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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  Amb la finalitat,  context d’aplicació,

metodologia, resultats i conclusions del treball

Els sistemes globals de navegació satèl·lit (GNSS) estan cada dia més presents tant a la

vida quotidiana com a les diferents industries com l’aeronàutica, la naval, logística, etc.

L’increment  de l’ús dels GNSS, sobretot amb la funció de geolocalització, ha implicat

també  l’augment  de  dispositius  d’interferència  del  senyal,  sobretot  amb  l’objectiu

d’evitar el seguiment.

En el  cas de l’aeronàutica,  s’utilitza  GNSS per augmentar  l’eficiència  en termes de

capacitat,  cost,  seguretat,  medi ambient i interoperabilitat,  sobretot en  procediments

d’enlairament i aterratge.  Les possibles interferències en el  senyal GNSS que poden

rebre les  aeronaus en aquests  procediments  poden resultar  en un greu problema de

seguretat.

 La detecció i localització d’interferències és clau per tal  de permetre  eliminar-les i

assegurar la seguretat de les aeronaus. Aquest treball estudia les possibles interferències

que poden afectar a un GNSS i com detectar-les.

A més,  s’estudiarà  el  fet  de que les rutes  de les  aeronaus poden ser  conegudes  (si

implementen  els  anomenats  procediments  aeronàutics)  per  poder  localitzar  aquestes
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interferències, ja que es necessita mesurar la interferència des de posicions conegudes

per poder localitzar-la.

 Posteriorment, es presentarà una anàlisi detallada de la tècnica de localització a partir

de simulacions realitzades en Matlab, amb diferents escenaris aplicables a situacions

reals.

Finalment, es comprovarà la viabilitat de la tècnica a partir de la discussió dels resultats

obtinguts i es discutirà els millors paràmetres de la simulació per obtenir els millor

resultats, així com possibles millores de l’eina.

  Abstract (in English, 250 words or less):

The Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are more and more present both in

daily life and in the diferent industries suach as aeronautics, naval, logistics, etc. The

raise of GNSS’s usage, mainly due to geolocation, implies also the increment of signal

interference devices, mainly with the mission of  avoiding location.

In the aeronautic field, the GNSS is used to increase the the performances in terms of

capacity,  cost efficiency, safety,  environment and interoperability,  mainly in landing

and  takeoff  procedures.  The  possible  interferences  in  the  GNSS  signal  that  could

receive the aircraft in these procedures may result in a serious severe problem.

The detection and location of interferences are key steps in order to allow to remove

them and ensure safety of the aircrafts. This work studies the possible interferences that

can affect to GNSS and how to detect them.

Moreover, due to the routes performed by the aircrafts may be well-known (if the called

aeronautical  procedures  are  implemented),  the  interferences  could  be  located,  since

interference needs to be measured from known positions in order to be able to locate it.

Subsequently, a detailed analysis of the localization technique will be presented from

simulations performed in Matlab, with different scenarios applicable to real situations.

Finally,  the  feasibility  of  the  technique  will  be  checked from the  discussion of  the

results obtained and the best parameters of the simulation will be discussed to obtain

the best results, as well as future improvements of the tool.
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1. Introducció

1.1 Context i justificació del Treball  

La navegació satèl·lit cada cop és més utilitzada en més àmbits, fins i tot en els més

crítics, com pot ser la navegació aèrea, per tant es fa evident la  necessitat d’assegurar la

recepció dels senyals GNSS.

Degut a la distància a la que es troben els satèl·lits, el senyal rebuda és dèbil i pot ser

fàcilment  interferit,  deixant  sense  servei  al  receptor.  A  més,  atès  que  la  navegació

satèl·lit  s’utilitza  per  tasques  de  seguiment,  han  proliferat  els  dispositius  que

interfereixen intencionadament el senyal.

Els avenços en aeronàutica, junt amb la millora i implantació dels sistemes de navegació

satèl·lit,  permeten operar  aeronaus en entorns més difícils  o amb poca visibilitat.  A

diferents  aeroports  i  heliports  del  món  s’implementen  els  anomenats  procediments

aeronàutics,  que  són  rutes  predefinides  per  aterrar,  de  manera  que  l’aproximació

s’executa mitjançant navegació satèl·lit, en lloc de visualment.

La importància de mantenir el senyal de navegació durant aquests procediments és vital,

per tant s’ha d’assegurar que no es presenten interferències durant les aproximacions a

pistes. En cas de no tenir senyal GNSS en aquestes aproximacions no  es poden dur a

terme els procediments aeronàutics, i l’aproximació s’ha de realitzar de forma visual, i

en el pitjor dels casos (quan visualment per condicions atmosfèriques no es pugui), no

es podrà aterrar.

Els mètodes actuals de localització d’interferència fan ús de xarxes de receptors fixes

amb posicions conegudes, ja que la interferència pot fer perdre la posició. No obstant,

durant un procediment aeronàutic les posicions de l’aeronau són conegudes, i per tant

amb  una  sola  antena  i  un  sol  receptor  situats  a  l’aeronau   és  possible  mesurar  la

interferència des de diverses posicions conegudes, i per tant és possible localitzar la

interferència.

Aquest treball pretén proposar un mètode de detecció i localització d’interferències en

procediments aeronàutics, per tal de poder identificar i retirar les fonts d’interferència i

així poder executar les aproximacions a pistes en condicions de seguretat. 
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1.2 Objectius del Treball  

L’objectiu  principal  d’aquest  treball  dissenyar  i  definir  un  mètode  de  detecció  i

localització d’interferències per procediments aeronàutics, partint de la premissa que les

posicions de l’aeronau es poden suposar, a partir de la comparació de diversos mètodes.

Per aconseguir aquest objectiu, primerament s’ha de fer un anàlisis de l’estat de l’art en

detecció i localització d’interferències, principalment en la banda GNSS.

Per últim, s’ha de dissenyar i implementar una eina que permeti validar el mètode de

detecció i localització d’interferències a partir de simulacions, i mesurar la precisió de

les localitzacions fetes.

1.3 Enfocament i mètode seguit  

L’enfocament  escollit  consisteix  en  estudiar  l’estat  actual  de  l’ús  de  GNSS  a

l’aeronàutica, així com les interferències que poden afectar i les tècniques per localitzar-

les i detectar-les.

A partir d’aquest estudi, es justifica la selecció d’un mètode i s’implementa una eina en

MATLAB  per  validar-lo  a  partir  de  simulacions  d’escenaris  reals.   Finalment,

s’analitzen els resultats i s’extreuen les conclusions.

1.4 Planificació del Treball  

A continuació es detalla la planificació de tasques a realitzar en aquest treball:

Codi Nom
Durada/Dies Inici Final

Dependencia

1 Estudi  de  l’estat  de
l’art    28 18/02/2021 15/03/2021 -

1.1 Definició  del  enunciat
del treball

   4 18/02/2021 22/02/2021 -

1.2 Anàlisi de requisits     21 22/02/2021 15/03/2021 -
1.3 Recerca d’informació     21 22/02/2021 15/03/2021 -
1.4 Redacció  de  la

planificació (PAC1)
    17 18/02/2021 08/03/2021 -

2 Diseny del sistema     49 15/03/2021 03/05/2021 1
2.1 Comparació

d’algoritmes
    7 15/03/2021 22/03/2021 1.2

2.2 Definició d’escenaris     7 22/03/2021 29/03/2021 2.1
2.3 Definició a alt nivell     15 22/03/2021 05/04/2021 1.2
2.4 Implementació      21 05/04/2021 26/04/2021 2.3
2.5 Validació  de  les

equacions 
     7 26/04/2021 03/05/2021 2.4

3 Evaluació del sistema      42 03/05/2021 14/06/2021 2
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3.1 Desenvolupament  del
sistema

     28 03/05/2021 31/05/2021 -

3.2 Test i validacions      7 01/06/2021 07/06/2021 3.1
3.3 Resolució d’incidències      7 08/06/2021 14/06/2021 3.2
4 Memòria      98 08/03/2021 14/06/2021 -

4.1 Redacció de la memòria      84 08/03/2021 01/06/2021 -
4.2 Correccions      14 01/06/2021 14/06/2021 4.1
4.3 Redacció PAC2      28 08/03/2021 05/04/2021 1.4
4.4 Redacció PAC3       35 05/04/2021 10/05/2021 4.3
5 Presentació      12 15/06/2021 27/06/2021 4
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts  

En aquest treball es pretèn obtenir:

• Descripció de l’ús de GNSS a l’aeronàutica actualment

• Anàlisis  de les  possibles  interferències  que es poden detectar  i  dels  mètodes

actualment utilitzats per detectar-les i localitzar-les.

