شماره 1

دریا فنون

ارائه روشی برای مقابله با جمینگ در سامانه ناوبری دریاییJTIDS/Link-16

3

سید محمدرضا موسوی ،1محسن عابدی ،2محمدجواد رضائی
m_mosavi@iust.ac.ir
 -1استاد دانشكده برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ،دانشكده برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -3دانشجوی دکتری ،دانشكده برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چكیده
در این مقاله روشی برای مقابله با جمینگ در سامانه ناوبری دریایی  JTIDS/Link-16ارائه شده است .این روش بر بهینهسازی ساختار
دوپالسی ارسال داده استوار می باشد و مشكالت ساختار دوپالسی قدیمی را رفع نموده است .در این مقاله کران باالی احتمال خطای نشانه
مدوالسیون  CCSKبرای دنباله  32چیپی انتخاب شده برای سیستم  JTIDدر ساختار تکپالس استخراج شده و در نهایت روشی برای
محاسبه خطا در ساختار دوپالسی ارائه شده است .اینکار به وسیله مقایسه چیپ به چیپ در ساختار دوپالسی و تصمیمگیری نشانه صورت
میگیرد .روش پیشنهادی عالوه بر غلبه بر مشكل پایین بودن سرعت در ساختار دوپالسی ،امكان تعیین محل وقوع خطا را نیز میسر
میسازد.
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کمكی مقابله با جمینگ میباشد [ 14و .]11
یكی از پرکاربردترین راههای مقابله با جمینگ در ،JTIDS
روش ارسال دوپالسی اطالعات است .مزیت این روش در
این میباشد که کانال (یا دشمن) برای ایجاد خطا در
تشخیص نشانه باید تعداد بیشتری خطا در چیپها ایجاد
کند .همچنین تضمینی برای کانال (یا دشمن) وجود ندارد
که بتواند در هر دو پالس ،یک چیپ خاص را دچار خطا
کند .در نتیجه این روش میتواند در صورت ایجاد خطا در
چیپی از یک پالس ،گیرنده را از رخداد خطا آگاه کند.
اما این روش از مشكالتی نیز رنج میبرد .یكی از این
مشكالت افت سرعت سیستم میباشد .مشكل دیگر این
که روش فوق هیچ گونه اطالعاتی در مورد موقعیت
خطاهای رخ داده در هر پالس نمیدهد .به این ترتیب
ممكن است حاالتی پیش آید که صحت کل پالس دریافتی
زیر سوال رود [ .]16در این مقاله روشی پیشنهاد شده
است که به بهینهسازی ساختار دوپالسی میپردازد و عالوه
بر اینکه بر مشكل اول (سرعت پایین غلبه می کند)،
محل وقوع خطا را نیز مشخص مینماید .این روش
برخالف روش قدیمی دوپالسی که به مقایسه کلی دوپالس
ارسالی میپردازد و صرف ًا وقوع خطا را از طریق یک
همبستهگیری کلی آشكار مینماید ،بستری برای مقایسه
چیپ به چیپ پالسهای ارسالی فراهم کرده است .به این
ترتیب روش پیشنهادی ،در هنگام وقوع خطا ،در زمانی به
مراتب کمتر از زمان ارسال دو پالس کامل ،به تشخیص
خطا میپردازد.
ساختار مقاله پیشرو به این صورت است که ابتدا در بخش
دوم به معرفی  JTIDSو اجزای آن پرداخته خواهد شد.
سپس در بخش سوم سازوکار مدوالسیون و دمدوالسیون
 ]21-17[ CCSKدر سامانه  JTIDSشرح داده میشود .در
ادامه این بخش ،ویژگیهای همبستگی عرضی برای
مدوالسیون  CCSKمورد بررسی قرار میگیرد .در بخش
چهارم روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد ضدجمینگ
ساختار دوپالسی ارائه میشود و نتایج تحلیلی این روش با
روشهای پیشین مقایسه میگردد .نهایتاً در بخش پنجم
نتیجهگیری بیان خواهد شد.

