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Анотацiя
В статi розглянуто основнi методи автоматичної класифiкацiї модуляцiї (АКМ) аналогових сигналiв. Проведено
аналiз та побудовано алгоритм методу класифiкацiї модуляцiї сигналiв методом видiлення ознак. Результати
комп’ютерного моделювання показують, що вiдсоток правильної класифiкацiї модуляцiї сигналу досягає 97% при
вiдношеннi сигнал/завада 0 дБ. Розглянутий метод має вищий вiдсоток правильної класифiкацiї модуляцiї та
меншу обчислювальну складнiсть в порiвняннi з iншими методами.
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Вступ
Одним iз засобiв використання автоматичної кла-

сифiкацiї модуляцiї є радiомонiторинг, який може
бути застосований як у вiйськовiй, так i у цивiль-
нiй сферi. Особливо радiомонiторинг може бути ко-
рисний в сферi ТЗI, де для отримання iнформацiї
використовують радiозакладнi пристрої з рiзними
(частiше всього аналоговими) видами модуляцiї. Сьо-
годнi цифрова модуляцiя використовується частiше
нiж аналогова. Проте аналогова модуляцiя все ж
широко використовується, так як для модульова-
ного сигналу важко правильно вибрати функцiю
розподiлу ймовiрностi. В цiй роботi проаналiзовано
iснуючi методи автоматичної класифiкацiї аналого-
вої модуляцiї та розроблено простий алгоритм АКМ
аналогових сигналiв.

1. Огляд лiтературних джерел
Вхiдний сигнал, перед тим як потрапити в при-

ймач, у трактi передачi пiддається впливу пере-
шкод та затуханню. Пiсля потрапляння в приймач
на сигнал починає впливати шум приймача. Пер-
шим етапом класифiкацiї модуляцiї сигналу є процес
попередньої обробки сигналу. На цьому етапi вiд-
бувається перетворення частоти вхiдного сигналу,
фiльтрацiя, тощо. Пiсля цього сигнал подається на
блок алгоритму класифiкацiї, де проводиться про-
цес розрахунку (видiлення) ознак сигналу, та вла-
сне класифiкацiя модуляцiї. Останнiм етапом є де-
модуляцiя сигналу. В ролi приймача використовує-
ться програмно-визначений (Software defined radio,
SDR) приймач. Тюнер переносить аналоговий си-
гнал з радiодiапазону на дiапазон промiжної часто-
ти. Аналого-цифровий перетворювач, який стоїть за
ним вiдцифровує ПЧ сигнал, тим самим перетворює
його на цифровi вибiрки. Цi вибiрки подаються да-
лi на цифровий перетворювач частоти. Цифровий
перетворювач частоти являє собою як правило зви-
чайний чiп i є ключовим елементом в системi SDR.

Потiм вiдбувається перенос цифрових вибiрок ПЧ на
робочу частоту. Фiльтр нижнiх частот зi скiнченною
iмпульсною характеристикою обмежує полосу сигна-
лу. Пiсля цього цифровi вибiрки подаються на блок
цифрової обробки сигналiв, який може проводити
демодуляцiї, декодування або iншi операцiї.