• Disseny  i  implementació  d’una  eina  que  permeti  validar  els  logaritmes  de

detecció i localització escollits.

• Comparativa de resultats en diversos escenaris i conclusions

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria  

1. Introducció: Aquest capítol. Introdueix els objectius del treball i el seu context. 

2. GNSS a l’aeronàutica: Breu introducció de GNSS i el seu ús a l’aeronàutica,

així  com  la  seva  importància  actualment,  especialment  en  els  procediments

aeronàutics.

3. Detecció  i  localització  d’interferències: Descripció  dels  mètodes  d’atac  als

sistemes  GNSS.  Explicació  dels  mètodes  actuals  per  detectar  i  localitzar

interferències.

4. Implementació  de  localització  d’interferències  en  procediments

aeronàutics: Descripció  de  la  solució  a  implementar  per  tal  de  localitzar

interferències, així com la justificació dels mètodes escollits.

5. Anàlisis de resultats: Implementació de l’eina per validar el mètode escollit i

descripció dels resultats obtinguts.

6. Conclusions: Principals objectius aconseguits en el treball, així com les tasques

futures que es podrien seguir.
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2.  GNSS a l’aeronàutica

2.1 Introducció  

Al següent capítol es donarà l’estat de l’art de la detecció i localització d’interferències

en sistemes de navegació satèl·lit, així com una petita introducció a la utilització de la

navegació  satèl·lit  a  l’aeronàutica.  S’inclou  també  l’estudi  de  les  característiques

tècniques associades a la detecció i localització d’interferències.

2.2 Sistemes de Navegació Satèl·lit  

Es coneix com un sistema de navegació per satèl·lit a cada sistema que utilitza satèl·lits

per poder posicionar diferents receptors de manera autònoma. A més de la posició, les

dades  proporcionades  per  aquests  sistemes  permeten  extreure  informació  precisa  de

temps, el que permet l’ús en sincronització de sistemes. 

Dins d’aquests sistemes, es coneix com Global Navigation Satellite System (GNSS) al

sistema  format  per  una  constel·lació  de  satèl·lits  artificials,  així  com  la  diferent

infraestructura de control des de terra, que donen una cobertura global que permeten

obtenir  el  posicionament  des  de  receptors  situats  a  la  superfície  de  la  Terra  amb

visibilitat,  directa  o  indirecta  a  través  de  reflexions  del  senyal,  dels  satèl·lits.

Actualment,  hi  ha  quatre  GNSS  considerats  completament  operacionals:  el  Global

Positioning System (GPS), operat pels Estats Units; el GLONASS, operat per Rússia; el

BeiDou, desenvolupat  per Xina;  i  el  Galileo,  controlat  per la Unió Europea.  A més

d’aquests, hi ha sistemes amb el mateix principi de funcionament, però sense cobertura

global,  sinó regional,  com poden ser  el  QZSS de Japó o el  IRNSS de l’Índia,  que

utilitzen els seus satèl·lits com a complement a les constel·lacions ja existents.

El  principi  de funcionament  d’aquests  sistemes  en  què els  satèl·lits  retransmeten  el

temps precís en el que emeten, i a partir del temps d’arribada o Time Of Arrival (TOA)

al  receptor,  es  pot  estimar  la  distància  entre  el  receptor  i  cada  satèl·lit.  A més,  els

satèl·lits  retransmeten  informació  de  l’òrbita  precisa  que  segueixen,  per  tant  es  pot

estimar la posició del satèl·lit, i el receptor es trobarà llavors sobre la superfície d’una

esfera amb centre el satèl·lit i radi la distància calculada a partir del temps d’arribada.
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Per reduir la solució a un únic punt, teòricament calen tres satèl·lits per resoldre les

incògnites en un sistema tridimensional, tot i que a la pràctica són quatre perquè el biaix

de temps es considera una quarta incògnita, degut a que els rellotges dels receptors són

menys precisos que els rellotges atòmics utilitzats pels satèl·lits; per tant la posició del

receptor  correspondrà  amb  la  intersecció  de  com  a  mínim  4  esferes.  La  resolució

d’aquest problema geomètric s’anomena trilateració.

Figura 1: Càlcul de la posició a partir de la intersecció d'esferes

La solució al problema de trilateració es planteja mitjançant el sistema format per n

equacions, on n és el número de satèl·lits amb que es calcula la solució, i cada equació

és la equació de l’esfera amb centre la posició del satèl·lit i (x i, yi, zi) i radi ri, i les

incògnites són les components de la posició del receptor (x, y, z):

r1
2
=(x−x1)

2
+( y− y1)

2
+(z−z1)

2

r2
2
=(x−x2)

2
+( y− y2)

2
+(z−z2)

2

r3
2
=(x−x3)

2
+( y− y3)

2
+(z−z3)

2

...
rn

2
=(x−xn)

2
+( y− yn)

2
+(z−zn)

2

La posició dels satèl·lits es pot estimar degut a que aquests transmeten informació de

l’òrbita  que  segueixen,  i  la  distància  entre  cada  satèl·lit  i  el  receptor  es  calcula

mitjançant  la  diferència  de  temps  entre  l'emissió  i  la  recepció  del  senyal.  Aquesta

distància no és exacta, ja que depèn en gran part de la sincronització del rellotge del

receptor,  que  mai  serà  tant  precís  com  els  rellotges  atòmics  dels  satèl·lits,  a  més
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d’incloure altres termes no desitjats, com per exemple els errors introduïts al senyal per

la troposfera i la ionosfera. Degut a aquests errors, la distància no és la real, i per tant a

aquestes mesures se les anomena pseudorangs. 

Per últim, hi ha un altre tipus de sistema de navegació satèl·lit, que són els utilitzats

pels  sistemes  d’augmentació  per  satèl·lit,  o  Satellite  Based  Augmentation  Systems

(SBAS). Aquests satèl·lits solen estar en òrbita geoestacionària i cobreixen una part fixa

de territori, ajudant a millorar el posicionament dels GNSS en aquella regió mitjançant

l’enviament  de  diferents  correccions.  Aquests  sistemes  no  utilitzen  el  principi  de

funcionament  explicat  prèviament,  per  tant  no  són  d'interès  pel  desenvolupament

d’aquest treball.  

2.3 Ús de GNSS al món aeronàutic  

Actualment, els GNSS són tecnologies clau per assegurar les prestacions esperades en

totes les fases del vol, tant en termes de navegació com de seguiment de l’aeronau, en el

cas d’ADS-B. L’ús de GNSS assegura la precisió de l’aeronau en termes de posició,

velocitat i temps, pot proveir al sistema amb alertes si el nivell d’incertesa supera cert

llindar,  i  en  condicions  normals  funciona  sense  interrupcions,  ja  que  és  un  sistema

mantingut contínuament i accessible arreu, sempre que hi hagi condicions de visibilitat.

