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AAnnoottaaccee  
Tato disertační práce pojednává o nové metodě rozpoznávání digitálních modulací. V 

úvodní části je shrnut dosavadní vývoj a současný stav problematiky. Jsou popsány stávající 
metody spolu s jejich charakteristickými vlastnostmi. Větší pozornost je věnována využití 
umělých neuronových sítí. 

Po vytyčení cílů disertační práce jsou teoreticky popsány digitální modulace, které byly 
vybrány pro rozpoznávání. Jedná se o modulace FSK, MSK, BPSK, QPSK a QAM-16, které 
jsou nejčastěji používány v moderních komunikačních systémech. Navržená metoda je 
založena na analýze modulových a fázových spektrogramů modulovaných signálů. Pro 
posouzení vlastností spektrogramů jsou využívány jejich histogramy. Ty dávají informaci o 
počtu nosných frekvencí v signálu, což slouží pro rozpoznání FSK a MSK, a o počtu 
fázových stavů, podle čehož se určují modulace BPSK, QPSK a QAM-16.  

Spektrogramy, ve kterých jsou viditelné charakteristické příznaky modulací, jsou 
získávány při délce segmentu rovné délce symbolu. Bylo zjištěno, že při známé délce 
symbolu je možné správně rozpoznat modulaci při poměru signál-šum minimálně 0 dB. Proto 
je třeba před výpočtem spektrogramů detekovat délku symbolu. K tomuto účelu byly 
navrženy čtyři metody: autokorelační funkce, kepstrální analýza, waveletová transformace a 
LPC koeficienty. Tyto metody byly algoritmizovány a analyzovány se signály zarušenými 
bílým Gaussovským šumem, fázovým šumem a se signály po průchodu přenosovým kanálem 
s odrazy a úniky. Jako nejvhodnější a nejspolehlivější se ukázala metoda detekce pomocí 
kepstrální analýzy. Nakonec byla nová metoda rozpoznávání modulací ověřována se signály 
prošlé přenosovým kanálem, jehož vlastnosti se blíží reálnému kanálu. 
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waveletová transformace. 

 



 

AAbbssttrraacctt  

This dissertation thesis deals with a new method for digital modulation recognition. The 
history and present state of the topic is summarized in the introduction. Present methods 
together with their characteristic properties are described. The recognition by means of 
artificial neural is presented in more detail. 

After setting the objective of the dissertation thesis, the digital modulations that were 
chosen for recognition are described theoretically. The modulations FSK, MSK, BPSK, 
QPSK, and QAM-16 are concerned. These modulations are mostly used in modern 
communication systems. The method designed is based on the analysis of module and phase 
spectrograms of the modulated signals. Their histograms are used for the examination of the 
spectrogram properties. They provide information on the count of carrier frequencies in the 
signal, which is used for the FSK and MSK recognition, and on the count of phase states on 
which the BPSK, QPSK, and QAM-16 are classified. 

The spectrograms in that the characteristic attributes of the modulations are visible are 
obtained with the segment length equal to the symbol length. It was found that it is possible to 
correctly recognize the modulation with the known symbol length at the signal-to-noise ratio 
at least 0 dB. That is why it is necessary to detect the symbol length prior to the spectrogram 
calculation. Four methods were designed for this purpose: autocorrelation function, cepstrum 
analysis, wavelet transform, and LPC coefficients. These methods were algorithmized and 
analyzed with signals disturbed by the white Gaussian noise, phase noise and with signals 
passed through a multipass fading channel. The method of detection by means of cepstrum 
analysis proved the most suitable and reliable. Finally the new method for digital modulation 
recognition was verified with signals passed through a channel with properties close to the 
real one.  
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SSeezznnaamm  ppoouužžiittýýcchh  zzkkrraatteekk  aa  ssyymmbboollůů  

Použité zkratky: 

Zkratka Popis 
ASK  Amplitude Shift Keying – amplitudové klíčování 
BPSK Binary Phase Shift Keying – dvoustavové fázové klíčování 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying – čtyřstavové fázové klíčování 
FSK Frequency Shift Keying – frekvenční klíčování 
QAM Quadrature Amplitude Modulation – kvadraturní amplitudová modulace 
MSK Minimum Shift Keying – frekvenční klíčování s minimálním zdvihem 
GSM Global System for Mobile – Globální Systém pro Mobilní komunikaci 
WiFi Wireless Fidelity 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 
WLAN Wireless Local Area Network – bezdrátová lokální síť 
DT Decision Theory – statistické rozhodování 
FB Feature Based – příznakové metody rozpoznávání 
AM Amplitude Modulation – amplitudová modulace 
SNR Signal to Noise Ratio – poměr signál šum 
ANN Artificial Neural Network – umělé neuronové sítě 
SSB Single Sideband – modulace s jedním postranním pásmem 
DSB Double Sideband – modulace se dvěma postranními pásmy 
FM Frequency Modulation – frekvenční modulace 
CW Continuous Wave 
LSSB Lower Single Sideband 
USSB Upper Single Sideband 
NCFSK Noncoherent Frequency Shift Keying – nekoherentní FSK 
CPFSK Continuous-Phase Frequency Shift Keying – FSK se spojitou fází 
VSB Vestigial Sideband Modulation 
ARQ Automatic Repeat-Query – automatické opakování přenosu paketů 
DVB-S Digital Video Broadcasting for 11/12 GHz Satellite Services 
DECT Digital Enhanced Cordless Telecomunications 
OQPSK Offset QPSK – ofset QPSK 
ISI Intersymbol Interference – mezisymbolová interference 
LPC Linear Prediction Coding – lineární prediktivní kódování 
AWGN Additive White Gaussian Noise – aditivní bílý Gaussovský šum 
 



 

Použité symboly: 

( )tf  okamžitý kmitočet 

vzf  vzorkovací frekvence 

cf  nosná frekvence 

Nf  normovaná okamžitá frekvence 
( )if  okamžitá frekvence 

cnf  číslo vzorku odpovídající nosnému kmitočtu 
fΔ  kmitočtový zdvih (deviace, ofset) 

bf  bitová frekvence 

sfΔ  vzdálenost dvou kmitočtových čar v diskrétním spektru 

DfΔ  změna frekvence zdroje pozorovaná přijímačem 

0f  frekvence zdroje 

off  ofsetový kmitočet 

kf  
funkce četnosti výskytu hodnot fáze na nosné frekvenci fázového 
spektrogramu 

vz1f  vzorkovací kmitočet pro detekci délky symbolu 

mezf  mezní kmitočet pro detekci délky symbolu 

vz2f  vzorkovací kmitočet pro rozpoznávání modulací 

mez1f  mezní kmitočet pro rozpoznávání modulací 

fm  střední hodnota okamžité frekvence 

vzN  počet vzorků v analyzovaném signálu 
N  počet spektrálních čar délka okna při výpočtu spektrogramu 

TN  perioda posloupnosti ( )ns , obrazu ( )kS  

prvkuN  počet symbolů v analyzovaném signálu 

sN  počet vzorků v jednom symbolu 

bT  doba trvání bitu 

vzT  vzorkovací perioda 

mT  maximální hodnota zpoždění signálu 
T  délka analyzovaného signálu 

sT  délka symbolu (symbolová perioda) 

sR  symbolová rychlost 
R  bitové rychlosti 

)(τR  Autokorelační funkce 
( )tA  okamžitá amplituda analytického signálu 

cna  hodnota centrované normované okamžité amplitudy ( )tA  v časovém okamžiku 
vz/ fit = , (i = 1, 2, … Nvz) 

( )ia  okamžitá amplituda 
( )ian  normovaná okamžitá amplituda 

ta  práh 



 

am  střední hodnota okamžité amplitudy 
v1, v2, … vm vektor vstupních charakteristik 
x1, x2, …xn symbolický popis objektu 
w indikátor třídy 
q nastavení klasifikátoru 

ix  vstupy neuronu 

iw  synaptické váhy 
Θ práh neuronu 
( )xS  přenosová funkce neuronu (někdy aktivační funkce) 

Y výstup neuronu 
( )tz  analytický signál 
( )tx  reálný signál 
( )ty  kvadraturní signál 
( )tΦ  okamžitá fáze analytického signálu 

NLΦ  hodnota centrované nelineární složky okamžité fáze v časovém okamžiku 
vz/ fit =  

uwΦ  rozbalená fáze (unwrapped phase) 

maxγ  maximální hodnota výkonové spektrální hustoty centrované normované 
okamžité amplitudy signálu 

apσ  směrodatná odchylka absolutní hodnoty centrované nelineární složky fáze pro 
časový segment, kde je signál nad šumem 

dpσ  směrodatná odchylka centrované nelineární složky okamžité fáze pro časový 
segment, kde je signál nad šumem 

aaσ  směrodatná odchylka absolutní hodnoty normované centrované okamžité 
amplitudy 

afσ  směrodatná odchylka absolutní hodnoty normované okamžité frekvence pro 
časový segment, kde je signál nad šumem 

aσ  směrodatná odchylka normované centrované okamžité amplitudy pro časový 
segment, kde je signál nad šumem 

C  počet vzorků ve vektoru ( ){ }iNLΦ  pro ( ) tn aia >  

aC  počet vzorků ve vektoru ( ){ }iacn  pro ( ) tn aia >  
P  symetrie spektra signálu vůči kmitočtu nosné 

cX  spektrum signálu 
a
42μ  exces normované centrované okamžité amplitudy 
f

42μ  exces normovaného kmitočtu 
h  index modulace 
ϕΔ  rozdíl posuvů fáze 

ai, bi 
páry nezávislých celých čísel, odpovídajících poloze jednotlivých bodů 
konstelačního diagramu 

Emin energie signálového prvku s nejmenší amplitudou 
( )ns  diskrétní signál 



 

( )kS  obraz diskrétního signálu 
k  index kmitočtové složky 
( )nmx −  analyzovaný signál posunutý o hodnotu n  
( )mw  váhovací posloupnost délky N  

i indexy řádků matic 
j indexy sloupců matic 

kr  k-tá úroveň amplitudy spektrogramu 

kn  počet hodnot s amplitudovou úrovní kr  

im  funkce četnosti výskytu maximálních úrovní amplitud v jednotlivých řádcích 
modulového spektrogramu 

)(rkh  histogram 
c Rychlost světla 
nf index řádku ve spektrogramu, který odpovídá nosné frekvenci 
ν  rozdíl rychlosti mezi vysílačem a přijímačem 
PSSB hustota výkonu signálu v kmitočtovém pásmu šířky 1Hz, na kmitočtu fof 
PC celkový výkon signálu (nosné) s kmitočtem fc 
c(n) reálné diskrétní kepstrum 

K1n  poloha první špičky v kepstru 

S1n  poloha první špičky ve spektru 
( )tψ  waveletové funkce 

α  dilatační parametr 
β  translační parametr 
( )l
ky  škálové koeficienty 
( )l
kd  waveletové koeficienty 

l  hladina rozkladu waveletové transformace 
hn-2k koeficienty dolní propusti 
qn-2k koeficienty horní propusti 
( )ns~  předpověď skutečného vzorku ( )ns  

iz  jednotlivé LPC koeficienty 
Q řád prediktoru 

( )fHeq  přenosová funkce ekvalizačního obvodu 
( )fHc  přenosová funkce kanálu 
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11  ÚÚvvoodd  
V souvislosti s potřebou stále rychlejší a spolehlivější komunikace se v poslední době 

používají především digitální metody zpracování a přenosu informace. Pro přenos digitálního 
signálu přes médium (volný prostor, kabel, atd.) je třeba tento signál přizpůsobit. Tento 
proces se nazývá modulace a dochází při něm k ovlivňování některého parametru nosného 
signálu v závislosti na okamžité hodnotě modulačního signálu. U radiokomunikačních 
systémů je nosným signálem harmonický signál (nosná) se třemi parametry – amplitudou, 
kmitočtem a počáteční fází. U digitálních radiokomunikačních systémů je modulačním 
signálem digitální signál, který může nabývat pouze dvou různých hodnot a to log. 1 a log. 0. 
Proto se podle okamžité hodnoty digitálního modulačního signálu mění parametry nosné vlny 
skokem. Uvedený modulační proces se nazývá digitální modulace, někdy též klíčování. 
Skokové změny parametru nosného signálu však mají za následek teoreticky nekonečnou 
šířku pásma, což je nerealizovatelné a také nežádoucí. Proto se modulační signál dále 
upravuje, aby nároky na šířku pásma kanálu pro přenos byly adekvátní a aby byl zajištěn 
potřebný útlum spektrálních složek signálu zasahujících do sousedních kanálů. [1] 

K nejznámějším digitálním modulacím patří ASK (Amplitude Shift Keying - 
amplitudové klíčování), BPSK (Binary Phase Shift Keying - dvoustavové fázové klíčování), 
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying - čtyřstavové fázové klíčování), FSK (Frequency Shift 
Keying - frekvenční klíčování), QAM (Quadrature Amplitude Modulation - kvadraturní 
amplitudová modulace), MSK (Minimum Shift Keying - frekvenční klíčování s minimálním 
zdvihem). Tyto typy modulací se používají v moderních bezdrátových telekomunikačních 
systémech (GSM, WiFi, WiMAX aj.). Vzájemně se digitální modulace liší svou robustností 
(odolností) vůči různým rušivým vlivům, což určuje i možnosti jejich nasazení pro různá 
přenosová média. S rozvojem komunikačních služeb, mobilních či WLAN (Wireless Local 
Area Network – bezdrátové lokální sítě) sítí v poslední době vznikla celá řada bezdrátových 
komunikačních standardů využívajících různé druhy digitálních modulací, způsobů přístupu, 
atd. Předmětem zájmu výzkumu a také komerčního využití se stává zajímavá myšlenka 
vytvoření univerzálního systému, který by mohl komunikovat podle co nejvíce rozdílných 
standardů. Pro takovýto multimódový systém je velmi důležitá automatická klasifikace 
modulací a výběr vhodného modulačního schématu. 

Automatické rozpoznávání modulací je rychle se rozvíjející oblast analýzy signálu a 
hraje významnou roli v monitorování komunikací, např. pro vojenské účely. Tato 
problematika se v poslední době stává velmi aktuální především kvůli boji proti terorismu a 
předcházení útoků. Potřeby praxe si postupně vynutily řešit otázku automatické klasifikace 
přijatých signálů s využitím počítačů a dostupného software. Dosud bylo navrženo několik 
druhů klasifikátorů modulací pro analogové i digitální signály. Většina z nich je ovšem 
založena na znalosti některých parametrů rozpoznávaného signálu a jiné metody jsou 
výpočtově velmi náročné. 
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Ve své disertační práci se tedy budu zabývat návrhem nové metody a algoritmů pro 
rozpoznávaní typů digitálních modulací, které umožní klasifikovat modulace na přijímači při 
neznámých parametrech signálu a s přiměřenou složitostí výpočtu. Pro rozpoznávání byly 
vybrány tyto typy digitálních modulací: FSK, MSK, BPSK, QPSK a QAM. Uvedené typy 
jsou nejčastěji používány ve většině současných standardů bezdrátových komunikací. 
Navržená metoda pro rozpoznávání modulací je založena na analýzách spektrogramů signálů.  



Automatická klasifikace digitálních modulací 
 

16

22  DDoossaavvaaddnníí  vvýývvoojj  aa  ssoouuččaassnnýý  ssttaavv  pprroobblleemmaattiikkyy  
Problematika rozpoznávání modulací se stala zajímavou v souvislosti s rozvojem 

bezdrátových telekomunikačních systémů, standardů bezdrátového přístupu a vznikem 
nových typů modulací. Rozpoznávání chápeme jako úlohu, při které objekty zařazujeme do 
tříd podle jejich společných vlastností. Obecnou klasifikační úlohu ukazuje Obr. 2.1 [2], 

 

Obr. 2.1. Klasifikační úloha 

kde v je vektor vstupních charakteristik, x je symbolický popis objektu a w je indikátor třídy. 
Rozhodovací pravidlo, podle kterého klasifikátor přiřazuje symbolický popis do klasifikační 
třídy, můžeme obecně definovat jako skalární funkci vektorového argumentu [2] 

w = d(x). (2.1) 

Přesnější vyjádření rozhodovacího pravidla, které zohledňuje i tzv. nastavení 
klasifikátoru q, je  

w = d(x, q). (2.2) 

Mezi nejrozšířenější metody automatické klasifikace modulací patří statistické 
rozhodování (Decision Theory – DT) a příznakové metody rozpoznávání (Feature Based – 
FB). Metody DT řeší rozpoznávání modulací jako rozhodovací problém opírající se o několik 
hypotéz a využívající teorii pravděpodobnosti k jeho řešení. S využitím Bayesova vztahu jsou 
stanovovány podmíněné hustoty pravděpodobností rozložení hodnot jednotlivých příznaků. 
Vstupní hodnoty pro tento výpočet mohou být získány např. trénováním neboli učením [3] – 
[7]. Pravděpodobnost, že symbolický popis x přísluší do třídy s identifikátorem wr, je dána 
vztahem [2] 

,
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Rozhodovací pravidlo pro zařazení objektu do r-té třídy pak má tvar: 
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 (2.5) 
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Úplná matematická reprezentace optimálního klasifikátoru je ovšem velmi složitá a 
bylo publikováno mnoho postupů vedoucích ke zjednodušení těchto řešení [8]. Pro návrh DT 
klasifikátoru je nutné znát přesně parametry přijatého signálu, jako je přenosová rychlost, 
frekvence nosné a frekvenční zdvih [3] – [7]. Automatické rozpoznávání modulací je slepou 
metodou vyznačující se velkou výpočetní náročností. Navíc bývá často problematické zajistit 
její trénování. Z těchto důvodů nejsou metody DT pro účely rozpoznávání modulací příliš 
praktické. [3] 

Liedtke [9] použil k rozpoznávání mezi některými analogově a digitálně modulovanými 
signály jak přístupy statistického rozhodování, tak i příznakové metody rozpoznávání. Jeho 
systém je určen pro rozpoznání AM (Amplitude Modulation - amplitudová modulace), 
dvoustavového ASK, BPSK, QPSK, FSK. Hardwarová implementace jeho rozpoznávače je 
ovšem příliš složitá. Uvádí se, že bezchybné rozpoznání bylo možné jen u signálů s poměrem 
signál šum (SNR – Signal to Noise Ratio) alespoň 18 dB.  

Současně s metodami DT vznikají metody FB, které mají za úkol dosáhnout přijatelné 
úspěšnosti s přiměřenou výpočetní náročností [10]. Metody FB převádějí přijatý signál do 
několika příznaků a modulace je klasifikována analýzou jejich vlastností. Často se jako 
klasifikátor používají umělé neuronové sítě (Artificial Neural Network – ANN). Ačkoli tyto 
přístupy nejsou optimální, k jejich práci postačuje i malá nebo dokonce žádná předchozí 
znalost parametrů přijatého signálu a mohou být jednodušeji implementovány. Bylo zjištěno, 
že FB přístupy mají tři hlavní omezení: 

Přijatá posloupnost musí obsahovat dostatečně velký počet symbolů (označovaných 
v této práci také jako signálové prvky), aby tyto symboly měly dostatečně rovnoměrné 
rozložení pravděpodobnosti. Z toho plyne potřeba relativně velké vyrovnávací paměti a 
dlouhé doby zpracování. 