В [1] пропонуються алгоритми для видiлення та-
ких видiв модуляцiї як АМ, ЧМ, АМ ОБП, БАМ,
основаних на характеристиках обвiдної прийнятого
сигналу. Представляє iнтерес аналiзу вiдношення
дисперсiї обвiдної до її середнього квадратичного
вiдхилення. Загальний вiдсоток правильного визна-
чення модуляцiї такого алгоритму досягає 97% при
вiдношеннi сигнал/завада 7 дБ. В [2] та [3] пропонує-
ться 5 алгоритмiв класифiкацiї аналогової модуляцiї
для визначення 6 видiв модуляцiї: АМ (з рiзною гли-
биною модуляцiї), ЧМ (з рiзними iндексами модуля-
цiї), БАМ, АМ ВБП (USB), АМ НБП (LSB), VSB з
рiзними глибинами та iндексами модуляцiї. В даних
статтях пропонується 4 ключовi ознаки для виконан-
ня умов алгоритмiв. Загальний вiдсоток правильного
визначення модуляцiї такого алгоритму досягає 97%
при вiдношеннi сигнал/завада 10 дБ. В [4] пропонує-
ться алгоритм для визначення таких видiв модуляцiї
як: АМ, ЧМ, БАМ та АМ ОБП. Вiдсоток правиль-
ного визначення модуляцiї такого алгоритму досягає
95% при вiдношеннi сигнал/завада бiльше нiж 10
дБ. В цьому алгоритмi запропонований новий метод
отримання обвiдної сигналу, який не вимагає розра-
хунку перетворення Гiльберта для вхiдного сигналу.
В [5] проаналiзовано циклостацiонарнi процеси в АМ,
БАМ, АМ ОБП, CW (телеграф) та шумових сигна-
лах. Обрахована циклiчна спектральна щiльнiсть
прийнятого сигналу використовувалась в класифi-
кацiї сигналу. Але в статтi не були описанi методи
щодо впровадження даного пiдходу. В [6] було запро-
поновано 4 рiзнi кластернi методи для визначення
наступних аналогових модуляцiй: АМ, ЧМ, БАМ,
АМ ВБП, АМ НБП. Впровадження даного методу
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в статтi не було описано. В [7] було запропоновано
використання штучних нейронних мереж для класи-
фiкацiї модуляцiї ознак та ознаки, якi були описанi
в [2] для визначення таких видiв модуляцiї як АМ,
ЧМ, БАМ, АМ ВБП та АМ НБП. В cite8 було запро-
поновано класифiкатор модуляцiї, який заснований
на змiннi миттєвого значення амплiтуди та частоти.
Цей класифiкатор застосовувався для визначення
аналогових модуляцiй АМ, ЧМ, АМ ОБП та CW.
Класифiкатор роздiляв АМ та CW вiд ЧМ та АМ
ОБП при вiдношеннi сигнал/завада бiльше нiж 35
дБ. Проте класифiкатор роздiляв АМ ОБП вiд ЧМ
при вiдношеннi сигнал/завада 5 дБ. В [9] запропоно-
ваний класифiкатор модуляцiї, який заснований на
миттєвому значеннi частоти, в доповненнi до ознак,
якi описувалися в [1]. Класифiкатор використовував-
ся для визначення таких модуляцiй як АМ, БАМ,
АМ ОБП, ЧМ, CW та шумових сигналiв. Вiдсоток
правильної класифiкацiї досягав 94% при вiдношеннi
сигнал/завада 15 дБ, iншi види модуляцiї були класи-
фiкованi з вiдсотком 100% при такому ж вiдношеннi
сигнал/завада. В [10] запропоновано класифiкатор
модуляцiї для визначення АМ сигналiв при малих
глибинах модуляцiї та малим вiдношенням сигна-
л/завада. Також в статтi зазначено, що данi ознаки
класифiкацiї є надiйними навiть при вiдношеннi си-
гнал/завада 0 дБ.

В статтi [11] розглянутий класифiкатор модуляцiї,
який вiдрiзняє АМ ВБП вiд АМ НБП. Розпiзнава-
ння базується на тому фактi, що миттєва частота
АМ ВБП сигнал має бiльше негативних сплескiв
частот нiж позитивних, в АМ НБП навпаки. Загаль-
ний вiдсоток розпiзнавання досягає 100% навiть при
вiдношеннi сигнал/завада 0 дБ. В [12] запропоно-
вано класифiкатор модуляцiї, котрий має в своєму
складi корелятор, який використовується для роз-
пiзнавання ФМ вiд ЧМ. Але в данiй статтi не було
представлено нiяких оцiнок ефективностi такого кла-
сифiкатора.

2. Видiлення ознак
Для того щоб вiдрiзняти аналоговi види модуляцiї,

з сигналу розраховують 3 ознаки, використовуючи
амплiтудний, фазовий спектри перехопленого сигна-
лу.

Першою ознакою є 𝛾𝑚𝑎𝑥, яка визначається як:

𝛾𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑎𝑥|𝐹𝐹𝑇 (𝑎𝑐𝑛(𝑖))|2

𝑁𝑠

де 𝛾𝑚𝑎𝑥 є максимальним значенням спектральної
густини потужностi нормованої миттєвої амплiтуди
перехопленого сигналу, 𝑁𝑠 – число вибiрок в сегмен-
тi, а 𝑎𝑐𝑛(𝑖) значення нормованої миттєвої амплiтуди
в момент часу 𝑡 = 𝑖

𝑓𝑠
, (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁𝑠). Причому,

𝑎𝑐𝑛(𝑖) = 𝑎𝑐𝑛(𝑖) − 1, 𝑎𝑐𝑛(𝑖) = 𝑎(𝑖)
𝑚𝑎

, де 𝑎(𝑖) – миттєва
амплiтуда, 𝑚𝑎 – вибiркове середнє значення.