L’ús de sistemes d’augmentació està  molt  estès al  món aeronàutic,  sobretot   per tal

d’aprofitar  la  seva  millora  de  precisió  en  el  domini  vertical.  Els  dos  sistemes

d’augmentació més utilitzats són SBAS i GBAS. SBAS és un sistema d’augmentació

satèl·lit que utilitza satèl·lits geoestacionaris per retransmetre correccions dels senyals

GNSS.  Aquestes  correccions  milloren  exponencialment  la  precisió  vertical,  per  tant

permeten  executar  aterratges  de  manera  segura  sense  necessitat  de  realitzar-los

visualment i evitant la necessitat  de tenir  una infraestructura a terra molt  cara i  que

requereix  un  manteniment  constant.  Un  altre  sistema  d’augmentació  utilitzat  és  el

Ground  Based  Augmentation  System (GBAS),  que  utilitza  sistemes  a  terra  per

augmentar  la  precisió i  la  integritat  durant  els  aterratges.  Aquests  sistemes inclouen

receptors a terra que reben el senyal GNSS que arriba a l’aeroport i a partir d’aquestes

dades es generen correccions i s’envien mitjançant VHF a les aeronaus que s’aproximin.

Per  últim,  els  GNSS permeten  millorar  la  capacitat  dels  aeroports  mitjançant  rutes

predefinides d’aproximació, que s’anomenen procediments aeronàutics.
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2.4 Procediments aeronàutics  

Es coneix com a procediment aeronàutic al mètode de navegació aèria per regles de vol

instrumental  (Instrumental  Flight  Rules,  IFR)   que  permet  definir  una  serie  de

maniobres que permetin efectuar  una aproximació a pistes de manera segura evitant

possibles  obstacles.  Aquestes  maniobres  es  defineixen a  partir  d’uns  punts  a  l’espai

anomenats  waypoints,  la  unió  dels  quals  defineix  la  ruta  per  la  qual  ha  de  passar

l’aeronau  per  efectuar  l’aproximació.  Aquests  procediments  han  de  ser  validats  per

l’autoritat aeronàutica nacional i  són publicats en forma de carta (Figura 2).  
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Figura 2: Procediment d’arribada a l’aeroport de Barcelona-El Prat [1] 

La definició d’aquestes rutes permet, per una banda, prescindir d’ajudes en terra molt

cares i amb un alt manteniment per part de l’aeroport, aeròdrom o heliport. Per altre,

permet  efectuar  aproximacions  sense  necessitat  de  sobrevolar  ajudes  en  terra,  que

estaran situades segons el terreny i no sempre permeten la ruta més ràpida, per tant

s’augmenta la capacitat i l'eficiència de l’aeroport, podent fins i tot reduir la separació

entre aeronaus. A més, es té un control més precís de la posició vertical de l’aeronau, el

que permet que les rutes siguin més segures, i fins i tot efectuar les aproximacions de

manera més continua, el que permet estalviar combustible.
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3. Detecció i localització d’interferències

3.1 Vulnerabilitat dels GNSS a les interferències   

Es  coneix  com a  interferència   a  tot  aquell  senyal  no  desitjat  i  aliè  al  sistema  de

comunicacions  que  arriba  al  receptor  i  pertorba  i/o  degrada  el  senyal  rebut.  Les

interferències es poden rebre en el transmissor de manera radiada, si la interferència es

rep mitjançant radiació electromagnètica, o conduïda, si la interferència es rep a través

d’una  connexió  comú,  com  per  exemple  un  cable.   En  les  comunicacions  per

radiofreqüència o radiades, com el cas de GNSS, aquestes interferències es coneixen

con  Radio  Frequency  Interference (RFI),  i  poden  afectar  a  qualsevol  sistema  de

comunicacions de radiofreqüència, com per exemple les comunicacions mòbils, la radio

o el senyal de televisió, entre altres.

L’impacte  que  pot  tenir  una  interferència  en  un  sistema  de  comunicacions  es  pot

quantificar  mitjançant  la  relació  senyal  a  interferència  i  soroll  (en anglés  Signal-to-

Interference plus Noise Ratio, abreviat com SINR) i definida com:

SINR (x)=
P

I + N

sent P la potència del senyal d’interés rebuda, I la suma de potències de tots els senyals

interferents, i  N la potència del soroll. Es sol expressar en decibels (dB). En el cas de

GNSS, la potència útil rebuda és molt baixa, prop del soroll, per tant qualsevol senyal

interferent  per  dèbil  que sigui  pot  fer  que  SINR sigui  molt  propera  a  zero,  o  molt

negativa si es mesura en decibels.

Degut a la naturalesa de qualsevol GNSS, en el qual els transmissors (els satèl·lits) es

troben  molt  lluny  dels  receptors  i  la  transmissió  no  és  gaire  directiva,  els  senyals

d’aquests sistemes es reben molt febles, per la qual cosa són molt propensos a veure’s

afectats  per  qualsevol  senyal  interferent,  sigui  o  no  provocat.  Alguns  exemples

d’aquestes interferències són la interferència provocada al servei de GPS Diferencial

(DGPS) a un port  de California pel mal funcionament d’una antena de televisió [2] o

les posicions falsejades intencionadament (spoofing) suposadament pel Departament de

Defensa de Rússia al Mar Negre [3].
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3.2 Efecte de les interferències a l’aeronàutica  

Tal  i  com  s’explica  a  l’apartat  2.3,  l’ús  dels  GNSS  s’està  tornant  essencial  en

l’aeronàutica, fent que els vols  siguin més segurs, i més eficients, i a més reduint el cost

de les instal·lacions als aeroports,  aeròdroms i heliports, ja que permeten prescindir

d’elements a terra molt costosos [4]. El fet de disposar de navegació satèl·lit globalment

permet dur a terme procediments d’arribada a qualsevol pista sense necessitat de ajudes

en terra, per això molts aeroports, aeròdroms o heliports més modestos han optat per

prescindir  de  radiobalises  a  terra  i  implementar  procediments  aeronàutics  que  els

permetin, entre altres beneficis, distanciar menys els aterratges, i per tant augmentar la

capacitat  de l’equipament,  i/o efectuar aproximacions en condicions meteorològiques

adverses (boira, pluja forta, etc...).

Rebre una interferència durant l'última fase del vol pot fer que no es pugui utilitzar

GNSS durant l’aterratge, fent que, si no existeixen a la pista ajudes de terra, la maniobra

s’hagi de realitzar visualment, o fins i tot fent impossible l’aterratge en el cas de que les

condicions meteorològiques o de llum no permetin realitzar l’aterratge visualment.

Hi ha diversos exemples d’interferències que han afectat, de manera tant intencionada

com no, al món de l’aeronàutica. Un exemple destacat es va produir al Newark Liberty

International Airport de Nova Jersey, Estats Units, en diferents moments des de 2009

fins el 2012, afectant greument a les prestacions del sistema GBAS d’aquest aeroport

[5]. El GBAS és un sistema d’augmentació basat en elements a terra (Ground-Based

Augmentation System en anglés) utilitzat només en les fases finals de les aproximacions

als aeroports (té un abast d’uns 30 km) i que consisteix en la recollida de dades GNSS al

voltant de l’aeroport amb com a mínim 3 receptors, i a partir d’aquestes dades es poden

calcular les correccions a aplicar al senyal GNSS de les aeronaus que s’aproximen, i es

transmeten a aquestes mitjançant radiodifusió de dades VHF. En el cas que hi hagi una

interferència  a  la  freqüència  de  GNSS,  els  receptors  de  terra  no  rebran  el  senyal

correctament i per tant no és podran generar ni  enviar les correccions correctament.

Aquest és el cas de l’Aeroport de Newark, on des de 2009 fins el 2012 van detectar un

empitjorament  de les  prestacions  del  sistema GBAS, en aquell  moment   en proves,

degut a una interferència consistent en un senyal de soroll en la freqüència de GNSS

amb una potència molt superior a la que es rep normalment, cosa que és coneix com a

jamming.  Finalment, es va trobar la font de l’error, que provenia d’un dispositiu de
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privacitat  personal  (Personal  Privacy  Device,  PPD)  dins  d’un  camió  que  circulava

freqüentment per les carretes més pròximes a l’aeroport. Els PPD són dispositius que

emeten soroll a una alta potència a una freqüència determinada (jamming) [6] i que, tot i

ser il·legals, són utilitzats  per certs conductors professionals per evitar que les seves

empreses localitzin els vehicles. Per tant, tot i no voler intencionadament interferir en

les operacions de l’aeroport, aquest fet va produir pèrdues d’eficiència i de seguretat a

les arribades a l’aeroport i el conductor va ser multat per aquest motiu. D’aquest cas, és

molt  significatiu  el  temps que va prendre per localitzar  la interferència,  tot  i  que la

detecció és gairebé immediata.