 -1مقدمه
موقعیتیابی در دریا یكی از موضوعاتی است که پیشینه
زیادی دارد .اما امروزه با توجه به گسترش استفاده از بستر
دریا برای کاربردهای تجاری و نظامی ،اهمیت موقعیتیابی
امن در دریا دوچندان شده است .امروزه سیستمهای
ناوبری ماهوارهای از جمله  GLONASS ،GPSو یا ترکیبی
از این دو ،به کار گرفته میشوند تا دقت و امنیت
موقعیتیابی در دریا افزایش یابد [ .]3-1اما یكی از
مهمترین و ایمنترین سیستمهای ناوبری که امروزه برای
ناوبری دریایی استفاده میشود و در انحصار ایاالت متحده
آمریكا و متحدانش در ناتو میباشد ،سامانه
 Link-16/JTIDSاست .این سامانه به دلیل استفاده
ترکیبی از مخابرات طیف گسترده و مخابرات مبتنی بر
جهش فرکانس ،محیطی ایمن برای ارسال اطالعات ناوبری
را فراهم آورده است [.]6-4
همانطور که اشاره شد یكی از سیستمهای ناوبری که
ام روزه توسط نیروی دریایی آمریكا و ناتو مورد استفاده
قرار میگیرد Link-16 ،میباشد .این سیستم و پایانه
مخابراتی آن ،یعنی  ،JTIDSشرایط ارسال اطالعات را به
صورت ایمن در برابر جمینگ ،1فراهم میکنند .الزم به
ذکر است که  Link-16نام کل سیستم داده ارتباطی است،
در حالیکه  JTIDSیكی از اعضای مخابراتی این سیستم
میباشد .پیشرفت  JTIDSاز سال  1261با رقابت بین دو
نسلِ ( TDMAبرای نیروی هوایی آمریكا) و DTDMA
(برای نیروی دریایی آمریكا) آغاز شد .قبل از این سیستم
داده ارتباطی پیشرفته Link-4A ،و  Link-11مورد
استفاده قرار میگرفت JTIDS .دو نوع امنیت به نامهای
امنیت پیام یا  MSECو امنیت ارسال یا  TSECرا برای
 Link-16فراهم میکند [.]11-7
سامانه  JTIDSاز مخابرات ترکیبی طیف گسترده و مبتنی
بر جهش فرکانسی بهره میگیرد و اصطالحاً یک سیستم
( DS/FHدنباله مستقیم طیف گسترده مبتنی بر جهش
فرکانسی) نامیده میشود [12و .]13ساختار مخابراتی این
سیستم ،خود دارای مقداری خاصیت ضدجمینگ میباشد.
اما برای توانهای باالی جمینگ و جمرهای خاص ،این
سیستم مانند سایر سیستمهای ناوبری نیازمند روشهای

 -2معرفی JTIDS
سیستم  JTIDیک سیستم ( DS/FHطیف گسترده جهش
Jamming

1

2

شماره 1

دریا فنون

شكل ( )1روند ارسال و دریافت سیگنال .JTIDS/Link-16

بهکار میبرد .در واقع وظیفه تبدیل اطالعات دیجیتال به
آنالوگ و فرستادن آن در کانال بر عهده همین الیه MSK
میباشد [ .]11تعبیه این الیهها در  JTIDSبهمنظور مقابله
با مشكالت و تغییراتی است که در پالس ارسالی توسط
کانال ایجاد میشود که برای نمونه میتوان به نویز سفید
گوسی ،تداخالت عمدی (مثل تداخل نویز مسلسلوار
( ،)BNIتداخل نویز پالسی ( )PNIو تداخل نویز زیرباند
( ))PBNIو همچنین اثر محوکنندگی کانال ،اشاره کرد .در
گیرنده نیز دمدوالتورهایی تعبیه شدهاند که اثر معكوس
مدوالسیونهای مورد استفاده در فرستنده را به منظور
بازیابی اطالعات ،اعمال مینمایند .در این مقاله عملکرد
 JTIDSدر حضور نویز سفید گوسی  AWGNبررسی
خواهد شد.