Prostor hodnot příznaků je obvykle omezený a vzdálenost jednotlivých signálových 
prvků v tomto prostoru se sníží při zvyšování počtu stavů modulace. Tím se sníží i 
rozpoznávací schopnost metody. Proto je použití těchto metod při vyšších počtech stavů 
modulací složité. 

Rozhodovací úrovně metod FB jsou závislé na SNR a při jeho malých hodnotách tyto 
metody nemusí dostatečně spolehlivě pracovat [3]. 

Jondral v [11] navrhl klasifikátor využívající ANN, který rozpozná AM, AM s jedním 
postranním pásmem (SSB – Single Sideband), ASK, BPSK, dvou a čtyřstavové FSK. Pro 
rozpoznání je třeba úsek signálu dlouhý alespoň 4096 symbolů. Uvedené modulace jsou 
rozpoznány s úspěšností 90 % s výjimkou SSB (83 %) a čtyřstavové FSK (88 %). V [11] 
ovšem není informace o SNR potřebném pro uvedenou úspěšnost. Dominugez a kol. [12] 
využívá FB metodu, která je založena na extrahování charakteristických vlastností 
modulovaného signálu. Rozpoznávanými modulacemi jsou AM se dvěma postranními pásmy 
(DSB – Double Sideband), SSB, FM (Frequency Modulation - frekvenční modulace), dvou a 
čtyřstavové ASK, BPSK, QPSK, dvou a čtyřstavové FSK. Autoři uvádí, že jejich klasifikátor 
pracuje správně pro SNR alespoň 40 dB, ovšem pro SNR = 10 dB je pravděpodobnost 
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správného rozpoznání digitálních modulací nulová, kromě QPSK (7%). Při SNR 15 dB je 
úspěšnost stále nedostačující, obzvláště pro čtyřstavové FSK (56%), dvoustavové FSK (84%) 
a čtyřstavové ASK (87%). Společnou vlastností klasifikátorů publikovaných v [9], [11] a [12] 
je využití přístupu FB, který vyžaduje dlouhý úsek rozpoznávaného signálu, a doba 
zpracování bývá velmi dlouhá. Tyto metody tedy nelze použít pro klasifikaci v reálném čase.  

Většina navržených metod je určena pro klasifikaci omezeného počtu modulací. Mnoho 
rozsáhlých prací se např. zaměřovalo pouze na několikastavové PSK modulace [4], [13] – 
[15]. Dalším omezením klasifikátorů je nutnost znát některé parametry přijatého signálu jako 
např. frekvenci nosné, SNR, symbolovou rychlost atd. Většina klasifikátorů navíc 
předpokládá, že přijatý signál je zasynchronizovaný. 

Kombinace metod pro rozpoznání většího počtu digitálních modulací rovněž není 
triviální úlohou. Jako příklad uveďme metodu navrženou pro rozpoznávání PSK s různým 
počtem stavů a jinou metodu pro rozpoznávání FSK také s různým počtem stavů. Kromě 
toho, že např. první z metod vyžaduje znalost několika parametrů signálu, tak také 
předpokládá, že signály na jejím vstupu jsou modulovány výhradně PSK s určitým počtem 
stavů. Výsledek rozpoznávání touto metodou při přivedení např. FSK signálu je neznámý. 

V Tab. 2.1. jsou shrnuty různé existující přístupy řešení problému automatické 
klasifikace modulací [16]. Jak je z tabulky vidět, nejlepších výsledků bylo dosazeno při 
použití  příznakové metody rozpoznávání a umělé neuronové sítě. Tato metoda bude 
podrobněji rozebrána dále. 

Tab. 2.1. Publikované přístupy řešení problému automatické klasifikace modulací 

Autor přístupu 
Typy charakteristických 

vlastností 
Klasifikačn

í metoda 
Typy modulací Podmínky 

Hsue-Soliman 
[4] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB MPSK, MFSK  

Liedtke [9] Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB ASK2, FSK2, PSK2, 

PSK4, PSK8, CW SNR > 18 dB 

Hung-Polydoros 
[13] Míra pravděpodobnosti DT MPSK 

Známa fc, 
bitová rychlost, 

SNR, výkon 
signálu 

Soliman-Hsue 
[15] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB MPSK  

Kim-Polydoros 
[17] Míra pravděpodobnosti DT BPSK, QPSK 

Známa fc, 
zajištěna 

synchronizace 
Whechel a kol. 

[18] 
Charakteristické vlastnosti 

v časové doméně FB (ANN) AM, DSB, SSB, FM, 
CW, QPSK, QASK  

Ghani-
Lamontagne [19] 

Spektrální charakteristické 
vlastnosti FB (ANN) 

AM, LSSB, USSB, 
FM, ASK, BPSK, 
QPSK, NCFSK, 

CPFSK, FSK, CW 
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Azzouz-Nandi 
[20], [21] 

Spektrální charakteristické 
vlastnosti a v časové 

doméně 
FB 

AM, LSSB, USSB, 
VSB, FM, ASK2, 

ASK4, PSK2, PSK4, 
FSK2, FSK4 

 

Al-Jalili 
[22] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB LSSB,USSB  

Hero-Hadinejad 
Mahram [23] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně 

(konstelační diagram) 
FB MPSK,QAM  

Sills [24] Míra pravděpodobnosti DT 
BPSK, QPSK, 8PSK, 

QAM16, QAM32, 
QAM64 

Známa fc, 
bitová rychlost, 
SNR, zjištěna 
synchronizace 

Lallo 
[25] 

Spektrální charakteristické 
vlastnosti FB MPSK,QAM,MFSK  

Mobasseri [26] 
Charakteristické vlastnosti 

v časové doméně 
(konstelační diagram) 

FB QAM  

Boudreau 
[27] 

Charakteristické vlastnosti 
Azzouz-Nandi FB AM, FM, CW, DSB, 

FSK, PSK  

Lopatka-Pedzisz 
[28] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB ASK, 4DPSK, 

16QAM, FSK 
Známa fc, 
SNR>5dB 

Nandi-Wong 
[29] 

Spektrální charakteristické 
vlastnosti a v časové 

doméně 
FB (ANN) 

ASK2, ASK4, BPSK, 
QPSK, FSK2, FSK4 

QAM16, QAM64 
 

Taira [30] 
Charakteristické vlastnosti 

v časové doméně 
(konstelační diagram) 

FB (ANN) Mnohostavové QAM  

Kalinin-Kavalov 
[31], [32] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB (ANN) BPSK, QPSK, 

QAM16 

Známa fc, délka 
symbolu, výkon 

signálu 
koherence 

Delgosha-
Menhaj [33] 

Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB (ANN) QPSK, SQPSK, MSK SNR>8dB 

Ramakonar [34] Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB FSK4, FSK8  

Spooner [35] Charakteristické vlastnosti 
v časové doméně FB QAM, PSK  

Nikoofar [36] 
Charakteristické vlastnosti 

v časové doméně 
(konstelační diagram) 

FB QAM, PSK  
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2.1 Rozpoznávání digitálních modulací pomocí umělých 
neuronových sítí 

Umělá neuronová síť skládá se z umělých neuronů, jejichž předobrazem je biologický 
neuron. Neurony jsou vzájemně propojeny a navzájem si předávají signály a transformují je 
pomocí určitých přenosových funkcí. Neuron má libovolný počet vstupů, ale pouze jeden 
výstup.  

Je popsána celá řada modelů neuronu. Od těch velmi jednoduchých používajících 
nespojité přenosové funkce, až po velmi složité popisující každý detail chování neuronu 
živého organismu. Jedním z nejpoužívanějších je model popsaný McCullochem a Pittsem: 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Θ+= ∑

=

N

i
ii xwSY

1
, (2.6) 

kde ix  jsou vstupy neuronu, iw  jsou synaptické váhy, Θ je práh, S(x) je přenosová funkce 
neuronu (někdy aktivační funkce) a Y je výstup neuronu. Na Obr. 2.2 je znázorněn model 
umělého neuronu. 

 
Obr. 2.2. Model umělého neuronu 

Velikost vah iw  vyjadřuje uložení zkušeností do neuronu. Čím je vyšší hodnota, tím je 

daný vstup důležitější. V biologickém neuronu práh Θ označuje prahovou hodnotu aktivace 

neuronu. Jestliže ∑
=

N

i
ii xw

1
 je menší než práh, neuron je v pasivním stavu. 

Pro korektní fungování je třeba umělou neuronovou síť naučit. Cílem učení je nastavit 
váhy spojení iw  tak, aby síť vytvářela správnou odezvu na vstupní signál. Existují dva 

způsoby učení neuronových sítí: s učitelem a bez učitele.  

• Učení s učitelem: neuronová síť se učí srovnáváním aktivního výstupu s výstupem 
požadovaným (učitel) a nastavováním vah synapsí tak, aby se snížil rozdíl mezi 
skutečným a požadovaným výstupem [37]. 

• Učení bez učitele: váhy spojení se nastavují tak, aby byl výstup sítě konzistentní, tj. aby 
síť poskytovala stejnou odezvu při stejných či podobných vstupních vektorech [37]. 
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Při rozpoznávání modulací se jako vstupy neuronové sítě používají klíčové příznaky 
signálu. Při rozpoznávání modulací pomocí neuronových sítí je stanovení klíčových příznaků 
nejdůležitější. Podstatný přínos k této problematice udělali A. K. Nandi a E. E. Azzouz, kteří 
navrhli několik typických charakteristik z okamžité amplitudy, okamžité fáze a okamžité 
frekvence přijatého signálu. Na základě charakteristických příznaků, které použili tito autoři, 
je možné rozpoznávat analogové a digitální modulace. Při stanovení klíčových příznaků 
signálu je vhodné použít jeho analytické vyjádření. Za analytický signál považujeme takové 
vyjádření časového průběhu signálu, kde je okamžitá hodnota signálu v daném časovém 
okamžiku představována komplexním číslem, jehož reálná a imaginární složka jsou spolu 
svázány Hilbertovou transformací 

( ) ( ) ( )tyjtxtz ⋅+= , (2.7) 

kde ( )tz  je analytický signál, ( )tx  je reálný signál, ( ) ( )[ ]txhilbertty =  je kvadraturní signál a j 
je imaginární jednotka. 

Okamžitou hodnotu analytického signálu pak lze vyjádřit jako komplexní číslo v 
polárním tvaru a definovat okamžitou amplitudu analytického signálu ( )tA  a okamžitou fázi 
analytického signálu ( )tΦ  

( ) ( ) ( )tjetAtz Φ⋅= . (2.8) 

Okamžitý kmitočet ( )tf  lze stanovit jako derivaci okamžité fáze ( )tΦ  podle času 

( ) ( )
dt

tdtf Φ
= . (2.9) 

Pro rozpoznávání analogových a digitálních modulací se používají následující 
charakteristické příznaky: 

1. Maximální hodnota výkonové spektrální hustoty centrované normované okamžité 
amplitudy signálu, γmax 

( )( ) vz
2

cnmax /max NiaDFT=γ , (2.10) 

kde vzN  je počet vzorků v analyzovaném signálu, cna  je hodnota centrované normované 

okamžité amplitudy A(t) v časovém okamžiku vz/ fit = , (i = 1, 2, …, Nvz), fvz je vzorkovací 

frekvence.  

( ) ( ) 1ncn −= iaia , (2.11) 

( ) ( ) an / miaia = , (2.12) 

( )∑
=

=
vz

1vz
a

1 N

i
ia

N
m , (2.13) 
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kde an(i) je normovaná okamžitá amplituda signálu, a(i) je jeho okamžitá amplituda a ma je 
střední hodnota okamžité amplitudy. 

2. Směrodatná odchylka absolutní hodnoty centrované nelineární složky fáze pro časový 
segment, kde je signál nad šumem, apσ  

( )
( )

( )
( )

2

NL
2
NLap

tntn

11
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
Φ−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
Φ= ∑∑

>> aiaaia
i

C
i

C
σ , (2.14) 

kde NLΦ  je hodnota centrované nelineární složky okamžité fáze v časovém okamžiku 

vz/ fit = , C je počet vzorků ve vektoru ( ){ }iNLΦ  pro ( ) tn aia >  a ta  je práh. ( )iNLΦ  jsou 

hodnoty fázové charakteristiky bez podílu (účasti) nosné frekvence  

( ) ( )
vz

c
uwNL

2
f

fii ⋅
−Φ=Φ

π , (2.15) 

kde uwΦ  je rozbalená (unwrapped) fáze a cf  je nosná frekvence.  

3. Směrodatná odchylka centrované nelineární složky okamžité fáze pro časový segment, 
kde je signál nad šumem, dpσ  

( )
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tntn
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>> aiaaia
i

C
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σ . (2.16) 

4. Směrodatná odchylka absolutní hodnoty normované centrované okamžité amplitudy, aaσ  

( ) ( )
2

1
cn

vz1

2
cn

vz
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vzvz 11
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σ . (2.17) 

5. Směrodatná odchylka absolutní hodnoty normované okamžité frekvence pro časový 
segment, kde je signál nad šumem, afσ  

( )
( )

( )
( )
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N
2
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tntn
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⎛
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>> aiaaia
if

C
if

C
σ , (2.18) 

kde ( ) ( ) smN / Rifif =  je normovaná okamžitá frekvence, ( ) ( ) ,fm mifif −=  

( )∑
=

=
vz

1vz
f

1 N

i
if

N
m  je střední hodnota okamžité frekvence, sR  je symbolová rychlost a ( )if  

je okamžitá frekvence.  
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6. Směrodatná odchylka normované centrované okamžité amplitudy pro časový segment, 
kde je signál nad šumem, σa 

( )
( )

( )
( )

2

cn
a

2
cn

a
a

tntn

11
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⎟

⎠

⎞
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⎜

⎝

⎛
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>> aiaaia
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C
ia

C
σ , (2.19) 

kde aC  je počet vzorků ve vektoru ( ){ }iacn  pro ( ) tn aia >  a ta  je práh. 

7. Symetrie spektra signálu vůči kmitočtu nosné, P 

UL

UL

PP
PPP

+
−

= , (2.20) 

kde ( )∑
=

=
cn

1

2
cL

f

i
iXP , ( )∑

=
++=

cn

1

2
cncU 1

f

i
fiXP  a cnf  je číslo vzorku odpovídající nosnému 

kmitočtu a cX  je spektrum signálu. 

8. Exces normované centrované okamžité amplitudy, a
42μ  

( ){ }
( ){ }{ }22

n

4
n

42
taE

taEa =μ . (2.21) 

9. Exces normovaného kmitočtu, f
42μ  

( ){ }
( ){ }{ }22

n

4
n

42
tfE

tfEf =μ , (2.22) 

kde ( )tfn  je normovaná okamžitá frekvence definovaná vztahem 

( ) ( )
( ){ }tf

tftf
maxn = . (2.23) 

Podle Nandi [29], Azzouza [20], [21], Richterové [38], Zhao, Rena a jiných je možné 
pomocí těchto klíčových příznaků rozpoznávat modulace AM, SSB, FM, 2ASK, 4ASK, 
2PSK, 4PSK, 2FSK, 4FSK a 16-QAM. 

Klasifikátor modulací založený na neuronových sítích se skládá ze tří hlavních bloků 
(Obr. 2.3): předzpracování, kde se získávají klíčové příznaky signálu; fáze trénování a učení, 
nastavování struktury klasifikátoru; fáze testování. 

 

Obr. 2.3. Algoritmus rozpoznávání modulací pomocí neuronové sítě 
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Základní neuronová síť byla navržena Azzouzem a Nandim (Obr. 2.4), ostatní ji pak 
modifikovali. Klasifikátor se skládá ze tří neuronových sítí. Primární síť má 7 uzlů na vstupní 
vrstvě, dvě skryté vrstvy s 18 uzly v každé z nich a 11 uzlů na výstupní vrstvě. První 
sekundární neuronová síť má 1 vstup a dva výstupy, skryté vrstvy nemá a rozpoznává 
modulace ASK2 a ASK4. Druhá sekundární neuronová síť má stejnou strukturu jako první 
sekundární a rozpoznává modulace FSK2 a FSK4 [20]. 

P
rim

ár
ní

 s
íť

První 
sekundární síť

Druhá 
sekundární síť

P

a
42μ

aσ

apσ

dpσ

maxγ

f
42μ

AM
DSB
VSB
LSB

USB
Kombinovaná

FM

PSK2
PSK4

MASK

MFSK

ASK2

ASK4

FSK2

FSK4
 

Obr. 2.4. Struktura neuronové sítě pro rozpoznávání modulací 

Otázkou je, jak najít některé parametry pro výpočet uvedených klíčových příznaků. 
Nikdo nepopisuje, jak má být zvolena prahová hodnota at, která ovšem bude záviset na úrovni 
šumu v přijímaném signálu, a ten není znám. Dále se nikde neuvádí, jak najít nosný kmitočet, 
jehož hodnota musí být zjištěna velmi přesně. Patrně nejsložitější je najít symbolovou 
rychlost. Metoda, kterou jsem navrhla v této práci, dosahuje při známé symbolové rychlosti 
spolehlivost 100 % i při SNR 0 dB, což je ve srovnání s popsanými metodami mnohem lepší 
výsledek. Také nikdo nezkoušel, jak ovlivní rozpoznávání fázový šum nebo vícecestné šíření 
signálu, což jsou jevy běžně se vyskytující při přenosu signálu. Autoři metod v mnoha 
případech neuvádějí, zda analyzují spolehlivost rozpoznávání vždy pro stejné, nebo i pro 
proměnné parametry signálu (přenosová rychlost, nosný kmitočet a vzorkovací kmitočet).   

Je tedy zřejmé, že dosud navržené metody mají četná omezení a jejich úspěšnost 
rozpoznávání není příliš vysoká. Z toho vyplývá potřeba návrhu nových nebo optimalizace 
stávajících metod klasifikace modulací, které budou optimální z hlediska složitosti výpočtu a 
spolehlivosti klasifikace. Budou pracovat bez znalosti parametrů přijímaného signálu a budou 
schopny rozpoznávat modulace i po průchodu kanálem s parametry blízkými reálnému, to 
znamená kanálem s bílým Gaussovským šumem, s vícecestným šířením a s fázovým šumem.  
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33  CCííllee  ddiisseerrttaaččnníí  pprrááccee  
Cílem disertace je především návrh nových, dosud nepublikovaných metod a algoritmů 

rozpoznávání digitálních modulací. Výsledky výzkumu v této oblasti naleznou široké 
uplatnění ve stávajících i v budoucích komunikačních systémech jak pro komerční, tak pro 
vojenské účely. 

Pro klasifikaci modulací bude využita především spektrální analýza. Budou 
vygenerovány FSK, MSK, BPSK, QPSK a QAM signály. Z těchto signálů budou získány 
spektrogramy, ve kterých budou hledány charakteristické vlastnosti jednotlivých modulací.  