Un altre exemple a mencionar,  en aquest cas totalment intencionat, és la recepció de

senyals jamming interferents per part de la força aèria britànica (Royal Air Force, RAF)

a la seva base a Xipre [6]. Presumptament, la interferència es deguda a la proximitat de

Xipre a Síria, un país actualment en conflicte, i degut al posicionament del Regne Unit

en aquest conflicte, és probable que les interferències s’efectuïn per evitar la intervenció

d’aquest exèrcit.  Aquest  esdeveniment  no només ha afectat  als  militars,  sinó que la

aviació civil també n’ha patit les conseqüències, amb fins i tot un cinquè dels vols diaris

afectats. Molt especialment, s’han vist afectats els vols amb destinació a l’aeroport de

Larnaca, per dos motius:  aquesta instal·lació es troba a l’est de Xipre, i per tant el més

pròxim possible a Síria, la zona en conflicte;  i aquest aeroport es troba molt pròxim a

unes muntanyes, per tant un error de posicionament pot ser fatal en aquest cas. Com a

conseqüència de les interferències rebudes, algunes aeronaus han hagut de ser desviades

a altres aeroports, provocant una pèrdua de la eficiència dels vols, així com evidentment

el malbaratament de recursos que implica. En aquest cas, tot i tenir detectat l’origen del

senyal interferent,  no s’ha localitzat  la font exacta degut a que està en una zona de

conflicte. 

3.3 Classificació d’interferències  

Les  interferències  poden  classificar-se  segons  molts  paràmetres.  Entre  aquests

paràmetres,  s’inclouen l’ample de banda, la freqüència central,  la potència emesa, la

metodologia de generació de la interferència, la intencionalitat de la interferència o la

interacció entre el senyal útil i el interferent. 

Segons com es generen les interferències, es poden dividir en:
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Tipus Fonts de la interferència

Gaussiana de banda ampla Jammers de soroll intencionats

Modulació  de  freqüència/fase  de  banda

ampla

Harmònics de transmissors de televisió o

transmissors de microones

Eixamplament d’espectre de banda ampla Jammers d’eixamplament d’espectre

Polsos de banda ampla Transmissors de radar

Modulació  de  freqüència/fase  de  banda

estreta

Harmònics d’estacions AM o radio civil

Polsos d’escombrat de banda estreta Jammers  de  ona  continua  o  Harmònics

d’estacions FM

Polsos de banda estreta Jammers d’ona continua

Taula 1: Classificació d'interferències, extreta de [7]

 Segons la intencionalitat  de la interferència es poden separar en:

• Intencionada: Interferència creada amb la finalitat de perjudicar un sistema de

comunicacions.

• No intencionada: Senyal útil d’un sistema que pot interferir en un altre sistema.

També es considera com interferència no intencionada aquella provocada per un

malfuncionament d’un sistema.

En GNSS, la classificació d’interferències més important és segons la interacció entre el

senyal útil i l’interferent, i com afecta al posicionament. En aquesta classificació trobem

el  spoofing i el jamming.  

3.3.1 Spoofing  

El  spoofing  [8] és una tècnica il·legal que tracta de la transmissió de senyals falsos

anàlegs als dels satèl·lits però amb més potència, amb l’objectiu que el receptor utilitzi

el senyal fals en lloc del real, de tal manera que que la posició calculada pel receptor és

incorrecta (Figura 3).
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Figura 3: Interferència mitjançant spoofing

Existeixen diferents maneres de generar spoofing, entre elles:

• Simular  un  senyal  GNSS: Es  genera  un  senyal  GNSS  amb  un  software

simulador utilitzant les efemèrides i codes PRN  reals, però el senyal no ho és.

Molts receptors moderns no sintonitzen aquest tipus de senyals si el receptor ja

està seguint el satèl·lit, ja que es detecta un gran canvi en el senyal.

• Generar un senyal GNSS sincronitzat amb el real:  El  spoofer (el dispositiu

que genera la interferència)  té capacitat de recepció i rep i modifica els senyals

reals, per tant tenen les característiques reals del senyal i és més fàcil confondre

al receptor.

• Nulling: El spoofer emet dos senyals GNSS, un idèntic al real però desfasat (i

per  tant  anul·la  el  del  satèl·lit)  i  un  fals  amb  més  potència,  que  és  el  que

utilitzarà el receptor.

• Meaconing:  Es transmeten senyals GNSS reals passats amb més potència. Sol

ser el spoofing més utilitzat perquè és fàcil que el receptor doni el senyal per bo,

i  no és un sistema tant complexe com les altres tècniques,  ja que només cal

grabar el senyal real i transmetre’l un temps més tard.

El spoofing pot ser resolt de diferents maneres, entre altres:

• Processat de senyal: monitoritzar els senyals per detectar canvis sobtats en la

potència o la fase del senyal.

• Array d’antenes: Permet determinar l’angle d’arribada dels senyals, i tenint les

efemèrides es pot establir l’angle d’arribada real del satèl·lit i eliminar el senyal

fals.
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• Xifrat:  Actualment els senyals GNSS utilitzats comercialment són oberts, és a

dir, qualsevol receptor els pot rebre i els dòna per bons. En canvi, hi ha certs

senyals només disponibles per certs receptors i que inclouen un xifrat del senyal.

És el cas del codi P(Y) de GPS o del OSNMA de Galileo.

3.3.2 Jamming  

El jamming [8] és una tècnica il·legal que consisteix en l’emissió d’un senyal sorollós a

una potència molt més alta que el senyal útil amb l’objectiu de bloquejar  la recepció

d’aquest, de tal manera que el receptor pot ser fins i tot incapaç de calcular la posició

(Figura 4).

Figura 4: Interferència mitjançant jamming

Tenint en compte que el senyal GNSS útil es sol rebre entre -155 i -160 dBW no calen

dispositius  amb  molta  potència  per  tal  de  produir  jamming.  De  fet,  existeixen

dispositius, anomenats Personal Privacy Devices (PPD), de baix cost que són utilitzats

sobretot  per  evitar  el  seguiment  i  control,  principalment  per  part  de  conductors

professionals,  que  tenen  l’objectiu  de  evitar  el  posicionament  d’un  dispositiu  molt

concret,  però,  degut  a  que  els  equips  inhibidors  o  jammers no  treballen  de  forma

selectiva,  pot  tenir  efectes  col·laterals  greus,  com  pot  ser  les  interferències  a  les

aeronaus.  Degut  a  la  facilitat  per  aconseguir  aquests  dispositius  i  l’augment  d’ús

d’aquests,  el  jamming sol  ser  la  principal  causa  d’interferència  GNSS  al  món
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aeronàutic, i les interferències a estudiar en aquest treball faran referència principalment

a aquest fenomen.

Es presenten diferents solucions pel jamming: 

• Antenes  anti-jamming:  Són antenes  que  permeten  controlar  el  diagrama  de

radiació, i per tant poden fer nul el guany en la direcció en la que ve el jamming.

• Equips  inercials: Utilitza  altres  equips  inercials  que  donen  informació  de

velocitat i direcció per calcular la posició.

• Filtres: Si la interferència és de banda estreta, és possible eliminar-la amb un

filtre sense eliminar informació útil.

Aquestes tècniques permeten eliminar l’efecte del jamming, però necessiten d’elements

no  disponibles  en  tots  els  receptors.  L’objectiu  d’aquest  treball  consisteix  en  la

localització d’interferències en l’àmbit aeronàutic de manera general, sense necessitat

de tenir  més equipament  que un receptor GNSS i una antena,  per tant les tècniques

prèvies no apliquen en aquest treball.