فرکانسی و دنباله مستقیم چندگانه) است [ .]3این
سیستم به عنوان الیه فیزیكی برای  Link-16شناخته
میشود .همانطور که در شكل ( )1مشاهده میشود،
 JTIDSمتشكل است از یک الیهی کدکننده ریدساالمون
( )RSاز نوع ( ،)31،11یک مدوالتور  CCSKبرای باند
پایه ،یک مدوالتور  MSKبرای مدوالسیون چیپ ،یک
بههم ریزنده نشانه که وظیفه بههم ریختن ترتیب نشانهها
را بر عهده دارد (البته این بههم ریختن ،شبه تصادفی است
و در گیرنده بر اساس الگوریتم بههم ریختن فرستنده
مرتبسازی صورت میگیرد [ )]7و همچنین یک مخلوط
کننده که وظیفه آن ضرب انحصاری ( )XORدنباله چیپ
آمادهشده با الیه  CCSKدر یک دنباله شبه نویز است تا
اطالعات به شكلی رمزگذاری شود .دو بخش مهم و اساسی
 JTIDSالیه مربوط به مدوالتور  CCSKو الیه مرتبط با
مدوالتور  MSKمیباشد .بخش نخست ،به تفصیل در این
مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،اما برای بخش دوم
به توضیح مختصری در همین قسمت اکتفا خواهد شد .در
کد کننده ریدساالمون هر  11نشانه از اطالعات تبدیل به
 31نشانه میشود ،بهگونهای که سیستم تا  8خطای نشانه
را میتواند تحمل کرده و نشانههای واقعی را بازیابی کند.
مدوالتور  MSKبا استفاده از فرکانس حامل شبه تصادفی
و جهش فرکانسی ،چیپهای نشانه را مدوله مینماید .این
الیه  11فرکانس مختلف را بهطور شبه تصادفی انتخاب
میکند و به عنوان فرکانس حامل برای این الیه مخابراتی

 -3مدوالسیون CCSK
مدوالسیون  ،CCSKمدوالسیون نشانه در باند پایه است و
توسط پایانه فیزیكی  Link-16بهنام  ،JTIDSاستفاده
میشود .مدالسیون  CCSKدرواقع دنبالهای  32چیپی
برای هر نشانه  1بیتی در نظر میگیرد .روش کار به این
صورت است که برای نشانه  1بیتی  00000دنبالهای از
مثال
(برای
میشود
فرستاده
چیپها
 )01111100111010010000101011101100و برای
نشانه  1بیتی  00001از چرخش به چپ دنباله پیشین به
اندازه یک چیپ ،دنباله متناظر بهدست میآید .این روند
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برای سایر نشانهها ادامه مییابد .مزیت این روش در این
است که اجازه وقوع خطای چیپ تا تعداد باالیی داده
میشود ،بدون اینکه خطای نشانه رخ دهد [.]16
همچنین میتوان از دنبالههای دیگری نیز استفاده کرد
(برای مثال به عنوان دنباله متناظر با نشانه صفر
 .)0111010001111010010000001100110الزم به ذکر
است که بهکارگیری دنبالههایی با مقادیر همبستگی
عرضی کوچکتر ،احتمال خطای نشانه را اندکی کاهش
خواهد داد .استفاده از دنبالههای پایه مناسب میتواند
احتمال خطای نشانه را کاهش دهد.
در  JTIDSمدوالسیون اطالعات از نوع  CCSKو MSK
میباشد CCSK .مدوالسیونی در باند پایه با  Mآرایه (M-
 )aryمیباشد که در آن هر نشانه  1بیتی به یک دنباله 32
چیپی تبدیل میشود MSK .مدوالسیون چیپ را برای
فرستادن در کانال فراهم میکند .همانطور که در جدول
( )1مالحظه میشود 32 ،دنباله با انتقال چرخشی به چپ
دنباله  32بیتی ( S0به اندازه  1الی  ،)31بهدست میآیند
[ .]4این ویژگی در این دنباله نهفته است که با فرض
اینکه نشانه  1بیتی صفر و در پی آن دنباله  32چیپی S0
فرستاده شود ،با فرض عدم خطا در هیچ یک از چیپها،
نتیجه همبستهگیری عرضی آن با هر یک دنبالههای 32
چیپی دیگر در گیرنده ،حداقل میگردد [17و.]18
در دمدوالتور نشانه  CCSKتصمیمگیری در مورد اینکه
کدام نشانه فرستاده شده است ،با بهدست آوردن
همبستگی عرضی 32چیپ دریافتی با همه  32دنباله
ممكن از  S0تا  S31انجام میشود .سپس بر اساس بیشترین
مقدار همبستگی محاسبه شده ،نشانه متناظر
بهدست میآید .برای مثال وقتی نشانه صفر یعنی  s0توسط
فرستنده ارسال شود ،در غیاب نویز ،نتایج همبستگی
عرضی بهصورت زیر خواهد بود.
()1