Klasifikátor musí být schopen pracovat také s různě zašuměnými a zarušenými signály, 
které se budou co nejvíce blížit k jejich reálné podobě v radiovém kanálu. Budou prováděny 
analýzy pro zjištění vlivu rušení na vlastnosti klasifikátoru. Rozpoznávání musí probíhat bez 
jakékoli předběžné znalosti parametrů přijatého signálu.  

Navržené metody budou algoritmizovány a podrobeny zkoumání jejich vlastností, jako 
je funkčnost a optimálnost. Při nedostatečné spolehlivosti a rychlosti klasifikátoru budou 
algoritmy rozpoznávání podle možností optimalizovány. Budou hledány i další možnosti 
rozpoznávání modulací. Snahou bude rozšířit rozpoznávací schopnosti klasifikátoru i o další 
typy digitálních modulací. 
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44  DDiiggiittáállnníí  mmoodduullaaccee  
V této kapitole budou popsány principy jednotlivých digitálních modulací, které byly 

vybrány pro rozpoznávání. Pozornost bude věnována především jejich charakteristickým 
vlastnostem, na základě kterých je bude možné vzájemně odlišit. 

4.1 Modulace FSK 

U modulace FSK má nosná vlna konstantní amplitudu. Její kmitočet se mění v rytmu 
digitálního binárního modulačního signálu mezi dvěma signalizačními kmitočty f1 = fc - Δf a   
f2 = fc + Δf, přičemž fc = (f1 + f2)/2 je nominální kmitočet nemodulované nosné vlny a Δf je 
kmitočtový zdvih (deviace, ofset) [39]. Šířka pásma FSK signálu závisí na kmitočtovém 
zdvihu a na přenosové rychlosti. Schéma FSK modulátoru je zobrazeno na Obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1. Model modulátoru FSK v Simulinku 

Modulace FSK se používá jako velice bezpečná metoda přenosu. Její nevýhodou je 
vyšší cena zařízení, vyšší energetická náročnost a pomalejší datový přenos – to může být 
způsobeno technicky náročnější realizací zařízení, které upravuje frekvence nosných f1 a f2. 
Dále je potřeba kontrolovat, aby při změně bitu měl modulovaný signál obou frekvencí 
nulovou počáteční fázi. Z těchto důvodů se FSK modulace používá pouze výjimečně v 
systémech s požadavky na vysokou bezpečnost přenosu.  

Příkladem vlastního užití může být externí zařízení (např. dálnopis). Jeho 
prostřednictvím lze přenášet informace rychlostí 100 až 600 baudů s kmitočtovým zdvihem 
85 až 850 Hz podle nastavení. V tomto případě se FSK modulace využívá při realizaci 
robustního nízkorychlostního zajištěného datového kanálu v provozním režimu ARQ 
(Automatic Repeat Query – automatické opakování přenosu paketů), kdy dochází k cyklickému 
potvrzování krátkých úseků přenášených dat. Výsledná přenosová rychlost je sice nízká, cca 
100 Bd, ovšem přenos může být realizován i v extrémně zarušeném nebo nekvalitním kanále. 
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4.2 Modulace QPSK 

U modulace QPSK má nosná vlna konstantní amplitudu a může zaujímat čtyři různé 
fázové stavy, nejčastěji 45°, 135°, 225° a 315°. Existují zde tedy čtyři různé signálové prvky 
(symboly), přičemž každému z nich odpovídá jedna bitová dvojice tj. dibit. Modulovaný 
QPSK signál je možno popsat rovnicí [39] 

)2sin(
4

)12(sin)2cos(
4

)12(cos)( ccQPSK tfiAtfiAtS ππππ
⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅−⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅= , (4.1) 

kde stavu i = 1 odpovídá dibit 11, i = 2 dibit 01, i = 3 dibit 00 a i = 4 dibit 10. Model QPSK 
modulátoru je zobrazen na Obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2. Model modulátoru QPSK v Simulinku 

Modulace QPSK se používá v kabelových modemech, v mobilních rádiových sítích třetí 
generace, v satelitním vysílání DVB-S (Digital Video Broadcasting for 11/12 GHz Satellite 
Services) a jiných moderních bezdrátových technologiích. QPSK modulace je více odolná 
proti vnějším rušením, která se objevují na přenosové trase, než modulace QAM-16. 

4.3 Modulace MSK 

Modulace MSK vychází z OQPSK (offset QPSK), přičemž změna fáze modulovaného 
signálu se nemění skokem, ale spojitě v čase. V důsledku této postupné změny fáze s časem 
se objeví ve výsledném modulovaném signálu dvě frekvence f1, f2. Kmitočtová deviace je 
rovna čtvrtině bitové rychlosti modulačního signálu, tedy Δf = fb/4 a index modulace h = 
2Δf/fb = 0,5. Tento index odpovídá minimálnímu kmitočtovému odstupu. Kmitočet nosné vlny 
se zde rovná celistvému násobku čtvrtiny bitového kmitočtu fb/4. Signalizační kmitočty f1, f2 a 
rozdíl jejich posuvů fáze Δϕ za dobu Tb (doba trvání bitu) jsou potom určeny relacemi [39] 

4/bc1 fff −= ,   4/bc2 fff += ,   πππϕϕϕ =−=−=Δ b1b212 22 TfTf . (4.2) 

Základní rovnici pro signál MSK můžeme napsat ve tvaru 
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⎜
⎝
⎛= , pro 0 ≤ t ≤ Tb, (4.3) 

kde I(t) a Q(t) jsou toky dat v I-kanále a Q-kanále modulátoru. I(t) je +1 nebo -1 pro liché bity 
s dobou trvání 2Tb a Q(t) je +1 nebo -1 pro sudé bity s dobou trvání 2Tb. Schéma MSK 
modulátoru je zobrazeno na Obr. 4.3.  

 

Obr. 4.3. Model modulátoru MSK v Simulinku 

Dvoustavová modulace MSK s Gaussovskou dolní propustí se používá v systémech 
GSM (Global System for Mobile) a DECT (Digital Enhanced Cordless Telecomunications). 

4.4 Modulace QAM 

U kvadraturních amplitudových modulací QAM se modulačním signálem ovlivňuje 
amplituda i fáze nosné vlny. U M-stavových modulací QAM se sdružují dva nebo více 
modulačních bitů do n-bitových kódových skupin tj. symbolů, přičemž  M = 2n. Tyto symboly 
jsou potom vysílány ve formě signálových prvků s1(t), s2(t),…, sM(t), které mají dobu trvání tj. 
symbolovou periodu Ts a jsou vyjádřeny obecným vztahem [39] 

)2sin(2)2cos(2)( c
s

min
c

s

min tfb
T
Etfa

T
Ets iii ππ += , 0 ≤ t ≤ Ts, i = 1, 2, …, M, (4.4) 

kde ai, bi jsou páry nezávislých celých čísel, odpovídajících poloze jednotlivých bodů 
konstelačního diagramu; Emin je energie signálového prvku s nejmenší amplitudou. Na Obr. 
4.4 je zobrazen model QAM modulátoru.  
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Obr. 4.4. Modulátor QAM v Simulinku 

Modulace QAM jsou výhodné zejména při větších počtech stavů. Na Obr. 4.5 jsou 
znázorněny stavové diagramy modulací QAM. Pro rozpoznávání byla zvolena modulace 
QAM16. 

 

 
Obr. 4.5. Konstelační diagramy vícestavových modulací QAM 
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55  RRoozzppoozznnáávváánníí  mmoodduullaaccíí  ppřřii  ppřřeeddeemm  zznnáámméé  ssyymmbboolloovvéé  
rryycchhlloossttii  
Základní metodou pro klasifikaci modulací, která byla zpracována v rámci této práce, je 

metoda analýzy spektrogramů. V prostředí Matlab byly vygenerovány vzorové signály s 
použitou modulací typu FSK, MSK, BPSK, QPSK a QAM16, které byly následně podrobeny 
spektrální analýze.  

5.1 Spektrogramy signálů 

Diskrétní Fourierova řada přiřazuje periodické posloupnosti ( )ns  s periodou NT obraz 
( )kS , periodickou posloupnost s periodou NT 

( ) ( ) .
1

0

2
T

T∑
−

=

−
⋅=
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kn
N

j
enskS

π

 (5.1) 

Zpětná diskrétní Fourierova řada přiřazuje periodické posloupnosti ( )kS  původní 

posloupnost ( )ns  
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ekS
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π

 (5.2) 

Při výzkumu nebylo analyzováno jediné krátkodobé spektrum, ale byly zkoumány  
spektrogramy pro delší časový úsek signálu. Pro výpočet spektrogramů byla použita 
krátkodobá diskrétní Fourierova transformace, která je definována vztahem 

( ) ∑
−

=

−−=
1

0

2je)()(,
N

m

kmTnmxmwnkF π , (5.3) 

kde k  představuje index kmitočtové složky 1,0 −∈ Nk , n  představuje čas, ve kterém 

počítáme krátkodobé spektrum signálu, )( nmx −  představuje analyzovaný signál posunutý o 
hodnotu n , )(mw  představuje váhovací posloupnost délky N  a vzT  představuje vzorkovací 

periodu danou převrácenou hodnotou vzorkovacího kmitočtu vzf . Kmitočtová rozlišovací 

schopnost, tj. vzdálenost dvou kmitočtových čar v diskrétním spektru, je dána podílem 
vzorkovacího kmitočtu a počtu spektrálních čar (délkou okna) 

N
ff vz

s =Δ . (5.4) 

Při stanovení délky okna a tedy i délky segmentu modulovaného signálu, ze kterého se 
počítá spektrum, je nutné dodržet několik požadavků. Prvním z nich je, aby v segmentu byly 
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přítomny jen signálové prvky stejné hodnoty – např. jenom nuly nebo jenom jedničky. 
Nejjednodušší řešení tohoto problému je, že délku segmentu zvolíme rovnu délce symbolu a 
začátek segmentu zvolíme v okamžiku začátku symbolu. Volba délky segmentu se totiž 
ukázala jako rozhodující pro tvar výsledného spektrogramu. Byl proveden experiment, při 
kterém byly zvoleny tři délky segmentu, a to délka rovna délce signálového prvku, délka 
segmentu rovna desetinásobku délky signálového prvku a délka segmentu rovna 
dvacetinásobku délky signálového prvku. Pro délku segmentu rovnu délce signálového prvku 
byl spektrogram nejvíce podobný teoretickému spektru dané modulace. S prodlužováním 
délky segmentu přechody mezi signálovými prvky způsobily rozmazání spektrálních čar a 
spektrogram byl zkreslen. 

Druhým požadavkem, který musí být splněn je, aby rozlišovací schopnost v kmitočtu 
byla dostatečná i pro rozlišení tak blízkých kmitočtů, jako je případ MSK modulace. Z 
rovnice (5.4) vyplývá, že většího rozlišení lze dosáhnout zvětšením délky segmentu N . Tím 
se ale zvyšuje riziko, že v delším segmentu budou obsaženy signálové prvky různého typu, 
které by zkreslily spektrogram. Jako vhodný kompromis se jeví použití segmentů malé délky 
tak, aby obsahovaly jen jeden signálový prvek, doplněných nulami na takovou délku, aby 
bylo dosaženo požadované kmitočtové rozlišení. Doplnění signálu nulami na potřebnou délku 
má za následek, že spektrum doplněného signálu je dáno konvolucí spektra původního signálu 
a spektra váhové posloupnosti, kterým je signál násoben. Jako váhová posloupnost se 
nejčastěji používá obdélníkové okno, jehož spektrum je dáno funkcí sinc . Každá čára 
původně čárového spektra modulovaného signálu bude násobena touto funkcí sinc . V 
modulovém spektrogramu dojde k rozmazání čar a může dojít k jejich splynutí. Tomu lze 
zabránit, pokud dodržíme dostatečné kmitočtové rozlišení [40]. 

Pro ilustraci výše popsaných úvah je na Obr. 5.1 uveden příklad časového průběhu 
jednoho symbolu QPSK signálu a jeho modulového spektra. Spektrum je čárové, zvlnění pro 
nízké hodnoty se pohybuje v oblasti -250 dB a je způsobeno hlavně numerickými chybami při 
výpočtech. Situaci při doplnění časového průběhu nulami na potřebnou délku ukazuje Obr. 
5.2. Ve spektru je vidět rozmazání čar vlivem funkce sinc . 

  
Obr. 5.1. Ukázka časového průběhu jednoho symbolu signálu QPSK (vlevo) a jeho spektra 

(vpravo) 
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Obr. 5.2. Ukázka časového průběhu jednoho symbolu signálu QPSK při doplnění segmentu 

nulami na potřebnou délku (vlevo) a jeho spektra (vpravo)  

Daleko větší vliv bude mít doplnění signálu nulami na fázovou kmitočtovou 
charakteristiku. Původní fázová kmitočtová charakteristika byla konstantní a byla rovna fázi 
nosného signálu. Pro QPSK modulaci při přenosu symbolu ‚00‘ je fáze 4

π ; při přenosu ‚01‘ je 

fáze π4
3 ; při přenosu ‚10‘je fáze π4

5  a konečně při přenosu ‚11‘je fáze π4
7 . V případě 

doplnění nulami bude fázová kmitočtová charakteristika dána opět konvolucí původního 
spektra a spektra váhové posloupnosti. Nejjednodušší případ nastane, když použijeme 
pravoúhlé okno délky M , které po doplnění nulami na délku N  bude mít fázovou 
kmitočtovou charakteristiku lineárně klesající podle vztahu 

{ } k
N

MkS
2

12j)(arg −
−= π . (5.5) 

S uvážením, že spektrum QPSK signálu obsahuje jedinou spektrální složku na nosném 
kmitočtu (v případě, že délka segmentu je rovna délce signálového prvku), pak spektrum 
signálu doplněného nulami bude také lineárně klesající a se stejnou směrnicí. Pro ostatní 
modulace nebo v případě, že délka segmentu nebude rovna délce signálového prvku, bude 
fázové kmitočtové spektrum zkreslené, ale stále bude patrná lineárně klesající závislost fáze 
na kmitočtu. Tato lineární závislost by mohla zkreslit analýzu fázového spektrogramu. Proto 
se před vykreslením modulového a fázového spektrogramu provede vynásobení celé matice 
spektrogramu korekčním členem podle vztahu 

k
N

M

corr 2
12j

e
−

−
=

π
. (5.6) 

Korekční člen nemá vliv na modulové kmitočtové spektrum, protože jeho absolutní 
hodnota je vždy rovna jedné. Ovlivní pouze fázovou kmitočtovou charakteristiku a to tak, že 
fázové spektrum nebude lineárně klesající, ale téměř konstantní. 

Ukázka fázového kmitočtového spektra pro případ BPSK modulace je na Obr. 5.3. 
Vlevo je původní fázový spektrogram, na kterém je vidět lineárně klesající závislost fáze na 
kmitočtu, resp. indexu k . Nosný kmitočet odpovídá indexu 87=k , což je přibližně 
v polovině obrázku. Skoky ve fázi jsou o hodnotu π , což odpovídá změně znaménka. Po 
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provedení korekce vynásobením činitelem podle vztahu (5.6) dojde k potlačení lineárního 
klesání a fázové spektrum nabývá pouze dvou hodnot lišících se opět o π . Při podrobnějším 
zkoumání by bylo zjištěno, že i v tomto případě fázové spektrum lineárně závisí na indexu k , 
ale tato závislost je mnohem menší. Je způsobena tím, že vztah (5.6) by platil pouze pro 
ideální případ, kdy ve spektru bude jen jedna čárová složka. Nicméně pokud se pro analýzu 
použije například průměr fáze v okolí nosného kmitočtu (na obrázku vyznačeno červenými 
úsečkami), nejsou výsledky zkresleny lineární závislostí [40]. 

  
Obr. 5.3. Ukázka průběhu fázového spektra před (vlevo) a po provedení (vpravo) korekce 

podle vztahu (5.6) 

Pro zjednodušení bylo prozatím pro všechny modulátory použito stejné nastavení. To 
znamená, že pro všechny modulátory byl použit modulační signál se stejnou bitovou 
rychlostí. Dále všechny modulátory používaly stejný nosný kmitočet, v případě modulace 
FSK byly použity kmitočty f1 a f2 takové, aby střední nosný kmitočet byl roven kmitočtu 
nosného signálu u ostatních modulací. Dalším parametrem, který bylo nutné zvolit, byl 
vzorkovací kmitočet. Opět byl u všech modulací volen stejný, a to jako násobek nosného 
kmitočtu tak, aby schopnost spektrální analýzy rozlišit blízké harmonické složky dokázala 
rozlišit harmonické složky modulovaného signálu, které jsou od nosného kmitočtu vzdáleny o 
hloubku modulace ∆f. Přehled parametrů modulovaných signálů a hodnot pro výpočet 
spektrogramů je v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1. Parametry modulovaných signálů a hodnoty použité pro generaci spektrogramů 

Bitová rychlost ( R ) 1 bit/s 
Kmitočet nosného signálu ( cf ) 30 Hz 

Vzorkovací kmitočet ( vzf ) 180 Hz 

Délka okna FFT ( sN ) = délka 
signálového prvku 

180 vz. pro FSK, MSK, BPSK 
360 vz. pro QPSK 
720 vz. pro QAM16 

Počet bodů FFT 16 384 vz. 
Délka analyzovaného signálu ( vzN ) 18 000 vz. 

Na Obr. 5.4 a Obr. 5.5 jsou zobrazeny spektrogramy, které byly získány výše popsaným 
způsobem. Délka segmentu je rovna délce signálového prvku (symbolu) a předpokládáme, že 
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délku signálového prvku předem známe. Modulový spektrogram signálu BPSK není uveden, 
neboť je shodný se spektrogramem QPSK. Rovněž fázové spektrogramy FSK a MSK nejsou 
zobrazeny, protože neobsahují informace využitelné k rozpoznávání. Uvedené spektrogramy 
byly dále zpracovány pomocí nově navržené analýzy. 

 

  
Obr. 5.4. Modulové spektrogramy signálů pro jednotlivé typy modulací 

 
Obr. 5.5. Fázové spektrogramy signálů pro jednotlivé typy modulací  

Jak je patrné ze srovnání spektrogramů signálů modulovaných jednotlivými typy 
modulací (viz Obr. 5.4 a Obr. 5.5), tak i když jsou si spektra vzájemně dost podobná, vykazují 
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i některé charakteristické vlastnosti. Například spektrogram modulace FSK má dvě výrazná 
maxima odpovídající dvěma harmonickým signálům pro přenos signálového prvku 0 a 
signálového prvku 1. Pro modulaci typu MSK jsou ve spektrogramu také dvě maxima, jejichž 
kmitočty jsou ale hodně blízko u sebe. U modulace QAM je ze spektrogramu vidět, jak se na 
frekvenci nosné mění amplituda signálu. Z fázových spektrogramů můžeme v oblasti nosné 
frekvence rozlišit pro různé modulace různý počet stavů fáze. U modulace BPSK jsou to dva, 
u QAM-16 dvanáct a u QPSK čtyři stavy. Pro rozpoznávání typu modulace použité u signálu 
přijatého v radiokomunikačním kanálu je možné tedy využít těchto charakteristických 
vlastností získaných spektrální analýzou. 