3.4 Detecció d’interferències  

Es coneix com a detecció d’interferències a les tècniques necessàries per determinar que

en un determinat senyal es troba present un senyal interferent.  És el  primer pas per

poder mitigar o localitzar la interferència. 

En el cas de GNSS, es poden utilitzar alguns dels observables que estan disponibles a la

majoria  de receptors GNSS, com poden ser el  Automatic  Gain Control  (AGC) o la

densitat de soroll CNo. A més, com en qualsevol receptor de RF, també se’n pot fer ús

de la potència rebuda, si el receptor permet accedir a aquesta dada.

3.4.1 Automatic Gain Control (AGC)

El nivell de l’AGC indica la quantitat d’energia que entra a l’antena, ja que es tracta

d’un sistema que té l’objectiu de mantenir un determinat nivell d’amplitud del senyal,

per tal d’ajustar el guany que s’aplica al senyal d’entrada. D’aquesta manera, en cas de

rebre una interferència, l’AGC detectarà un increment de potència detectada a l’antena, i

per tant el nivell de l’AGC es reduirà per tal de mantenir un nivell adequat a l’entrada

del receptor GNSS.

Per poder  utilitzar  l’AGC per detectar  interferències,  és necessari  conèixer  la  tensió

nominal,  és a dir  el  valor  mig que pren el  nivell  de l’AGC en condicions  normals.

Aquest valor depèn del receptor, per tant no es pot definir un valor general que permeti

23



una configuració general en qualsevol dispositiu, sinó que caldrà una calibració prèvia

del receptor. Un cop s’obté aquest valor mig, es defineix un marge per tal de tenir en

compte  petites  variacions  sobre el  valor  nominal,  i  es  considera  que si  el  nivell  de

l’AGC està per sota d’aquest marge existeix una interferència.

L’AGC  és una mesura que implementen gairebé tots els receptors, i de fet ja és possible

fins  i  tot  obtenir-lo  dels  receptors  GNSS  dels  mòbils  [9],  el  que  permet  detectar

interferències des de qualsevol dispositiu.

3.4.2 Carrier to noise ratio

La CNo és una mètrica que quantifica la  potència relativa al  soroll  del senyal d’un

satèl·lit GNSS, per tant és calculada per cada satèl·lit en vista.  Aquesta mesura es pot

utilitzar per detectar interferències, però sol tenir un component de soroll degut a les

variacions causades pel multipath. 

En cas de rebre una interferència, tots els senyals dels satèl·lits es veuran afectats per

soroll,  i  en conseqüència totes les CNo decreixeran.  No obstant,  això també pot ser

degut a altres situacions, com per exemple al intentar posicionar des de un lloc sense

visibilitat dels satèl·lits, per tant no és la millor mètrica per detectar interferències, tot i

estar present en tots els receptors, cosa que permetria fer la detecció des de qualsevol

dispositiu.

A més, la CNo canvia segons l’elevació del satèl·lit respecte el receptor, per tant per

poder detectar s’ha tenir  un model de la CNo segons l’elevació,  i d’aquesta manera

comparar el valor nominal a una determinada elevació amb l’obtingut.  Això implica

mantenir un model per cada satèl·lit, i a més s’ha de definir el criteri per considerar que

existeix una interferència (per exemple quants dB ha de baixar la CNo i per quants

satèl·lits), cosa que pot molt arbitrària i només aplicable a casos determinats.

3.4.3 Potència rebuda

Alguns receptors també inclouen mètriques sobre la potència rebuda. No és una mètrica

disponible,  però  en  tot  tipus  de  receptors,  sinó  en  els  més  avançats.  En  el  cas  de

l’aeronàutica els receptors utilitzats solen ser prou avançats, i per tant en la majoria de

casos es pot arribar a tenir accés a aquesta mesura.
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En aquest cas, la potència nominal rebuda per un receptor GNSS en condicions normals

és coneguda, situant-se entre els -155 i -160 dBW. Per tal de detectar la interferència

només s’ha de decidir un valor per sobre del qual es considera que el senyal rebut és

interferent.   En el  cas  de  l’aeronàutica,  aquest  valor  està  definit  per  l’Organització

d’Aviació  Civil  Internacional  (ICAO) als  -150.5 dBW a la  freqüència  central  de la

banda L1 de GNSS [10].

D’aquesta manera, es defineix un mètode aplicable per qualsevol receptor que permeti

accedir a aquesta dada.

3.5 Localització d’interferències  

Un cop la interferència ha sigut detectada es pot passar a localitzar-la. Els sistemes de

localització utilitzats actualment  fan ús de diversos receptors i/o antenes amb posicions

conegudes prèviament [11][12][13][14]. No és l’objectiu d’aquest treball treballar amb

més d’un receptor, sinó ser capaç de trobar la font d’interferència amb una sola antena i

un sol receptor situats a l’aeronau, i considerar que les posicions són conegudes ja que

es té la ruta que segueix l’aeronau. No obstant, els mètodes són aplicables, tenint en

compte que les mesures s’han de fer en diferents instants de temps. Aquesta condició fa

impossible detectar la interferència en temps real, sinó que es necessita mínim un temps

de mesura de la interferència per poder localitzar la font del senyal interferent. Aquest

temps es discutirà a l’apartat 5.3 a partir de l’anàlisi de les simulacions.

3.5.1 Time Difference of Arrival (TDOA)

Aquesta tècnica implica mesurar la diferència entre els temps d’arribada en quatre o

més receptors. D’aquesta manera, es pot conèixer la diferència entre les distàncies di,  dj

entre el jammer i els receptors i i j:

d i=√(x i−x )
2
+( y i− y)2

+(z i− z)2

ti−t j=Δ t i , j

d i−d j=Δ t i , j · c

D’aquesta manera, per cada parell de receptors es defineix un hiperboloide que indica

totes  les   possibles  solucions  de  la  posició  del  jammer.  Amb la  intersecció  de  tres

hiperboloides, és a dir, tres parells de receptors, es pot localitzar la interferència.  És

molt  important  per  implementar  aquest  mètode que els  receptors  tinguin  molt  bona

sincronització temporal entre ells.
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3.5.2 Difference of Received Signal Strength (DRSS)

Similar al TDOA, en aquest cas es defineix la potència rebuda seguint un model de

propagació concret, normalment un model de propagació log-normal [17]:

PR ,i(dBW )=P0−20 log (d i)

A partir  de la potència  rebuda en com a mínim tres receptors,  es pot  determinar  la

diferència de potències entre parells de receptors:

d i=√(xi−x)2
+( y i− y)2

+(zi−z)2

PR ,i(dBW )−PR , j(dBW )=20 log(d j)−20 log(d i)

Amb aquestes dades es pot definir un sistema d’equacions i trobar la posició de la font

d’interferència. Aquesta tècnica no té una dependència amb el temps, per tant pot ser

utilitzada en cas de prendre mesures en temps diferents.
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4. Implementació de localització d’interferències en

procediments aeronàutics

4.1 Introducció  

L’objectiu d’aquest treball és la localització d’interferències durant rutes aeronàutiques

conegudes  i  marcades.  Com  s’ha  vist  en  l’apartat  3.5,  per  poder  localitzar  una

interferència en el senyal GNSS calen com a mínim mesures des de 3 punts diferents.

Aquests 3 punts han de ser posicions conegudes, per aquesta raó es solen utilitzar xarxes

de sensors GNSS al voltant de la zona que es vol estudiar [13]. No obstant,  aquest

treball  pretén  aconseguir  el  mateix  objectiu  fent  ús  només  d’un  sol  receptor  i  una

antena,  que  sol  ser  l’equipament  que  té  qualsevol  aeronau,  i  d’aquesta  manera  la

metodologia aquí explicada es aplicable arreu. Degut a això, s’utilitzarà el procediment

aeronàutic per estimar la posició de l’aeronau, i es mesurarà en tres instants de temps

diferents.