Другою ознакою є 𝜎𝑑𝑝, яка визначається як:

𝜎𝑑𝑝 =

⎯⎸⎸⎸⎷ 1

𝐶

⎛
⎝ ∑︁
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⎞
⎠
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де 𝜎𝑑𝑝 є вiдхиленням центрованої нелiнiйної скла-
дової миттєвої фази, 𝜙𝑁𝐿(𝑖) – значення центрованої
миттєвої складової миттєвої фази в момент часу
𝑡 = 𝑖

𝑓𝑠
, 𝐶 - кiлькiсть вибiрок в 𝜙𝑁𝐿(𝑖), для яких

𝑎𝑛(𝑖) > 𝑎(𝑡), 𝑎(𝑡) – порiг, за якими отримуються
вибiрки.

Третя ознака визначається наступним чином:

𝑃 =
𝑃𝑙 − 𝑃𝑢

𝑃𝑙 + 𝑃𝑢

Ця ознака описує симетрiю спектру перехоплено-
го сигналу навколо несучої частоти, на основi спе-
ктральної потужностi нижньої та верхньої компонен-
ти спектру:

𝑃𝑙 =

𝑓𝑐𝑛∑︁

𝑖=1

|𝑋𝑐(𝑖)|2;

𝑃𝑢 =

𝑓𝑐𝑛∑︁

𝑖=1

|𝑋𝑐(𝑖+ 𝑓𝑐𝑛 + 1)|2

де 𝑋𝑐(𝑖) – сигнал, (𝑓𝑐𝑛+1) – номер вибiрки, вiдповiд-
но до несучої частоти, який визначається наступним
чином:

𝑓𝑐𝑛 =
𝑓𝑐𝑁𝑠

𝑓𝑠
− 1

3. Результати моделювання
Моделювання процесу автоматичиної класифiкацiї

модуляцiї здiйснювалось у програмному серидови-
щi Matlab R2011b. Змiнюваними параметрами при
моделюваннi були довжина даних, носiйна частота,
швидкiсть передачi символiв i частота дискретизацiї.

Порядок видiлення ознак для подальшої класифi-
кацiї сигналу зображений на рис. 1 пороговi значе-
ння необхiднi для класифiкацiї зображенi в табл. 1.
Порядок порiвняння ознак сигналу проводиться по-
слiдовно. Вид модуляцiї сигналу визначається вiдпо-
вiднiстю характеристик сигналу визначеним крите-
рiям. Для класифiкацiї використовувалися пороговi
значення, знайденнi емпiричним шляхом.

Табл. 2 показує, що використовуючи розрахова-
нi ознаки, для класифiкацiї модуляцiї аналогових
сигналiв загальний вiдсоток розпiзнавання досягає
97, 33% при вiдношеннi сигнал/завада 0 дБ.

Висновки
В данiй статтi було запропоновано алгоритм класи-

фiкацiї аналогових видiв модуляцiї використовуючи
спектральнi ознаки сигналу, а саме: максимальне
значення спектральної потужностi нормованого си-
гналу, середньоквадратичне вiдхилення центрованої
нелiнiйної складової миттєвої фази, симетрiя спе-
ктру сигналу навколо несучої частоти. Розроблений
алгоритм характеризується високою точнiстю кла-
сифiкацiї модуляцiї аналогових сигналiв, малою об-
числювальною складнiстю, незалежнiстю порядку
отримання ознак сигналу.

Розроблений алгоритм може бути використаний
для класифiкацiї модуляцiї цифрових сигналiв.
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Рис. 1. Алгоритм класифiкацiї модуляцiї

Табл. 1. Пороговi значення
запропонованого алгоритму АКМ
Ознаки Пороговi значення
𝜎𝑑𝑝 𝑡1 = 1.2;𝑡2 = 0.685
|𝑃 | 𝑡3 = 0.5;𝑡4 = 0.325
𝛾𝑚𝑎𝑥 𝑡5 = 4.39

Табл. 2. Результати точностi АКМ запропонованого
алгоритму

Вид модуляцiї -2 дБ 0 дБ 2 дБ
AM 66.4% 93% 100%
FM 97.6% 99.4% 100%
DSB 99.6% 100% 100%
LSB 98% 100% 100%
USB 82.2% 99.4% 100%
VSB 44.4% 96.2% 100%
COM (AM-FM) 97.2% 100% 100%
CW 30.2% 90.6% 100%
Загальний вiдсо-
ток

76.95% 97.33% 100%
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