که در آن  hiنتایج همبستهگیری  S0با  Siدر حالت بدون
خطا میباشد و میتواند برای  ،i=1,2,…,31مقادیر  0،-4و
 4باشد (در نتیجه  H=4است) و  Riنیز نتایج
همبستهگیری  S0با  Siدر حالت کلی است .درحالت بدون
خطا ،دمدوالتور  CCSKفرستاده شدن نشانه صفر را
تصمیمگیری میکند ،زیرا  R0=32دارای بیشترین مقدار
همبستگی ،نسبت به هریک از  R1تا  R31میباشد.
 -1-3ویژگیهای همبستگی عرضی مربوط به
مدوالسیون CCSK

در این قسمت حالتی را بررسی میکنیم که تعداد  Nتا از
چیپها دچار خطا شده باشند .برای  N=0,1,2نتایج
همبستگی عرضی در جدول ( )2آورده شده است .در
تمامی مقاله فرض بر این است که نشانه صفر  S0فرستاده
شده است .وقتی خطای چیپ نداشته باشیم و به بیان
دیگر  N=0باشد H=4 ،در  R16 ،R7و  R25رخ میدهد.
وقتی N=1باشد R0 ،دو واحد کاهش مییابد و مابقی بسته
به اینکه خطای چیپ در کجا رخ داده باشد ،دو واحد کم
یا زیاد میشود .جدول ( )3به تبیین این بخش میپردازد.
برای هر جفت نشانه تعداد  (32+hi)/2چیپ هم عالمت
وجود دارد که آن را گروه اول چیپها مینامند و تعداد
خطاهایی که در این ناحیه رخ میدهد را برای هر جفت
نشانه ،با  X1نمایش داده میشود .از طرف دیگر تعداد
 (32-hi)/2چیپ غیر همعالمت وجود دارد که آن را گروه
دوم چیپها مینامند و تعداد خطاهایی که در این ناحیه
رخ دهد رابرای هر جفت نشانه ،با  X2نمایش میدهند.
برای محاسبه خطا در نواحی همعالمت از رابطه ( )2بهره
گرفته میشود:
()2

32
i=0
{ = ℜi
hi ≤ H i = 1,2, … ,31

n2
(nq1 ) (j−q
)
2
(n1 +n
)
j

= }P{X1 = q|X1 + X2 = j

در این رابطه  ،n1تعداد جفت چیپهای همعالمت و
تعداد جفت چیپهای غیر همعالمت است j .تعدادکل
خطاها و  qتعداد خطاهایی است که در ناحیه هم عالمت
رخ داده است X1 .و  X2نیز تعداد خطای چیپی است که به
ترتیب در ناحیه هم عالمت و ناحیه غیر هم عالمت بین S0
با Siها رخ داده است.
n2

جدول ( )1دنباله  32 CCSKچیپی انتخابی برای .JTIDS
دنباله  32 CCSKچیپی معادل هر نشانه  5بیتی
S0 = 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
S1 = 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
S3 = 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1