En aquest capítol s’explicarà l’algoritme utilitzat per detectar i localitzar interferències,

així  com les  condicions que s’han de complir  perquè l’algoritme sigui efectiu,  i  els

errors associats a aquest.

4.2 Abast del sistema  

L’algoritme utilitzat pretén ser útil per a casos reals, no obstant no és aplicable per totes

les casuístiques possibles, i per tant només és aplicable si és compleixen les següents

condicions:

• Només existeix una font d’interferència: Si existeix més d’una font, la posició

calculada  correspondrà  amb  una  posició  mitjana  de  les  fonts  d’interferència

ponderada per la potència transmesa de cadascuna.

• La potència  transmesa  per  la  font  d’interferència  és  constant:  en  l’algoritme

emprat  s’utilitzen  les  diferències  de  potències  rebudes  amb  l’objectiu  de

cancel·lar els termes no coneguts constants. Si la potència no és constant durant

el temps que dura la interferència, s’hauria de tractar com una incògnita més.

• La font d’interferència és estàtica: el fet de comptar amb només un sol receptor,

implica que les mesures necessàries per triangular s’han de prendre en instants
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diferents, i per tant és indispensable que la font sigui estàtica durant l’interval en

què es prenen les mesures.

Les dues primeres condicions són fàcilment realitzables, ja que en casos reals no solen

coincidir dues interferències a curta distància i que puguin afectar ambdues al mateix

receptor, i els jammers comercials utilitzats més sovint, els PPDs, produeixen polsos de

potència  contínua.  Per  tant,  en  la  majoria  de  casos  reals  es  compliran  aquestes

condicions.

No  obstant,  la  tercera  condició  no  sempre  és  possible  i  sovint  les  interferències

provindran de fonts en moviment [5]. Per tant, en un desenvolupament futur s’haurà

d’incloure aquesta possibilitat.

4.3 Definició de l’algoritme de detecció  

L’algoritme de detecció es basa en detecció de potències, establint un limit a partir del

qual  es  considera  que  existeix  una  interferència.  Aquesta  tècnica  es  pot  aplicar

directament en el cas del AGC o de la potència rebuda, però no en el cas d’utilitzar el

CNo dels satèl·lits per detectar la interferència, en què caldria convertir tots els valors

de potència de cada satèl·lit en un de sol. 

En el  camp de l’aviació  civil,  està  definit  el  que es  considera  una interferència  per

l’Organització d’Aviació Civil Internacional (ICAO), per tant, degut a que aquest treball

es centra  exclusivament  al  domini  aeronàutic,  s’utilitzarà  la  definició  d’interferència

definida  per  la  ICAO  [10].  D’aquesta  manera,  i  suposant  que  el  senyal  GNSS  es

transmet en la freqüència central de la banda L1 de GPS, o equivalent per la resta de

constel·lacions, es considera interferència qualsevol senyal que superi els -150.5 dBW

de potència a l’antena. El senyal GNSS s’acostuma a rebre entre -155 i -160 dBW, per

tant es dona un marge suficientment gran per evitar confondre un pic de soroll amb una

interferència (Figura 5).
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Figura 5: Detecció d’interferències a partir de la potència rebuda

És important  veure que aplicant  aquest criteri  no es detecten totes  les interferències

possibles que puguin afectar al senyal GNSS (entenent com a interferència qualsevol

senyal  extern  al  sistema  diferent  al  senyal  esperat),  és  a  dir,  poden  existir  senyals

interferents  però que  no superin  el  llindar  marcat.  Segons la  definició  de la  ICAO,

aquestes  interferències  no  haurien  d’afectar  en  les  prestacions  i  per  tant  es  poden

negligir. 

En cas de no poder comptar amb la potència rebuda, es podria definir el mateix criteri

utilitzant  l’AGC,  i  definint  el  llindar  segons  el  valor  usual  de  l’AGC.  A nivell  de

procediment no canviaria gaire, degut a que només interessa la diferencia de potències

en diferents instants, i no el valor nominal.

Després  d’aquest  procediment,  s’obtenen  els  valors  temporals  d’inici  i  final  de  la

interferència, així com tots els valors de potència associats a aquesta.

4.4 Definició de l’algoritme de localització  

L’algoritme  de  localització  escollit  es  basa  en  la  diferència  de  potències  rebudes

(Difference of Received Signal Strength, DRSS) en, com a mínim, tres punts diferents.

Aquest procediment sol aplicar-se amb un conjunt de receptors estàtics i sincronitzats,
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per tant  la  posició és totalment  coneguda i  l’error  es fa mínim. No és el  cas,  però,

d’aquest treball, on la posició és estimada, assumint que l’aeronau segueix exactament

la ruta marcada al procediment aeronàutic.

Els passos seguits per localitzar la interferència són:

1. Un cop s’ha detectat la interferència, es defineixen tres instants de temps dins de

l’interval  de  duració  de  la  interferència.  Per  simplicitat,  s’escullen  instants

equidistants  temporalment  entre  ells.  La  separació  temporal  a  escollir

s’analitzarà a l’apartat 5.3.

2. S’extreu el valor de la potència rebuda en cada instant ti escollit anteriorment i es

suposa que el canal entre el jammer i l’aeronau és espai lliure, ja que el receptor

es troba a l’aire amb pocs obstacles al voltant, per tant el la potència rebuda a

l’instant i respon a la fórmula [15]:

PR ,i(dBW )=PT (dBW )+ DT (dB)+DR(dB)+20 log( λ
4π

)−20 log(d i)

Sent PR,i  la potència rebuda al instant ti, PT la potència transmesa pel jammer, DT 

la  directivitat  de  l’antenna  del  jammer,  DR la  directivitat  de  l’antenna  de  

l’aeronau,   λ la  longitud  d’ona  a  la  freqüència  central  de  la  banda L1 i  di   la  

distància entre el  jammer i l’aeronau a l’instant ti.  Es poden agrupar els termes  

que no depenen de l’instant ti de manera que queda la formulació següent:

PR ,i(dBW )=P0−20 log (d i)

3. Es resten les potències rebudes entre dos punts i i j:

PR ,i(dBW )−PR , j(dBW )=20 log(
d j

d i
)

Per tant queda un sistema d’equacions de la següent forma:

{
PR ,1 (dBW )−PR ,2(dBW )=20 log(

d2

d1
)

PR ,1(dBW )−PR ,3(dBW )=20 log(
d3

d1
)

PR ,2(dBW )−PR ,3(dBW )=20 log(
d3

d2
)}

4. Es resol el sistema i s’obtenen les distàncies entre el jammer i les posicions als

instants de temps escollits.  Es calcula la posició estimada del  jammer  com la

intersecció entre esferes (trilateració) de radi les distàncies calculades i centre la
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posició de l’aeronau a l’instant ti, que es pot estimar ja que la ruta de l’aeronau i

la seva velocitat són conegudes (Figura 6)

Figura 6: Trilateració  per trobar una interferència

5. Es repeteix el procediment tants cops com sigui possible amb l’interval entre

temps escollit  al pas 1. Es determina la posició estimada del  jammer com la

mitja de totes les posicions calculades.

4.5 Errors de l’algoritme  

Malgrat  l’aproximació  a  la  posició  real  que  suposa  la  solució  de  l’algoritme  de

localització, el resultat no és exactament la posició real, ja que té uns errors associats.

4.5.1 Error degut al soroll

El soroll associat a a la mesura de potència presa varia la distància calculada, per tant té

un error associat. Com l’error té mitja nul·la, aquest error es pot mitigar augmentant el

nombre de posicions del jammer calculades, per tant, quant més petit sigui l’interval de

temps entre mostres escollit, més conjunts de tres punts es podran utilitzar per calcular

la posició, i per tant la posició final és calcularà amb més posicions.

 

4.5.2 Geometria

La posició calculada  del  jammer depèn la  intersecció  entre  esferes.  Depenent  de la

geometria que formin aquestes esferes entre elles, el punt d’intersecció quedarà més o

menys definit. Una mala geometria pot portar a una major incertesa en la posició de la
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intersecció de les esferes, i per tant de la posició de la font d’interferència (Figura 7).

