خطای  RMSEدر لحظه تشخی
فریتتب توستتط الگتتوریتم  SIR-PFبرابتتر  26/04در عتترض جیرافیتتایی،
 21/73در طو جیرافیایی و 19/95در ارتفاع استت .از جملته مزایتای
معماری تلفیقی بتا استتفاده از سیستتمهتای  GPS ،INSو  Loran-Cو
بهرهگیری از فیلترهتای ذرهای نستبت بته روشهتای مرستوم ،تثبیتت
فرآیند موقعیتیابی در حضور سیگنا فریب  GPSاست.

جدول  :3مقدار خطای  RMSEناشی از فریب در خروجی گیرنده GPS

سناریو

]ΔE[m

]ΔN[m

]ΔU[m

خطای موقعیت

سناریوی 1
سناریوی 2

1398/50
792/41

1273/94
868/61

1079/36
672/72

2178/02
1354/61

 -3-5تشخیص فریب (آزمون فرض)
تشخی فریب در معماری پیشنهادی با استفاده از روش آزمون فرض
انجام میگیرد .آزمون فرض دارای دو حالت است [ .]31حالت ،H0
مربوط به زمانی است که فریب وجود ندارد و حالت  H1مربوط به زمانی
است که فریب رخ داده است .برای تشخی نقطه شروع فریب با
استفاده از این روش یک معیار استاتیکی ، T (k ) ،با استفاده از دادههای
موقعیت تعریف میشود .با مقایسه معیار استاتیکی با حد آستانه، η ،
تعریفشده برای آزمون فرض ،فریب تشخی داده میشود .معیار
استاتیکی بهصورت زیر تعریف میشود:
)15

n
n
T (k )  PGPS
(k )  PINS
) (k

n
بهطوریکه ) (k
 PINSبرابر داده موقعیت سیستم  INSجبرانسازی شده
با استفاده از مد تلفیقی  INS/GPSقبل از فریب یا مد تلفیقی
 INS/GPSبعد از فریب است .با توجه به معیار )  ، T (kآزمون فرض
بهصورت زیر خالصه میشود:

)16

شکل  :8خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  SIR-PFدر سناریوی اول فریب.

بهعالوه عملکرد معمتاری پیشتنهادی در ستناریوی او فریتب بتا
استفاده از الگوریتم مبتنی بر ذره  PSOFدر شکل  9نشتان داده شتده
است .مقدار خطای  RMSEدر لحظه تشخی فریب توستط الگتوریتم
 PSOFبرابر  8/38در عترض جیرافیتایی 6/51 ،در طتو جیرافیتایی و
 16/00در ارتفاع است.

T (k )  ηH0 : no spoofing
Hypothesis Test  
T (k )  ηH1 : spoofing

 -4-5عملکرد معماری پیشنهادی در سناریوی اول فریب
در سناریوی او  ،با حرکت هواپیمای بدونسرنشین فریب در اانیته 15
شروع میش ود و تا آخر مسیر امتداد دارد .در زمان قبتل از اانیته  15و
عدم وجود فریب ،خروجی معماری برابر تلفیق سیستمهتای INS/GPS
است .با شروع حمله در اانیه  ،15با استفاده از روش آزمون فرض حمله
فریب تشخی داده میشود و تلفیتق سیستتمهتای  INS/Loran-Cدر
خروجی ظاهر میگردد.
در پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر ذره  ،SIR-PFمقادیر اولیه شامل
تعداد ذرات برابر  ،20تعداد دفعات شبیهسازی برابر  100و کوواریتانس
خطای اندازهگیری برابر  0/01تعیین میشوند .همچنین در پیادهسازی
الگوریتم  ،PSOFتعداد ذرات برابر  ،20حد پایین و باال بهترتیتب برابتر
 )32 51و  ،)33 52خطای قابلقبو برابر  0/01و ضریب تابع هتدف
برابر  4در نظر گرفته میشود .نتیجه عملکردی معماری پیشتنهادی در
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شکل  :9خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  PSOFدر سناریوی اول فریب.