.
.
.
S31 = 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

4

شماره 1

دریا فنون
جدول ( )2نتایج نمونه همبستگی عرضی برای دنباله 32 CCSK

رابطه باال بیانگر احتمال شرطی این است که اگر  jخطای
چیپ وجود داشته باشد q ،تای آن در ناحیه هم عالمت
رخ داده باشد .حال میخواهیم میانگین احتمال خطای
نشانه را بر حسب انرژی به نویز استفاده شده در کانال
بهدست آوریم .ابتدا باید محاسبه کنیم اگر در  32چیپ
دریافتی تعداد  jخطای چیپ رخ دهد ،احتمال اینکه این
تعداد خطا منجر به خطای نشانه شود ،چقدر است .با
ضرب این احتمال شرطی در احتمال رخ دادن  jخطا
احتمال ،خطای نشانه به شرط رخ دادن  jخطای چیپ
بهدست میآید .به این ترتیب طبق رابطه ( )3خواهیم
داشت:

چیپی انتخاب شده برای  JTIDSبا فرض فرستاده شدن .S0
)N=2(1,2

)N=2(5,10

)N=1(5

)N=1(1

N=0

Ri

28

28

30

30

32

i=0

0

-4

-2

2

0

i=1

0

4

2

2

0

i=2

-4

-4

-2

-2

-4

i=3

0

0

-2

2

0

i=4

4

0

-2

2

0

i=5

-4

-8

-6

-6

-4

i=6

0

8

6

2

4

i=7

0

0

-2

2

0

I=8

-4

0

-2

-2

-4

i=9

0

0

-2

-2

-4

i = 10

-4

-4

-2

-2

0

i = 11

4

4

2

2

0

i = 12

0

0

2

-2

0

i = 13

-4

4

2

-2

0

i = 14

0

-4

-2

-2

-4

i = 15

4

0

2

2

4

i = 16

-4

-4

-2

-6

-4

i = 17

0

0

-2

-2

0

i = 18

-4

0

2

-2

0

i = 19

4

-4

-2

2

0

i = 20

-4

0

-2

-2

0

i = 21

0

-4

-6

-2

-4

i = 22

-8

0

-2

-6

-4

i = 23

0

-4

-2

2

0

i = 24

4

0

2

6

4

i = 25

0

-4

-2

-2

-4

i = 26

-4

0

2

-2

0

i = 27

0

0

2

2

0

i = 28

0

-4

-6

-2

-4

i = 29

0

0

-2

-2

0

i = 30

0

-4

-2

-2

0

i = 31

()3

P{symbol error|N = j} = 0 , when: 0 ≤ j ≤ 6
j≤ 6

علت صفر شدن حاصل رابطه ( )3این است که اگر
باشد R0 ،حداقل برابر  21خواهد شد و حداکثر Riها در
 i=7,16,25ممكن است بتواند  16شود که در این حالت،
 S0به عنوان نشانه ارسالی تصمیمگیری میگردد.
()4

32 j
P{N = j} = ( ) Pc (1 − Pc )32−j , j = 0,1, … , 3
j

رابطه ( )4بیانگر احتمال رخداد  jخطای چیپ است و
بیانگر احتمال خطای چیپ است .چون نشانه ارسالیS0 ،
در نظر گرفته شده است ،هر نشانه دیگری انتخاب شود،
خطا رخ داده است .بنابراین:
Pc

()1

= }P{symbol error|N = j
∑31
i=1 P{Si chosen|N = j} = ζUBj

در این رابطه  ζUBjاحتمال شرطی خطای نشانه میباشد و
مقادیر محاسبهشده آن برای  6<j<32در جدول ( )4به
تفصیل آمده است .طبق رابطه ( )6میتوان احتمال خطای
نشانه را با استفاده از احتمال خطای چیپ محاسبه کرد .از
جدول ( )4برای محاسبه احتمال خطای نشانه طبق رابطه
( )6استفاده میشود.
()6

ζUBj (32
) Pc j (1 − Pc )32−j
j

32

∑ < pS

j=0

که در آن  psاحتمال خطای نشانه ،قبل از وارد شدن
نشانهها دمدوالتور  RSاست.
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شماره 1
جدول ( )3پنج جفت  32 CCSKچیپی.
دنبالههای متناظر

نشانهها

-1 1 1 1 1 1 -1-1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1

نشانه 1
نشانه 7

-1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1-1 1 1 1 1 1 -1
-1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
1

1 -1 -1

1

1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1

-1-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1-1

-1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
1 1 1 -1 1 1 -1 -1

1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1

1 -1 -1

-1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1

-1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1

نشانه 1
نشانه 3

1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1

1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1-1 1 1

جدول ( )4کرانهای باالی احتمال های شرطی خطای نشانه
برای ساختار تکپالس.