Per tal  d’evitar l’error associat  a una geometria  dolenta,  cal  que les posicions de la

aeronau que es prenen per calcular la posició del  jammer estiguin els més separades

possibles, per tant que l’interval de temps entre mostres sigui prou gran.

Figura 7: Geometria dolenta per localitzar la interferència

4.5.3 Error en la posició de l’aeronau

La posició de la font de interferència es calcula prenent com a premissa que l’aeronau es

troba situada en algun punt del procediment aeronàutic. No obstant, la posició real de 

l’aeronau pot diferir respecte la utilitzada per calcular la posició del jammer (Figura 8).
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Figura 8: Diferencia entre posició real i la ruta

La distància calculada es fa a partir de la potència real rebuda, per tant fa referència a la

distància  entre  el  jammer i  la  posició  real  de  l’aeronau,  però  la  posició  de  la  font

d’interferència  es  calcula  a  partir  de  la  posició  estimada  de l’aeronau sobre la  ruta

marcada, per tant l’error entre la posició real i la calculada del  jammer serà igual a la

diferència entre la posició real de l’aeronau i la utilitzada sobre la ruta (Figura 9).

Figura 9: Error degut a la diferencia entre posició real i la ruta
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5. Anàlisi dels resultats

5.1 Desenvolupament en MATLAB  

Per tal de poder  valorar la qualitat de les tècniques descrites, s’han implementat els

algoritmes explicats anteriorment en una eina de simulació desenvolupada mitjançant

MATLAB i anomenada Localització d’Interferències en Rutes Aeronàutiques, o LIRA,

per les seves sigles (Figura 10).

Figura 10: Interfície del LIRA

El funcionament d’aquesta eina és el següent:

1. L’usuari defineix el seguit de punts que formaran la ruta. Per simplicitat, s’ha

considerat  trams  rectes,  sense  definir  radis  de gir.  Cada punt  es  pot  editar  i

esborrar fins que s’obtingui la ruta desitjada.

2. L’usuari defineix la velocitat de l’aeronau. Per simplicitat, es considera velocitat

constant durant tot el trajecte.

3. Es defineix  la  posició  del  jammer i  l’instant  inicial  i  final  durant  el  qual  el

jammer estarà funcionant.

4. L’usuari pot guardar l’escenari definit, de tal manera que en una altre execució

de l’eina es pot carregar l’escenari i així evitar els primers tres passos.
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5. L’escenari es carrega automàticament i s’ensenya el mapa, amb la ruta definida i

la posició del jammer marcada en vermell; i s’ensenya també la potència rebuda

per l’aeronau durant el temps que dura la ruta. Aquesta potència s’obté a partir

de calcular la potència rebuda per l’aeronau en cada punt sent el transmissor un

jammer amb una potència de transmissió de 1 W, i el canal és espai lliure, amb

la distància definida a partir de la posició sobre la ruta en cada punt i la posició

del  jammer.  Aquesta  potència  només  afecta  durant  el  temps  que  dura  la

interferència (definit com a dada d’entrada de l’eina) i la resta del temps té un

valor nominal de -160 dBW. Se li aplica un soroll amb distribució de Pearson, ja

que s’aplica sobre una mesura de potència.

6. Un cop  carregat  l’escenari,  l’usuari  disposa  d’un  control  lliscant  per  tal  de

comprovar la posició de l’aeronau a un temps determinat, així com el valor de

potència en aquell  temps. També es pot escollir el temps exacte introduint el

valor.

7.  Clicant el botó ‘Analyse’ s’apliquen els algoritmes de detecció i localització

explicats  al capítol 4: es detecta l’interval de temps en què la potència rebuda és

superior  a -150.5 dBW i es marca aquest interval  en vermell  a la gràfica de

potència de l’eina. S’escull el primer punt de l’interval trobat,  i dos punts més

separats el mateix temps entre sí i s’aplica el procés descrit a l’apartat  4.4 per

trobar una posició estimada del jammer. Es repeteix el procés tots els cops que

sigui possible utilitzant tres altres punts separats la mateixa distància escollida

anteriorment  (que no és  configurable  per  l’usuari)  per  obtenir  més  posicions

estimades del jammer, i finalment s’obté la mitja de la posició, que s’ensenya a

l’usuari, així com l’error entre la posició real del jammer i la calculada. Sobre el

mapa també s’ensenya la posició calculada com una estrella verda, així com tots

els punts calculats, com punts vermells. Cal notar que la posició real del jammer

no s’utilitza més que per calcular l’error i per simular la potència rebuda,  i és

totalment desconeguda pel sistema durant el procés de localització.

8. L’usuari pot consultar més estadístiques sobre el càlcul de la posició del jammer,

desde el botó ‘Statistics’ de l’eina, que permet veure la distribució de l’error de

forma gràfica (Figura 11).
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Figura 11: Estadístiques d’error del LIRA

Cal  tenir  en  compte  que  fer  ús  de  l’eina  cal  tenir  instal·lada  la  Communications

Toolbox per MATLAB R2021a

5.2 Definició d’escenaris  

Per  tal  de  provar  la  qualitat  de  l’algoritme  de  localització,  es  defineixen  diferents

escenaris dins de l’eina LIRA que compleixen diverses condicions que es poden trobar a

la vida real. Els escenaris a estudiar són els següents:

• Bona geometria: Cas ideal en què la ruta rodeja la font d’interferència, i per tant

permet  mesurar  la  interferència  des  de  diversos  angles  (Figura  12).  La

interferència dura 30 segons (Figura 13).
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Figura 12: Mapa del cas amb bona geometria

Figura 13: Potència del cas amb bona geometria

• Mala geometria: La ruta és una línia recta que no permet que es puguin prendre

mesures des de molts angles diferents, i per tant la  incertesa de cada mesura

serà major (Figura 14). La interferència dura 10 segons (Figura 15).
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Figura 14: Mapa del cas amb mala geometria

Figura 15:  Potència rebuda pel cas amb mala geometria

•  Interferència sobre la ruta:  És el  pitjor cas, en què l’aeronau passa just per

sobre de la font de interferència. En aquest cas és més possible que les esferes

utilitzades  per  calcular  la  posició  creuin  en  més  d’un  punt  (Figura  16).  La

interferència dura 30 segons (Figura 17).

Figura 16: Mapa del cas amb la interferència sobre la ruta

Figura 17: Potència rebuda pel cas amb la interferència sobre la ruta
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Tot i que la eina LIRA està preparada per qualsevol escenari que es pugui donar en un

cas real, hi ha casos reals més propensos a patir interferències, o on l’efecte d’aquestes

pot degradar més les prestacions. Un dels casos reals més afectats per les interferències

és el  cas  d’helicòpters  efectuant  rutes de baix nivell  [16].  És per  això,  que tots  els

escenaris  analitzats  comparteixen  les  característiques  reals  d’aquests  escenaris,  amb

velocitats de 120-150 nusos i altituds de 1500 peus (~ 500 m). 

5.3 Anàlisis dels casos  

5.3.1 Cas amb bona geometria

El cas ideal per poder localitzar la interferència es produeix quan els punts escollits per

triangular es troben de la manera més obliqua entre ells, i això es produeix quan la ruta

rodeja  el  màxim  possible  la  interferència.  En  aquest  cas,  és  important  escollir  bé

l’interval de temps entre mostres perquè, per una banda, un valor petit implica que les

posicions de l’aeronau estaran més a prop, i per tant no s’aprofita la millor geometria

que es pot aconseguir a la ruta, i per una altra banda, un valor gran d’interval de temps

significa fer la mitja de posicions amb menys valors.

Figura 18: Localització d’una interferència en el cas de bona geometria
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Figura 19: Estadístiques d’error en el cas de bona geometria

La bona geometria permet que la desviació sigui relativament petita i que l’error sigui

de poc centenars de metres (Figura 18 i  Figura 19).  L’error depèn de l’interval entre

mostres escollit, obtenint resultats acceptables a partir dels 5 segons (Taula 2).