مقایسه دو الگوریتم نشان میدهتد کته الگتوریتم  PSOFبتهدلیتل
قابلیت حافظهدار بودن و استفاده از تجربیات دیگر ذرات ،دارای عملکرد
بهتری نسبت به الگوریتم  SIR-PFاست.
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 -5-5عملکرد معماری پیشنهادی در سناریوی دوم فریب
در سناریوی دوم ،حمله فریب در  10اانیه میانی حرکت بین اانیته 10
تا  20انجام میگیرد .در این حالت قابلیت برگشت معماری پیشتنهادی
به حالت قبل از فریب و استفاده از تلفیق  INS/GPSبررسی متیشتود.
در این حالت ،در ده اانیه او پرواز هواپیمای بدونسرنشتین خروجتی
موقعیت در معمتاری پیشتنهادی برابتر خروجتی تلفیتق سیستتمهتای
 INS/GPSاست .با تشخی فریب با استفاده از روش آزمون فترض در
اانیه دهم پرواز ،خروجی معماری پیشنهادی برابر تلفیق سیستتمهتای
 INS/LORANمتتیگتتردد .در ایتتن تحلیتتل نیتتز مقتتادیر اولیتته بتترای
پیادهسازی الگوریتم های مبتنی بتر ذره مطتابق ستناریوی او در نظتر
گرفته شده است.
عملکرد خروجی معماری تلفیقی در ستناریوی دوم بتا استتفاده از
الگوریتم  SIR-PFدر شکل  10و عملکترد آن بتا استتفاده از الگتوریتم
 PSOFدر شکل  11نشان داده شده استت .مقتدار خطتای  RMSEدر
لحظه تشخی فریب توسط الگوریتم  SIR-PFبرابتر  25/40در عترض
جیرافیتتایی 22/84 ،در طتتو جیرافیتتایی و  18/06در ارتفتتاع استتت.
همچنتتین مقتتدار خطتتای  RMSEدر لحظتته تشتتخی فریتتب توستتط
الگتتوریتم  PSOFبرابتتر  8/70در عتترض جیرافیتتایی 6/07 ،در طتتو
جیرافیایی و  17/78در ارتفاع است.
بتتا توجتته بتته متتد ایرخطتتی ستتاختار تلفیقتتی سیستتتمهتتای
 ،INS/GPS/Loran-Cنتایج شبیهسازی ها در هر دو سناریوی فریتب بتا
استفاده از الگوریتمهای ایرخطی مبتنتی بتر ذره نشتان متیدهتد کته
فرآیند مقاوم سازی موقعیت یابی در برابر حملته فریتب  GPSبتهختوبی
انجام شده است و همچنین دقتت موقعیتت یتابی در حضتور فریتب در
گیرنده  GPSافزایش پیدا کرده است.

شکل  :11خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  PSOFدر سناریوی دوم فریب.

مقادیر خطای  RMSEو خطای موقعیت بر حسب متتر در جهتات
شرق ،شما و باال مربوط بته اعمتا الگتوریتمهتای مبنتی بتر ذره در
مواجهته بتتا حملته فریتب  GPSدر معمتاری پیشتتنهادی بترای هتتر دو
سناریوی فریب در جدو  4آورده شده استت .نکتته کلیتدی معمتاری
پیشنهادی تشتخی فریتب در نخستتین لحظته رختداد و استتفاده از
الگوریتمهای مبنی بر ذره در ادامه تلفیق سیستمها است .بررسی نتایج
مقادیر خطای  RMSEدر جدو  4نشان میدهد کته خطتای ناشتی از
فریب کاهش چشمگیری دارد و هواپیمای بدونسرنشین از مسیر اصلی
خود منحرف نمیشود .بیشترین کاهش خطا مربوط به الگوریتم PSOF
است .با تعریف دقت موقعیت موقعیتیابی بهصورت تفاضل بین خطای
موقعیتتت در گیرنتتده فریتتب دادهشتتده و خطتتای تخمتتین موقعیتتت در
الگوریتم تلفیقی ،تقسیمبر خطای موقعیت در گیرنده فریتب دادهشتده،
می بینیم که در ستناریوی او  %98و در ستناریوی دوم  %97افتزایش
دقت داریم.
 -6-5عملکرد معماری در زمان در دسترسنبودن دادههای
 GPSو Loran-C