5.2 Analýza modulových spektrogramů 

Pro posouzení vlastností spektrogramů zkoumaných modulací je výhodné použít 
analýzu jejich histogramů. Spektrogram je možné si představit jako matici čísel ),(B ji , kde i 
v rozsahu [0, K-1] a j v rozsahu [0, G-1] jsou indexy řádků, resp. sloupců matic. Histogram je 
diskrétní funkce 

kkh n)r( = , (5.7) 

kde kr  je k-tá úroveň amplitudy a kn  je počet hodnot s amplitudovou úrovní kr . 

Četnost výskytu libovolné úrovně amplitudy je samozřejmě také možné sledovat pouze 
pro jeden řádek či sloupec dané matice. Absolutní četnost výskytu jednotlivých amplitud pro 
jednotlivé řádky matice je pak možné zapsat jako 

kkih n)r(K =  (5.8) 

a absolutní četnost výskytu jednotlivých amplitud pro jednotlivé sloupce matice jako 

kkjh n)r(G = . (5.9) 

Pro analýzu modulových spektrogramů se ukázalo jako vhodné sledovat četnost 
výskytu maximálních úrovní amplitud v jednotlivých řádcích (na jednotlivých frekvencích). 
Tuto diskrétní funkci označme jako im . Je možné ji jednoduše určit pomocí vztahu (5.8) jako 

vektor řádkových histogramů maximální amplitudové hodnoty matice ),(B ji : 

)r( max
K
ii hm = . (5.10) 

Ve vztahu (5.10) je uvažován řádkový histogram )r( max
K
ih  pouze jedné, maximální 

možné hodnoty amplitudy, což by mohlo vést k problému v případě, že by maximální 
amplituda v daném časovém okamžiku neměla nejvyšší možnou hodnotu. Pak by tato 
amplituda nebyla ve funkci im  zahrnuta a to by mohlo nepříznivě ovlivnit výsledky analýzy. 

Je proto nutné zajistit, aby byla v daném sloupci uvažována vždy maximální hodnota 
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amplitudy nikoli absolutní, ale pouze maximální hodnota z hodnot v daném sloupci se 
vyskytujících 

)),(Bmax(x jij = . (5.11) 

Postup pro určení funkčních hodnot im  pak může například obsahovat mezistupeň 

v podobě vytvoření pomocného pole P( i, j ) 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<

=
=

j

j

ji

ji
ji

x),(B pro,0

x),(B pro,1
)  , (P  (5.12) 

a funkci im  je možné získat jako řádkový histogram hodnoty 1 pomocného dvoustavového 

pole )  , ( jiP  

)1()( K
ihim = . (5.13) 

Diskrétní funkce im  pak tedy obsahuje informaci o absolutní četnosti výskytu 

maximálních hodnot příslušných sloupců v každém řádku (pro každou frekvenci). Jak bude 
ukázáno v následujících podkapitolách, vypovídají funkční hodnoty této funkce o důležitých 
identifikačních znacích některých typů modulací pracujících se změnou frekvence a 
amplitudy. Identifikace modulací, které pracují pouze se změnou fáze, není z výsledků této 
analýzy možná. Výsledky analýzy modulových spektrogramů jsou uvedeny na následujících 
obrázcích. 

 

Obr. 5.6. Četnost výskytu maxim v jednotlivých řádcích FSK spektrogramu 

Signál FSK je nejsnáze rozpoznatelný díky faktu, že se v jeho modulovém 
spektrogramu vyskytují dvě lehce odlišitelné nosné frekvence dostatečně daleko od sebe. 
Nosné kmitočty je možné získat z čísla vzorku následovně: 

vz

vzcn
c N

fff ⋅
= , (5.14) 

kde cnf  je číslo vzorku odpovídající nosnému kmitočtu, vzf  vzorkovací frekvence a vzN  

celkový počet vzorků. Metoda nalezení četnosti výskytu sloupcových maxim v jednotlivých 
řádcích proto snadno detekuje dvě charakteristická maxima pro tuto modulaci (viz Obr. 5.6). 
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Obr. 5.7. Četnost výskytu maxim v řádcích MSK spektrogramu 

U modulace MSK jsou v modulovém spektrogramu podobně jako u modulace FSK dvě 
nosné frekvence. Hledáním četnosti výskytu sloupcových maxim v jednotlivých řádcích opět 
detekujeme dvě výrazná maxima odpovídající nosným kmitočtům (Obr. 5.7). Tato maxima 
jsou ale od sebe vzdálena jen o hodnotu poloviny bitové rychlosti 2/R . Proto není správná 
nalezení těchto dvou kmitočtů tak snadné jako u FSK modulace a při přidání šumu se často 
objeví další maxima, což může způsobit chybnou detekci modulace.  

5.3 Analýza fázových spektrogramů 

Analýza modulových spektrogramů popsaná v kapitole 5.2 může podle očekávaných 
charakteristických znaků detekovat dvě různé modulace, pracující se změnou frekvence. Pro 
zbylé tři typy modulací ze souboru, jehož rozlišení si vzala tato práce za cíl, je nutné 
analyzovat fázový spektrogram. Graf funkce četnosti výskytu sloupcových maxim 
v jednotlivých řádcích totiž nevykazuje žádné použitelné charakteristické znaky.  

Z detailů fázových spektrogramů je patrné, že v oblasti kolem nosného kmitočtu se 
vyskytují různé hodnoty fáze podle toho, kolik fázových stavů daná modulace používá. 
Potřebná analýza tedy musí vyhodnotit, kolik fázových stavů se vyskytuje na nosné frekvenci. 
Pokud nebude tato frekvence (řádek) známa, je možné ji snadno nalézt z modulového 
spektrogramu.  

Podobně jako v kapitole 5.2 zavedeme diskrétní funkci pro vyhodnocení fázových 
spektrogramů  

kknfk hf n)r(K == , (5.15) 

kde nf je index řádku ve spektrogramu, který odpovídá nosné frekvenci. Vynesením funkce 

kf  do grafu tedy můžeme hodnotit četnost fázových stavů na nosné frekvenci daného 

fázového spektrogramu. Četnosti fázových stavů daných fázových spektrogramů jsou 
uvedeny na následujících obrázcích. 
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Obr. 5.8. BPSK: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

Jediné dvě hodnoty v grafu na Obr. 5.8 korespondují s teoretickým předpokladem dvou 
fázových stavů u modulace BPSK. 

 

Obr. 5.9. QPSK: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

Z výsledků analýzy, které jsou zobrazeny na Obr. 5.9, jasně vyplývají čtyři možné 
fázové stavy, což opět přesně koresponduje s teoretickými předpoklady pro modulaci QPSK. 

 

Obr. 5.10. QAM-16: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

Pro QAM-16 je možné rozlišit 12 možných fázových stavů, které jsou zřejmé na Obr. 
5.10. Dále byly stejným způsobem analyzovány modulové a fázové spektrogramy různě 
zkreslených signálů s cílem ověřit, zda bude metoda využitelná i pro reálné podmínky. 
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5.4 Přenosový kanál a rušení 

V této kapitole jsou popsány běžné typy rušení ve skutečném rádiovém kanálu a vliv 
aditivního bílého Gaussovského šumu (AWGN - Additive White Gaussian Noise), fázového 
šumu a vícecestného šíření na výsledky analýz modulových a fázových spektrogramů. Je 
namodelován přenosový kanál s parametry blízkými k reálnému a algoritmus rozpoznávání 
modulací je nasazen na signály modifikované průchodem tímto kanálem.  

Kanál šíření je obecné fyzikální prostředí, sloužící k přenosu signálu mezi vysílačem a 
přijímačem. V případě rádiových systémů je to prostředí mezi vysílací a přijímací anténou, 
jímž se šíří elektromagnetické vlny. V ideálním rádiovém kanálu se přijatý signál skládá jen z 
jediné přímé cesty vysílaného signálu, ze které se dá dokonale rekonstruovat přenášený 
signál. Avšak ve skutečném kanálu je signál během přenosu kanálem pozměněn. Přijatý 
signál se skládá z kombinace zeslabených, odražených, reflekčních a refrakčních kopií 
přenášeného signálu [41], [42]. Navíc kanál přidává k užitečnému signálu šum a může 
způsobit frekvenční posun nosných vln v případě, že se vysílač nebo přijímač pohybuje 
(Dopplerův jev). 

5.4.1 Šum 

V přenosovém kanálu se k užitečnému přenášenému signálu přidává náhodný šum. V 
teoretických úvahách se v prvém přiblížení předpokládá, že je to aditivní bílý Gaussovský 
šum. Za aditivní se považuje šum, který se lineárně sčítá s užitečným signálem, aniž by 
docházelo ke vzájemným intermodulacím. Pojem bílý označuje šum, jehož výkonová 
spektrální hustota je nezávislá na frekvenci a termín Gaussovský potom vyjadřuje skutečnost, 
že rozložení okamžitých amplitud tohoto šumu se řídí Gaussovskou distribucí [43].  

Do komunikačního kanálu přicházejí dále nejrůznější náhodná rušení tj. interference, ať 
již přírodního původu (atmosférické poruchy apod.) nebo pocházející od průmyslových 
zdrojů (od elektrických spotřebičů atd.). Mohou se zde však uplatňovat i jiné náhodné jevy, 
jako jsou například různé typy úniku (fadingu), o kterých pojednává podkapitola 0. 

• Analýza modulových spektrogramů signálů s bílým Gaussovským šumem 

Ve všech případech byly použity zašuměné signály s SNR 0 dB a výsledky jsou 
uvedeny na Obr. 5.11 a Obr. 5.12. 

 
Obr. 5.11. Četnost výskytu maxim v řádcích modulového FSK spektrogramu se šumem 



Automatická klasifikace digitálních modulací 
 

40

 
Obr. 5.12. Četnost výskytu maxim v řádcích modulového MSK spektrogramu se šumem 

V histogramech došlo vlivem přidaného šumu zejména k rozšíření složek v průběhu 
funkce a ke vzniku lokálních impulzů. I přesto jsou v grafech charakteristické znaky pro 
modulace FSK a MSK stále viditelné.  

• Analýza fázových spektrogramů signálů s bílým Gaussovským šumem 

Z Obr. 5.13 až Obr. 5.15 je vidět, že vlivem bílého šumu při analýze fázových 
spektrogramů došlo k rozšíření maxim v průběhu funkce četnosti, ale stále jsou viditelné 2, 4 
a 12 stavů fáze u signálů modulovaných BPSK, QPSK a QAM-16. 

 
Obr. 5.13. BPSK se šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

 
Obr. 5.14. QPSK se šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

 
Obr. 5.15. QAM-16 se šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 
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Navržená metoda je schopna rozpoznat všech pět typů modulací (FSK, MSK, BPSK, 
QPSK a QAM-16) při SNR 0 dB za předpokladu, že je známa délka symbolu a je vyřešena 
synchronizace signálu.  

5.4.2 Rayleighův kanál s úniky 

Rayleighův kanál s úniky je kanál, v němž jsou modelovány tři základní jevy, a to 
útlum, vícecestné šíření a Dopplerův posuv. Popišme si tyto jevy podrobněji. 

Útlum 

Útlumem rozumíme pokles výkonu signálu při přenosu z jednoho bodu do druhého. 
Může být způsoben délkou přenosové cesty, překážkami v cestě signálu a vícecestným 
šířením. Každý objekt, který překáží v cestě přímé viditelnosti od vysílače k přijímači, může 
působit útlum. Pokud jsou mezi vysílačem a přijímačem různé překážky, může nastat stínění 
signálu. To je obecně způsobené budovami či kopci a je to nejdůležitější přírodní činitel 
útlumu. Stínění je nejvíce patrné v silně zastavěných prostředích, avšak dosti velké stínění 
mohou působit i kopce. Na okrajích překážek dochází k difrakci rádiových signálů, díky 
čemuž je zabráněno úplnému utlumení signálu např. vlivem kopců či budov. Nicméně míra 
difrakce je závislá na použité rádiové frekvenci, u nízkofrekvenčních signálů dochází k větší 
difrakci než u vysokofrekvenčních. Proto vysokofrekvenční signály, zvláště na ultra vysokých 
frekvencích, a mikrovlnné signály vyžadují pro dostatečnou úroveň signálu přímou viditelnost 
mezi vysílačem a přijímačem. Aby se předešlo tomuto problému stínění, jsou obvykle 
vysílače umístěny tak vysoko, jak je to jen možné, aby se minimalizoval počet překážek mezi 
vysílačem a přijímačem. Typické hodnoty útlumu způsobené stíněním jsou ukázány v Tab. 
5.2. 

Tab. 5.2: Typický útlum rádiového kanálu 

Popis Typický útlum způsobený stíněním 
Hustě zastavěná městská centra 20 dB změna od ulice k ulici 
Předměstí (méně velkých budov) o 10 dB větší úroveň signálu než v 

zastavěných městských centrech 
Otevřená venkovská oblast o 20 dB větší úroveň signálu než v předměstí 
Terénní nerovnosti a listnaté stromy 3 – 12 dB kolísání signálové úrovně 

Vícecestné šíření 

Při rádiovém spojení se RF signál z vysílače může odrážet od objektů, jako jsou např. 
kopce, budovy nebo dopravní prostředky. To v přijímači způsobuje příjem signálů 
z vícenásobných přenosových cest. Vzájemný fázový posuv mezi vícenásobnými odraženými 
signály může v přijímači působit konstruktivní nebo destruktivní interferenci mezi těmito 
signály. Obr. 5.16 zobrazuje šíření přímé a dvou odražených vln. 
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Obr. 5.16. Princip vícecestného šíření 

Pro popis statisticky časově proměnné povahy výkonu přijatého signálu je obvykle 
využívána Rayleighova distribuce. Ta popisuje pravděpodobnost výskytu určité úrovně 
signálu, jež prošel kanálem s různými typy úniku. Tab. 5.3 ukazuje pravděpodobnost různých 
úrovní signálu pro Rayleighovu distribuci.  

Tab. 5.3: Rayleighova distribuce pro výkon přijímaného signálu 

Úroveň signálu [dB] 
Pravděpodobnost, že úroveň signálu bude 

menší než daná hodnota [%] 

10 99 
0 50 
-10 5 
-20 0,5 
-30 0,05 

Vícecestné šíření v praxi vede k časovému rozptylu přijímaných symbolů. Časový 
rozptyl se zpravidla projevuje na impulsní odezvě vícecestného kanálu. V případe jediného 
přenášeného impulsu je čas mezi první a poslední přijatou složkou signálu nazýván 
maximální hodnota zpoždění mT . Za touto hodnotou mT  již výkon klesá pod jistou prahovou 
úroveň a může tedy být zanedbán, aniž by způsoboval nějaké významné chyby. Pokud doba 
maximální hodnoty zpoždění mT  trvá déle než doba signálového symbolu sT , vzniká 

mezisymbolová interference (ISI – Intersymbol Interference) a takový kanál se pak označuje 
jako kanál s frekvenčně selektivními úniky (frequency selective fading channel). Pokud 
naopak sm TT < , všechny vícecestné složky přicházejí k přijímači v průběhu doby trvání 

symbolu. V tomto případě nevzniká žádné zkreslení ISI a takovýto kanál se označuje jako 
frekvenčně neselektivní (frequency nonselective channel) neboli kanál s plochými úniky (flat 
fading channel) [42]. 

Dopplerův posuv 

Pokud se zdroj vlnění vůči přijímači pohybuje, nebude frekvence přijatého signálu 
stejná jako frekvence zdroje. Pokud se k sobě přibližují, je frekvence přijatého signálu vyšší 
než zdrojová a pokud se oddalují, tak se frekvence snižuje. Tento efekt se nazývá Dopplerův 
jev. Dopplerův jev je důležitý při návrhu mobilních rádiových systémů. Hodnota změny 
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frekvence způsobená Dopplerovým jevem závisí na rychlosti vzájemného pohybu zdroje a 
přijímače a na rychlosti šíření vlny. Dopplerův frekvenční posuv je definován touto relací: 

c
ff ν±

=Δ 0D , (5.16) 

kde DfΔ  je změna frekvence zdroje pozorovaná přijímačem, 0f  je frekvence zdroje, ν  je 

rozdíl rychlosti mezi vysílačem a přijímačem a c je rychlost světla. Dopplerův posuv se stává 
nezanedbatelným problémem, je-li přenosový systém citlivý na frekvenční ofset nosných vln. 

Jak již bylo na začátku této kapitoly uvedeno, útlum, vícecestné šíření a Dopplerův 
posuv je v simulačním modelu simulován pomocí Rayleighova kanálu s úniky. V bloku 
Rayleighův kanál byly nastaveny tyto parametry: maximální Dopplerův posuv (Maximum 
Doppler shift) = 1/(8T) Hz, kde T je délka analyzovaného signálu; vektor zpoždění (Delay 
vector) = [0 2μs] a vektor zeslabení (Gain vector) = [0 -10].  

Počet signálových cest mířících do přijímače je dán délkou vektoru zpoždění a 
zeslabení, tedy v tomto případě dvě cesty. Podle konvence je první hodnota zpoždění 
nastavena na nulu, což je hodnota pro první příchozí cestu detekovanou přijímačem. Hodnota 
zpoždění pro následující cestu je podle [44] typicky mezi 1 ns a 100 ns pro vnitřní prostředí a 
mezi 100 ns a 10 μs pro venkovní prostředí. Tyto hodnoty se však mohou lišit v závislosti na 
použitých frekvencích nosných vln. V daném modelu je tato hodnota nastavena na 2 μs. 

Hodnota útlumu v dílčích cestách udává průměrný výkonový útlum každé cesty. V 
praxi má průměrný útlum těchto cest velkou zápornou hodnotu v dB. Počítačové modely však 
typicky používají průměrný útlum cest mezi -20 dB a 0 dB [44]. V daném modelu je tato 
hodnota nastavena na -10 dB. 

• Analýza modulových spektrogramů signálů po průchodu Rayleighovým 
kanálem s úniky 

 

Obr. 5.17. Četnost výskytu maxim v řádcích FSK spektrogramu po průchodu Rayleighovým 
kanálem 
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Obr. 5.18. Četnost výskytu maxim v řádcích MSK spektrogramu po průchodu Rayleighovým 
kanálem 

Při zvolených parametrech signálů a kanálu není vliv vícecestného šíření na modulové 
spektrogramy významný. Na Obr. 5.17 a Obr. 5.18 jsou stále zřetelně vidět dvě nosné 
frekvence pro FSK a MSK modulaci. 

• Analýza fázových spektrogramů signálů po průchodu Rayleighovým 
kanálem s úniky 

Kvůli Dopplerovu posuvu metodu mírně upravíme, a to tak, že budeme zkoumat rozdíly 
fází (nikoliv jen fáze) mezi dvěma po sobě následujícími signálovými prvky na nosném 
kmitočtu. Kdyby byly zkoumány přímo hodnoty fáze v celém úseku signálu, došlo by během 
trvání signálu k velkému fázovému posuvu a nebylo by možné zjistit počet jednotlivých 
fázových stavů. Grafy četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma sousedními signálovými 
prvky na nosném kmitočtu jsou pro signály s modulovanou fází uvedeny na následujících 
obrázcích.  