()8

𝒋𝑩𝑼𝜻

N=j

0
0
0
0
0
0
0
0.0015
0.0207
0.1166
0.4187
1
1
0
0
0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
32

10 Eb
√( Pc = Q
)
32N0

همچنین به دلیل اینکه مدوالتور  RSهر  11نشانه را به
 31نشانه با حداکثر فاصله تبدیل میکند بهطوری که
اجازه تا  8خطای نشانه را میدهد و قابلیت تصحیح خواهد
داشت ،بنابراین احتمال میانگین خطای نشانه را میتوان از
رابطه ( )2محاسبه کرد:
31

()2

31
Ps ≃ (1/31) ∑ i ( ) ps i (1 − ps )31−i
i
i=9

چون هر  11نشانه به  31نشانه تبدیل میشود ،انرژی
اختصاص یافته به هربیت 11/31 ،قبل از کدکننده است.
بنابراین:

رابطه ( )7احتمال خطای چیپ را برحسب انرژی به نویز
گوسی بهدست میدهد.
()7

نشانه 1
نشانه 21
نشانه 1
نشانه 1

1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1

نشانه 1
نشانه 16

()11

∞+
2 Ec
2
√( Pc = Q
∫=)
e−x /2 dx
2
E
N0
√ c
N0

10 ∗ 15 Eb
)
32 ∗ 31 N0

√( 𝑄 = Pc

حال میتوان از روابط توصیفشده در این بخش استفاده
نمود و احتمال خطای نشانه برای ساختار عادی
(تکپالسی)  JTIDSرا بهدست آورد .شكل ( )2بیانگر
میانگین احتمال خطای نشانه بر حسب انرژی سیگنال به
نویز گوسی است.

در رابطه ( N0 /2 ،)7چگالی طیف توان نویز سفید گوسی
بوده و  Eb ،Ecو  Esبهترتیب انرژی چیپ ،انرژی بیت و
انرژی نشانه میباشند .چون  Es = 5Eb = 32Ecاست،
معادله ( )7را میتوان بهصورت معادله ( )8بازنویسی کرد:
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شكل ( )2احتمال خطای نشانه شكل موج  JTIDS/Link-16در نویز سفید گوسی برای ساختار تکپالسی.

 -4ساختار پیشنهادی دوپالسی

وقتی در حالت تکپالس خطای چیپ رخ دهد ،دو واحد از
 R0کم و دو واحد به برخی از Riهای دیگر اضافه میشود و
این باعث میگردد با تعداد خطای چیپ کمتری ،خطای
نشانه پیش آید ولی در این حالت اگر یک چیپ دچار خطا
شود ،صفر به عنوان نتیجه تصمیمگیری ظاهر میشود و از
 R0فقط یک واحد کم میگردد و در همبستهگیری عرضی
به جای اینکه خطا را در ناحیه ناهم عالمت دو واحد زیاد
کند فقط یک واحد زیاد میکند .در این روش تنها در
صورتی خطای چیپ در نظر گرفته میشود که هر دوی
چیپها ،دارای خطا باشند.
هدف از ارائه این ساختار ایجاد حاشیه اطمینان بیشتر
برای صحت نشانه دریافتی است .با این ساختار کانال برای
ایجاد خطای نشانه باید خطای چیپ بیشتری تولید کند.
در این حالت اگر تعداد خطای چیپ ،تا  13عدد باشد،
خطای نشانه رخ نمیدهد .زیرا مقدار  R0برابر  12میگردد
و حداکثر در همبستگی عرضیهای دیگر  R7,16,25میتواند
 17شود .الزم به ذکر است ،اینکه دو خطا در یک جفت
چیپ رخ دهد یا در دو چیپ مختلف ،البته در یک ناحیه،
هردو تاثیر یكسانی در کم کردن  R0و زیاد کردن Riها
دارند.