در معماری تلفیقی پیشنهادی درصورتیکه در زمان حمله فریتب بتا از
کار افتادن گیرنده  ،GPSبا توجه به شرایط محیطتی گیرنتده Loran-C
نیز قادر به فعالیت نباشد ،الگوریتم مبتنی بر ذره بر اسا آخرین داده
صحی خروجی گیرنده  ،GPSمسیر حرکت هواپیمای بدونسرنشین را
تخمین میزند.
شکل  :10خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  SIR-PFدر سناریوی دوم فریب.
جدول  :4مقادیر خطای  RMSEاعمال الگوریتمهای مبنی بر ذره در مواجهه با حمله فریب  GPSدر معماری
پیشنهادی
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سناریو

الگوریتم

]ΔE[m

]ΔN[m

]ΔU[m

خطای موقعیت

سناریوی 1

GPS

1398/50

1273/94

1079/36

2178/02
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SIR-PF

26/04

21/73

19/95

39/35

PSOF

8/38

6/51

16/00

19/20

GPS

792/41

868/61

672/72

1354/61

SIR-PF

25/40
8/70

22/84
6/07

18/06
17/78

38/64
20/71

PSOF

این عمل بهگونه ای انجام می شود که با تشخی فریب در گیرنتده
 GPSبا استفاده از روش آزمون فرض ،نقطه بعدی حرکتت هواپیمتا بتر
اسا تلفیق داده  INSو آخترین خروجتی گیرنتده  GPSتخمتین زده
می شود .با این روند مجدداً خطای دریفتت در سیستتم  INSبتا نقطته
تخمین زده شده جدید کته نقتش داده خروجتی گیرنتده  GPSرا ایفتا
میکند ،جبرانسازی میشود .با جبرانسازی مقدار دریفت ،نقطه بعدی
در مسیر حرکت بتا استتفاده از الگتوریتم مبتنتی بتر ذره تخمتین زده
میشود و با این رویکرد هواپیمای بدونسرنشین از مستیر اصتلی ختود
منحرف نمیشود.
در این حالت فرض بر ایتن استت کته گیرنتده  Loran-Cدر طتو
مسیر قادر به پاسخگویی نیست و در اانیه 15ام گیرنده  GPSنیز دچار
فریب گشته و از خروجی آن استفاده نمیشتود .خروجتی موقعیتت در
معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از الگوریتم  SIR-PFدر زمتان در
دستر نبودن دادههتای گیرنتدههتای  GPSو  Loran-Cدر شتکل 12
نشان داده شده است .مقدار خطای  RMSEدر تخمین کل مسیر اصلی
برابر  29/37در عرض جیرافیایی 26/08 ،در طو جیرافیایی و 23/48
در ارتفاع است.

ارتفاع است .با مقایسه شکلهتای  12و  13و همچنتین مقتدار خطتای
 RMSEبهدست آمده از تحلیل آنها ،میبینیم که الگتوریتم  PSOFدر
این حالت نیز عملکرد بهتری نسبت به  SIR-PFاز خود نشان میدهتد.
شایان ذکر است که بهدلیل زمتان شتبیه ستازی کتم متیتتوان از ایتن
معماری در سیستمهای بهنگام نیز استفاده نمود .هرچند که استفاده از
الگوریتم های ذرهای نیاز به پردازندههای قتوی تتری بترای استتفاده در
سیستمهای بهنگام دارد.

شکل  :13خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  PSOFدر زمان در دسترسنبودن دادههای  GPSو .Loran-C

شکل  :12خروجی موقعیت در معماری تلفیقی پیشنهادی با استفاده از
الگوریتم  SIR-PFدر زمان در دسترسنبودن دادههای  GPSو Loran-