 

Obr. 5.19. BPSK po průchodu Rayleighovým kanálem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází na 
nosné frekvenci 

Signál BPSK má dva fázové stavy a mohou se vyskytnout dva rozdíly fáze: při 
přechodu z jednoho stavu do druhého nebo když se stav nezmění (nulový rozdíl). Na Obr. 
5.19 jsou vidět dvě výrazná maxima, podle kterých je možné rozpoznat BPSK modulaci.  

Signál QPSK má čtyři fázové stavy a také čtyři možné přechody mezi nimi, což 
můžeme vidět na Obr. 5.20. 
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Obr. 5.20. QPSK po průchodu Rayleighovým kanálem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází na 
nosné frekvenci 

V signálu QAM-16 je dvanáct stavů fáze a rozdílů fáze při přechodu z jednoho 
fázového stavu do druhého může být dvacet. Na Obr. 5.21 můžeme vidět jen 11 rozdílů fáze, 
protože v analyzovaném signálu se kvůli jeho omezené délce některé přechody nevyskytly. 
Pro přesnější odhad typu modulace je třeba analyzovat delší úsek signálu, aby se vyskytlo co 
nejvíce různých symbolů a přechodů mezi nimi. Algoritmus rozpoznávání upravíme tak, že 
budou-li zjištěny více než čtyři a maximálně dvacet maxim v grafu četnosti výskytu rozdílů 
fáze, bude modulace rozpoznána jako QAM-16. 

 

Obr. 5.21. QAM-16 po průchodu Rayleighovým kanálem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází 
na nosné frekvenci 

Navržený algoritmus rozpoznávání je schopen rozpoznat modulaci po průchodu 
Rayleighovým kanálem se zvolenými parametry signálu a kanálu. Signál má malou bitovou 
rychlost (pouze 1 bit/s). Jestliže bude přenosová rychlost větší, zpoždění více se projeví, 
nastane mezisymbolová interference a bude složitější správně rozpoznat modulaci. V tomto 
případě nedochází k mezisymbolové interferenci, protože zpoždění Tm je menší než délka 
symbolu. 

5.4.3 Fázový šum 

Fázový šum vzniká v důsledku změn okamžiků průchodu signálu nulou oproti 
ideálnímu průběhu – fluktuace fáze signálu. Tento fázový šum může být velice intenzivní, a 
proto patří v současné době k nejdůležitějším parametrům zdrojů vf signálů. Při hodnocení 
fázového šumu se vychází ze zobrazení výstupního signálu v kmitočtové oblasti, jak je pro 
případ harmonického signálu ilustrováno na Obr. 5.22. Protože spektrum je souměrné vůči 
jmenovité hodnotě kmitočtu fc (nosné), uvažuje se pouze jedno postranní pásmo. Úroveň 
fázového šumu na ofsetovém kmitočtu fof je definována vztahem  
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C

SSB
of log10)(

P
PfLdB =      [dBc/Hz], (5.17) 

kde PSSB je hustota výkonu signálu v kmitočtovém pásmu šířky 1 Hz na ofsetovém kmitočtu 
fof a PC je celkový výkon signálu (nosné) s kmitočtem fc. Označení dBc vyjadřuje, že se jedná 
o poměrné vyjádření vztažené k výkonu nosné (carrier).  

 

Obr. 5.22. Spektrum harmonického signálu s fázovým šumem 

K signálům byl přidán fázový šum -60 dBc s frekvenčním ofsetem 200 Hz a takto 
zašuměné signály byly analyzovány. Jsou uvedeny jenom výsledky pro signály s modulacemi 
PSK, u kterých se analyzuje fázový spektrogram, protože fázový šum má pouze zanedbatelný 
vliv na modulové spektrogramy. Na Obr. 5.23 jsou pro signál BPSK zarušený fázovým 
šumem stále vidět dvě hlavní maxima znázorňující dva nejčastější fázové posuny mezi 
signálovými prvky. Na Obr. 5.24 (modulace QPSK) se již fázový šum uplatňuje viditelněji, 
ale hledaná čtyři maxima jsou stále snadno detekovatelná. Nejhorší je situace u modulace 
QAM-16 (Obr. 5.25). V průběhu četnosti se původně zřetelné složky v některých případech 
rozpadají na lokální maxima, které by mohly způsobit chybné rozpoznání modulace. Tyto 
lokální maxima ležící blízko sebe je třeba detekovat jako jednu fázovou složku. Algoritmus 
bude navržen tak, že složky histogramu, které jsou od sebe vzdáleny méně než 10 vzorků, 
jsou považovány za jeden fázový stav. Složky vzdálenější se považují za různé fázové stavy.  

 

Obr. 5.23. BPSK s fázovým šumem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází na nosné 
frekvenci 
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Obr. 5.24. QPSK s fázovým šumem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází na nosné 
frekvenci 

 

Obr. 5.25. QAM-16 s fázovým šumem: četnost výskytu hodnot rozdílů fází na nosné 
frekvenci 
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66  RRoozzppoozznnáávváánníí  mmoodduullaaccíí  ppřřii  nneezznnáámmýýcchh  ppaarraammeettrreecchh  
ssiiggnnáálluu  

6.1 Zjištění délky signálového prvku 

V předchozí kapitole byla popsána metoda rozpoznávání digitálních modulací pomocí 
analýzy spektrogramů signálů. Uvedené spektrogramy však byly získány při délce segmentu 
rovné délce signálového prvku, přičemž délka signálového prvku byla předem známa. Zjistila 
jsem, že výsledky analýzy silně závisí na použité délce segmentu při výpočtu spektrogramu. 
Při délce segmentu rovnající se několikanásobku délky signálového prvku nelze použít výše 
popsanou metodu rozpoznávání. Proto je nutno před získáváním spektrogramů signálů zjistit 
délku signálového prvku. K tomuto účelu jsem se pokusila využít čtyři metody: použití 
autokorelační funkce, kepstrální analýzu, waveletovou transformaci a využití LPC (Linear 
Prediction Coding – lineární prediktivní kódování) koeficientů.  

6.1.1 Zjištění délky symbolu pomocí autokorelační funkce 

Autokorelační funkce )(τR  periodického signálu )(ts  může být definována vztahem 

∫ +⋅= dttsts
T

R )()(1)( ττ . (6.1) 

Pro signál )(nx  s diskrétním časem a délkou vzN  autokorelační funkci můžeme popsat 

vztahem 

∑
−−

=
+⋅

−
=

1

1vz

vz

)()(1)(
mN

n
mnxnx

mN
mR . (6.2) 

Symboly, případně přechody mezi nimi, se v modulovaných signálech vyskytují 
s určitou periodicitou a metoda autokorelační funkce byla nasazena, neboť se někdy využívá 
pro zjištění periody v periodickém signálu. Autokorelační funkce modulovaných signálů jsou 
znázorněny na Obr. 6.1. Z nich je patrné, že autokorelační funkce bohužel neobsahuje žádné 
charakteristické příznaky, podle kterých by bylo možné detekovat délku symbolu. Proto byly 
hledány další metody.  
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QAM-16MSK

BPSK FSK

 

Obr. 6.1. Autokorelační funkce pro jednotlivé modulace 

6.1.2 Zjištění délky symbolu pomocí kepstrální analýzy 

Další navrženou metodou pro zjištění délky signálového prvku je využití kepstrální 
analýzy. Pro zjištění vhodnosti této analýzy byla zkoumána kepstra jednotlivých 
modulovaných signálů. Na Obr. 6.2 je příklad výkonového spektra pro modulaci BPSK, kde 
kmitočet nosné cf  = 30 Hz a délka signálového prvku sT = 1 s. 

  

Obr. 6.2. Výkonové spektrum signálu BPSK 



Automatická klasifikace digitálních modulací 
 

50

Protože nulové body jsou ve výkonovém spektru periodické, lze pro stanovení délky 
signálového prvku využít také reálné kepstrum. Reálné diskrétní kepstrum lze stanovit 
z výkonového spektra S(k) takto 

( )[ ]{ }kSIFFTnc logRe)( = . (6.3) 

Reálná diskrétní kepstra jednotlivých typů modulací jsou znázorněna na Obr. 6.3. Tato 
kepstra byla vypočítána z modulovaných signálů, kde vzorkovací perioda s 180/1vz =T  a 

bitová rychlost R = 1 bit/s. Délka analyzovaného signálu je rovna 500-násobku délky 
signálového prvku.  
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C
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c) d) 
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KepstrumQPSK

C
(n

)

n  
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Obr. 6.3. Kepstra signálů pro jednotlivé typy modulací 

Periodická složka ve spektru (viz přiklad na Obr. 6.2) se v kepstru projeví jako špička, 
která odpovídá rychlosti změny spektra. V tomto případě je poloha první špičky v kepstru 
úměrná době trvání signálového prvku 

vzK1s TnT ⋅= , (6.4) 

kde K1n  je poloha první špičky v kepstru a vzT  je vzorkovací perioda. Ve všech kepstrech 

kromě MSK lze tyto špičky snadno identifikovat. Navíc se tyto špičky objevují s jistou 
periodicitou, která je rovna poloze první špičky, což lze také využít ke spolehlivějšímu 
zjištění hodnoty K1n . Nejvíce je tato periodicita prospěšná u MSK modulace, kde se první 
špička téměř neobjevuje a není ji tedy možné detekovat. Po zjištění polohy první špičky 
(respektive periody špiček) v kepstrech tedy můžeme pomocí vztahu (6.4) vypočítat délky 
signálových prvků pro každou modulaci: TsBPSK = 1 s, TsFSK = 1 s, TsQPSK = 2 s, TsMSK = 1 s, 
TsQAM = 4 s. 

Jak je vidět z Obr. 6.3, výrazné špičky kepstra mají často boční složky a jak již bylo 
zmíněno, např. u signálu MSK první špička dokonce tyto boční složky nepřevyšuje. Při 
počítačové analýze ji tedy nelze rozeznat a je třeba zjišťovat např. periodu špiček, jak bylo 
diskutováno v předchozím odstavci. Jako vhodné se ukázalo před výpočtem kepstra aplikovat 
na signál váhovací okno. Tím se dosáhne potlačení bočních složek v kepstru a polohy špiček 
jsou lépe detekovatelné. Běžně používané typy váhovacích oken jsou [45]: 

• Pravoúhlé okno 

⎩
⎨
⎧ 〉−〈∈

=
        . ostatní pro  0

,1,0 pro  1
)(

n
Nn

nw  (6.5) 

Šířka hlavního laloku je 1srad4 −⋅
NT
π , vrchol postranního laloku je -13 dB. 
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• Barlettovo (trojúhelníkové) okno 

.1,
2

1 pro   
1

22)(

      ,
2

1,0 pro        
1

2)(

−
−

∈
−

−=

−
∈

−
=

NNn
N

nnw

Nn
N

nnw
 (6.6) 

Šířka hlavního laloku je 1srad8 −⋅
NT
π , vrchol postranního laloku je -25 dB. 

• Hannovo okno 

.1,0 pro   
1

2cos15,0)( −∈⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−= Nn

N
nnw π  (6.7) 

Šířka hlavního laloku je 1srad8 −⋅
NT
π , vrchol postranního laloku je -31 dB. 

• Hammingovo okno 

.1,0 pro   
1

2cos46,054,0)( −∈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−= Nn

N
nnw π  (6.8) 

Šířka hlavního laloku je 1srad8 −⋅
NT
π , vrchol postranního laloku je -41 dB. 

• Blackmanovo okno 

.1,0 pro   
1

4cos
1

2cos5,042,0)( −∈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−= Nn

N
n

N
nnw ππ  (6.9) 

Šířka hlavního laloku je 1srad12 −⋅
NT
π , vrchol postranního laloku je -57 dB. 

Tvary popsaných oken jsou uvedeny na Obr. 6.4. 



Automatická klasifikace digitálních modulací 
 

53

 

Obr. 6.4. Obálka posloupností nejčastěji používaných oken a jejich modulové kmitočtové 
charakteristiky  [45] 

Jako nejvhodnější se ukázalo Hannovo okno. Při jeho nasazení byly potlačeny boční 
složky a zvýrazněny hlavní špičky. Kepstra signálů po použití váhovacího okna jsou 
znázorněna na Obr. 6.5. 
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Obr. 6.5. Kepstra signálů po použití váhovacího (Hannova) okna 

I po použití váhovacího okna je však stále poměrně složité softwarově najít polohu 
první špičky z kepster, zejména u MSK modulace. Sudé špičky se u MSK po váhování oknem 
zvýraznily, ovšem liché jsou stále velmi malé. Proto byly provedeny další úpravy. Kepstra 
signálů byla transformována pomocí Hilbertovy transformace. Ta je definována vztahem 

( ){ } ( )
∫
∞

∞− −
⋅= τ

τπ
d

t
txtxH 1 , (6.10) 

který lze přepsat pomocí operátoru konvoluce na tvar 

( ){ } ( )
t

txtxH 1*1
⋅=

π
. (6.11) 

Hilbertova transformace nám poskytne obálku analyzovaných kepster a nově získané 
průběhy se budou nacházet v kladné polorovině (Obr. 6.6).  
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Obr. 6.6. Kepstra signálů po použití váhovacího okna a Hilbertovy transformace 

Poté byly v těchto signálech ( ){ }ncH  vynulovány hodnoty menší, než je střední 
hodnota. Takto upravené signály již mají viditelné periodické špičky, ovšem je stále poměrně 
složité nalézt jejich polohu automatizovaně, zejména v případě zarušených modulovaných 
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signálů. Pro zjednodušení detekce periodických složek použijeme Fourierovu transformaci. 
Výsledné průběhy jsou uvedeny na Obr. 6.7.  
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Obr. 6.7. Kepstra signálů po použití váhovacího okna, Hilbertově transformaci a Fourierově 
transformaci  
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Maximální frekvenční složka ve spektru získaném touto transformací (která neleží na 
nulovém kmitočtu) bude odpovídat periodě špiček v signálu ( ){ }ncH . Tuto největší složku lze 
již jednoduše automatizovaně detekovat. Mezi polohou této maximální složky S1n  a dobou 

trvání signálového prvku sT  platí vztah: 

 
vzS1

vz
s

1
fn

NT ⋅=  [s], (6.12) 

kde Nvz je celkový počet vzorků ve spektru a vzf  je vzorkovací kmitočet.  

Z Obr. 6.7 je také patrné, že výrazné frekvenční složky ve spektru jsou periodické a 
jejich perioda je rovna poloze maximální frekvenční složky S1n . Proto můžeme použít dvě 

metody: hledat polohu první špičky (nazveme ji metoda 1) nebo zjišťovat periodu 
frekvenčních složek (metoda 2). Obě metody budou analyzovány dále. Na Obr. 6.8 je 
znázorněno blokové schéma algoritmu pro detekci délky symbolu. 

Výpočet kepstra

Hilbertova transformace

Fourierova transformace

Zjištění indexu první největší 
složky ve spektru (metoda 1)

Zjištění periody složek ve 
spektru (metoda 2)

Výpočet délky signálového 
prvku

 

Obr. 6.8. Blokové schéma algoritmu pro zjištění délky signálového prvku pomocí kepstrální 
analýzy 

Doposud byly při zjišťování délky signálového prvku analyzovány signály bez 
jakéhokoliv šumu. Spolehlivost navrženého algoritmu byla testována se signály zašuměnými 
bílým aditivním Gaussovským šumem a v závislosti na délce zkoumaného signálu vyjádřené 
v počtu signálových prvků (Nprvku). Byly analyzovány signály s délkou Nprvku = 10, 30, 50, 70 
a 90, v případě MSK s délkou Nprvku = 50, 80, 110, 140 a 170. Grafy spolehlivosti správného 
rozpoznání délky signálového prvku výše uvedeným způsobem v závislosti na poměru signál-
šum a na délce signálu jsou představeny na Obr. 6.9 (pro metodu 1) a Obr. 6.10 (pro metodu 
2). 
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a) b) 

c) d) 

 
e) 

Obr. 6.9. Spolehlivost metody 1 rozpoznávání délky symbolu v závislosti na poměru signál-
šum a na délce signálu (Nprvku) pro jednotlivé typy modulací 
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a) b) 

c) d) 

 
e) 

Obr. 6.10. Spolehlivost metody 2 rozpoznávání délky symbolu v závislosti na poměru signál-
šum a na délce signálu (Nprvku) pro jednotlivé typy modulací  

Z Obr. 6.9 a Obr. 6.10 je patrné, že metoda 2 je spolehlivější a odpovídá teoretickým 
předpokladům, že při zvyšování délky analyzovaného signálu se spolehlivost detekce délky 
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symbolu zvyšuje, protože v dlouhém signálu je více přechodů mezi jednotlivými symboly a 
menší pravděpodobnost detekce stejných symbolů jdoucích za sebou.  

Pomocí kepstrální analýzy je možné metodou 2 s pravděpodobností téměř 100 % 
správně detekovat délku symbolu v signálech s modulacemi BPSK, QPSK, QAM-16 a FSK 
při SNR alespoň cca 20 dB a délkou signálu větší než přibližně 90 délek symbolu. V signálu 
s modulací MSK lze délku symbolu správně detekovat při SNR větším než přibližně 40 dB a 
délkou signálu nejméně 170 délek symbolu. Při zvyšování délky analyzovaného signálu je 
možné detekovat délku symbolu při menších SNR.  

Navržená metoda 2 pro zjišťování délky signálového prvku byla analyzována se signály 
po průchodu modelem přenosového kanálu, který se skládá z bloku fázového šumu, 
Rayleighova kanálu s vícecestným šířením a bílého Gaussovského šumu. Schéma tohoto 
přenosového kanálu je znázorněno na Obr. 6.11.  

 

Obr. 6.11. Model přenosového kanálu 

Spolehlivost správného rozpoznávání délky symbolu po průchodu kanálem z Obr. 6.11 
byla testována v závislosti na SNR Gaussovského šumu (AWGN). Parametry použitého 
modulovaného signálu a přenosového kanálu jsou uvedeny v Tab. 6.1. 

Tab. 6.1: Parametry přenosového kanálu a analyzovaného signálu  

 FSK MSK BPSK QPSK QAM-16 
Fázový šum 
[dBc/Hz] -60 -100 -60 -60 -60 

Frekvenční ofset 
[Hz] 100 100 200 200 100 

Maximální 
Dopplerův posuv 
[Hz] 

1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 

Vektor zpoždění [μs] [0 0,2 0,01] [0 0,02] [0 2 0,01] [0 2 0,01] [0 0,2 0,01] 
Vektor zeslabení 
[dB] [0 -10 -20] [0 -30] [0 -10 -20] [0 -10 -20] [0 -10 -20] 

Přenosová rychlost 
[kbit/s] 10 10 2000 4000 6000 

Délka signálu T [ms] 50 50 0,25 0,125 0,083 
Vzorkovací 
frekvence [MHz] 4 4 800 1600 2400 

Nosná frekvence 
[MHz] 0,1 0,1 20 40 60 
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Grafy spolehlivosti rozpoznávání délky symbolu jsou znázorněny na následujících 
obrázcích. 

a) b) 

 
c) d) 

 
e) 

Obr. 6.12. Spolehlivost rozpoznávání délky symbolu v závislosti na SNR bílého šumu po 
průchodu signálu přenosovým kanálem 
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Z grafů je zřejmé, že délky symbolů lze spolehlivě rozpoznat i v hodně zarušených 
signálech s fázovým klíčováním. U frekvenčních modulací (FSK a MSK) správnost detekce 
komplikuje vícecestné šíření signálu a Dopplerův posuv. 