یكی از راهکارهایی که تا کنون برای بهبود عملکرد
 JTIDSدر مقابل جمینگ پیشنهاد شده است ،استفاده از
ساختار دوپالسی به جای ساختار تکپالسی میباشد .در
این روش هر بخش از اطالعات در دو پالس متوالی ارسال
میگردد و از مقایسه دو پالس دریافتی ،وقوع خطا یا عدم
وقوع خطا تشخیص داده میشود [ .]12اشكال اساسی این
روش ،این است که برای تشخیص خطا ،سیستم باید به
اندازه دو پالس کامل متوقف بماند .اما در این مقاله روشی
پیشنهاد شده است که بر اساس آن ،دو پالس ارسالی در
یكدیگر ادغام میشوند و به این ترتیب هر چیپ از پالس
دوم بالفاصله بعد از چیپ متناظر از پالس نخست میآید.
بنابراین خطایابی در این روش با سرعت بسیار باالتری
صورت خواهد گرفت .الزم به ذکر است که روش
پیشنهادی به مانند روش قدیمی دوپالسی از مشكل
افزایش پهنای باند رنج میبرد.
همان طور که اشاره شد ،در ساختار دوپالسی هر نشانه دو
بار فرستاده میشود .در این روش ،بهجای یک دنباله 32
چیپی ،یک دنباله  64چیپی خواهیم داشت .بررسی به این
صورت است که مطابق شكل ( )3دو پالس بهصورت چیپ
به چیپ بررسی میشوند .در حالت بدون خطا ،اگر هر دو
چیپ در خانههای  2kو  2k+10<k <32برابر باشند (یعنی
یا هر دو  1یا هر دو  -1باشند) ،همان عدد تصمیمگیری
میشود .اما وقتی یكی از آنها  1و دیگری  -1باشد ،قطع ًا
خطایی رخ داده و عدد صفر به عنوان چیپ در نظر گرفته
خواهد داشت .مزیت دوپالسی بر تک پالس این است که

شكل ( )3تصمیم گیری در حالت دوپالسی شكل موج
.JTIDS/LINK-16
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شماره 1
درصورتی که  14خطا داشته باشیم ،باید هر  14تای آن
در ناحیه 28تایی ناهمعالمت باشند تا منجر به خطای
نشانه شوند .در این حالت  28چیپ در ناحیه ناهمعالمت و
 36چیپ در ناحیه همعالمت برای  R7,16,25وجود دارند و
 32چیپ در ناحیه نا همعالمت و  32چیپ در ناحیه
همعالمت برای Riهایی که در حالت تکپالس صفر بودند،
میباشند و برای  Riهایی که در حالت تک پالس -4
بودند 36 ،چیپ در ناحیه ناهمعالمت و  28چیپ در ناحیه
همعالمت خواهد بود .براین اساس میتوان جدول ( )1را
بهدست آورد .روابط مربوط به روش دوپالسی همان روابط
تکپالسی است بهجز اینکه تعدادی از آنها با توجه به
ماهیت  64چیپی بودن دوپالسی دچار تغییراتی شدهاند.
()11