.C

همچنین در صورت بهتره گیتری از الگتوریتم  ،PSOFدر زمتان در
دستر نبودن دادههای گیرندههای  GPSو  Loran-Cخروجی موقعیت
در معماری تلفیقی پیشنهادی در شکل  13نشان داده شتده استت .در
این حالت مقدار خطتای  RMSEدر تخمتین کتل مستیر اصتلی برابتر
 28/60در عرض جیرافیایی 23/43 ،در طو جیرافیایی و  21/32در
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با توجه به تحلیل های انجامشده در جهت بررسی عملکرد معماری
تلفیقی پیشنهادی در شرایط مختلف سناریوهای فریب و همچنتین در
زمتتان در دستتتر نبتتودن هتتر دو سیستتتم گیرنتتده  GPSو ،Loran-C
مقاومسازی موقعیتیابی بهخوبی انجام گرفته است .درنتیجه استفاده از
هواپیماهای بدونسرنشین در شرایط خطرنا با احتمتا خطرپتذیری
زیاد از جمرهای فریب توستط دشتمن بتا قابلیتت اطمینتان بیشتتر در
موقعیتیابی ،امکانپذیر میگردد .شایان ذکر است که در ادامه پژوهش
می توان با استفاده از روش تلفیقی بیانشده ،مد تأایر خطای ناشی از
فریب بر روی گیرنده  GPSاستخرا گردد تا در محیطهایی با احتمتا
وجود خطر فریب باال ،در صورت قطع و وصل شدن حمله فریب در یک
سناریوی پروازی ،بتوان با اارات ناشی از فریب مقابله بهتری نمود.
بتتا توجتته بتته اینکتته معمتتاری تلفیقتتی ارائتتهشتتده بتترای تثبیتتت
موقعیتتتیتتابی در حضتتور ستتیگنا فریتتب  ،GPSیتتک روش جدیتتد و
کاربردی در مقاومسازی موقعیتیابی است ،شایان ذکر است که مقاالت
تلفیقی شامل این سه سیستم در جهت تثبیت موقعیتیابی در حضتور
فریب گیرنده  GPSوجود ندارد .اما مقایسه روش موجود بتا روشهتای
تلفیقی موجود در این حوزه ،در جدو  5آورده شده است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

. . . GPS مقاومسازی موقعیتیابی در برابر فریب
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

B. Montgomery, Paul; Humphreys, Todd; Ledvina,
“Receiver-autonomous
spoofing
detection:
Experimental results of a multi-antenna receiver defense
against a portable civil GPS spoofer,” Proc. 22nd Int.
Tech. Meet. Satell. Div. Inst. Navig., pp. 124–130, 2009.
A. Jafarnia-Jahromi, S. Daneshmand and G. Lachapelle,
“Spoofing Countermeasures for GNSS Receivers – A
Review of Current and Future Research,” 4th Intern
Colloq. Sci. Fundam. Asp. Galileo Program., pp. 4–6,
2013.
A. Jafarnia-Jahromi, A. Broumandan, J. Nielsen and G.
Lachapelle, “GPS vulnerability to spoofing threats and a
review of antispoofing techniques,” Int. J. Navig. Obs.,
vol. 2012.
S. Khanafseh, N. Roshan, S. Langel, F. C. Chan, M.
Joerger and B. Pervan, “GPS spoofing detection using
RAIM with INS coupling,” Rec. - IEEE PLANS,
Position Locat. Navig. Symp., pp. 1232–1239, 2014.
L. Chang, K. Li and B. Hu, “Huber’s M-estimationbased process uncertainty robust filter for integrated
INS/GPS,” IEEE Sens. J., vol. 15, no. 6, pp. 3367–3374,
2015.
M. Malleswaran, V. Vaidehi and N. Sivasankari, “A
novel approach to the integration of GPS and INS using
recurrent
neural
networks
with
evolutionary
optimization techniques,” Aerosp. Sci. Technol., vol. 32,
no. 1, pp. 169–179, 2014.
L. Zhao, H. Qiu and Y. Feng, “Analysis of a robust
Kalman filter in loosely coupled GPS/INS navigation
system,” J. Int. Meas. Confed., vol. 80, no. 80, pp. 138–
147, 2016.
U. S. C. Guard, “Loran-C user handbook,” Dep. Transp.
COMDTINST M, vol. 16562, 1980.
B. J. Jacoby, P. W. Schick, F. Richwalski and K.
Zamzow, “Advantages of a Combined GPS / Loran-C
Precision Timing Receiver.”
J. J. Pisano, P. K. Enge and P. L. Levin, “Using GPS to
calibrate Loran-C,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.,
vol. 27, no. 4, pp. 696–708, 1991.
G. Johnson et al., “Performance Trials of an Integrated
Loran / GPS / IMU Navigation System , Part II,” 2005.
B. R. S. Arulampalam, Beyond the Kalman Filter:
Particle Filters for Tracking Applications. Artech
House, 2004.
G. Battistelli, L. Chisci, C. Fantacci, A. Farina and A.
Graziano, “Consensus-based multiple-model Bayesian
filtering for distributed tracking,” IET Radar, Sonar
Navig., vol. 9, no. 4, pp. 401–410, 2015.
S. Y. Cho and W. S. Choi, “Robust Positioning
Technique in Low-Cost DR/GPS for Land Navigation,”
IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 55, no. 4, pp. 1132–
1142, 2006.
K. Li, J. Zhao, X. Wang and L. Wang, “Federated ultratightly coupled GPS/INS integrated navigation system
based on vector tracking for severe jamming
environment,” IET Radar, Sonar Navig., vol. 10, no. 6,
pp. 1030–1037, 2016.
M. Zhong, J. Guo and Q. Cao, “On Designing PMI
Kalman Filter for INS / GPS Integrated Systems With
Unknown Sensor Errors,” IEEE Sens. J., vol. 15, no. 1,
pp. 535–544, 2015.
A. Noureldin, T. B. Karamat, and J. Georgy,
Fundamentals of Inertial Navigation, Satellite-Based
Positioning and their Integration. 2013.
 «ارائه دو فیلتر کالمن، مجتبی اسد،[ بهروز صفرینژادیان19]