6.1.3 Zjištění délky symbolu pomocí waveletové transformace 

Další navrženou metodou pro zjištění délky signálového prvku je využití waveletové 
transformace. Tato transformace poskytuje oproti Fourierově transformaci informaci o časové 
lokalizaci spektrálních složek. Algoritmus výpočtu při diskrétní waveletové transformaci se 
realizuje jako postupný přechod z vyšší hladiny l -1 na nižší l . V první (nejvyšší) hladině 
vícenásobného rozkladu l  = 1 transformujeme signál do dvou částí, a to hrubší aproximace a 
detailní složky, jejíž koeficienty představují nízko a vysokofrekvenční informaci o signálu. V 
dalším kroku vícenásobného rozkladu provádíme stejnou transformaci aproximace signálu 
získané v předchozí fázi. Detailní složky na daných hladinách již nerozkládáme. Výpočet je 
proveden na konečném počtu hladin l  = 1, 2, 3, …, L se vstupní sekvencí na úrovni l = 0. 
Jedná se o rozklad signálu na škálové koeficienty [46] 

( ) ( ) 1
2

,...,1,0    ,1,...,1,0          , vz
vz2

1 −=−==∑ −
− NkNnhyy

n
kn

l
n

l
k  (6.13) 

a waveletové koeficienty 

( ) ( ) 1
2

,...,1,0    ,1,...,1,0          , vz
vz2

1 −=−==∑ −
− NkNnqyd

n
kn

l
n

l
k . (6.14) 

Pro potřeby počátečních úvah o vhodnosti využití waveletové transformace pro zjištění 
délky signálového prvku byla ve vývojovém prostředí Matlab s modulovanými signály 
provedena transformace hloubky 5=L  s použitím vlnky typu Daubechies řádu 2. Příslušné 
číslicové filtry řádu 2 ve srovnání s ostatními řády poskytovaly nejlepší výsledky. Waveletové 
transformaci byly takto podrobeny vzorové signály s použitými modulacemi typu FSK, MSK, 
BPSK, QPSK a QAM-16. Koeficienty waveletové transformace pro různé typy modulací jsou 
představeny na Obr. 6.13 až Obr. 6.17. 
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Obr. 6.13. Koeficienty 

waveletové transformace pro 
FSK modulace 

Obr. 6.14. Koeficienty 
waveletové transformace pro 

BPSK modulace 

Obr. 6.15. Koeficienty 
waveletové transformace pro 

QPSK modulace 

Jak je patrné z obrázků Obr. 6.14 a Obr. 6.15, waveletová transformace je schopna 
vyčlenit vysokofrekvenční složky, které se vyskytují při změně fáze signálu. Koeficienty 
hladiny D1 obsahují špičky přesně v okamžicích změn signálových prvků. Je zřejmé, že u 
modulací BPSK a QPSK nebude algoritmicky příliš náročné rozpoznat délku signálového 
prvku. Obdobná situace je u QAM, kde se skoková změna amplitudy signálu projeví ve více 
úrovních rozkladu. Waveletové koeficienty FSK signálu vykazují při vhodně zvolené hloubce 
dekompozice signálu L také viditelný rozdíl mezi jedním a druhým stavem signálu. Změnu 
stavu, a tím pádem i délku signálového prvku, bude možné detekovat z toho, že dva kmitočty 
obsažené v signálu se projeví rozdílnými velikostmi koeficientů (viz Obr. 6.13). Tyto 
velikosti koeficientů se mění blokově, takže detekci bude vhodné podpořit použitím 
Hilbertovy transformace nebo mediánového filtru, čímž se vytvoří zhruba dvojstavová 
„obálka“ signálu, a poté pomocí derivace získáme signál, který bude mít charakteristická 
maxima podobně jako waveletové koeficienty signálů BPSK, QPSK a QAM. 
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Obr. 6.16. Koeficienty waveletové 
transformace pro MSK modulaci 

 
Obr. 6.17. Koeficienty waveletové 

transformace pro QAM-16 modulaci 

Evidentně nejnáročnější na získání délky signálového prvku bude modulace MSK. Její 
dva kmitočty jsou vzdáleny od sebe pouze o polovinu bitové frekvence fb/2 a takto jsou od 
sebe téměř nerozlišitelné. Jisté změny ve waveletovém „spektru“ lze najít, ale jde o drobné 
změny, které v případě zašuměného signálu pravděpodobně nebudou dobře detekovatelné. 
Z toho vyplývá, že je možné navrhnout algoritmus detekce délky symbolu s využitím 
waveletové transformace pro signály s modulacemi FSK, BPSK, QPSK a QAM-16, ale tímto 
způsobem nelze detekovat délku symbolu pro MSK modulaci. 

Waveletová transformace, podobně jako většina běžně používaných transformací, má 
vlastnost linearity. To v důsledku znamená, že aditivní Gaussovský šum v signálu se 
transformací převede pouze na tentýž typ šumu v transformované oblasti. To tedy znamená, 
že waveletové koeficienty zůstanou stejné, až na to, že budou „zašuměny“. Podle úrovně SNR 
se pak bude řídit úspěšnost detekce, neboť např. špičky v nízkých úrovních dekompozice 
kupříkladu u QAM modulace se začnou ztrácet v šumu. Tudíž s klesajícím SNR postupně 
přestanou být detekovatelné.  

Pokud je počet vzorků na periodu nosného signálu příliš malý, roste velikost koeficientů 
waveletové transformace v době trvaní jednotlivých signálových prvků a špičky objevující se 
na hranicích signálových prvků pak nejsou tolik patrné. Proto je potřeba při detekci délky 
symbolu pomocí waveletové transformace volit dostatečně vysokou vzorkovací frekvenci 
vzhledem k nosné frekvenci.  
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Algoritmus pro detekci délky signálového prvku pracuje následovně. Přijatý signál se 
podrobí waveletové transformaci hloubky 2 s vlnkou typu Daubechies řádu 2. Kvůli tomu, že 
waveletové koeficienty FSK modulace mají jiný charakter než waveletové koeficienty BPSK, 
QPSK nebo QAM, po waveletové transformaci provedeme Hilbertovu transformaci. Pomocí 
ní se u waveletových koeficientů FSK modulace vytvoří dvoustavová obálka a u ostatních 
modulací se zvýrazní koeficienty vzniklé při změnách fáze. Poté provedeme derivaci a tím 
získáme z dvoustavové obálky FSK průběh se sérií špiček podobný průběhu BPSK, QPSK 
nebo QAM. Vzdálenost mezi špičkami odpovídá délce jednoho signálového prvku nebo 
násobku signálových prvků. Z toho vyplývá, že špičky se opakují periodicky, a proto můžeme 
použít Fourierovu transformaci. Ve vzniklém spektru najdeme několik složek s největší 
amplitudou, získáme vzdálenost mezi nimi a vypočítáme délku symbolu podobně jako při 
detekci délky symbolu pomocí kepstrální analýzy. Blokové schéma navrženého algoritmu je 
znázorněno na Obr. 6.18. 

Výpočet 
waveletových 

koeficientů

Hilbertova 
transformace Derivace

Zjištění periody 
složek ve spektru

Výpočet délky 
signálového 

prvku

Fourierova 
transformace

 

Obr. 6.18. Blokové schéma algoritmu pro zjištění délky signálového prvku pomocí 
waveletové transformace 

Grafy spolehlivosti rozpoznávání délky symbolu pomocí waveletové transformace 
v závislosti na délce analyzovaného signálu (Nprvku) a na SNR pro modulace BPSK, FSK, 
QAM-16 a QPSK jsou uvedeny na Obr. 6.19.  

a) b) 
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c) d) 

Obr. 6.19. Pravděpodobnost správné detekce délky symbolu v závislosti na SNR a na délce 
analyzovaného signálu (Nprvku) pro jednotlivé typy modulací 

Pomocí waveletové transformace je možné úspěšně rozpoznat délku symbolu u signálu 
BPSK, QPSK, QAM-16 a FSK délky 90 signálových prvků při minimálním SNR v rozmezí 
od 20 do 30 dB v závislosti na typu použité modulace. Tato metoda však vykazuje celkově 
horší výsledky ve srovnání s detekcí délky symbolu pomocí kepstrální analýzy. 

Navržený algoritmus byl analyzován i pro signály zkreslené modelem kanálu z Obr. 
6.11, jehož parametry jsou shrnuty v Tab. 6.1. V signálech po průchodu přenosovým kanálem 
není možné pomocí waveletové transformace spolehlivě detekovat délku symbolu. 
V signálech se objevují další vysokofrekvenční složky a výsledkem waveletové transformace 
budou chybné koeficienty s velkou hodnotou, i v čase kdy nenastala změna symbolu.  

6.1.4 Zjištění délky symbolu s využitím LPC koeficientů 

Další zkoušenou metodou je využití koeficientů LPC. LPC je kódovací algoritmus 
ztrátové komprese pro zajištění representace spektrální obálky digitalizovaného hlasového 
signálu v komprimované formě. Princip spočívá v predikci n-tého vzorku řečového signálu 
pomocí lineární kombinace určitého počtu předcházejících vzorků téhož signálu. V tomto 
případě použijeme LPC pro predikci vzorků digitálně modulovaných signálů. 

Signál ( )ns~  je dán lineární kombinací několika předchozích vzorků, považujeme jej za 

předpověď skutečného vzorku ( )ns : 

( ) ( ),~
1
∑
=

−⋅=
Q

i
i inszns  (6.15) 

kde ( )ns~  je předpovězený vzorek, iz  jsou jednotlivé LPC koeficienty, Q  je řád prediktoru. 

LPC koeficienty se počítají pro každý segment z autokorelační funkce 
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kde vzN  je počet vzorků v segmentu, j  je pořadí segmentů, k = 0, 1, …, Q je pořadí 

korelačních koeficientů. Pro jeden segment j  se LPC koeficienty vypočítají z následující 
matice 
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V modulovaném signálu s PSK modulací dochází ke skoku při přechodu z jednoho 
fázového stavu do druhého. Pomocí LPC koeficientů je možné s minimální chybou obnovit 
harmonický signál. V tomto případě při přechodu z jednoho stavu fáze do druhého dojde při 
obnovování k velké chybě. Chybu predikce jako rozdíl skutečné a předikované hodnoty 
můžeme zapsat: 

( ) ( ) ( ).~ nsnsne −=  (6.18) 

Grafy chyb predikce pro jednotlivé typy modulací jsou uvedeny na Obr. 6.20. 

 
a) b) 
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c) d) 

 
e) 

Obr. 6.20. Grafy chyby predikce pro jednotlivé typy modulací 

Tato metoda detekce délky symbolu je použitelná pro signály s ostrým přechodem mezi 
symboly. V signálu MSK nedochází k ostrým přechodům mezi symboly a tato metoda tedy  
není vhodná pro detekci délky symbolu u této modulace.  

Vzdálenost mezi nejbližšími špičkami v průbězích chyb predikce odpovídá délce 
signálového prvku. Pro softwarové hledání vzdálenosti mezi špičkami budeme uvažovat 
hodnoty koeficientů větší než prahová hodnota 

( )[ ]
4

max nep =  (6.19) 

a ostatní položíme rovny nule. Výběr prahové hodnoty je dost důležitý. Při zvolení nízké 
prahové hodnoty se v grafu chyby predikce u FSK signálu budou vyskytovat špičky, které 
neodpovídají okamžikům přechodu mezi symboly. Tím bude snížena pravděpodobnost 
správné detekce délky symbolu. Při stanovení vysoké prahové hodnotu dojde u signálu QAM 
k uříznutí některých špiček, čímž se také sníží pravděpodobnost správné detekce délky 
symbolu, protože bude detekována délka n symbolů. V tomto případě byla jako nejvhodnější 
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zvolena prahová hodnota uvedená v rovnici (6.19). Blokové schéma navrženého algoritmu je 
znázorněno na Obr. 6.21.  

Výpočet LPC 
koeficientů

Obnovení 
signálu 

Výpočet chyby 
predikce

Stanovení 
prahové hodnoty

Zjištění 
vzdáleností mezi 

špičkami 

Vypočet délky 
signálového 

prvku
 

Obr. 6.21. Blokové schéma algoritmu pro zjištění délky signálového prvku pomocí LPC 
koeficientů 

Nedostatkem této metody je nutnost analýzy dlouhého signálu a tím prodloužení doby 
detekce. Protože QAM signál má délku symbolu čtyřikrát delší než FSK a BPSK signály, je 
potřeba analyzovat delší usek signálu QAM. Při zkoumání krátkého signálu je velká 
pravděpodobnost, že bude detekováno n symbolů místo jednoho. Tím, že bude prodloužen 
analyzovaný signál, bude prodloužena i doba výpočtu LPC koeficientů a doba výpočtu chyby 
predikce. Grafy spolehlivosti rozpoznávání délky symbolu pomocí LPC koeficientů 
v závislosti na délce analyzovaného signálu (Nprvku) a na SNR jsou pro modulace BPSK, FSK, 
QAM-16 a QPSK uvedeny na Obr. 6.22. 

  
a) b) 
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c) d) 

Obr. 6.22. Pravděpodobnost správné detekce délky symbolu v závislosti na poměru SNR a na 
délce analyzovaného signálu (Nprvku) pro jednotlivé typy modulací 

Při použití LPC koeficientů bylo pro signály BPSK, QPSK, QAM-16 a FSK s bílým 
Gaussovským šumem dosaženo při detekci délky symbolu nejlepších výsledků. Bohužel tato 
metoda není použitelná pro modulaci MSK a má několik dalších nedostatků, kvůli kterým 
nelze zaručit její spolehlivost v každém případě. Pomocí LPC koeficientů rovněž není možné 
spolehlivě detekovat délku symbolu při vícecestném šíření a při průchodu kanálem s úniky.  

Jako nejvhodnější a nejspolehlivější se jeví metoda využívající kepstrální analýzu. Je 
možné s ní detekovat délku symbolu i pro MSK modulaci a v signálech zkreslených 
průchodem přenosovým kanálem s vícecestným šířením a úniky, což považuji za největší 
výhodu. Také je možné tuto metodu dále optimalizovat (snižování SNR).  

6.2 Analýza spektrogramů 

V této kapitole budou analyzovány spektrogramy získané při délce segmentu rovnající 
se délce symbolu detekované pomocí kepstrální analýzy a bez synchronizace. Označení bez 
synchronizace v této kapitole znamená, že začátky signálových prvků nemusí odpovídat 
začátkům segmentů. Parametry analyzovaných signálů jsou uvedeny v Tab. 6.1. 

6.2.1 Analýza spektrogramů nezarušených signálů 

 Modulové a fázové spektrogramy jednotlivých typů modulací jsou uvedeny na Obr. 
6.23 a Obr. 6.24.  
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a) b) 

  
c) d) 

Obr. 6.23. Modulové spektrogramy signálů pro jednotlivé typy modulací 

  
a) b) 
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c) 

Obr. 6.24. Fázové spektrogramy signálů pro jednotlivé typy modulací 

Z uvedených spektrogramů je opět patrné, že modulace FSK má dvě nosné frekvence 
pro přenos signálového prvku 0 a signálového prvku 1. Podobně v modulovém spektrogramu 
modulace MSK lze nalézt dvě kmitočtově blízké složky. V modulovém spektrogramu QAM 
signálu je vidět, jak se mění amplituda signálu. Ve fázových spektrogramech modulací BPSK, 
QPSK a QAM-16 se objevují na nosné frekvenci 2, 4 a 12 stavů fáze. 

Pro posouzení vlastností spektrogramů použijeme analýzu jejich histogramů podobně 
jako v kapitole 5.2. Budeme opět hledat absolutní četnost výskytu maximálních hodnot 
příslušných sloupců v každém řádku (pro každou frekvenci). Výsledky této analýzy pro 
spektrogramy FSK a MSK z Obr. 6.23 jsou uvedeny na Obr. 6.25 a Obr. 6.26. 

 
Obr. 6.25. Četnost výskytu maxim v jednotlivých řádcích FSK spektrogramu 

Graf četnosti výskytu maxim na jednotlivých frekvencích vykazuje dvě výrazná 
maxima odpovídající dvěma nosným frekvencím FSK modulace. I bez synchronizace jsou 
stále jasně viditelné charakteristické vlastnosti FSK modulace. 

 
Obr. 6.26. Četnost výskytu maxim v jednotlivých řádcích MSK spektrogramu 
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V případě MSK modulace jsou v histogramu také viditelné dva nosné kmitočty, ale 
objevují se další nežádoucí maxima. V tomto případě první dvě maxima budou detekována 
jako jedno a další dvě taky jako jedno. Uvedené výsledky byly získány pro signál bez šumu a 
při přidání šumu se v grafu mohou vyskytnout další nežádoucí maxima a dojde k chybě při 
detekci typu modulace. Proto při rozpoznávání modulace MSK je nutno mít signál 
s dostatečně velkým poměrem signál-šum. 

Při analýze fázových spektrogramů byla opět hledána četnost hodnot fází na nosné 
frekvenci. Výsledky analýzy pro modulace ovlivňující fázi jsou znázorněny na následujících 
obrázcích.  

 
Obr. 6.27. BPSK: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

 
Obr. 6.28. QPSK: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

 
Obr. 6.29. QAM-16: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

Z grafů četností je patrné, že i když nejsou signály na přijímači zasynchronizovány, na 
nosné frekvenci se vyskytují 2, 4 a 12 hodnot fází odpovídající modulacím BPSK, QPSK a 
QAM-16. Pomocí této analýzy je tedy možné rozpoznat PSK modulace.  
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6.2.2 Analýza spektrogramů signálů s bílým Gaussovským šumem 

V této kapitole jsou analyzovány signály BPSK, QPSK, FSK a QAM-16 zašuměné 
bílým Gaussovským šumem se SNR 20 dB a délkou 100 signálových prvků. Pro signály 
MSK byla vzhledem k jejich obtížnějšímu rozpoznávání zvolena délka signálu 500 
signálových prvků a SNR 40 dB. Uvedené hodnoty délky signálů a SNR byly voleny tak, aby 
metoda kepstrální analýzy byla schopna spolehlivě určit délku signálového prvku. Při výpočtu 
spektrogramů zde opět bude volena délka segmentu shodná s délkou signálového prvku. 
Synchronizace segmentů a signálových prvků zajištěna být nemusí. Výsledné modulové 
spektrogramy jednotlivých modulací jsou znázorněny na Obr. 6.30 a histogramy četnosti 
výskytu sloupcových maxim v jednotlivých řádcích spektrogramů FSK a MSK jsou 
zobrazeny na Obr. 6.31 a Obr. 6.32. 

a) b) 

c) d) 

Obr. 6.30. Modulové spektrogramy jednotlivých modulací s bílým šumem 
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Obr. 6.31. Četnost výskytu maxim v řádcích FSK spektrogramu s bílým šumem 

 
Obr. 6.32. Četnost výskytu maxim v řádcích MSK spektrogramu s bílým šumem 

Na Obr. 6.31 můžeme vidět dvě maxima odpovídající dvěma nosným frekvencím FSK 
signálu. Na Obr. 6.32 jsou čtyři maxima, z nichž první dvě odpovídající jedné frekvenci MSK 
signálu budou algoritmicky rozpoznána jako jedno maximum a další dvě odpovídající druhé 
frekvenci budou rozpoznána jako druhé maximum.  