Interval entre mostres (s) Error (m)

0.01 546.37

0.05 572.27

0.1 578.09

0.5 462.31

1 353.44

5 286.79

10 242.85

Màx (15s) 161.76

Taula 2: Relació  entre l’interval entre mostres i l’error pel cas de bona geometria

5.3.2 Cas amb mala geometria

En el cas que la ruta sigui una línia recta, no serà possible aconseguir punts oblics entre

ells,  per  tant  la  dispersió serà major.  En aquest  cas,  també és  important  escollir  bé

l’interval  de temps entre mostres perquè un valor petit  implica que les posicions de
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l’aeronau estaran més a prop i estaran més afectades per la contribució del soroll que

per la potència rebuda per part del jammer.

Figura 20: Localització d’una interferència en el cas de mala geometria

Figura 21: Estadístiques d’error en el cas de mala geometria
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En aquest cas la desviació entre els punts és major degut a la mala geometria (Figura 20

i Figura 21).  L’error depèn de l’interval entre mostres escollit, i pot variar molt, però

s’obtenen resultats acceptables a partir dels 0.5 segons (Taula 3).

Interval entre mostres (s) Error (m)

0.01 1519.48

0.05 1522.59

0.1 1535.34

0.5 173.14

1 147.43

5 204.08

Màx (5s) 204.08

Taula 3: Relació  entre l’interval entre mostres i l’error pel cas de mala geometria

És important observar l’increment de l’error si es prenen mostres molt properes. Això és

degut a que les esferes utilitzades per calcular la posició es poden creuar en més d’un

punt, obtenint un resultat totalment erroni i lluny de la realitat (Figura 22)

Figura 22: Càlcul erroni de la posició en el cas de mala geometria
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5.3.3 Cas amb interferència sobre la ruta

En el cas que la ruta passi sobre la interferència, és més fàcil que les esferes es creuin en

més d’un punt,  augmentant  l’error,  però no augmentant  obligatòriament  la  dispersió

(Figura 23)

Figura 23: Localització d’una interferència en el cas de interferència sobre la ruta

L’error és més alt que en els casos anteriors, tot i que també depèn de l’interval entre

mostres (Taula 4).

Interval entre mostres (s) Error (m)

0.01 967.76

0.05 1012.46

0.1 1007.97

0.5 911.27

1 812.71

5 584.36

10 510.42

Màx (15s) 543.3

Taula 4: Relació  entre l’interval entre mostres i l’error pel cas de interferència sobre

la ruta
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5.3.4 Determinació del valor de l’interval entre mostres

A partir de l’anàlisi fet per cada cas, es pot estudiar com varia l’error segons l’interval

de mostres escollit (Figura 24)

Figura 24: Error en relació al temps entre mostres escollit

A partir de les dades obtingudes s’observa que a més temps, l’error és més baix. No

obstant,  en cas que es volgués efectuar  aquest anàlisis  en temps real,  un segon serà

suficient  per  obtenir  resultats  aproximats,  podent  d’aquesta  manera  localitzar

interferències que durin com a mínim 2 segons. De la mateixa manera, s’observa que el

sistema,  tot  i  aproximar-se a la  posició esperada,  té un error  mínim de més de 100

metres,  el  que  implica  que  és  menys  efectiu  que  un  sistema  de  múltiples  sensors

dedicats a localitzar interferències, però amb l’avantatge que no implica una instal·lació

fixa, si no que es pot realitzar amb una aeronau que ja tingués present fer la ruta, sense

cap sobrecost extra.
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6. Conclusions i treball futur
En  aquest  Treball  de  Fi  de  Máster  s’ha  analitzat  la  viabilitat  d’un  algoritme  per

localitzar interferències GNSS en l’àmbit aeronàutic fent ús que durant un procediment

aeronàutic  les  posicions  de  l’aeronau  són  conegudes  aproximadament,  tot  i  que  la

interferència provoqui la cancel·lació del posicionament.

Per justificar la importància de localitzar les interferències per tal de poder eliminar-les,

s’estudia la importància de l’ús del GNSS a l’aeronàutica actual, així com les possibles

amenaces pel senyal GNSS i diversos procediments per detectar-les i localitzar-les.

D’entre aquests procediments s’escull aplicar la diferència de potència rebuda (DRSS),

pel  fet  poder-se  aplicar  utilitzant  observables  GNSS,  i  perquè  es  compleixen  les

condicions per aplicar-lo. Per comprovar la qualitat d’aquesta tècnica s’implementa una

eina  en  MATLAB anomenada  Localització  d’Interferències  en  Rutes  Aeronàutiques

(LIRA), per  tal  de poder simular  escenaris  reals  que compleixin certes condicions  i

localitzar les interferències aplicant l’algoritme escollit.

Els resultats obtinguts demostren que l’algoritme és capaç d’acotar la posició de la font

d’interferència, però amb un error d’un centenar de metres en el millor dels casos, per

tant algoritme és útil però existeixen opcions de localització més efectives, tot i que amb

un cost major.

Per  tant  es  pot  concloure  que  l’algoritme  utilitzat  és  útil,  ja  que  permet  localitzar

interferències durant el vol, sense necessitat d’infraestructura dedicada a aquesta tasca.

No obstant, l’error associat implica molta incertesa a l’hora d’eliminar la interferència,

per tant potser és necessari millorar el procediment.

D’aquesta  manera  es  compleix  l’objectiu  de  localitzar  interferències  durant  un

procediment  aeronàutic,  però  només  si  la  interferència  és  estàtica,  ja  que  no  s’ha

aconseguit poder simular escenaris dinàmics i poder mesurar l’efecte Doppler, per tal de

poder localitzar fonts d’interferència en moviment.

Un dels  primers passos del treball  va consistir  en la definició  d’una planificació de

tasques,  amb temps assignats.  En aquesta  planificació,  les  tasques  es  realitzaven de

manera seqüencial. No obstant, davant la impossibilitat de realitzar les tasques alguns

dies determinats, algunes tasques s’han hagut de realitzar de forma simultània, sense

gaires problemes degut a la independència de les tasques entre elles. 

D’aquesta manera algunes tasques s’han realitzat a la vegada, per exemple les tasques

de cerca d’informació i de desenvolupament de l’eina, tot i que les tasques de disseny i
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desenvolupament de l’eina han pres menys temps del planificat, i per tant s’ha pogut

dedicar aquest temps a altres tasques.

Com a tasques futures, s’han detectat diverses millores:

• Desenvolupar  el  procediment  necessari  per  detectar  fonts  d’interferència

dinàmiques.  Per  fer-ho cal  ser  capaç  de mesurar  l’efecte  Doppler  del  senyal

interferent.

• Reduir l’error associat a la diferència entre la posició utilitzada a la ruta i la

posició real de l’aeronau. Es pot fer utilitzant dades dels sensors inercials  de

l’aeronau, que indiquen la velocitat i la direcció.

• Adaptar l’eina LIRA per tal de respondre a casos totalment reals. Per exemple,

es pot millor la definició de les rutes per incloure corbes i no només trams rectes,

així com ni fixar una velocitat constant en tota la ruta.
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Glossari

ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast

AGC Automatic Gain Control

AOA Angle Of Arrival

CNo Carrier to noise density ratio

DRSS Differential Received Signal Strength

GLONASS Global Navigation Satellite System

GBAS Ground Based Augmentation System

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Position System

ICAO International Civil Aviation Organisation

LIRA Localització d’Interferències en Rutes Aeronàutiques

OSNMA Open Service Navigation Message Authentication

PPD Personal Privacy Device

PRN PseudoRandom Noise

RF Radio Freqüència

RSS Received Signal Strength

SBAS Satellite Based Augmentation Systems

TDOA Time Difference Of Arrival

TOA Time Of Arrival

VHF Very High Frequency
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