مرتبه
کسری جدید برای سیستمهای مرتبه کسری خطی در حضور

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

XX

 شماره،XX  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/1376

 مقایسه معماری پیشنهادی با برخی روشهای تلفیقی موجود:5 جدول
خطای موقعیتیابی

روش

ردیف

 متر309
 متر20
 متر40
 متر100

]12[ Loran/GPS/IMU تلفیق
GPS معماری پیشنهادی در زمان فریب
loran-C  وGPS معماری پیشنهادی در زمان نبود
]32[ GPS/Loran-C تلفیق

1
2
3
4

 میتتوان نتیجته گرفتت کته معمتاری،5 با توجه به مقادیر جدو
 همچنین.پیشنهادی دارای دقت بهتری نسبت به دیگر معماریها است
 وGPS ،INS بهعلت استتفاده از دادههتای خروجتی هتر سته سیستتم
 پیچیتدگی محاستباتی در، در اصطالح تلفیق شل سیستمها،Loran-C
این معماری نسبت به دیگر معماریها کمتر و زمان شبیهستازی بترای
.پیادهسازی این معماری نیز کمتر از سایر روشها میباشد

 نتیجه-6
 بتاGPS در این مقاله برای مقاومسازی موقعیتتیتابی در برابتر فریتب
 معماری تلفیقی پیشنهاد شتدLoran-C  وINS استفاده از سیستمهای
 ایده اصلی ایتن معمتاری.که از الگوریتمهای مبتنی بر ذره بهره میبرد
 در زمان.شامل دو بخش اصلی شناسایی فریب و جبرانسازی آن است
 خروجی موقعیت معماری پیشنهادی برابر خروجی،قبل از حمله فریب
 پس از،GPS  در زمان حمله فریب. استINS/GPS تلفیق سیستمهای
 خروجتتی معمتتاری،شناستتایی آن بتتا استتتفاده از روش آزمتتون فتترض
. متیشتودINS/Loran-C پیشنهادی برابر خروجی تلفیق سیستمهتای
 دادهکتاوی در،همچنین بهدلیل ایرخطیبودن مد تلفیقی سیستمهتا
 با.فرآیند تلفیق با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر ذره انجام میگیرد
 خطای موقعیتتیتابی در زمتان،PSOF  وSIR-PF اعما الگوریتمهای
 به صورت چشم گیری کتاهش پیتدا کترد و ستبب افتزایشGPS حمله
قابلیت اطمینان و مقتاومستازی موقعیتتیتابی در زمتان حملته فریتب
 عملکترد معمتاری، سپس با انجتام شتبیهستازی هتای مختلتف.گردید
پیشنهادی در دو سناریوی مختلف فریب و در حالت در دستر نبودن
. تأیید شده است، بهصورت همزمانLoran-C  وGPS دادههای

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از آقای دکتر سعید نصرالهی از دانشگاه صنعتی
 همچنین از آقای،شریف بهدلیل همفکری و راهنماییهای موارشان
احیا یاوری در پژوهشکده رباتیک و رایانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تهران به خاطر حمایتهای مناسب و از آقای دکتر مهدی مجیدی عضو
هیئت علمی دانشگاه کاشان بهدلیل راهنماییهای مناسب در جهت
.توسعه مقاله کما سپاسگزاری را دارند
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