Fázové spektrogramy signálů s bílým Gaussovským šumem jsou zobrazeny na Obr. 
6.33. 

 
a) b) 
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c) 

Obr. 6.33. Fázové spektrogramy jednotlivých modulací s bílým šumem 

Na fázové spektrogramy nemá bílý Gaussovský šum téměř žádný vliv. Při analýze 
histogramů četností výskytu fází (Obr. 6.34 – Obr. 6.36) vliv bílého šumu opět není 
významný a jsou patrné 2, 4 a 12 stavů fází.  

 
Obr. 6.34. BPSK s bílým šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

 
Obr. 6.35. QPSK s bílým šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 



Automatická klasifikace digitálních modulací 
 

77

 
Obr. 6.36. QAM-16 s bílým šumem: četnost výskytu hodnot fází na nosné frekvenci 

6.2.3 Analýza spektrogramů signálů po průchodu Rayleighovým kanálem s 
úniky 

V simulačním modelu byl použit vícecestný Rayleighův kanál s úniky, který byl popsán 
v kapitole 5.4. V bloku Rayleighův kanál s vícecestným šířením jsou mimo jiné nastaveny 
tyto parametry: maximální Dopplerův posuv = 1/(8T) Hz, vektor zpoždění (Delay vector) = [0  
0,2μs  10ns] a vektor zeslabení = [0  -10  -20]. Modulové a fázové spektrogramy jednotlivých 
typů modulací získaných při délce segmentu rovnající se detekované délce symbolu, bez 
synchronizace a po přechodu Rayleighovým kanálem jsou uvedeny na Obr. 6.37 a Obr. 6.40. 

a) b) 

c) d) 
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e) 

Obr. 6.37. Modulové spektrogramy jednotlivých modulací po průchodu signálu 
Rayleighovým kanálem  

 
Obr. 6.38. Četnosti výskytu maxim v řádcích FSK spektrogramu po průchodu Rayleighovým 

kanálem 

 
Obr. 6.39. Četnosti výskytu maxim v řádcích MSK spektrogramu po průchodu Rayleighovým 

kanálem 

Jak je vidět na Obr. 6.38 a Obr. 6.39, i u signálů po průchodu Rayleighovým kanálem 
lze pomocí analýzy modulových spektrogramů spolehlivě rozpoznat modulace FSK a MSK. 
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a) b) 

 
c) 

Obr. 6.40. Fázové spektrogramy jednotlivých modulací po průchodu signálů Rayleighovým 
kanálem 

Stejně jako v kapitole 5.4.2 i zde je třeba kvůli Dopplerovu posuvu zkoumat rozdíl fází 
mezi dvěma signálovými prvky na nosném kmitočtu. Grafy četnosti výskytu těchto rozdílů 
fáze jsou pro signály PSK uvedeny na následujících obrázcích.  

 
Obr. 6.41. BPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 

kmitočtu 
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V grafu jsou zřetelná dvě maxima odpovídající dvěma možným přechodům fáze v 
signálu BPSK.  

 
Obr. 6.42. QPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 

kmitočtu 

Na Obr. 6.42 jsou stále zřetelně vidět čtyři možné přechody fáze, a proto algoritmus 
snadno vyhodnotí tuto modulaci jako QPSK. 

 
Obr. 6.43. QAM-16: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 

kmitočtu 

V analyzovaném signálu QAM-16 je 18 rozdílů fáze, ale vlivem zkreslení 
v Rayleighově kanálu tento počet již není na Obr. 6.43 tak dobře detekovatelný. Došlo 
k rozšíření složek histogramu a ke vzniku parazitních impulzů, což vede ke splynutí některých 
fázových stavů. Jestliže algoritmus zjistí více než čtyři a maximálně dvacet různých rozdílů 
fáze, považuje modulaci za QAM-16. Navíc složky histogramu, které jsou od sebe vzdáleny 
méně než 10 vzorků, jsou považovány za jeden fázový stav a složky vzdálenější se považují 
za různé fázové stavy. Díky těmto vlastnostem klasifikátoru i v tomto případě dojde téměř 
vždy ke správnému rozpoznání modulace. 

Na základě provedených simulací lze konstatovat, že navržený algoritmus rozpoznávání 
je schopen rozpoznat modulaci signálu po průchodu Rayleighovým kanálem s výše 
uvedenými parametry.  

6.2.4 Analýza spektrogramů signálů s fázovým šumem  

K signálům rozpoznávaným v této kapitole byl přidán fázový šum -60 dBc s 
frekvenčním ofsetem 200 Hz. Budou zde uvažovány pouze signály PSK, u kterých se 
analyzují fázové spektrogramy, protože na modulové spektrogramy má fázový šum jen 
zanedbatelný vliv. Fázové spektrogramy jednotlivých modulovaných signálů s fázovým 
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šumem jsou znázorněny na Obr. 6.44. Z nich vycházející histogramy jsou pak na následujícím 
obrázku. 

a) b) 

 
c) 

Obr. 6.44. Fázové spektrogramy jednotlivých modulovaných signálů s fázovým šumem 

 
Obr. 6.45. BPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma sousedními signálovými prvky na 

nosném kmitočtu 
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Obr. 6.46. QPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma sousedními signálovými prvky 

na nosném kmitočtu 

 
Obr. 6.47. QAM-16: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma sousedními signálovými prvky 

na nosném kmitočtu 

Je zřejmé, že ani v případě fázového šumu nenastaly v histogramech ve srovnání např. 
s předchozí kapitolou (Rayleighův kanál) žádné podstatné změny a algoritmus je i tentokrát 
schopen s velkou pravděpodobností určit správně použitou modulaci. 

6.2.5 Analýza spektrogramů signálů po průchodu přenosovým kanálem 

Pro zjištění současného vlivu všech tří reálných vlastností přenosového kanálu 
zkoumaných v předchozích kapitolách byl vytvořen simulační model přenosového kanálu, 
který se skládá z bloku fázového šumu, Rayleighova kanálu s vícecestným šířením a bílého 
Gaussovského šumu. Jeho schéma je znázorněno na Obr. 6.48.  

 

Obr. 6.48. Přenosový kanál 

Parametry modulovaných signálů a přenosového kanálu jsou uvedeny v Tab. 6.2. 
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Tab. 6.2: Parametry analyzovaných signálů a přenosového kanálu 

 FSK MSK BPSK QPSK QAM-16 

Bílý 
Gaussovský 
šum [dB] 

30 60 25 25 25 

Fázový šum 
[dBc/Hz] -60 -100 -60 -60 -60 

Frekvenční 
ofset [Hz] 100 100 200 100 100 

Maximální 
Dopplerův 
posuv [Hz] 

1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 1/(8T) 

Vektor 
zpoždění [μs] [0 0,2 0,01] [0 0,02] [0 2 0,01] [0 0,2 0,01] [0 0,2 0,01] 

Vektor 
zeslabení 
[dB] 

[0 -10 -20] [0 -30] [0 -10 -20] [0 -10 -20] [0 -10 -20] 

Přenosová 
rychlost 
[kbit/s] 

10 10 2000 4000 6000 

Délka 
signálu [ms] 50 50 0,25 0,125 0,083 

Vzorkovací 
frekvence 
[MHz] 

4 4 800 1600 2400 

Nosná 
frekvence 
[MHz] 

0,1 0,1 20 40 60 

 

Na Obr. 6.49 jsou uvedeny modulové spektrogramy jednotlivých modulací po průchodu 
namodelovaným přenosovým kanálem.  
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a) b) 

c) d) 

 
e) 

Obr. 6.49. Modulové spektrogramy jednotlivých modulací po průchodu signálu přenosovým 
kanálem  
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Obr. 6.50. Četnosti výskytu maxim v řádcích FSK spektrogramu po průchodu přenosovým 
kanálem 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1.2, je dosti složité správně detekovat délku symbolu 
signálů FSK a MSK po průchodu přenosovým kanálem. Modulový spektrogram na Obr. 6.49 
byl vypočítán při špatně detekované délce signálového prvku, což se v něm projevuje 
rozmazáním spektrálních čar a dalšími nepravidelnostmi. I přesto jsou však v histogramu na 
Obr. 6.50 stále jasně patrná dvě maxima odpovídající dvěma nosným kmitočtům a algoritmus 
rozpoznávání je schopen správně stanovit, že jde o modulaci FSK.  

V případě MSK je však správná detekce délky signálového prvky nutností, aby došlo ke 
správné detekci modulace, což zvyšuje požadavky na kvalitu přenosového kanálu. Histogram 
četnosti výskytu maxim v řádcích MSK spektrogramu je uveden na Obr. 6.51. 

 

Obr. 6.51. Četnosti výskytu maxim v  řádcích MSK spektrogramu po přechodu přenosovým 
kanálem 

Na Obr. 6.52 jsou uvedeny fázové spektrogramy jednotlivých PSK modulací po 
průchodu namodelovaným přenosovým kanálem. V následujících obrázcích jsou pak 
příslušné histogramy četností výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 
kmitočtu. 
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a) b) 

 
c) 

Obr. 6.52. Fázové spektrogramy jednotlivých modulací po průchodu signálu přenosovým 
kanálem 

 

Obr. 6.53. BPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 
kmitočtu 
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Obr. 6.54. QPSK: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 

kmitočtu 

 
Obr. 6.55. QAM-16: četnosti výskytu rozdílů fáze mezi dvěma signálovými prvky na nosném 

kmitočtu 

Délku symbolu u modulací s fázovým klíčováním je možné detekovat i v hodně 
zarušeném kanálu. Z fázových spektrogramů pak získáme charakteristické vlastnosti každého 
typu modulace. V histogramech na Obr. 6.53 až Obr. 6.55 jsou opět vidět postupně dva, čtyři 
a více než čtyři rozdíly fáze, což odpovídá modulacím BPSK, QPSK a QAM-16.  

Zde je třeba podotknout, že pomocí zařízení, které je schopno snížit úroveň rušení na 
přijímací straně, lze zvýšit účinnost navržené metody. Takovými zařízeními mohou být např. 
ekvalizační obvody, které kompenzují zkreslení přenosového kanálu. Lineární amplitudové a 
fázové zkreslení kanálu je teoreticky možné kompenzovat ekvalizačním obvodem s 
přenosovou funkcí ( )fHeq , zařazeným na výstup kanálu. Jelikož celková přenosová funkce 

kanálu s ekvalizérem je ( ) ( )fHfH eqc ⋅ , je podmínka celkového nezkresleného přenosu 

vyjádřena relací ( ) ( ) dKeqc
tjefHfH ω−⋅=⋅  . Požadovaná přenosová funkce ekvalizéru je 

tedy dána vztahem  

( ) ( )fH
efH

tj

c
eq

dK ω−⋅
= . (6.20) 

Přenosová funkce ekvalizéru ( )fHeq , potřebná pro dokonalou kompenzaci 

frekvenčních zkreslení rádiového kanálu, je rovna inverzní hodnotě přenosové funkce ( )fHc  

tohoto kanálu, proto se ekvalizér také označuje jako inverzní ekvalizační filtr. 
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6.3 Algoritmus rozpoznávání digitálních modulací 

V této kapitole bude naznačeno, v jakých krocích by mohl probíhat postup 
rozpoznávání od přijetí signálu anténou až po výsledek. Také budou odvozeny vzorce pro 
potřebné parametry rozpoznávaného signálu, aby došlo ke správnému rozpoznání délky 
symbolu a následně modulace. 

Digitálně modulované signály se nejčastěji šíří ve volném prostředí s nosnou frekvencí 
řádově několik gigahertzů. A/D převodníky pracující s tak vysokými vzorkovacími 
frekvencemi neexistují a je tedy zřejmé, že před digitalizací bude signál třeba přeložit na 
mezifrekvenční kmitočet, označme jej fmez1. Během simulací bylo zjištěno, že minimální počet 
vzorků v jednom symbolu je Nvz/s,min = 200. Pro maximální symbolovou rychlost signálu, se 
kterou je rozpoznávač schopen pracovat, platí vztah 

200
vz1

minvz/s,

vz1
max,

f
N

fRs == , (6.21) 

kde fvz1 je vzorkovací frekvence. Při analýzách se také ukázalo, že frekvence nosné musí být 
alespoň čtyřnásobek symbolové rychlosti. Tato frekvence nosné je vlastně již zmíněný 
mezifrekvenční kmitočet, na který bude třeba signál přeložit: 

max,mez1 4 sRf = . (6.22) 

Symbolem Nvz již byla dříve označena délka signálu ve vzorcích. Je to tedy zároveň velikost 
paměti, kam se bude analyzovaný signál ukládat. Pro potřebnou dobu trvání analyzovaného 
signálu platí vztah 

vz1

vz

f
NT = . (6.23) 

Dále bylo při simulacích zjištěno, že pro správné rozpoznání je třeba úsek signálu dlouhý 
alespoň 50 symbolů. Vztah mezi dobou trvání signálu T a maximální dobou trvání symbolu 
Ts,max tedy je 

maxs,50TT = . (6.24) 

Vyjádřeme odtud Ts,max 

vz1

vz
maxs, 5050 f

NTT == . (6.25) 

Pro minimální symbolovou rychlost signálu, se kterou je rozpoznávač schopen pracovat, 
můžeme psát 

vz

vz1

maxs,
mins,

501
N

f
T

R == . (6.26) 

Ze vzorců (6.21) a (6.26) můžeme vypočítat možný rozsah symbolových rychlostí, ze 
vztahu (6.23) dobu signálu potřebnou pro rozpoznávání a z (6.22) vhodný mezifrekvenční 
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kmitočet, na který se bude signál překládat. Takto přeložený signál bude podroben analýze 
doby trvání symbolu Ts, respektive symbolové rychlosti Rs = 1/Ts. 

Nyní je vhodné opětovně přeložit signál na ještě nižší kmitočet fmez2, neboť první 
mezifrekvenční kmitočet bylo třeba volit hodně vysoký, abychom dosáhli na co nejvyšší 
možnou rychlost Rs,max (viz vztah (6.22)). Nyní když známe symbolovou rychlost, můžeme si 
dovolit zvolit nižší druhý mezifrekvenční kmitočet, čímž urychlíme další analýzu a ušetříme 
místo v paměti. Vždy ovšem musí zůstat v platnosti vztah 

smez2 4Rf ≥ . (6.27) 

Dále je třeba dodržet, že vzorkovací frekvence musí být nejméně 200-krát vyšší než 
symbolová rychlost 

svz2 200Rf ≥ . (6.28) 

Pro úspěšnou analýzu spektrogramů je třeba úsek signálu dlouhý alespoň 500 symbolů, tedy 
platí 

s500TT ≥ . (6.29) 

Lze konstatovat, že čím ostřeji budou splněny uvedené tři nerovnosti, tím je vyšší 
pravděpodobnost správného rozpoznání, ale algoritmus bude pomalejší. 

Po detekci délky symbolu a přeložení na druhý mezifrekvenční kmitočet algoritmus 
vypočítá modulový a fázový spektrogram přijatého signálu. Poté analyzuje modulový 
spektrogram, kdy hledá četnost výskytu sloupcových maxim v jednotlivých řádcích. Najde 
maximální hodnotu v histogramu a hodnoty menší než 1/5 maximální hodnoty budou 
položeny rovny nule. Je vytvořen nový vektor indexů (pozic), který obsahuje indexy hodnot 
větších než 1/5 maximální hodnoty histogramu. Když je rozdíl mezi dvěma sousedními 
indexy vetší než deset (neboli jestli je vzdálenost dvou nenulových hodnot histogramu větší 
než deset vzorků), algoritmus detekuje dvě nosné frekvence. Takto získá počet nosných 
v signálu. Když je počet nosných dvě, algoritmus detekuje vzdálenost frekvencí nosných. 

Jestliže je frekvenční ofset v rozmezí 
s2

18,0
T

 až 
s2

12,1
T

, vyhodnotí se, že signál je 

modulován modulací MSK. Jestli je frekvenční ofset větší než 
s2

12,1
T

 vyhodnotí se modulace 

FSK. Jestliže frekvenční ofset neodpovídá ani jedné z podmínek, algoritmus přejde na 
analýzu fázových spektrogramů. V případě, že z modulových spektrogramů byla detekována 
jedna nebo více než dvě nosné frekvence, bude se dále analyzovat fázový spektrogram. 
Nejprve algoritmus vyčlení z fázového spektrogramu řádek odpovídající nosnému kmitočtu. 
Najde maximální hodnotu v řádku a normalizuje hodnoty řádku do rozsahu od 1 do 360. Poté 
jsou vypočteny rozdíly sousedních hodnot fáze na nosné frekvenci a zjistí se četnost výskytu 
těchto rozdílů. V získaném histogramu se najde maximální hodnota a vynulují se hodnoty 
menší než 1/5 maxima. Jestliže je vzdálenost nenulových hodnot v upraveném histogramu (na 
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vodorovné ose) větší než deset, algoritmus inkrementuje počet detekovaných rozdílů fáze o 
jedničku. Jestli je počet rozdílů fáze menší nebo roven dvěma, je rozpoznána modulace BPSK 
a ukončeno rozpoznávání. Jestli je tento počet menší nebo roven čtyřem, je signál 
klasifikován jako QPSK a konečně jestli je počet rozdílů fáze vetší než čtyři a menší nebo 
roven dvaceti, bude rozpoznána modulace QAM-16. Blokové schéma popsaného algoritmu 
rozpoznávání modulací je znázorněno na Obr. 6.56. Zdrojové kódy algoritmu v programu 
Matlab jsou uvedeny v příloze.  