64
i=0
{ = ℜi
hi ≤ H i = 1,2, … ,63

()12

P{symbol error|N = j} = 0 ,
when: 0 ≤ j ≤ 1

()13

64 j
P{N = j} = ( ) Pc (1 − Pc )64−j ,
j
j = 0,1, … , 6

دارند .کامالً واضح است که در ساختار دوپالسی میانگین
احتمال خطای نشانه در همه مقادیر انرژی بیت به نویزها
بهتر از حالت تکپالس است و احتمال خطای نشانه با
افزایش انرژی بیت به نویز با سرعت بیشتری کاهش
مییابد .همانطور که از شكل ( )4پیداست ،در صورتی که
 Eb/N0=5dBباشد ،میانگین احتمال خطای نشانه در حالت
دوپالسی تا  11-6برابر کوچکتر شده است و این نتیجه
حاکی از برتری کامل این روشها نسبت به حالت
تکپالس میباشد.
اما در رابطه با مقایسه روش دوپالسی پیشنهادی با روش
دوپالسی قدیمی باید گفت که با توجه به شكل (،)4
همانطور که در بند پیش اشاره شد ،میانگین احتمال
خطای نشانه برحسب انرژی بیت به نویزگوسی ،مقادیر
بسیار نزدیكی در هر دو روش دارد .این خود مؤید این
مطلب است که روش پیشنهادی ضمن حفظ عملکرد
روش پیشین از منظر مقابله با جمینگ (با توجه به معیار
میانگین احتمال خطای نشانه برحسب انرژی بیت به نویز)،
سرعت پردازش را افزایش داده و برای سیستم قابلیت
مكانیابی خطای چیپ را فراهم کرده است.
جدول ( )5کرانهای باالی احتمالهای شرطی خطای نشانه

= }P{symbol error|N = j

()14

63

برای ساختار دوپالسی.

∑ P{Si chosen|N = j} = ζUBj
i=1

روابط ( )11تا ( )14برای استخراج جدول ( )1محاسبه
شدهاند.
()11

ζUBj (64
) Pc j (1 − Pc )64−j
j

64

∑ < pS

j=0

روابط ( )7تا ( )11که مربوط به ساختار تکپالسی هستند،
برای ساختار دوپالسی نیز صادق میباشند و به قوت خود
باقی خواهند ماند .با استفاده از روابط ( )2تا ( ،)11نمودار
شكل ( )4بهدست خواهد آمد .در اینجا نیز میانگین
احتمال خطای نشانه برحسب انرژی بیت به نویزگوسی
رسم شده است و بهمنظور مقایسه ،نمودار شكل ( )2نیز
آورده شده است.
در شكل ( )4مالحظه میشود که ساختارهای دوپالسی
قدیمی و پیشنهادی ،از منظر میانگین احتمال خطای
نشانه برحسب انرژی بیت به نویزگوسی ،عملکرد مشابهی
8

𝒋𝑩𝑼𝜻

N=j

0

0

0

1

0

2

0
0
0
0

0
0
0
13

1.2574*10-6

14

1.428*10-5
9.70*10-5
4.98*10-4
0.0021
0.0073
0.0221
0.0714
0.1381
0.4112
1
0
0
0
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
0
0
64
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 نتیجهگیری-5
در این مقاله اهمیت ناوبری دریایی و یكی از مهمترین
سیستمهای مورد استفاده در این حوزه مورد بررسی قرار
 در بین سیستمهای ناوبری مورد، با وجود اینکه.گرفت
 به جهتLink-16/JTIDS  سامانه،استفاده در حوزه دریا
استفاده ترکیبی از مخابرات طیف گسترده و مخابرات
مبتنی بر جهش فرکانسی از قابلیت اطمینان باالیی در
برابر جمینگ برخوردار بوده و مورد استفاده نیروی دریایی
 ولی این سیستم نیز در مقابل.ناتو و آمریكا میباشد
 یكی از مهمترین.ال ایمن نیست
ً حمالت جمینگ کام
 ارسالJTIDS/Link-16 راهکارهای مقابله با جمینگ در
دوپالسی اطالعات میباشد که از مشكل کاهش سرعت
سیستم ناوبری و عدم آشكارسازی موقعیت وقوع خطا رنج
 در این مقاله روش بهینهای برای ساختار دوپالسی.میبرد
 این روش برخالف روش قدیمی دوپالسی که به.ارائه شد
مقایسه کلی دوپالس ارسالی میپرداخت و صرفاً وقوع خطا
 بستری،را از طریق یک همبستهگیری کلی آشكار میکرد
برای مقایسه چیپ به چیپ پالسهای ارسالی فراهم نموده
 روش پیشنهادی بر اینکه از نظر میانگین احتمال.است
،خطای نشانه عملکرد مشابهی با روش قدیمی داشت
سرعت تصمیمگیری را افزایش میداد و امكان تعیین محل
.وقوع خطا را نیز فراهم مینمود
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