 

ano ne

ano ne anone

ne ano

Zjištění délky signálového prvku (Ts)

Výpočet modulového a fázového 
spektrogramu 

Analýza modulového spektrogramu

Zjištění počtu nosných v signálu (n)

n = 2

Výpočet vzdálenosti mezi nosnými (d) 
Analýza fázového spektrogramu  

(1/(2Ts) - 1/(2Ts)*0,2) <= d
<= (1/(2Ts) + 1/(2Ts)*0,2)

d >= 1/(2Ts) +
1/(2Ts)*0,2  

ano

ne

MSK

FSK

Zjištění počtu stavů fáze v signálu (m)

m <= 2

m <= 4 BPSK

QAM-16 QPSK

Přesun do nižšího frekvenčního pásma 
(fmez1)

Vzorkování signálu (fvz1) a A/D převod

Převzorkování (fvz2)

Uložení do paměti

Přesun do frekvenčního pásma (fmez2)

 
Obr. 6.56. Blokové schéma algoritmu rozpoznávání modulací 
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77  ZZáávvěěrr  
V rámci disertační práce byly navrženy nové metody a algoritmy sloužící ke klasifikaci 

digitálních modulací. Tyto postupy umožní rozpoznávat modulace FSK, MSK, BPSK, QPSK 
a QAM-16, tedy nejvíce používané typy v současných komunikačních standardech.  

Nově navržená metoda rozpoznávání digitálních modulací je založena na analýze 
spektrogramů. Spektrogramy, ve kterých jsou patrné charakteristické parametry typů 
modulací, byly získány při délce segmentu rovnající se délce signálového prvku. Navržená 
metoda byla testována při známé délce symbolu v kanálu s bílým Gaussovským šumem, 
s fázovým šumem a v kanálu s odrazy a úniky. Ukázalo se, že při známé symbolové rychlosti 
je možné korektně rozpoznat modulaci i při poměru signál-šum 0 dB. Proto je nutno ještě 
před výpočtem spektrogramů signálů zjistit délku symbolu neboli symbolovou rychlost. Pro 
tento účel byly navrženy čtyři metody: autokorelační funkce, waveletová transformace, 
kepstrální analýza a využití LPC koeficientů. Byla zpracována konkrétní aplikace pro každou 
metodu zjištění délky symbolu. Algoritmus detekce délky symbolu byl testován na signálech 
s bílým šumem a na signálech prošlých přenosovým kanálem s různými typy rušení. Jako 
nejspolehlivější a nejrobustnější se ukázala metoda kepstrální analýzy. Pomocí ní je možné 
správně detekovat délku symbolu v signálech FSK, BPSK, QPSK a QAM-16 při SNR 
přibližně 20 dB a v signálu MSK při SNR 40 dB. Podle očekávání je MSK modulace 
nejobtížněji rozpoznatelná. Detekovat délku symbolu MSK modulace se podařilo jen pomocí 
kepstrální analýzy a navíc při poměrně vysokém SNR. Je ovšem pravděpodobné, že lze 
optimalizovat metody detekce délky symbolu a snížit potřebnou hodnotu SNR. 

Pro posouzení vlastností spektrogramů zkoumaných modulací byla použita analýza 
jejich histogramů. V modulových spektrogramech byla zkoumána četnost výskytu 
sloupcových maxim v jednotlivých řádcích. Tím byl získán počet nosných v signálu, podle 
čehož můžeme rozpoznat modulace FSK a MSK. Při analýze fázových spektrogramů byla 
zkoumána četnost výskytu různých hodnot na nosné frekvenci, čímž byl zjištěn počet stavů 
fáze, podle kterého je možné rozpoznat modulace BPSK, QPSK a QAM-16, které mají 2, 4 a 
12 stavů fáze. Také byly vypočteny spektrogramy zašuměných signálů a byla provedena 
jejich analýza. Ukázalo se, že nově navržená metoda je použitelná i pro signály po průchodu 
kanálem parametry blízkým reálnému s různými typy rušení a úniky. 

Nová rozpoznávací metoda byla naprogramována v prostředí Matlab a byla podrobena 
zkoumání vlastností, jako je funkčnost a optimálnost. V průběhu řešení disertační práce byly 
algoritmy rozpoznávání podle možností optimalizovány, aby umožňovaly dostatečně 
spolehlivou a rychlou klasifikaci modulací. 
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PPřříílloohhyy  

Zdrojový kód: analýza spektrogramů 
[M,psi,f,t,delka]=Spectrogram(modany,fv);            %pocita a vykresluje modulove a fazove spektrogramy 
  
C=zeros(length(M(:,1)),1); 
for i=1:length(M(1,:))                                %cyklus vypocita cetnost maxim v radcich 
    [maximum,index]=sort(M(:,i),'descend');          %sortirovani sloupce i sestupne 
    indexVektor(i)=index(1);                          %vytvori vektor z indexu maxim 
    indexSort=sort(indexVektor);                      %sortiruje vektor indexu sestupne 
    C(index(1))=C(index(1))+1;                        %pocita cetnost vyskytu indexu maximalnich hodnot 
end; 
figure 
plot(C);                                               %vykresli cetnost vyskytu sloupcovych maxim v radcich 
j=1; 
Cmax=max(C);                                          %najde maximalni hodnotu ve vektoru cetnosti vyskytu 
for i=1:length(C)                                     %v cyklu budou zanedbany hodnoty mensi nez Cmax/5 a  
    if C(i) > Cmax/5                                  %ve vektoru cetnosti zustanou jenom hodnoty vetsi  
        C(i)=C(i);                                    %nez Cmax/5 
        Vektor(j)=i; 
        j=j+1; 
    else C(i)=0; 
    end; 
end; 
  
j=1; 
PocetNosnych=1; 
for i=1:length(Vektor)-1                              %cyklus vrati pocet nosnych v modulovanem signalu 
    if abs(Vektor(i+1)-Vektor(i))>10; 
        PocetNosnych=PocetNosnych+1; 
        Mez(j)=Vektor(i); 
        j=j+1; 
    end; 
end; 
  
if PocetNosnych == 2;                                %jestli je pocet nosnych 2 
    C1=C(1:Mez);                                      %hledani spicek (nosnych) ve vektoru centnosti 
    C2=C((Mez+1):length(C)); 
    [C1max, indexC1max]=max(C1); 
    [C2max, indexC2max]=max(C2); 
    St1=indexC1max; 
    St2=indexC2max+Mez; 
    if (f(St2)-f(St1)<=1/delka/2+(1/delka/2)*0.2)&&(f(St2)-f(St1) >= 1/delka/2-(1/delka/2)*0.2); 
        Modulace=1;                                   %jestli vzdalenost mezi nosnymi vyhovuje uvedene  
        disp( '=================');                  %podmince, rozhodne se, ze je to modulace MSK  
        disp( 'Modulace MSK'); 
        disp( '================='); 
    elseif (f(St2)-f(St1) > 1/delka/2+(1/delka/2)*0.2) 
        Modulace=2;                                   %rozhodne se o modulaci FSK 
        disp( '================='); 
        disp( 'Modulace FSK'); 
        disp( '================='); 
    else                                               %jinak analyzuje fazovy spektrogram  
        Radek=psi(index(1),:);                        %vycleni radek nosneho kmitoctu ve fazovem  
        Mu=0;                                         %spektrogramu 
        Mu=max(cast(Radek,'double'));                %najde maximalni hodnotu v radku 
        Radek360=(cast(Radek,'double'))/Mu*360;      %normalizuje hodnoty radku do skaly 1-360 
        RadekR=round(Radek360);                      %zaokruhli hodnoty do celych cisel 
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        radekDiff=diff(RadekR);                       %najde rozdily faze na nosne frekvenci 
        RadekSort=sort(RadekR);                       %sortiruje hodnoty rozdilu faze 
        Cetnost=zeros(1,360); 
        j=1; 
        Hodnota(j)=RadekSort(1); 
        for i=1:length(RadekSort)                     %hleda cetnost vyskytu rozdilu faze na nosne frekvenci  
            if RadekSort(i)==Hodnota(j); 
                Cetnost(Hodnota(j))=Cetnost(Hodnota(j))+1; 
            else j=j+1; 
                Hodnota(j)=RadekSort(i); 
                Cetnost(Hodnota(j))=Cetnost(Hodnota(j))+1; 
            end; 
        end; 
        
        j=1; 
        Cetnostmax=max(Cetnost);                     %najde maximalni hodnotu cetnosti vyskytu 
        for i=1:length(Cetnost)                       %v cyklu budou zanedbany hodnoty mensi nez  
            if Cetnost(i) > Cetnostmax/10             %Cetnostmax/10 a ve vektoru cetnosti zustanou jenom  
                Cetnost(i)=Cetnost(i);                %hodnoty vetsi nez Cetnostmax/10 
                Hodnota1(j)=i; 
                j=j+1; 
            else Cetnost(i)=0; 
            end; 
        end; 
        PocetFazi=1; 
        for i=1:length(Hodnota1)-1                    %pocita kolik rozdilu faze je v signalu 
            if Hodnota1(i+1)-Hodnota1(i)>10; 
                PocetFazi=PocetFazi+1; 
            end; 
        end; 
        if PocetFazi <= 2;                            %rozhodne o modulaci BPSK 
            Modulace=3; 
            disp( '================='); 
            disp( 'Modulace BPSK'); 
            disp( '================='); 
        elseif PocetFazi <= 4;                        %rozhodne o modulaci QPSK 
            Modulace=4; 
            disp( '================='); 
            disp( 'Modulace QPSK'); 
            disp( '================='); 
        else                                           %rozhodne o modulaci QAM-16 
            Modulace=5; 
            disp( '=================') 
            disp( 'Modulace QAM16'); 
            disp( '================='); 
        end; 
    end; 
  
else                                                   %jestli pocet nosnych neni roven 2 
    Radek=psi(index(1),:);                            %vycleni radek nosneho kmitoctu ve fazovem  
    Mu=0;                                             %spektrogramu 
    Mu=max(cast(Radek,'double'));                    %najde maximalni hodnotu v radku 
    Radek360=(cast(Radek,'double'))/Mu*360;          %normalizuje hodnoty radku do skaly 1-360 
    RadekR=round(Radek360);                          %zaokruhli hodnoty do celych cisel 
    RadekDiff=abs(diff(RadekR))+1;                   %najde rozdily faze na nosne frekvenci 
    RadekSort=sort(RadekDiff);                        %sortiruje hodnoty rozdilu faze 
    Cetnost=zeros(1,360); 
    j=1; 
    Hodnota(j)=RadekSort(1); 
    for i=1:length(RadekSort)                         %hleda cetnost vyskytu rozdilu faze na nosne frekvenci 
        if RadekSort(i)==Hodnota(j); 
            Cetnost(Hodnota(j))=Cetnost(Hodnota(j))+1; 
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        else j=j+1; 
            Hodnota(j)=RadekSort(i); 
            Cetnost(Hodnota(j))=Cetnost(Hodnota(j))+1; 
        end; 
    end; 
     
    j=1; 
    Cetnostmax=max(Cetnost);                         %najde maximalni hodnotu cetnosti vyskytu 
    for i=1:length(Cetnost)                           %v cyklu budou hodnoty mensi Cetnostmax/5 zanedbany a 
        if Cetnost(i) > Cetnostmax/5                  %ve vektoru cetnosti zustanou jenom hodnoty vetsi 
            Cetnost(i)=Cetnost(i);                    %nez Cetnostmax/5  
            Hodnota1(j)=i; 
            j=j+1; 
        else Cetnost(i)=0; 
        end; 
    end; 
    figure 
    plot(Cetnost); 
     
    PocetFazi=1; 
    for i=1:length(Hodnota1)-1                        %pocita, kolik rozdilu faze je v signalu 
        if Hodnota1(i+1)-Hodnota1(i)>10; 
            PocetFazi=PocetFazi+1; 
        end; 
    end; 
    if PocetFazi <= 2;                                %rozhodne o modulaci BPSK 
        Modulace=3; 
        disp( '================='); 
        disp( 'Modulace BPSK'); 
        disp( '================='); 
    elseif PocetFazi <= 4;                            %rozhodne o modulaci QPSK 
        Modulace=4; 
        disp( '================='); 
        disp( 'Modulace QPSK'); 
        disp( '================='); 
    else                                               %rozhodne o modulaci QAM-16 
        Modulace=5; 
        disp( '================='); 
        disp( 'Modulace QAM16'); 
        disp( '================='); 
    end; 
end;  

Zdrojový kód: detekce délky symbolu pomocí kepstrální analýzy 
function [delka, delka1] = DelSPrvku1(modany, fv) 
 
B=zeros(length(modany),1);                           
 okno=hann(length(modany));                              %vygeneruje Hannovo okno 
 shan=modany.*okno;                                      %nasobi signal Hannovym oknem 
 cepstr=rceps(shan);                                     %vypocita kepstrum 
 a=abs(hilbert(cepstr));                                  %provede Hilbertovu transformaci  
 stred=mean(a);                                           %vrati stredni hodnotu 
 for i= 1:length(a)                                       %necha ve vektoru jenom hodnoty vetsi nez stredni 
     if a(i)>stred 
         B(i)=a(i); 
     end; 
 end; 
   
 F=abs(fft(B));                                           %provede Fourierovu transformaci  
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 F1=F(100:round(length(F)/2));                           %vycleni spektrum od vzorku 100 do poloviny puvodniho 
%spektra  

 [maximum,index]=sort(F1,'descend');                     %sortiruje hodnoty spektra sestupne 
 indexVektor=sort(index(1:20));                          %vytvori vektor z indexu 20 nejvetsich hodnot spektra 
  
 d=diff(indexVektor);                                     %najde rozdily mezi sousednimi indexy 
 d1=sort(d);                                              %sortiruje vektor rozdilu 
 j=1; 
 for i= 1:length(d1)                                      %vytvori novy vektor, kde jsou rozdily mezi indexy vetsi 
     if (d1(i)>5)                                         %nez 5 
         d2(j)=d1(i); 
         j=j+1; 
     end 
 end 
 pocetd=zeros(length(F1),1); 
  
for i=1:(length(d2)-1);                                  %pocita cetnost vyskytu podobnych hodnot ve vektoru 
     if (d2(i)>d2(i+1)*0.8) && (d2(i)<d2(i+1)*1.2)       %rozdilu (cetnost vyskytu ruznych vzdalenosti mezi  
         pocetd(d2(i))=pocetd(d2(i))+1;                  %maximy ve spektru) 
     end 
 end 
 [pocetdmax,ind]=max(pocetd);                            %najde vzdalenost mezi spicky ve spektru     
 delka=(length(F)/(ind)*1/fv);                           %spocita delku symbolu v sekundach 
 delka1=round(delka*fv);                                 %spocita delku symbolu ve vzorcich 
 

Zdrojový kód: detekce délky symbolu pomocí waveletové 
transformace 
function [delka, delka1] = Wavelet(modany, fv) 
 
w=swt(modany(1:(floor(length(modany)/2^5))*2^5),5,'db2');    %provede waveletovou transformaci hloubky 5 
w1=w(1,:);                                                     %s pouzitim vlnky typu Daubechies radu 2 
S=diff(abs(hilbert(w1)));                                     %provede Hilbertovu transformaci z  
                                                               %waveletovych koeficientu prvniho radu 
stred=mean(S);                                                 %najde stredni hodnotu ziskaneho signalu  
 for i= 1:length(S)                                           %necha ve vektoru jenom hodnoty vetsi nez stredni 
     if S(i)>stred 
         B(i)=S(i); 
     end; 
 end; 
F=abs(fft(B));                                                %provede Fourierovu transformaci 
 
F1=F(100:round(length(F)/2));                                %vycleni spektrum od vzorku 100 do poloviny 

%puvodniho spektra 
 [maximum,index]=sort(F1,'descend');                          %sortiruje hodnoty spektra sestupne 
 indexVektor=sort(index(1:10));                               %vytvori vektor z indexu 10 nejvetsich hodnot 

%spektra 
  
 d=diff(indexVektor);                                         %najde rozdily mezi sousednimi indexy 
 d1=sort(d);                                                   %sortiruje vektor rozdilu 
 j=1; 
 for i= 1:length(d1)                                           %vytvori novy vektor, kde jsou rozdily mezi 
     if (d1(i)>5)                                              % indexy vetsi nez 5 
         d2(j)=d1(i); 
         j=j+1; 
     end 
 end 
 pocetd=zeros(length(F1),1); 
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 for i=1:(length(d2) -1);                                      %pocita cetnost vyskytu podobnych hodnot ve 
%vektoru 

     if (d2(i) > d2(i+1) * 0.8) && (d2(i) < d2(i+1) * 1.2)           %rozdilu (cetnost vyskytu ruznych vzdalenosti mezi  
         pocetd(d2(i))=pocetd(d2(i)) +1;                       %maximy ve spektru) 
     end 
 end 
  
 [pocetdmax, ind]=max(pocetd);                                 %najde vzdalenost mezi spickami ve spektru  
 delka=(length(F)/(ind)*1/fv);                                %spocita delku symbolu v sekundach 
 delka1=round(delka*fv);                                      %spocita delku symbolu ve vzorcich 

Zdrojový kód: detekce délky symbolu pomocí LPC koeficientů 
function [delka, delka1] = LPCKoeficienty(modany, fv) 
L=10; 
n=modany(1:L); 
for k=1:(length(modany)-L)/200                                    %v cyklu se pocitaji LPC koeficienty 
    seg=modany((k-1)*200+1:L+k*200);                             %a rekonstruuje se signal 
    A=lpc(seg(L+1:200+L),L); 
    for i=1:200 
        n(L+i+(k-1)*200)=-A(2)*seg(L+i-1); 
        for j=2:L 
            n(L+i+(k-1)*200)=n(L+i+(k-1)*200)-A(j+1)*seg(L+i-j); 
        end 
    end 
end 
e=modany(1:length(n))-n;                                          %najde rozdil mezi predpovezenym a realnym 

%signalem 
e1=abs(e);                                                           %vrati absolutni hodnotu rozdilu 
j=1; 
prah=max(e1)/4;                                                   %stanovi prahovou hodnotu 
for i=1:length(e1)                                                %necha ve vektoru rozdilu e1 jenom hodnoty  
    if (e1(i)<prah)                                               %vetsi nez prahova hodnota 
        e1(i)=0; 
    else  
        indexVektor(j)=i;                                         %vytvori vektor indexu hodnot e1 vetsich  
        j=j+1;                                                     %nez prahova hodnota 
    end 
end 
 
d=diff(indexVektor);                                              %najde rozdily mezi sousednimi indexy 
d1=sort(d);                                                        %sortiruje vektor rozdilu 
j=1; 
for i=1:length(d1)                                                %vytvori novy vektor, kde rozdily mezi indexy  
    if (d1(i)>3)                                                   %jsou vetsi nez 3 
        d2(j)=d1(i); 
        j=j+1; 
    end 
end 
pocetd=zeros(length(e1),1); 
for i=1:(length(d2)-1);                                           %pocita cetnost vyskytu podobnych hodnot ve  
     if (d2(i)>d2(i+1)*0.8) && (d2(i)<d2(i+1)*1.2)               %vektoru rozdilu (cetnost vyskytu ruznych   
         pocetd(d2(i))=pocetd(d2(i))+1;                           %vzdalenosti mezi maximy ve vektoru rozdilu) 
     end; 
end; 
[pocetdmax,ind]=max(pocetd);                                      %najde vzdalenost mezi maximy, ktera se nejvice 

%vyskytuje  
delka=(ind/fv);                                                   %vypocita delku symbolu v sekundach 
delka1=round(delka*fv);                                           %vypocita delku symbolu ve vzorcich 
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